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dolgoznak, küzdenek és áldozatokat hoznak érte. Azoké 
legyen, akik akkor is maradnak, amikor nem könnyű ma-
radni. Székelyföld azoké legyen, akik hisznek benne.” Ta-
más Sándor beszédében hangsúlyozta, mindenkinek meg 
kell érteni, hogy nem valakik ellen küzdünk, hanem Szé-
kelyföldért dolgozunk, éppen ezért fontos, hogy Maros, 
Hargita és Kovászna megye együtt emlékezzék. „Itt állunk 
jövőbe vetett hittel Székelyföld minden szegletének képvi-
seletében. Ez az erő terel össze bennünket minden évben, 
ha esik, ha fúj, ha tiltják, ha nem” – zárta beszédét az elnök. 

A rendhagyó történelemórát Egyed Ákos történész, az 
EME elnöke, a negyvennyolcas események kiváló kutatója 
tartotta, felidézve a nyerges-tetői csata előzményeit, körül-
ményeit. Hangsúlyozta, hogy a székelység kivette részét a 
magyar szabadságharcból, helytállt a küzdelemben, a 
fegyverletétel után pedig kivette részét a békés munkából 
is. „Ez a titka Székelyföld megmaradásának: ha kellett, 
fegyverrel, amikor lehetővé vált, a békés munka eszkö-
zével tudta magát fenntartani” – mutatott rá a történész. 
Egyed Ákos szavait Darvas-Kozma József csíkszeredai ró-
mai katolikus esperes-plébános kemény hangvételű be-
széde követte, amelyben rámutatott a román hatalom ki-
sebbségellenes magatartására. Darvas-Kozma József fi-
gyelmeztette a jelenlévőket: a szabadságharc nem ért vé-
get, Romániában ugyanis másodrangú állampolgárokként 
kezelik a székelyeket. Elvették erdeinket, birtokainkat, 
egyetemeinket, intézményeinket – mutatott rá, hangsú-
lyozva: Isten adta kötelességünk, hogy a szabadságunkért, 
az autonómiáért harcoljunk. Nem véletlen, ami Székely-
földdel történik, hanem központi irányítású – vélekedett, 
majd családalapításra buzdította a székely fiatalokat. „Ha 
lesz egymillió székely, Európa meg fog változni” – fejezte 
be beszédét.

Az ünnepség végén – amelyet a kézdiszentléleki Perkő 
néptánccsoport és a csíkkozmási Bojzás együttes előadá-
sai, a huszártoborzó színesebbé, a rendhagyó történelem-
óra, az igeolvasás és a közös ima pedig meghittebbé tett – a 
jelenlevő politikai pártok, civil szervezetek és intézmé-
nyek képviselői megkoszorúzták az emlékművet, majd a 
temetőben kopjafaavatással és zászlóátadással ért véget a 
megemlékezés.

Mihály János
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A címlapon és a borító belső oldalán: pillanatfelvételek a 
Nyerges-tetőn 2009. augusztus 1-jén tartott ünnepségről.
Mihály János fotói.
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Balázs Ödön fotói

Közösen
Székelyföld egységéért!

„Szenteld, oh magyar, hazádnak kebled szent érzelmeit.
Romlott szív és romlott elme, kit hazája hű szerelme szép 
tettekre nem hevít.”

Rendhagyó megemlékezésre került sor 2009. augusztus 
1-jén a Nyerges-tetőn, a Csíkkozmás és Kászonújfalu kö-
zötti nevezetes hegygerincen. Ugyanis az 1849. augusztus 
1-jén itt lezajlott csata 160. évfordulóján először ünnepelt 
együtt a három székely megye. Bár az időjárás nem ked-
vezett a rendezvénynek, a néha-néha eleredő eső mégsem 
tudta elriasztani a több mint félezer összesereglett embert, 
akik ünnepelni, fejet hajtani jöttek erre a történelmi hely-
színre. Borboly Csaba Hargita megyei és Tamás Sándor 
Kovászna megyei tanácselnökök lóháton, a hagyomány-
őrző huszárcsapatok tagjai által kísérve, Lokodi Edit Emő-
ke Maros megyei tanácselnök pedig a csíkkozmási polgár-
mester társaságában, hintón érkezett az emlékműhöz, ame-
lyet – felirata szerint – még 1897-ben állíttattak a Bukarest-
ben lakó székely „honfiak és honleányok”.

Az ünnepséget Bodó Dávid csíkkozmási polgármester 
beszéde nyitotta meg, aki házigazdaként üdvözölte az egy-
begyűlteket.

Korodi Attila alcsíki parlamenti képviselő a Tuzson 
János őrnagy és az általa vezetett maroknyi székely csapat 
hősiességét a spártaiakéhoz hasonlította, akik a túlerőben 
levő perzsákkal csaptak össze, és a világ mégsem a győz-
tesekre, hanem a legyőzöttekre emlékezik. „Itt is a 
legyőzött lett a győztes” – utalt a 160 évvel ezelőtt elesett 
székely katonákra a politikus, aki szerint a nyerges-tetői 
ütközetnek kettős üzenete van: konokság-bátorság, illetve 
az ezért kijáró tisztelet. Lokodi Edit Emőke, a Maros Me-
gyei Tanács elnöke a szabadságharc körülményeit, a 
különböző etnikumok törekvéseit ismertette, s az ütközetre 
emlékezve hangsúlyozta: „Az itt meghalt székely katonák 
áldozata nem volt hiábavaló, biztosította megmaradá-
sunkat, arra biztat minket, hogy érdemes magyarként élni 
Erdélyben”.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke 
beszédében kiemelte, hogy a székelyek leginkább olyankor 
mutatták meg igazi énjüket, amikor az a veszély fenyegette 
őket, hogy szabadságukat elveszítik. „Öt nemzedék választ 
el bennünket 1849 hőseitől, de a szabadságvágy melletti 
konok kitartásunk mit sem változott” – emlékeztetett az 
elnök, majd így folytatta: „Székelyföld azoké legyen, akik 

 Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly 
Csaba ünnepi beszédében elmondta, hogy a hősökről való 
megemlékezés mellett a három székelyföldi megye önkor-
mányzatának vezetői azért ünnepelnek együtt a Nyerges-
tetőn, hogy közös jelenlétükkel is kifejezzék a Székelyföld 
egységét és a székelyek önrendelkezési igényét. Mint 
mondta: „Hargita, Kovászna és Maros megyei székelyek 
ugyanis együvé tartozunk. Közös a történelmi múltunk, 
közösek a hagyományaink, de közösek a gondjaink és a 
vágyaink is. Tudjuk, hogy ha a székelység ügyéről van szó, 
akkor nincsenek megyehatárok, akkor egy föld van: a 
Székelyföld, amelynek méltó gyülekezési helye a Nyerges-
tető”. 
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EME-vándorgyűlés Székelyudvarhelyen

Az EME vándorgyűlései több mint 
egy évszázados múltra tekintenek visz-
sza. Az egyesületnek a kommunista 
rendszer általi felszámolása előtt, az 
1906 és 1943 közötti időszakban össze-
sen 18 vándorgyűlést szerveztek Er-
dély városaiban, az elsőt Marosvásár-
helyen 1906-ban, a tizennyolcadikat 
Besztercén 1943-ban.

A sikeresen indult és évenként meg-
tartott vándorgyűlések sorozata az első 
világháború miatt megszakadt és hosz-
szú ideig szünetelt. A háború végét kö-
vető hatalomváltozás után ugyanis so-
káig nem engedélyezték az ilyen jelle-
gű rendezvények tartását, mivel a hata-
lom nem nézte jó szemmel azokat, irre-
denta megnyilvánulásokat gyanítva 
mögöttük. Végül is kedvezőbbre for-
dult a helyzet és 1930-ban, tizenhat évi 
szünet után, újra lehetőség nyílt a ván-
dorgyűlések szervezésére. Az új soro-
zatot ismét Marosvásárhely nyitotta 
meg. Következett Nagyenyed, Nagy-
bánya, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Szé-
kelyudvarhely, Torda és 1939-ben 

Gyergyószentmiklós, majd rövid meg-
szakítás után a dési és a besztercei.

A XIV. vándorgyűlést 1936-ban Te-
mesvárra tervezték, de engedély meg 
nem adása miatt kénytelenek lemon-
dani róla. Ezután, okulva a hatalom vi-
szonyulásából, főleg abból, hogy az en-

gedélyeket igen körülményesen, ma-
gas szintű közbenjárások révén lehetett 
csak beszerezni, az EME választmánya 
az 1937. március 31-én tartott ülésén a 
vándorgyűlés helyéül olyan várost 
igyekezett kiválasztani, ahova a szük-
séges hatósági engedélyt reménye le-
hetett megszerezni, és ahol biztosra ve-
hette a megrendezés sikerét, vagyis 
volt kire támaszkodni. Így esett a vá-
lasztás Székelyudvarhelyre. Megtartá-
sa érdekében Willer József képviselő 
közbenjárt a belügyminiszternél, Jodál 
Gábor ügyvéd, a helyi rendezőbizott-
ság elnöke pedig Udvarhely megye 
prefektusánál. Így is a prefektus csak 
pár nappal az összejövetel előtt szóban 
közölte a jóváhagyást, bizonytalanság-
ban tartva szinte az utolsó percig a szer-
vezőket és az érdeklődőket. 

A meghívást az EME nem a város 
vagy a megye önkormányzata, hanem a 
város összmagyarsága nevében az egy-
házi, társadalmi és civil szervezetektől 
kapta. Az első világháború előtt ezt a 
feladatot és az azzal járó kiadásokat a 
városi vezetőségek biztosították. Ki-
sebbségi körülmények között ez az út 
járhatatlannak bizonyult. Ilyen tudo-
mányos-művelődési rendezvényre 
csak a magyar egyházi és egyéb civil 
szervezetek vállalkoztak. Az összejö-
vetel lebonyolítására helyi szinten ren-
dezőbizottságot hoztak létre, amelynek 
elnökéül Jodál Gábor ügyvédet válasz-
tották. Ilyen előzmények után tartották 
meg Székelyudvarhelyen a vándorgyű-
lést 1937. augusztus 29–31-kén. A ván-
dorgyűlésen számos egyesületi tag és 
több tudományos és művelődési intéz-
mény képviselője vett részt.

Az augusztus 28-án délután érkező 
vendégeket a vasúti ideiglenes megál-
lónál a rendezőbizottság és százötven 
főnyi közönség fogadta, majd kocsi-
kon, autóbuszon szállították őket szál-
láshelyeikre. A vendégek még aznap 
délután ellátogattak a Szejkefürdőre, 
megkoszorúzták Orbán Balázs sírját, 
ahol dr. Jodál Gábor mondott meg-
emlékező beszédet a „legnagyobb 
székelyről”. 

A legrangosabb erdélyi magyar tudományos intézmény, az Erdélyi Múze-
um Egyesület az idén ősszel ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Akadé-
miai jellegénél fogva egy közös szervezetbe fogja a romániai magyar tudomá-
nyos élet művelőit, valamint a tudományt pártolókat is. Mivel a tagság többsé-
ge főállásban különböző intézményekben tevékenykedett és tevékenykedik ma 
is, a tudomány művelésének, a kutató- és népszerűsítő munkának csak egy ré-
sze folyt az EME kutatóműhelyeiben, más része a tagság egyéni műhelyeire 
hárult. Az elért eredményeket tudományos rendezvényeken vették számba és 
értékelték. Erre szolgáltak az évi vándorgyűlések, amelyeket különböző váro-
sokban szerveztek. Ilyen alkalmakkor a tudomány terén elért eredmények ér-
tékelése mellett széleskörű tudomány-népszerűsítő munka is folyt.              .

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Szé-
kelyudvarhelyen 1937. augusztus
hó 29–31. napjain tartott tizennegye-
dik vándorgyűlésének emlékkönyve
(Kolozsvár, 1938)
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Másnap, vasárnap de. 11 órakor a 
református tanítóképző intézet torna-
termében, mintegy 400 főnyi közönség 
jelenlétében megtartották a megnyitót. 
A megnyitóbeszédet br. Jósika János,
az EME alelnöke mondta. Beszédében 
kiemelte itteni jelenlétük okát és célját. 
„De igazi kultúrát – mondta – csak a 
néplélekkel kapcsolatosan lehet terem-
teni. Ezért jöttünk örömmel a székely-
ség szívébe, mert hol találhatnók bő-
vebb forrását a magyar népléleknek, 
mint éppen ebben a városban, mely oly 
végtelenül gazdag történelmi emlékek-
ben… De nemcsak azért jöttünk ide, 
hogy a múltból lelkesedést merítsünk 
tevékenységünkhöz, hanem azért is, 
hogy a tudományok összes ágaiból tar-
tott előadásokkal hozzájáruljunk ennek 
a nemzeti öntudatnak kulturális téren 
való megerősödéséhez és fejlesztésé-
hez.”

A díszülésen a hatóság részéről 
megjelent Mihai Constantinescu pre-
fektus és Hecser Kálmán városi időkö-
zi bizottsági elnök, valamint az állami 
líceum igazgatója, az ortodox és a gö-
rög katolikus esperes. Br. Jósika János 
alelnök megnyitója után, a város nevé-
ben Hecser üdvözölte az EME-t. Őt dr. 
Jodál Gábor követte, aki a város össz-
magyarsága nevében szólott, aláhúzva 
az egyesület „szerepét a tudomány ter-
jesztésében és a vándorgyűlés hatását 
az emberi méltóság felemelésében”. 
Záró akcióként Balogh Ernő Az anya-
gok változásának visszatérő útjai cí-
men tartott díszelőadást.

A megnyitó után a Szabó Károly-
féle étterem nagytermében 120 teríté-
kes közös ebéd volt, ahol több köszön-
tőbeszéd is elhangzott. Megemlítjük 
közülük Rusan görögkeleti esperesnek 
egyháza és az ASTRA nevében mon-
dott felszólalását, amelyben a művelő-
dés jelentőségét hangoztatta. A kultúra 
ápolásában nincsenek ellenfelek – 
mondta –, s ezért szívesen üdvözli ő is a 

magyarság kultúrájának megnyilvánu-
lását.

Augusztus 29-én és a következő két 
nap elhangzott 25 előadás. A vetítéssel 
egybekötötteket a tanítóképző rajzter-
mében, a többit a tornateremben tar-
tották. A Bölcsészet-, nyelv- és törté-
nettudományi szakosztály részéről tar-
tott előadások közül megemlítjük Jan-
csó Elemér A mai magyar irodalom 
irányai, Szabó T. Attila Anyanyelvünk 
szépsége, Vámszer Géza Népies ele-
mek egyházművészetünkben címűeket.

A Természettudományi szakosztály 
részéről Bányai János A székelyföldi 
fürdőélet hajdan és most, Boga Lajos A 
falusi ember házi patikája, Husz Ödön 
Új fajok születésének lehetőségei és 
Szász Ferenc pedig Meteorit-kataszt-
rófák című kérdésről értekezett. 

Az Orvostudományi szakosztály 
részéről négy ismeretterjesztő előadás 

hangzott el. Koleszár László két, Ori-
ent Gyula és Schmidt Béla egy-egy 
előadást tartott. Nagy érdeklődés kö-
vette Koleszárnak Az orvostudomány 
haladása a világháború óta című be-
számolóját. 

A jog- és társadalomtudományi jel-
legű két előadás közül a vándorgyű-
lésről megjelent emlékkönyv Petrovay 
Tibor A részvénytársaságoktól a szö-
vetkezetekig címűt közölte.

Szeptember 1-jén autóbusszal ki-
rándulást szerveztek Homoródfür-
dőre, a hargitai opálbányához és 
Kirulyfürdőre.

A vándorgyűlés sikere érdekében a 
rendezőbizottság minden tőle telhetőt 
megtett. Szépen sikerült műsoros estet 
is szervezett, amelynek fölöslegét, 
2167 lejt az EME kiadásainak csökken-
tésére adományozta. Az eredményes-
nek elismert összejövetel érdekében 
kifejtett önzetlen tevékenységért az 
EME választmánya Jodál Gábor ügy-
védet az EME alapító tagjává, a rende-
zőbizottság többi nem egyesületi tagját 
pedig EME tagokká választotta, és a 
sajtótudósítás terén végzett szolgála-
taiért Nyirő Józsefnek hálás köszönetet 
mondott.

Pál-Antal Sándor

A vándorgyűlés megnyitó díszülése.
Az emelvényen balról jobbra: Vári

Albert, Dr. Tavaszy Sándor, Dr. Balogh
Ernő, Dr. Jodál Gábor, Báró Jósika 

János, Dr. Kántor Lajos, Dr. Koleszár
László, Dr. Tusa Gábor, Husz Ödön,

Nyirő József.
A felvételek Az Erdélyi Múzeum Egye-

sület Székelyudvarhelyen 1937. augusz-
tus hó 29–31. napjain tartott tizenne-

gyedik vándorgyűlésének emlékkönyvé-
ben lelhetők fel (Kolozsvár, 1938. 6-7).
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EME-vándorgyűlés Székelyudvarhelyen

Az EME vándorgyűlései több mint 
egy évszázados múltra tekintenek visz-
sza. Az egyesületnek a kommunista 
rendszer általi felszámolása előtt, az 
1906 és 1943 közötti időszakban össze-
sen 18 vándorgyűlést szerveztek Er-
dély városaiban, az elsőt Marosvásár-
helyen 1906-ban, a tizennyolcadikat 
Besztercén 1943-ban.

A sikeresen indult és évenként meg-
tartott vándorgyűlések sorozata az első 
világháború miatt megszakadt és hosz-
szú ideig szünetelt. A háború végét kö-
vető hatalomváltozás után ugyanis so-
káig nem engedélyezték az ilyen jelle-
gű rendezvények tartását, mivel a hata-
lom nem nézte jó szemmel azokat, irre-
denta megnyilvánulásokat gyanítva 
mögöttük. Végül is kedvezőbbre for-
dult a helyzet és 1930-ban, tizenhat évi 
szünet után, újra lehetőség nyílt a ván-
dorgyűlések szervezésére. Az új soro-
zatot ismét Marosvásárhely nyitotta 
meg. Következett Nagyenyed, Nagy-
bánya, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Szé-
kelyudvarhely, Torda és 1939-ben 

Gyergyószentmiklós, majd rövid meg-
szakítás után a dési és a besztercei.

A XIV. vándorgyűlést 1936-ban Te-
mesvárra tervezték, de engedély meg 
nem adása miatt kénytelenek lemon-
dani róla. Ezután, okulva a hatalom vi-
szonyulásából, főleg abból, hogy az en-

gedélyeket igen körülményesen, ma-
gas szintű közbenjárások révén lehetett 
csak beszerezni, az EME választmánya 
az 1937. március 31-én tartott ülésén a 
vándorgyűlés helyéül olyan várost 
igyekezett kiválasztani, ahova a szük-
séges hatósági engedélyt reménye le-
hetett megszerezni, és ahol biztosra ve-
hette a megrendezés sikerét, vagyis 
volt kire támaszkodni. Így esett a vá-
lasztás Székelyudvarhelyre. Megtartá-
sa érdekében Willer József képviselő 
közbenjárt a belügyminiszternél, Jodál 
Gábor ügyvéd, a helyi rendezőbizott-
ság elnöke pedig Udvarhely megye 
prefektusánál. Így is a prefektus csak 
pár nappal az összejövetel előtt szóban 
közölte a jóváhagyást, bizonytalanság-
ban tartva szinte az utolsó percig a szer-
vezőket és az érdeklődőket. 

A meghívást az EME nem a város 
vagy a megye önkormányzata, hanem a 
város összmagyarsága nevében az egy-
házi, társadalmi és civil szervezetektől 
kapta. Az első világháború előtt ezt a 
feladatot és az azzal járó kiadásokat a 
városi vezetőségek biztosították. Ki-
sebbségi körülmények között ez az út 
járhatatlannak bizonyult. Ilyen tudo-
mányos-művelődési rendezvényre 
csak a magyar egyházi és egyéb civil 
szervezetek vállalkoztak. Az összejö-
vetel lebonyolítására helyi szinten ren-
dezőbizottságot hoztak létre, amelynek 
elnökéül Jodál Gábor ügyvédet válasz-
tották. Ilyen előzmények után tartották 
meg Székelyudvarhelyen a vándorgyű-
lést 1937. augusztus 29–31-kén. A ván-
dorgyűlésen számos egyesületi tag és 
több tudományos és művelődési intéz-
mény képviselője vett részt.

Az augusztus 28-án délután érkező 
vendégeket a vasúti ideiglenes megál-
lónál a rendezőbizottság és százötven 
főnyi közönség fogadta, majd kocsi-
kon, autóbuszon szállították őket szál-
láshelyeikre. A vendégek még aznap 
délután ellátogattak a Szejkefürdőre, 
megkoszorúzták Orbán Balázs sírját, 
ahol dr. Jodál Gábor mondott meg-
emlékező beszédet a „legnagyobb 
székelyről”. 

A legrangosabb erdélyi magyar tudományos intézmény, az Erdélyi Múze-
um Egyesület az idén ősszel ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Akadé-
miai jellegénél fogva egy közös szervezetbe fogja a romániai magyar tudomá-
nyos élet művelőit, valamint a tudományt pártolókat is. Mivel a tagság többsé-
ge főállásban különböző intézményekben tevékenykedett és tevékenykedik ma 
is, a tudomány művelésének, a kutató- és népszerűsítő munkának csak egy ré-
sze folyt az EME kutatóműhelyeiben, más része a tagság egyéni műhelyeire 
hárult. Az elért eredményeket tudományos rendezvényeken vették számba és 
értékelték. Erre szolgáltak az évi vándorgyűlések, amelyeket különböző váro-
sokban szerveztek. Ilyen alkalmakkor a tudomány terén elért eredmények ér-
tékelése mellett széleskörű tudomány-népszerűsítő munka is folyt.              .

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Szé-
kelyudvarhelyen 1937. augusztus
hó 29–31. napjain tartott tizennegye-
dik vándorgyűlésének emlékkönyve
(Kolozsvár, 1938)

5

Másnap, vasárnap de. 11 órakor a 
református tanítóképző intézet torna-
termében, mintegy 400 főnyi közönség 
jelenlétében megtartották a megnyitót. 
A megnyitóbeszédet br. Jósika János,
az EME alelnöke mondta. Beszédében 
kiemelte itteni jelenlétük okát és célját. 
„De igazi kultúrát – mondta – csak a 
néplélekkel kapcsolatosan lehet terem-
teni. Ezért jöttünk örömmel a székely-
ség szívébe, mert hol találhatnók bő-
vebb forrását a magyar népléleknek, 
mint éppen ebben a városban, mely oly 
végtelenül gazdag történelmi emlékek-
ben… De nemcsak azért jöttünk ide, 
hogy a múltból lelkesedést merítsünk 
tevékenységünkhöz, hanem azért is, 
hogy a tudományok összes ágaiból tar-
tott előadásokkal hozzájáruljunk ennek 
a nemzeti öntudatnak kulturális téren 
való megerősödéséhez és fejlesztésé-
hez.”

A díszülésen a hatóság részéről 
megjelent Mihai Constantinescu pre-
fektus és Hecser Kálmán városi időkö-
zi bizottsági elnök, valamint az állami 
líceum igazgatója, az ortodox és a gö-
rög katolikus esperes. Br. Jósika János 
alelnök megnyitója után, a város nevé-
ben Hecser üdvözölte az EME-t. Őt dr. 
Jodál Gábor követte, aki a város össz-
magyarsága nevében szólott, aláhúzva 
az egyesület „szerepét a tudomány ter-
jesztésében és a vándorgyűlés hatását 
az emberi méltóság felemelésében”. 
Záró akcióként Balogh Ernő Az anya-
gok változásának visszatérő útjai cí-
men tartott díszelőadást.

A megnyitó után a Szabó Károly-
féle étterem nagytermében 120 teríté-
kes közös ebéd volt, ahol több köszön-
tőbeszéd is elhangzott. Megemlítjük 
közülük Rusan görögkeleti esperesnek 
egyháza és az ASTRA nevében mon-
dott felszólalását, amelyben a művelő-
dés jelentőségét hangoztatta. A kultúra 
ápolásában nincsenek ellenfelek – 
mondta –, s ezért szívesen üdvözli ő is a 

magyarság kultúrájának megnyilvánu-
lását.

Augusztus 29-én és a következő két 
nap elhangzott 25 előadás. A vetítéssel 
egybekötötteket a tanítóképző rajzter-
mében, a többit a tornateremben tar-
tották. A Bölcsészet-, nyelv- és törté-
nettudományi szakosztály részéről tar-
tott előadások közül megemlítjük Jan-
csó Elemér A mai magyar irodalom 
irányai, Szabó T. Attila Anyanyelvünk 
szépsége, Vámszer Géza Népies ele-
mek egyházművészetünkben címűeket.

A Természettudományi szakosztály 
részéről Bányai János A székelyföldi 
fürdőélet hajdan és most, Boga Lajos A 
falusi ember házi patikája, Husz Ödön 
Új fajok születésének lehetőségei és 
Szász Ferenc pedig Meteorit-kataszt-
rófák című kérdésről értekezett. 

Az Orvostudományi szakosztály 
részéről négy ismeretterjesztő előadás 

hangzott el. Koleszár László két, Ori-
ent Gyula és Schmidt Béla egy-egy 
előadást tartott. Nagy érdeklődés kö-
vette Koleszárnak Az orvostudomány 
haladása a világháború óta című be-
számolóját. 

A jog- és társadalomtudományi jel-
legű két előadás közül a vándorgyű-
lésről megjelent emlékkönyv Petrovay 
Tibor A részvénytársaságoktól a szö-
vetkezetekig címűt közölte.

Szeptember 1-jén autóbusszal ki-
rándulást szerveztek Homoródfür-
dőre, a hargitai opálbányához és 
Kirulyfürdőre.

A vándorgyűlés sikere érdekében a 
rendezőbizottság minden tőle telhetőt 
megtett. Szépen sikerült műsoros estet 
is szervezett, amelynek fölöslegét, 
2167 lejt az EME kiadásainak csökken-
tésére adományozta. Az eredményes-
nek elismert összejövetel érdekében 
kifejtett önzetlen tevékenységért az 
EME választmánya Jodál Gábor ügy-
védet az EME alapító tagjává, a rende-
zőbizottság többi nem egyesületi tagját 
pedig EME tagokká választotta, és a 
sajtótudósítás terén végzett szolgála-
taiért Nyirő Józsefnek hálás köszönetet 
mondott.

Pál-Antal Sándor

A vándorgyűlés megnyitó díszülése.
Az emelvényen balról jobbra: Vári

Albert, Dr. Tavaszy Sándor, Dr. Balogh
Ernő, Dr. Jodál Gábor, Báró Jósika 

János, Dr. Kántor Lajos, Dr. Koleszár
László, Dr. Tusa Gábor, Husz Ödön,

Nyirő József.
A felvételek Az Erdélyi Múzeum Egye-

sület Székelyudvarhelyen 1937. augusz-
tus hó 29–31. napjain tartott tizenne-

gyedik vándorgyűlésének emlékkönyvé-
ben lelhetők fel (Kolozsvár, 1938. 6-7).
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Az EME megkoszorúzza
báró Orbán Balázs sírját

Jelzések, emlékek, vélemények Jelzések, emlékek, vélemények
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tének részleteire és rendeltetésére kerestük 
a választ. Két kisebb szelvényben végez-
tünk régészeti feltárást, a templomhajó és a 
szentély déli oldalában, valamint a templo-
mon kívül, ettől délre. A kislélegzetű feltá-
rás fontos eredményekkel szolgált, viszont 
számos kérdést megválaszolatlanul vagy 
nyitva hagyott.

A keletelt templom teljes hosszúsága 
13,60 m, hajójának belső hossza 7,60 m, 
amely a szentély felé enyhén elkeskenye-
dik (belső szélessége a nyugati oldalon 
5,50 m), félköríves szentélyének hossza a 
diadalív belső vonalától mérve 3,60 m. Be-
járata csak a nyugati oldalon volt (nyílásá-
nak legnagyobb szélessége 1,5 m). Feltár-
tuk a diadalív délen megmaradt részletét, 
valamint ledőlt, megmunkált, illetve kvá-
derkövekből rakott omladékát. Az egy épí-
tési periódusban épült kápolnának sekres-
tyéje nem volt. Falait válogatott, megmun-
kált, többnyire andezit kövekből rakták vi-
lágosszürke, kavicsos, jó kötésű mészha-
barcsba. A nyugati fal – mely az 1970-es 
években még szinte teljes épségben állt – 
magassága 3,90 m, oromzatának nyeregte-
tős formája ma még rekonstruálható. A déli 
fal magassága a faltalptól számítva 1,65 m, 
a szentély falai helyenként ennél magasab-
ban megmaradtak. Ásatási megfigyelése-
ink szerint a déli hajófalat mindössze 20 cm 
mély alapárokba rakták, a szentély köveit a 
terep emelkedésének megfelelően az alta-
lajig letisztított felszínre fektették.

A kápolna belsejében és ettől délre öt 
középkori, keletelt, melléklet nélküli sírt 
tártunk fel. A templombelsőben 2,5x5 m-es 
felületen mindössze két temetkezés került 
napvilágra, viszont a korábbi ásatás állító-

lag több sírt bolygatott. A nyújtott helyzetű 
csontvázak, temetkezési rítusuk alapján, 
késő középkor előttiek: a karokat a test 
mellett helyezték el, koporsót nem talál-
tunk egy esetben sem, az egyik sírgödörnek 
jellegzetesen kialakított padkája (padma-
lyos temetkezés) volt. Újkori sírok nem 
voltak a feltárt felületen. A sírok tájolása 
igazodik az épület tengelyéhez, tehát úgy 
tűnik, hogy az általunk ismert templom 
mellé hantolták el az elhunytakat. Néhány 
megfigyelés mégis elgondolkodtató: a déli 
hajófal alá behúz egy beásás foltja 
(valószínűleg egy temetkezés gödre), tehát 
időben megelőzi azt. A síroknak általában 
tiszta volt a betöltése, földjükbe nem került 
habarcsos építési törmelék. Észrevételeink 
felvetik a kőtemplomot megelőző temetke-
zőhely és/vagy fatemplom meglétét. A ká-
polna építési szintje alóli rétegből előkerült 
XIII. századi tölcséres peremű, hullámvo-
naldíszes edénytöredékek, illetve az építési 
réteget záró XIII-XIV. századi leletek a ké-
ső Árpád-korra teszik ennek létrehozását. A 
szuperpozíció nélküli sírok (egymást met-
sző vagy fedő sírokról, vagyis azok hiányá-
ról van szó, ami az évszázadokat átfogó te-
metkezési helyeken előbb-utóbb bekövet-
kezik), valamint az épület fennállásának 
idején képződött rétegek leletanyaga (cse-
kély mennyiségű XVI. századi kerámia-
töredékkel zárul a leletek sora) arra utal-
nak, hogy a késő középkorra a kápolnát fel-
hagyták és megszűnt rendeltetése. Kegy-
helyként feltehetően tovább élt egy dara-
big, ugyanis, mint Jánosfalvi írja, a XIX. 
században az almási pap kijárt időnként is-
tentiszteletet tartani.

A romtemplom története szervesen 
ágyazódik a Vargyas-szoros környezetének 
más középkori vagy középkori használattal 
is rendelkező objektumainak (Tatársánc, 

Pipások dombja, Vargyas-szurdok barlang-
jai) sorába. A kutatás jelenlegi állapotában 
több „megoldás” elképzelhető ezek létre-
jöttéről és rendeltetéséről. Feltevések 
szintjén az alábbiak fogalmazhatók meg:

1). A Vargyas-szoros néhány barlang-
jában a középkori élet nyoma a XII. szá-
zadtól mutatható ki, amint azt Dénes István 
kutatómunkájának eredményeiből tudjuk 
(kerámialeletek és egy III. Béla kori pénz-
érme). A szoros intenzívebb használata fel-
tehetően miséző- és temetkezőhely létreho-
zását követelte meg a közelben.

2). A templom környezetéből, valamint 
a Kőmezőn nyitott szelvényekből előkerült 
XII-XIII. századi kerámialeletek, állat-
csontok és kevés paticsdarab (leégett házak 
tapasztásának maradványai) felvetik egy 
korabeli település meglétét, melynek előbb 
fatemploma (?), majd kőegyháza épült. A 
kőmezei leletek egyelőre nem kötődnek 

térben elhelyezhető régészeti objektumok-
hoz (gödrök, lakóházak, kemencék, árkok 
stb.), így a faluhely meglétét és pontos azo-
nosítását további kutatások (geofizikai ku-
tatások, légi fényképezés, ásatások) tisz-
tázhatják.

3). A fenti lehetőségek együttes kombi-
nációja is igaz lehet: a Vargyas-szoros észa-
ki oldalában a XII-XIII. században telepü-
lés és plébánia (misézési, keresztelési, ál-
dozási, házasságkötési, temetkezési, vala-
mint a bűnbánat és az utolsó kenet szentsé-
gének kiszolgáltatási jogával rendelkező 
egyház) jön létre. Adott pillanatban (a tatár-
járás után) a szoros fölötti magaslatot sánc-
cal és árokkal (Tatársánc) választják le, 
mely a Pipások dombjával (ennek bronzko-
ri és vaskori leletei közt Árpád-kori lelet-
anyag is található) együtt kiváló menedék-
helyként működött az északról és nyugat-
ról jövő támadások ellen. A sáncnak a 
szoros védelmében nem volt szerepe, a 
Kőmezőt sem fenyegette ennek irányából 
veszély.

További intenzív kutatások adhatnak 
választ arra, hogy a fenti feltevések közül 
melyik áll legközelebb a középkori való-
sághoz. Hasonló történet a szomszédos 
Kormos-patak völgyében is lejátszódott: a 
patak felső folyásvidékén az Árpád-korban 
létrejött Dobó falu és felépült temploma, 
melyek élete a XVII. századra szintén meg-
szűnt. Függőben marad a kérdés: a Tatár-
kápolna egyedi és különleges helyzet kö-
vetkezménye és eredménye (tatárjárás és/ 
vagy vészhelyzet idején a Vargyas-szoros 
intenzív használata), avagy egy elpusztult 
falu plébániatemploma?

Sófalvi András

A romtemplom területén már folytak 
szondázó ásatások, de róluk tudományos 
jellegű dokumentáció nem készült, a szó-
beli információkból és elszórt utalásokból 
még ezek pontos évét is alig ismerjük. A 
megbolygatott talajrétegek és a visszate-
metetlen szelvények következménye, hogy 
a diadalív vonalában északon jelentősen 
megdőlt a kápolna fala, mint az alaprajzi 
felmérésünkön is látható. A 2008 nyarán 
folytatott régészeti ásatásunk egyik fő célja 
egy kutatási helyzetkép elkészítése volt, 
emellett az egyházi épület építéstörténe-

A Vargyas-szoros és a Kőmező
nyugatról

A Tatárkápolna álló nyugati falai
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Aki közelebbről ismeri a Vargyas-szo-
ros páratlan természeti csodáit, bizonyára a 
Kőmezőn álló Tatárkápolna helyszínét sem 
szokta kihagyni „szoros-túráiból”. A Ho-
moródalmás határában, a mai települések-
től legkevesebb 10–12 km-re álló istenháza 
a maga nemében egyedülálló, hisz az 
egyetlen gazdátlan templom Udvarhely-
széken: romja, földje, épülete ma már nin-
csen egyházi tulajdonban. A középkori 
épületet nem érték utólagos átépítések, 
mégis jó állapotban maradt fenn az újkorig. 
Ez utóbbi egyrészt az igényes kőműves-
munkának, másrészt annak a ténynek tulaj-
donítható, hogy túl távol fekszik a telepü-
lésektől, így nem hordták el köveit. A Tatár-
kápolnát írott forrás nem említi, először 
Jánosfalvi Sándor István írt róla a XIX. szá-
zad közepén, aki azt is tudni vélte, hogy a 
kápolna Varjas falu egyháza volt; a telepü-
lésről középkori adataink nincsenek.

Az írott történelem nélküli emlékek fel-
tárásában a régészetnek egyedülálló szere-
pe van, mely alatt általában egy komplex 
kutatás értendő: a terepbejárásoktól kezdve 
a felméréseken keresztül egészen a régé-
szeti ásatásig. Az alábbiakban egy ilyen jel-
legű régészeti nyomozómunka eredmé-
nyeit és lehetséges megoldásait ismerhet-
jük meg közelebbről. Ismereteink szeré-
nyek és a Tatárkápolna tágabb környeze-
tére csak feltevések szintjén vetíthetők ki. 
Erre is kísérletet teszek, abban a tudatban, 
hogy a munkahipotézisek elengedhetetlen 
részei a tudományos kutatásnak.

A homoródalmási Tatárkápolna
és környezete

Sírfolt a déli hajófal alatt

A Tatárkápolna alaprajzi felmérése

História História
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tének részleteire és rendeltetésére kerestük 
a választ. Két kisebb szelvényben végez-
tünk régészeti feltárást, a templomhajó és a 
szentély déli oldalában, valamint a templo-
mon kívül, ettől délre. A kislélegzetű feltá-
rás fontos eredményekkel szolgált, viszont 
számos kérdést megválaszolatlanul vagy 
nyitva hagyott.

A keletelt templom teljes hosszúsága 
13,60 m, hajójának belső hossza 7,60 m, 
amely a szentély felé enyhén elkeskenye-
dik (belső szélessége a nyugati oldalon 
5,50 m), félköríves szentélyének hossza a 
diadalív belső vonalától mérve 3,60 m. Be-
járata csak a nyugati oldalon volt (nyílásá-
nak legnagyobb szélessége 1,5 m). Feltár-
tuk a diadalív délen megmaradt részletét, 
valamint ledőlt, megmunkált, illetve kvá-
derkövekből rakott omladékát. Az egy épí-
tési periódusban épült kápolnának sekres-
tyéje nem volt. Falait válogatott, megmun-
kált, többnyire andezit kövekből rakták vi-
lágosszürke, kavicsos, jó kötésű mészha-
barcsba. A nyugati fal – mely az 1970-es 
években még szinte teljes épségben állt – 
magassága 3,90 m, oromzatának nyeregte-
tős formája ma még rekonstruálható. A déli 
fal magassága a faltalptól számítva 1,65 m, 
a szentély falai helyenként ennél magasab-
ban megmaradtak. Ásatási megfigyelése-
ink szerint a déli hajófalat mindössze 20 cm 
mély alapárokba rakták, a szentély köveit a 
terep emelkedésének megfelelően az alta-
lajig letisztított felszínre fektették.

A kápolna belsejében és ettől délre öt 
középkori, keletelt, melléklet nélküli sírt 
tártunk fel. A templombelsőben 2,5x5 m-es 
felületen mindössze két temetkezés került 
napvilágra, viszont a korábbi ásatás állító-

lag több sírt bolygatott. A nyújtott helyzetű 
csontvázak, temetkezési rítusuk alapján, 
késő középkor előttiek: a karokat a test 
mellett helyezték el, koporsót nem talál-
tunk egy esetben sem, az egyik sírgödörnek 
jellegzetesen kialakított padkája (padma-
lyos temetkezés) volt. Újkori sírok nem 
voltak a feltárt felületen. A sírok tájolása 
igazodik az épület tengelyéhez, tehát úgy 
tűnik, hogy az általunk ismert templom 
mellé hantolták el az elhunytakat. Néhány 
megfigyelés mégis elgondolkodtató: a déli 
hajófal alá behúz egy beásás foltja 
(valószínűleg egy temetkezés gödre), tehát 
időben megelőzi azt. A síroknak általában 
tiszta volt a betöltése, földjükbe nem került 
habarcsos építési törmelék. Észrevételeink 
felvetik a kőtemplomot megelőző temetke-
zőhely és/vagy fatemplom meglétét. A ká-
polna építési szintje alóli rétegből előkerült 
XIII. századi tölcséres peremű, hullámvo-
naldíszes edénytöredékek, illetve az építési 
réteget záró XIII-XIV. századi leletek a ké-
ső Árpád-korra teszik ennek létrehozását. A 
szuperpozíció nélküli sírok (egymást met-
sző vagy fedő sírokról, vagyis azok hiányá-
ról van szó, ami az évszázadokat átfogó te-
metkezési helyeken előbb-utóbb bekövet-
kezik), valamint az épület fennállásának 
idején képződött rétegek leletanyaga (cse-
kély mennyiségű XVI. századi kerámia-
töredékkel zárul a leletek sora) arra utal-
nak, hogy a késő középkorra a kápolnát fel-
hagyták és megszűnt rendeltetése. Kegy-
helyként feltehetően tovább élt egy dara-
big, ugyanis, mint Jánosfalvi írja, a XIX. 
században az almási pap kijárt időnként is-
tentiszteletet tartani.

A romtemplom története szervesen 
ágyazódik a Vargyas-szoros környezetének 
más középkori vagy középkori használattal 
is rendelkező objektumainak (Tatársánc, 

Pipások dombja, Vargyas-szurdok barlang-
jai) sorába. A kutatás jelenlegi állapotában 
több „megoldás” elképzelhető ezek létre-
jöttéről és rendeltetéséről. Feltevések 
szintjén az alábbiak fogalmazhatók meg:

1). A Vargyas-szoros néhány barlang-
jában a középkori élet nyoma a XII. szá-
zadtól mutatható ki, amint azt Dénes István 
kutatómunkájának eredményeiből tudjuk 
(kerámialeletek és egy III. Béla kori pénz-
érme). A szoros intenzívebb használata fel-
tehetően miséző- és temetkezőhely létreho-
zását követelte meg a közelben.

2). A templom környezetéből, valamint 
a Kőmezőn nyitott szelvényekből előkerült 
XII-XIII. századi kerámialeletek, állat-
csontok és kevés paticsdarab (leégett házak 
tapasztásának maradványai) felvetik egy 
korabeli település meglétét, melynek előbb 
fatemploma (?), majd kőegyháza épült. A 
kőmezei leletek egyelőre nem kötődnek 

térben elhelyezhető régészeti objektumok-
hoz (gödrök, lakóházak, kemencék, árkok 
stb.), így a faluhely meglétét és pontos azo-
nosítását további kutatások (geofizikai ku-
tatások, légi fényképezés, ásatások) tisz-
tázhatják.

3). A fenti lehetőségek együttes kombi-
nációja is igaz lehet: a Vargyas-szoros észa-
ki oldalában a XII-XIII. században telepü-
lés és plébánia (misézési, keresztelési, ál-
dozási, házasságkötési, temetkezési, vala-
mint a bűnbánat és az utolsó kenet szentsé-
gének kiszolgáltatási jogával rendelkező 
egyház) jön létre. Adott pillanatban (a tatár-
járás után) a szoros fölötti magaslatot sánc-
cal és árokkal (Tatársánc) választják le, 
mely a Pipások dombjával (ennek bronzko-
ri és vaskori leletei közt Árpád-kori lelet-
anyag is található) együtt kiváló menedék-
helyként működött az északról és nyugat-
ról jövő támadások ellen. A sáncnak a 
szoros védelmében nem volt szerepe, a 
Kőmezőt sem fenyegette ennek irányából 
veszély.

További intenzív kutatások adhatnak 
választ arra, hogy a fenti feltevések közül 
melyik áll legközelebb a középkori való-
sághoz. Hasonló történet a szomszédos 
Kormos-patak völgyében is lejátszódott: a 
patak felső folyásvidékén az Árpád-korban 
létrejött Dobó falu és felépült temploma, 
melyek élete a XVII. századra szintén meg-
szűnt. Függőben marad a kérdés: a Tatár-
kápolna egyedi és különleges helyzet kö-
vetkezménye és eredménye (tatárjárás és/ 
vagy vészhelyzet idején a Vargyas-szoros 
intenzív használata), avagy egy elpusztult 
falu plébániatemploma?

Sófalvi András

A romtemplom területén már folytak 
szondázó ásatások, de róluk tudományos 
jellegű dokumentáció nem készült, a szó-
beli információkból és elszórt utalásokból 
még ezek pontos évét is alig ismerjük. A 
megbolygatott talajrétegek és a visszate-
metetlen szelvények következménye, hogy 
a diadalív vonalában északon jelentősen 
megdőlt a kápolna fala, mint az alaprajzi 
felmérésünkön is látható. A 2008 nyarán 
folytatott régészeti ásatásunk egyik fő célja 
egy kutatási helyzetkép elkészítése volt, 
emellett az egyházi épület építéstörténe-
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A Tatárkápolna álló nyugati falai
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Aki közelebbről ismeri a Vargyas-szo-
ros páratlan természeti csodáit, bizonyára a 
Kőmezőn álló Tatárkápolna helyszínét sem 
szokta kihagyni „szoros-túráiból”. A Ho-
moródalmás határában, a mai települések-
től legkevesebb 10–12 km-re álló istenháza 
a maga nemében egyedülálló, hisz az 
egyetlen gazdátlan templom Udvarhely-
széken: romja, földje, épülete ma már nin-
csen egyházi tulajdonban. A középkori 
épületet nem érték utólagos átépítések, 
mégis jó állapotban maradt fenn az újkorig. 
Ez utóbbi egyrészt az igényes kőműves-
munkának, másrészt annak a ténynek tulaj-
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hettek volna róluk. Az utóbbiról meg-
tudtuk, hogy az orgonában találták meg, 
még 1990-ben. Mára már nem tudni 
pontosan, hogy Márkos Ervin akkori 
lelkész vagy pedig Benedek Áron volt-e 
a megtalálója. A helyi hagyomány sze-
rint a zászló egy karddal együtt volt el-
rejtve. Az utóbbi 1937-ben, az új temp-
lom építésekor állítólag előkerült, de 
azóta semmit sem tudnak róla. A zászló 
a megtalálásakor nagyon foszladozott, 
rossz állapotban volt, különböző ren-
dezvényeken való szerepeltetése pedig 
tovább rontott az állapotán. Ezért az 
1992 decemberétől itt szolgáló lelkész, 
Kelemen Levente úgy döntött, hogy 
megteszi a szükséges lépéseket restau-
rálása érdekében. A posztgraduális kép-
zésre időközönként Magyarországra 
utazó lelkész 1993-ban felvette a kap-
csolatot a Hadtörténeti Múzeum szak-
embereivel, akik anyagmintát vettek a 
zászlóból. Megállapítást nyert, hogy az 
valóban eredeti, ezért nemzeti értéket 
képvisel. A restaurálását is ígérték, de 
végül erre a Nemzeti Múzeumban ke-
rült sor Gedai István igazgatósága alatt, 
1997 nyarán. A zászló 1997 szeptembe-
rében került haza Oklándra. Ünnepé-
lyes felszentelésére azonban, a szándé-
kos időzítésnek köszönhetően, 1998. 
március 15-én került sor, a magyar for-
radalom és szabadságharc 150. évfor-
dulóján. Az 1 m hosszú, 50 cm széles, 
piros-fehér-zöldre festett rúdra erősí-
tett, „gonfanon” jellegű zászló lovassá-
gi toborzózászló lehetett. Sávjain festett 
évszám látható, a piros sávon zöld 1-es, 
a fehér sávon vörös 84-es, a zöld sávon 
fehér 8-as, azaz: 1848. A zászlót ma egy 
tölgyfakeretes üvegtárlóban (Fábián 
István, a Swedrom cég tulajdonosának 
adománya) a templomban őrzik. A tár-

lóban egy rövid tájékoztató is olvasha-
tó. Ugyancsak ott kapott helyet annak a 
ritka negyvennyolcas emléklapnak a 
másolata, melyet Siménfalvi Sándor ne-
vére állítottak ki, aki mint honvéd tize-
des „Az 1848-1849i DICSŐ SZABAD-
SÁGHARCZUNKBAN” a Mátyás hu-
szároknál Medgyes–Szeben–Vízakna 
és Piski mellett harcolt a hazáért.

Egy másik, nagyobb méretű negy-
vennyolcas zászlót Városfalván az uni-
tárius templom karzatán őriznek. Ez a 
zászló ugyancsak 1990 után került elő. 
Történetéről nagyon keveset sikerült 
megtudnunk. Állítólag a templom ud-
varára nyíló kőkapu födéme alatt, vala-
mint a templom padlásán rejtegették ko-
rábban. A 2,5 m hosszú, nemzeti színű 
zászlórúdra erősített trikolórnak, amely 
sürgős restaurálásra szorulna, hossza 
1,60 m, szélessége 1,26 m. Sávjai 42 cm 
szélesek. A fehér sávra középen piros 

Köztudott, hogy a magyar zászló 
színei – a piros-fehér-zöld – a magyar 
címerből származnak. E három szín 
(trikolór), a nemzet színeiként értel-
mezve, zászlón a reformkorban jelent 
meg először. Korabeli értelmezés sze-
rint a piros sáv az erőt, a fehér a hűséget, 
a zöld a reményt szimbolizálta. A há-
romszínű zászló tehát már 1848 előtt 
jelen volt a közéletben, de általánosan 
még nem terjedt el. „Nemzeti három-
színű” zászlója volt Udvarhelyszéknek 
is a reformkorban (1836-ban készítette 
Macskási Lajos főkirálybíró felesége, 
Haller Karolina grófnő), egyik felől a 
szék, a másik oldalon Magyarország és 
az Erdélyi Nagyfejedelemség össze-
vont címerével. A piros-fehér-zöld 
zászló 1848 tavaszán (erről az áprilisi 
törvények 21. cikkelye rendelkezett) hi-
vatalosan is a magyar nemzet jelképe 
lett, használata általánossá vált, elsősor-
ban polgári zászlóként, ugyanis a hon-
védség többnyire fehér színű, piros és 
zöld farkasfogakkal szegélyezett hadi-
zászlók alatt harcolt, amelyeket közé-
pen a címer díszített. A szabadságharc 

végén, a fegyverletételek során a hon-
védség zászlóinak egy része (nyolcvan-
nyolc) a cári, illetve az osztrák csapatok 
zsákmánya lett (mintegy nyolcvan). 
Néhány alakulatnak sikerült feldarabol-
nia zászlaját. Annak egyes darabjait a 
tisztek, illetve a honvédek kegyelettel 
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Negyvennyolcas zászlók
a két Homoród mentéről

fonallal az 1848-as évszám van hímez-
ve. Az erősen elrongyolódott zászló el-
ső nyilvános szereplése az unitáriusok 
szejkefürdői találkozóján volt, ahová az 
időközben elhunyt László Ferenc gond-
nok vitte el 1999-ben.

Mihály János
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őrizték. Őrzésük azonban nem volt ve-
szélytelen, ugyanis Haynau osztrák tá-
borszernagy agyonlövetést helyezett ki-
látásba azoknak, akiknél ilyet találnak. 
A magyar nemzeti szimbólumokat (ko-
kárda, címer, zászló) a szabadságharc 
bukása után tehát betiltották, keményen 
üldözték és büntették azokat, akik hasz-
nálták vagy akár csak a birtokukban volt 
ilyen (a szigor valamelyest a Bach-
rendszer végével enyhült, így pl. 1861. 
augusztus 20-án, Szent István ünnepén

használható volt a piros-fehér-zöld sá-
vos zászló).

Az erdélyi magyarság elég viharos 
utat tett meg 1848-tól napjainkig. A 
számára kedvezőnek nem mondható 
történelmi események következtében, a 
többször változó hatalom szigorától 
való félelmében sokszor került abba a 
helyzetbe, hogy nemzeti szimbólumait 
rejtegetnie kellett. Ódon templomok sö-
tét padlásain, azok elérhetetlen tornyai-
ban elfalazva. A gondos „őrizésnek” kö-
szönhetően kuriózumszámba menő 
negyvennyolcas ereklyék is hagyomá-
nyozódtak a mai nemzedékre. Ezek 
közé tartozik az a két udvarhelyszéki 
zászló is, amelyekről az alábbiakban 
bővebben írunk. Az egyiket a Nagy-
Homoród menti Városfalva, a másikat a 
Kis-Homoród menti Oklánd unitárius 
templomában őrzik. Bár igyekeztünk 
mindent megtudni e zászlókról, nem 
sokan maradtak, akik érdemben mesél-
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A taplocai Lázár család iratai
A család okiratban említett első tagja 

1taplocai Lázár Barabás , aki 1569-ben 
lófőként szerepel egy összeírásban, 
majd a század végén két esetben is Lá-
zár István nemes ember nevével találko-
zunk: 1591-ben Lajos Balázs és Miklós 
lófősítése kapcsán említik annak taplo-

2cai házát , majd öt évvel később egy 
tanúkihallgatási jegyzőkönyvben tűnik 

3fel, és 67 évesnek írják.
Taplocai Lázár Mihály 1598. évi 

tanúvallomásából tudjuk, hogy öccse, 
Tamás, miután megjárta Lengyelorszá-
got, a moldvai vajda fogságába esett és 

4Suceava várában raboskodott.  A Gior-
gio Basta által a császár hűségére 1602 
nyarán felesketett csíkszéki nemesek, 
lófők és szabad székelyek sorában talál-
juk taplocai Lázár Istvánt és Lázár Ta-
mást, az 1614. évi lustrában pedig Lázár 

5Mihályt, mindannyian primipilusok.
A család történetére vonatkozóan a 

XVII. századból nincs egyéb informá-
ció, a Lázárok csak 1722-ben tűnnek fel 
újból a forrásokban, amikor egy, a csík-
somlyói ferencesek által kiadott elis-
mervény taplocai Lázár Imrét mint né-

6hai földbirtokost említi.
A XVIII. század közepén a család 

meghatározó tagja taplocai Lázár An-
tal (†1764), Felcsíkszék jegyzője és a 
csíksomlyói ferences kolostor világi 

7gondnoka volt.  Nótáriusi hivatalát két 
évtizedig közmegelégedésre viselte, 
ezzel érdemelte ki, hogy 1742 augusz-
tusában Mária Terézia királynő mege-

8rősítse a taplocai Lázárok lófőségét.  A 
királyi könyv tanúsága szerint a címeres 
nemeslevelet taplocai Lázár Antal, neje 
Márton(ffi) Klára és gyermekeik: Imre, 

9István, Klára és Zsuzsanna kapták  – cí-
merállatuk a kék pajzsban, zöld mezőn 
balra fordult, mancsában kardot tartó, 
ágaskodó oroszlán, feje mellett hatágú 
csillaggal és félholddal. 

A székely határőrezredek szervezé-
se, a madéfalvi veszedelem és a Bűnfe-
nyítő Bizottság ténykedése meghatá-
rozták a család további történetét. 1762 
végén taplocai Lázár Imre (†1784), 
aki akkoriban Csíkszék főjegyzője volt, 
azt a feladatot kapta a szék rendjeitől, 
hogy Mária Terézia királynő elé terjesz-
sze a csíkiak kérelmét. Időközben azon-

ban a bécsi udvar Adolf Buccowot telj-
hatalmú királyi biztossá nevezte ki és a 
határőrség szervezésével bízta meg, Lá-
zár Imrét pedig másfél évig visszatar-
totta Bécsben. A madéfalvi események 
nyomán a Bűnfenyítő Bizottság, mint 
felbujtónak, kezdeményezte felelősség-
re vonását és hivatalából való felfüg-
gesztését. A tisztségét veszített Lázár 
Imre ekkor Hunyad megyébe távozott, 

10ahol gr. Haller János  özvegye, br. Da-
niel Zsófia alkalmazta jószágigazgató-
jának, évi 500 rajnai forint fizetéssel. 
Első felesége karatnai Könczei Erzsébet 
volt, majd Szentiványi Mihály özve-
gyével, gr. Kálnoky Borbálával kötött 
házasságot, mely frigy jelentős birtok-
gyarapodást eredményezett a Lázárok-

11 12nak,  végül Benkő Krisztinát  vette fe-
leségül. Öt gyermeke született: Pál, Fe-
renc, János, Anna és Klára – Pál utóbb 
visszatért Csíkba, leszármazottai pedig 
részben a csíki, ősi birtokon, részben 
pedig Hunyad megyében éltek, ez utób-
biak jelentették a Lázár család hunyadi 
ágát, amelynek ugyan Lapusnyákon 
volt a birtokközpontja, azonban mind-

13végig megtartotta a taplocai előnevet.
1765. február 1-jén Lázár Imre test-

vérét, Istvánt is beidézte a Bűnfenyítő 
Bizottság. Ellene az volt a vád, hogy 
1763-ban fegyverletételre buzdító fel-
hívást köröztetett Csíkban. Az üldözés 
elől taplocai Lázár István Moldvába 
szökött, távollétében pedig, 1765. feb-
ruár 27-én a bizottság száműzetésre és 
jószágvesztésre ítélte, azonban hamaro-
san, még ugyanazon év december 14-én 
Mária Terézia királynő kegyelemben 

14részesítette.  Valószínűleg 1766 őszén 
15tért vissza Csíkba , majd feltehetőleg 

Torda vármegyébe költözött, tőle szár-
mazott a Lázárok egy másik ága.

A Csíkból elköltözött és vargyasi br. 
Daniel Zsófia jószágigazgatójává lett 
Lázár Imre 1778-ban azzal a kéréssel 
fordult a Guberniumhoz, hogy fia, Pál a 
közigazgatásban nyerjen alkalmazást. 
Kérdés, hogy az apa folyamodványa si-
kerrel járt-e akkor, az viszont tény, hogy 
taplocai Lázár Pál (1752–1810) 1806-
ban királyi táblai protocollistaként mű-
ködött Marosvásárhelyen, és 1809-ben 
neve felmerült a felcsíki alkirálybíró-
választás jelöltjei között is. Galgóci 
Kőszegi Máriával kötött házasságából 
négy fia született (Farkas, Pál, Imre és 
Antal), tulajdonképpen a továbbiakban 
ők tartották fenn a Lázár család ezen 
ágát, ugyanis id. Pál testvérei, Ferenc 
(1756–1832) és János (1757–1813) 

16magtalanul haltak meg.  Úgy tűnik, 
kettejük közül Lázár Ferenc volt aktí-
vabb a közéleti pályán, 1799-ben 
ugyanis csíkszéki pénztárnokságra 
jelölték, 1808-ban pedig ő kapta meg a 
martonfalvi postamesterséget, majd 
egyike lett az 1809. évi nemesi hadfel-
kelés előkészítésére kiküldött széki biz-
tosoknak, 1810-ben pedig a csíki or-
szággyűlési követek utasítását szövege-
ző bizottság tagjaként működött. Még 
ugyanazon évben Felcsíkszék alkirály-

17bírójává választották , feltehetőleg ez 
volt karrierje csúcsa. 

Id. Lázár Pál fiai közül a Hunyad 
18megyében birtokos Farkas (†1841)  

katonai pályára lépett, császári huszár-
kapitányként részt vett a napóleoni há-

19borúkban , ifj. Pál (1788–1858) szin-
tén Hunyad vármegyében volt szolga-
bíró, majd táblabíró, Imre (1793– 

201862)  pedig az erdélyi királyi kancel-
lárián volt fogalmazó. A legkisebb fiú, 
taplocai Lázár Antal (1797–1859) 
vitte a legtöbbre: 1819-ben csíkszéki ül-
nök, 1830-ban már Felcsíkszék aljegy-
zője, négy évvel később pedig Csíkszék 
országgyűlési követe. 1838-ban a szék 
főjegyzője lett, mely tisztségéről azon-
ban 1841-ben lemondott. Időközben 
megkapta a csíki postamesterséget is, 
1846-ban pedig kinevezték a szék úrbé-
ri bizottságába. A forradalmi esemé-
nyek nyomán az 1848. június 15-i gírás-
gyűlésen csendőrbiztossá választották – 
hatásköre Taplocára, Somlyóra és Csi-
csóra terjedt ki –, ugyanakkor ő elnököl-
te a felcsíki forradalmi nemzetőrség 

21szervezőbizottságát is.

ben pedig ő is részt vett abban az 500 ta-
gú küldöttségben, amely a magyar nem-
zet hódolatát fejezte ki I. Ferenc József 
császár-király előtt a Schönbrunnban. A 
következő évek csapások sorozatát hoz-
ták: az 1916. évi menekülés, a román 
csapatok dúlása és a háború szétzilálták 
a birtokot, amit ugyan szívós munkával 
sikerült úgy-ahogy rendbe tennie, azon-
ban az impériumváltás és az 1921. évi 
földtörvény végleg összeroppantotta. A 
fiatalon elhunyt Lázár Miklós volt a Do-
mokos-ág utolsó férfitagja. Lányai kö-
zül Bónisné Lázár Hanna ma Csíkszere-
dában él és visszaigényelte a családot 
megillető taplocai birtokot.

A családi levéltár
Az 53 irattári egységből álló, egy do-
boznyi (0,15 folyóméter) anyag első-
sorban a családi levéltárak szokásos 
irattípusait tartalmazza (egyezségleve-
lek, számadások, elismervények, szer-
ződések, vagyonösszeírások, birtoki-
gazgatásra vonatkozó levelezés, zálog- 
és osztálylevelek, magánlevelezés, szo-
morújelentések), de ezek mellett tanú-

Antal nagyobbik fia, taplocai Lázár 
Dénes (1829–1882) úgyszintén szép 
közéleti pályát futott be, hiszen a Havasi 
Javak igazgatótanácsának tagja, 1866– 
1879 között a karcfalvi kerület ország-
gyűlési képviselője, majd két évig Csík 
vármegye alispánja, és végül újabb két 
évig, haláláig a vármegye főispánja 
volt. Br. Wildburg Rizát, a jótékonyko-

22dó úrhölgyet, Lázár Elek  (1831–1866) 
özvegyét vette feleségül. Házasságuk-
ból öt gyermek született: Júlia, Dénes, 
Riza, Domokos és Ilona. A család az apa 
halála után az 1829-ben, klasszicista stí-
lusban épült udvarházat a falunak ado-
mányozta és Budapestre költözött. A 
fiúk katonai pályára léptek, Dénes 
(1871–?) ezredesi, Domokos (1875–?) 
tábornoki rangot szerzett, mindketten 
szolgáltak az I. világháború idején is. 

Lázár Antal lelkesedése korán átra-
gadt kisebbik fiára, Domokosra (1834– 
1901), aki mindössze 15 évesen szol-
gálta végig a szabadságharcot. Később, 
apjához hasonlóan, hosszú ideig ő is 
postamester volt, majd rövid ideig Csík-
szereda polgármestere is. Az ő nevéhez 
fűződik az újabb taplocai Lázár-kúria 
építtetése 1887-ben. Lécfalvi Gyárfás 
Bertával kötött házasságából csupán két 
gyermeke született, lánya, Mária petro-
vinai Pekri József felesége lett, fia, tap-
locai Lázár Miklós (1873–1921) pedig 
utód nélkül halt meg, így vele a család 
ezen ága fiúágon kihalt. A fiú örökölte 
apja közélet iránti érdeklődését, és pá-
lyája ígéretesen is indult, hiszen a XX. 
század elején ő volt Csík vármegye első 
aljegyzője, majd neve 1906-ban felme-
rült a főispáni hivatal betöltése kapcsán 

23is.  Hamarosan azonban felhagyott a 
politikai tevékenységgel, birtokára vo-
nult vissza, ahol mintagazdaságot alakí-
tott ki. Az I. világháború idején Csík 
vármegye kormánybiztosa volt, 1915-

Lázár Domokos
(1834–1901)

Taplocai Lázár Pál, János és
Ferenc kézjegye és címeres pecsétje

kihallgatásokat, kezesleveleket és egy 
nyomtatványt is találunk 1868-ból, 
Csíkszék közigazgatási beosztásáról és 
hivatalviselőiről.

A dokumentumok sorát jogbiztosító 
iratok nyitják: a Somlyai Albert és özv. 
Somlyai Mihályné (szül. taplocai Lázár 
Margit) között 1746-ban, örökösödési 
ügyben kötött egyezséglevél (1. számú 
irat), aztán egy 1783-ból való elismer-
vény következik, amely szerint taplocai 

24Lázár Imre 100 magyar forintért  vette 
meg a vidrátszegi fundust, a család 
fontos Küküllő megyei birtokát (2. sz.), 
majd egy 1754. évi záloglevél 1822-ből 
származó másolata, mely arról tanúsko-
dik, hogy somogyomi Tordai Sándorné 
Bodó Klára asszony 550 magyar forin-
tért adta zálogba csicsói birtokát Lázár 
Antalnak és örököseinek (3. sz.). 

Taplocai Lázár Pál 1775–1777 fo-
lyamán Kolozsvárról írt négy levele 
sokkal bensőségesebb, apját, Lázár Im-
rét tanulmányairól és kolozsvári életé-
ről, öltözéke elhasználtságáról és bécsi 
könyvrendeléseiről értesíti. Említi Jan-
kó öccsét is, aki „a többivel együtt az er-
dőre recreatiora ment, onnan a kertbe 
megyen, ott ebédlünk ma, azért nem ír-
hat” (9. sz.). 

A 11. számú irat újból a birtokjog 
világába kalauzol: a taplocai Lázár Ist-

25ván és Imre közötti szerződés szerint  a 
család egyik ágának kihalása esetén a 
család birtokait a másik ág örökli – ha 
fiúágon kihalna a család, akkor a leány-
ági leszármazottak következnének, a 
leányok halála után pedig azok rokon-
ságát illetné az öröklés joga. A taplocai 
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A taplocai Lázár család iratai
A család okiratban említett első tagja 

1taplocai Lázár Barabás , aki 1569-ben 
lófőként szerepel egy összeírásban, 
majd a század végén két esetben is Lá-
zár István nemes ember nevével találko-
zunk: 1591-ben Lajos Balázs és Miklós 
lófősítése kapcsán említik annak taplo-

2cai házát , majd öt évvel később egy 
tanúkihallgatási jegyzőkönyvben tűnik 

3fel, és 67 évesnek írják.
Taplocai Lázár Mihály 1598. évi 

tanúvallomásából tudjuk, hogy öccse, 
Tamás, miután megjárta Lengyelorszá-
got, a moldvai vajda fogságába esett és 

4Suceava várában raboskodott.  A Gior-
gio Basta által a császár hűségére 1602 
nyarán felesketett csíkszéki nemesek, 
lófők és szabad székelyek sorában talál-
juk taplocai Lázár Istvánt és Lázár Ta-
mást, az 1614. évi lustrában pedig Lázár 

5Mihályt, mindannyian primipilusok.
A család történetére vonatkozóan a 

XVII. századból nincs egyéb informá-
ció, a Lázárok csak 1722-ben tűnnek fel 
újból a forrásokban, amikor egy, a csík-
somlyói ferencesek által kiadott elis-
mervény taplocai Lázár Imrét mint né-

6hai földbirtokost említi.
A XVIII. század közepén a család 

meghatározó tagja taplocai Lázár An-
tal (†1764), Felcsíkszék jegyzője és a 
csíksomlyói ferences kolostor világi 

7gondnoka volt.  Nótáriusi hivatalát két 
évtizedig közmegelégedésre viselte, 
ezzel érdemelte ki, hogy 1742 augusz-
tusában Mária Terézia királynő mege-

8rősítse a taplocai Lázárok lófőségét.  A 
királyi könyv tanúsága szerint a címeres 
nemeslevelet taplocai Lázár Antal, neje 
Márton(ffi) Klára és gyermekeik: Imre, 

9István, Klára és Zsuzsanna kapták  – cí-
merállatuk a kék pajzsban, zöld mezőn 
balra fordult, mancsában kardot tartó, 
ágaskodó oroszlán, feje mellett hatágú 
csillaggal és félholddal. 

A székely határőrezredek szervezé-
se, a madéfalvi veszedelem és a Bűnfe-
nyítő Bizottság ténykedése meghatá-
rozták a család további történetét. 1762 
végén taplocai Lázár Imre (†1784), 
aki akkoriban Csíkszék főjegyzője volt, 
azt a feladatot kapta a szék rendjeitől, 
hogy Mária Terézia királynő elé terjesz-
sze a csíkiak kérelmét. Időközben azon-

ban a bécsi udvar Adolf Buccowot telj-
hatalmú királyi biztossá nevezte ki és a 
határőrség szervezésével bízta meg, Lá-
zár Imrét pedig másfél évig visszatar-
totta Bécsben. A madéfalvi események 
nyomán a Bűnfenyítő Bizottság, mint 
felbujtónak, kezdeményezte felelősség-
re vonását és hivatalából való felfüg-
gesztését. A tisztségét veszített Lázár 
Imre ekkor Hunyad megyébe távozott, 

10ahol gr. Haller János  özvegye, br. Da-
niel Zsófia alkalmazta jószágigazgató-
jának, évi 500 rajnai forint fizetéssel. 
Első felesége karatnai Könczei Erzsébet 
volt, majd Szentiványi Mihály özve-
gyével, gr. Kálnoky Borbálával kötött 
házasságot, mely frigy jelentős birtok-
gyarapodást eredményezett a Lázárok-

11 12nak,  végül Benkő Krisztinát  vette fe-
leségül. Öt gyermeke született: Pál, Fe-
renc, János, Anna és Klára – Pál utóbb 
visszatért Csíkba, leszármazottai pedig 
részben a csíki, ősi birtokon, részben 
pedig Hunyad megyében éltek, ez utób-
biak jelentették a Lázár család hunyadi 
ágát, amelynek ugyan Lapusnyákon 
volt a birtokközpontja, azonban mind-

13végig megtartotta a taplocai előnevet.
1765. február 1-jén Lázár Imre test-

vérét, Istvánt is beidézte a Bűnfenyítő 
Bizottság. Ellene az volt a vád, hogy 
1763-ban fegyverletételre buzdító fel-
hívást köröztetett Csíkban. Az üldözés 
elől taplocai Lázár István Moldvába 
szökött, távollétében pedig, 1765. feb-
ruár 27-én a bizottság száműzetésre és 
jószágvesztésre ítélte, azonban hamaro-
san, még ugyanazon év december 14-én 
Mária Terézia királynő kegyelemben 

14részesítette.  Valószínűleg 1766 őszén 
15tért vissza Csíkba , majd feltehetőleg 

Torda vármegyébe költözött, tőle szár-
mazott a Lázárok egy másik ága.

A Csíkból elköltözött és vargyasi br. 
Daniel Zsófia jószágigazgatójává lett 
Lázár Imre 1778-ban azzal a kéréssel 
fordult a Guberniumhoz, hogy fia, Pál a 
közigazgatásban nyerjen alkalmazást. 
Kérdés, hogy az apa folyamodványa si-
kerrel járt-e akkor, az viszont tény, hogy 
taplocai Lázár Pál (1752–1810) 1806-
ban királyi táblai protocollistaként mű-
ködött Marosvásárhelyen, és 1809-ben 
neve felmerült a felcsíki alkirálybíró-
választás jelöltjei között is. Galgóci 
Kőszegi Máriával kötött házasságából 
négy fia született (Farkas, Pál, Imre és 
Antal), tulajdonképpen a továbbiakban 
ők tartották fenn a Lázár család ezen 
ágát, ugyanis id. Pál testvérei, Ferenc 
(1756–1832) és János (1757–1813) 

16magtalanul haltak meg.  Úgy tűnik, 
kettejük közül Lázár Ferenc volt aktí-
vabb a közéleti pályán, 1799-ben 
ugyanis csíkszéki pénztárnokságra 
jelölték, 1808-ban pedig ő kapta meg a 
martonfalvi postamesterséget, majd 
egyike lett az 1809. évi nemesi hadfel-
kelés előkészítésére kiküldött széki biz-
tosoknak, 1810-ben pedig a csíki or-
szággyűlési követek utasítását szövege-
ző bizottság tagjaként működött. Még 
ugyanazon évben Felcsíkszék alkirály-

17bírójává választották , feltehetőleg ez 
volt karrierje csúcsa. 

Id. Lázár Pál fiai közül a Hunyad 
18megyében birtokos Farkas (†1841)  

katonai pályára lépett, császári huszár-
kapitányként részt vett a napóleoni há-

19borúkban , ifj. Pál (1788–1858) szin-
tén Hunyad vármegyében volt szolga-
bíró, majd táblabíró, Imre (1793– 

201862)  pedig az erdélyi királyi kancel-
lárián volt fogalmazó. A legkisebb fiú, 
taplocai Lázár Antal (1797–1859) 
vitte a legtöbbre: 1819-ben csíkszéki ül-
nök, 1830-ban már Felcsíkszék aljegy-
zője, négy évvel később pedig Csíkszék 
országgyűlési követe. 1838-ban a szék 
főjegyzője lett, mely tisztségéről azon-
ban 1841-ben lemondott. Időközben 
megkapta a csíki postamesterséget is, 
1846-ban pedig kinevezték a szék úrbé-
ri bizottságába. A forradalmi esemé-
nyek nyomán az 1848. június 15-i gírás-
gyűlésen csendőrbiztossá választották – 
hatásköre Taplocára, Somlyóra és Csi-
csóra terjedt ki –, ugyanakkor ő elnököl-
te a felcsíki forradalmi nemzetőrség 

21szervezőbizottságát is.

ben pedig ő is részt vett abban az 500 ta-
gú küldöttségben, amely a magyar nem-
zet hódolatát fejezte ki I. Ferenc József 
császár-király előtt a Schönbrunnban. A 
következő évek csapások sorozatát hoz-
ták: az 1916. évi menekülés, a román 
csapatok dúlása és a háború szétzilálták 
a birtokot, amit ugyan szívós munkával 
sikerült úgy-ahogy rendbe tennie, azon-
ban az impériumváltás és az 1921. évi 
földtörvény végleg összeroppantotta. A 
fiatalon elhunyt Lázár Miklós volt a Do-
mokos-ág utolsó férfitagja. Lányai kö-
zül Bónisné Lázár Hanna ma Csíkszere-
dában él és visszaigényelte a családot 
megillető taplocai birtokot.

A családi levéltár
Az 53 irattári egységből álló, egy do-
boznyi (0,15 folyóméter) anyag első-
sorban a családi levéltárak szokásos 
irattípusait tartalmazza (egyezségleve-
lek, számadások, elismervények, szer-
ződések, vagyonösszeírások, birtoki-
gazgatásra vonatkozó levelezés, zálog- 
és osztálylevelek, magánlevelezés, szo-
morújelentések), de ezek mellett tanú-

Antal nagyobbik fia, taplocai Lázár 
Dénes (1829–1882) úgyszintén szép 
közéleti pályát futott be, hiszen a Havasi 
Javak igazgatótanácsának tagja, 1866– 
1879 között a karcfalvi kerület ország-
gyűlési képviselője, majd két évig Csík 
vármegye alispánja, és végül újabb két 
évig, haláláig a vármegye főispánja 
volt. Br. Wildburg Rizát, a jótékonyko-

22dó úrhölgyet, Lázár Elek  (1831–1866) 
özvegyét vette feleségül. Házasságuk-
ból öt gyermek született: Júlia, Dénes, 
Riza, Domokos és Ilona. A család az apa 
halála után az 1829-ben, klasszicista stí-
lusban épült udvarházat a falunak ado-
mányozta és Budapestre költözött. A 
fiúk katonai pályára léptek, Dénes 
(1871–?) ezredesi, Domokos (1875–?) 
tábornoki rangot szerzett, mindketten 
szolgáltak az I. világháború idején is. 

Lázár Antal lelkesedése korán átra-
gadt kisebbik fiára, Domokosra (1834– 
1901), aki mindössze 15 évesen szol-
gálta végig a szabadságharcot. Később, 
apjához hasonlóan, hosszú ideig ő is 
postamester volt, majd rövid ideig Csík-
szereda polgármestere is. Az ő nevéhez 
fűződik az újabb taplocai Lázár-kúria 
építtetése 1887-ben. Lécfalvi Gyárfás 
Bertával kötött házasságából csupán két 
gyermeke született, lánya, Mária petro-
vinai Pekri József felesége lett, fia, tap-
locai Lázár Miklós (1873–1921) pedig 
utód nélkül halt meg, így vele a család 
ezen ága fiúágon kihalt. A fiú örökölte 
apja közélet iránti érdeklődését, és pá-
lyája ígéretesen is indult, hiszen a XX. 
század elején ő volt Csík vármegye első 
aljegyzője, majd neve 1906-ban felme-
rült a főispáni hivatal betöltése kapcsán 

23is.  Hamarosan azonban felhagyott a 
politikai tevékenységgel, birtokára vo-
nult vissza, ahol mintagazdaságot alakí-
tott ki. Az I. világháború idején Csík 
vármegye kormánybiztosa volt, 1915-

Lázár Domokos
(1834–1901)

Taplocai Lázár Pál, János és
Ferenc kézjegye és címeres pecsétje

kihallgatásokat, kezesleveleket és egy 
nyomtatványt is találunk 1868-ból, 
Csíkszék közigazgatási beosztásáról és 
hivatalviselőiről.

A dokumentumok sorát jogbiztosító 
iratok nyitják: a Somlyai Albert és özv. 
Somlyai Mihályné (szül. taplocai Lázár 
Margit) között 1746-ban, örökösödési 
ügyben kötött egyezséglevél (1. számú 
irat), aztán egy 1783-ból való elismer-
vény következik, amely szerint taplocai 

24Lázár Imre 100 magyar forintért  vette 
meg a vidrátszegi fundust, a család 
fontos Küküllő megyei birtokát (2. sz.), 
majd egy 1754. évi záloglevél 1822-ből 
származó másolata, mely arról tanúsko-
dik, hogy somogyomi Tordai Sándorné 
Bodó Klára asszony 550 magyar forin-
tért adta zálogba csicsói birtokát Lázár 
Antalnak és örököseinek (3. sz.). 

Taplocai Lázár Pál 1775–1777 fo-
lyamán Kolozsvárról írt négy levele 
sokkal bensőségesebb, apját, Lázár Im-
rét tanulmányairól és kolozsvári életé-
ről, öltözéke elhasználtságáról és bécsi 
könyvrendeléseiről értesíti. Említi Jan-
kó öccsét is, aki „a többivel együtt az er-
dőre recreatiora ment, onnan a kertbe 
megyen, ott ebédlünk ma, azért nem ír-
hat” (9. sz.). 

A 11. számú irat újból a birtokjog 
világába kalauzol: a taplocai Lázár Ist-

25ván és Imre közötti szerződés szerint  a 
család egyik ágának kihalása esetén a 
család birtokait a másik ág örökli – ha 
fiúágon kihalna a család, akkor a leány-
ági leszármazottak következnének, a 
leányok halála után pedig azok rokon-
ságát illetné az öröklés joga. A taplocai 

ÖRÖKSÉGÜNK  III. évfolyam 3. szám (2009)

Fondok és gyűjtemények
a Román Országos Levéltár csíkszeredai

Igazgatóságának kezelésében 3.

A taplocai Lázár család címere
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– Szilágysomlyón született, jelenleg Szé-
kelyudvarhelyen él. Mennyire volt hosz-
szú és göröngyös az ide vezető út, melyek 
voltak az életkezdés fontosabb állomá-
sai?

– A Szilágy megyei Szilágysomlyón 
születtem 1938. november 15-én. Szülő-
házam mondhatni történelmi környezet-
ben található, mintegy 50–60 méterre a 
somlyói Báthoryak várától. Szüleim 
megbecsült tagjai voltak az akkori som-
lyói társadalomnak, apám kiváló gépla-
katos, dízelmotor szakértő, anyám kis-
tisztviselő. Az a somlyói népesség, ami-
be belecsöppentem, nemzetiségileg ke-
vert volt, a többségi magyarok mellett ott 
voltak a románok, zsidók, szlovákok és a 
cigányok is. Városom az etnikai békes-
ség színhelye volt, nem volt ismert a 
nemzetiségi gyűlölködés, a régiek 
ismerték, beszélték a másik nyelvét, tisz-
telték a szomszédok szokásait, kultúrá-
ját. Ilyen környezetben írattak be 1945-
ben a helyi református felekezeti iskolá-
ba. Itt mindössze három évet tanulhat-
tam a ma is élő Fodor László igazgató-
tanító irányítása alatt. Az 1948-as esz-
tendő az iskolarendszer felbolygatását is 
jelentette. A felekezeti iskolákat államo-
sították, így kerültem többedmagammal 
a 2. számú magyar, 7 osztályos elemi is-
kolába. Az itt eltöltött első iskolai év a 
semmittevés esztendeje volt. Mi, a tanu-
lók nagyon szerettük ezt az állapotot, 
nem volt tanterv, nem volt tankönyv. Az 
osztálytanítónk, hogy nehogy valamiben 
tévedjen, a közelben lévő római kato-
likus templom toronyórájának segítsé-
gével oktatta nekünk az idő mérését. Az 
iskolánknak jól képzett tantestülete volt, 
megtanítottak viselkedni, gondolkodni, 
ismereteket felhalmozni és ezeket fel-
használni. Tisztelettel és szeretettel gon-
dolok mindazokra, akik életem első sza-
kaszában oktatóim, nevelőim és irányí-
tóim voltak. Az iskolán kívül rengeteget 
tanultam anyai nagyapámtól és nagybá-
tyámtól, ők a közeli nyomdában dolgoz-

tak, szabadidőm nagy részét ott töltöt-
tem, a betűk, a nyomtatott oldalak vilá-
gában. Ők tanítottak meg arra, hogy mi a 
haza- és nemzetszeretet, segítettek nem-
zeti történelmünk főbb állomásainak 
megismerésében, megtanítottak a könyv 
szeretetére, az olvasni vágyásra, közel 
hozták mindazon ismereteket, amelye-
ket az osztályharcos és internacionalista 
iskolapolitika mint károst kivetett. Jól 
emlékszem arra, hogy milyen körülmé-
nyek között jutottam mint IV. osztályos 
az első könyvem birtokába. Magyar 
könyvek vásárát rendezték meg váro-
somban, megtakarított pénzecskémből 
egy tanulók számára készült magyar he-
lyesírási szótárat vásároltam. 1952 
őszén, mivel Szilágysomlyón megszün-
tették a középfokú oktatást, a legköze-
lebbi városban, Zilahon, a volt Reformá-
tus Wesselényi Kollégiumban folytat-
hattam tanulmányaimat. Az akkori ne-
vén a zilahi 2. számú Elméleti Líceum-
ban, majd 1953-tól az Ady Endre Elmé-
leti Líceumban a szovjet iskolai modell 
szerint, gyorsított eljárásban 10 osztály 
után kaptunk érettségi oklevelet. Itt, an-
nak ellenére, hogy kitűnő tanáraink vol-
tak, a kor parancsára nem sokkal marad-
tunk, alacsony tudásszint mellett pa-
rancsra „elfelejtettek” egy sor tantárgyat 
órarendbe iktatni. Hiányzott az anató-
mia, növénytan, állattan, az algebra és 
trigonometria felsőbb szintje, rajz, ének, 
művészettörténet, a magyar irodalom 
költőinek, íróinak színe-java stb. Ha jól 
emlékszem, a román irodalomból három 
év alatt jutottunk a Sadoveanu által meg-
írt Mitrea Cocor végére, ebből írtuk az 
érettségi dolgozatot, ebből felvételiz-
tünk az egyetemre is. Ellenben egy sor 
olyan ismeretre tettünk szert „sorok” kö-
zött, amit az akkori generációk soha nem 
felejtettek el. A Wesselényi Kollégium-
nak a több évszázados múltja volt a há-
tunk mögött, a hagyományok őrződtek 
és mentődtek nemzedékről nemzedékre, 
szabályozva volt a tanár-diák viszony, 
íratlan szabály követelte a tanár tisztele-

tét, a tanáriba vagy netán az igazgatói 
szobába való behívás rendkívüli és soká-
ig számon tartott eseménynek számított, 
a diákotthon megszervezése és működ-
tetése a régi szokásokra épült. Manapság 
egy fiatalnak nem sokat mond a konvik-
tus, az apparitor, a szilencium, a szolgá-
latos diákok rendszere, a szobafőnök, az 
iskolakezdés ünnepélyessége, a végzős 
diákok búcsúztatása, a ballagás, a diák- 
énekek, az iskola nagycsengőjére füg-
gesztett boros üveg, ezt az iskola kapusa 
kapta, hogy az utolsó kicsengetés minél 
hosszabb legyen…

Így kerültünk ki a „nagyéletbe”, ami-
kor még a 17. életévünket sem töltöttük 
be. A családban kapott indíték alapján a 
jövőmet a történelem szakon képzeltem 
el. 1957-ben kezdtem meg tanulmányai-
mat a Bolyai Tudományegyetem törté-
nelem és magyar karán. 1961-ben a Ba-
beş–Bolyain végeztem és lettem okleve-
les tanár. Az egyetemi évek során kitűnő 
egyetemi tanárokkal, professzorokkal 
hozott össze a sors. Szeretettel gondolok 
vissza dr. Imreh Istvánra, dr. Jakó Zsig-
mondra, dr. Ferenczi Istvánra, a tragikus 
sorsú dr. Borbáth Károlyra, dr. Pataky 
Józsefre, dr. Szabó T. Attilára. Szomorú 
élményként megemlítem a Bolyai Tudo-
mányegyetem egyesítését a Babeş Tudo-
mányegyetemmel, amit akkor a román– 
magyar barátság megerősítése címén 
hajtottak végre. 

– Hosszú időn keresztül a szebeni ma-
gyar művelődési élet meghatározó sze-
mélyiségeként tevékenykedett. Miért vál-
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Lázárok erdélyi kapcsolatrendszeréhez 
ad érdekes adalékot a 19. számú irat, 
mely szerint 1783 tavaszán hallerkői gr. 
Haller Pál 500 rajnai forintért zálogo-
sította el Lázár Imrének „két briliántos 

26gyűrűjét, egy arany pixissét  és egy de-
fensios arany lántzát”. 

Különösen izgalmas részletekkel 
szolgál a mentalitástörténet kutatóinak 
a 25. számú irat, hiszen a tanúvallomá-
sok a taplocai Lázár Imre harmadik fe-
lesége, Benkő Krisztina ellen felmerült 
boszorkánysági vád kivizsgálása során, 
1784–1785 folyamán kerültek feljegy-
zésre, ezekben az asszony italozásairól, 
férje és mostohagyermekei „boszorká-
nyoztatásáról” olvashatunk. 

A 26. számú levélben, melyet 1785. 
március 29-én Lapusnyákról írt Lázár 
János (a hajdani Jankó) bátyjának, 
Pálnak, az időjárás alakulásáról és gaz-
dasági hatásairól tudósít: „itten olyan 
nagy tél vagyon, hogy ehhez hasonlót az 
mostani nyomdoki ember nem ért, bez-
zeg ha eztet csak három héttel tudhattuk 
volna ez előtt, a szénát nem adtuk volna 
hitelbe … ma a szalmát is mind kész-
pénzzel fizetik.” A 27. számú irat, Lázár 

27Pál 1787 telén sógorának  írott levele 
érdekes információkkal szolgál a család 
gazdasági ügyleteire és a korabeli árak-
ra nézve („a 16 köböl rosból, vékáját d. 
84 vévén, kell jőni 53 forintnak és 76 
pénznek, eztet a Sz. Tamási árendával 
együtt küld ki sietve, hogy egy kevés 
gabonát vehessek jókor vélle, egyebek 
addig maradgyanak, a míg kívánod, is-
mérsz te engemet, én is tégedet, remél-
lem mi edgyütt meg alkhatunk ez vilá-
gon. … Juhot reménlem Enyeden lehet-
ne oltsóbban szerezni, de ezeket későre 
lehet esztenára adni, mivel arra a juhok 
későn bárányoznak”), de bizalmas in-
formációkat tudunk meg a családtagok-
ról is („Kalárit [kihúzva] kéré Nagy 
Sigmond, a perceptor, de özvegy, négy 
gyermekű ember lévén, nem tartám ta-
nátsosnak adni, ő megházasodék. Már 

28kéri Krausz, az Actuarius , aki most 
Marosvásárhelyi notarius lett 500 R. 
forinttal, nem tudom mit tsináljak, bár 
tsak hús hagyatra jöhetnétek le, sok pa-
naszom s közlő dolgom volna, a melyet 

29levélbe nem tehetek…).
A 30. számú iratból derül ki, hogy a 

Lázárok balázstelki jószágát eredetileg 
Szentiványi Mihály, gr. Haller János gu-
bernátor és br. Daniel Zsófia dévai pre-
fektusa kapta zálogba, majd amikor öz-
vegye, Kálnoky Borbála a Lázár Imre 
felesége lett, a Lázárok örökölték a Hal-
ler-részbirtok zálogjogát. A család bir-

tokviszonyainak tanulmányozásához 
elengedhetetlen forrást jelent a 33. szá-
mú iratcsomó, amely „a csíki portékák” 
1775. évi összeírása mellett tartalmaz 
egy 1801-ben kelt osztálylevelet Lázár 
Imre fiai (Pál, János és Ferenc) között, 
illetve egy birtokösszeírást 1833-ból, 
melyet özv. Lázár Pálné Kőszegi Mária 
halálát követően vetettek papírra, to-
vábbá egy, a taplocai és csicsói jószág 
ügyében 1838-ban ifj. Lázár Pál és Im-

30re között született osztálylevelet is.  
1838-ból való a Lázár Farkas és Antal 
közötti osztálylevél is (41. sz.).

A XIX. század második felének 
iratai közül említésre méltóak az or-
szággyűlési képviselő Lázár Déneshez 
felesége, Wildburg Riza és öccse, Do-
mokos által írt levelek, melyek fogal-
mazványokban maradtak a család levél-
tárában.

A taplocai Lázár családnak a 
csíkszeredai Levéltárban őrzött iratai 
közül itt most csak a legfontosabbak, 
legjellemzőbbek kerültek bemutatásra. 
Ezek viszont nemcsak a családtörténé-
szek, hanem a hely- és gazdaságtörténé-
szek figyelmére is bizton számíthatnak.

F 350 A csíktaplocai Lázár család 
iratai (évkör: 1746–1869, terjedelem: 
0,15 fm., 53 irattári egység, leltár-
szám: 199, magyar és latin nyelvű 
iratok)

Bicsok Zoltán
levéltáros

1935 szám alatt. – Endes Miklós: Csík-, 
Gyergyó- és Kászon-székek (Csík me-
gye) földjének és népének története 
1918-ig. Reprint. Budapest, 1994. 550.
9. Uo. 187-188.
10. Gr. Haller János Csíkszék főkirálybí-
rója (1725–1734), majd Erdély guberná-
tora (1734–1755) volt.
11. A házasság révén szerzik meg a Kü-
küllő megyei balázstelki jószág zálog-
jogát is.
12. Ellene utóbb a boszorkányság vádja 
is felmerült, és erre vonatkozóan értékes 
források maradtak fenn a család levéltá-
rában.
13. Ebből az ágból származott Lázár 
László (1891–1963), és talán Lázár Béla 
és fia, vitéz Lázár Károly, Horthy Mik-
lós kormányzó testőrparancsnoka is.
14. Endes: i. m. 216.
15. Szőcs János: Zöld Péter élete és 
munkássága (1727–1795). – http:// 
www.szekelyfoldert.info/acta1996_tort
12.html.
16. Lánytestvérük, Anna kadicsfalvi Tö-
rök Ferencnek, Udvarhelyszék alkirály-
bírójának felesége lett.
17. Endes: i. m. 238–240.
18. Unokája, Árpád (1852–1903) 1887-
től Hunyad megye országgyűlési képvi-
selője volt.
19. Gyulai Rikárd: A csik-taploczai 
Lázár család. Genealógiai Füzetek, 2 
(1904). 19–21.
20. Fia, Imre (1820–1895) Bihar megyei 
aljegyző, majd ugyanott főszolgabíró.
21. Endes: i. m. 243-244, 250, 254, 266, 
272.
22. Elek ifj. Lázár Pál fia és Dénes első 
unokatestvére volt.
23. Végül Andrássy Gyula belügymi-
niszter nem őt, hanem Kállay Ubult ne-
vezte ki.
24. Mely 100 forint átvételét és négy 
részre való elosztását Nagy Márton, 
Nagy Krisztina hajadon leány, Koment-
zi Jánosné Nagy Erzsébet és Sárossi Sá-
muelné Nagy Mária kézjegyükkel és pe-
csétjeikkel igazolják.
25. A Gubernium által megerősített szer-
ződés Marosvásárhelyen kelt, 1775. no-
vember 29-én.
26. szelence
27. Valószínűleg Lázár Anna férjéről, 
kadicsfalvi Török Ferencről van szó.
28. íródeák
29. Végül Klára (1773–1815) nem az 
íródeáké lett, hanem, igaz, kilenc évvel 
később, ozsdolai gr. Kún Istvánhoz ment 
feleségül – fiuk gr. Kún Kocsárd hunyad 
megyei főispán, művelődéspolitikus, az 
EMKE egyik alapítója volt.
30. A két testvér 600 forintért adják 
bérbe birtokaikat öccsüknek, az „itten 
Csíkban lakozó” Lázár Antalnak.

1. Szabó Katalin: Visszajátszás. Csík-
szereda, 2000. 143.
2. Báthory Zsigmond királyi könyvei 
1582–1602. Közzéteszi: Fejér Tamás, 
Rácz Etelka és Szász Anikó. Kolozsvár, 
2005. 397.
3. Oláh Sándor: Szentkirályiak, zsögö-
diek, taplocaiak Homoródalmás védel-
mében. Adalékok a földrajzi tér társa-
dalmasításához. – http://www.hhrf.org/ 
hargitanepe/2007/nov/hn071129t.htm.
4. Székely Oklevéltár III. Közzéteszi De-
mény Lajos, Pataki József és Tüdős S. 
Kinga. Budapest – Bukarest, 1994. 72-
73.
5. Székely Oklevéltár IV. Közzéteszi De-
mény Lajos. Kolozsvár, 1998. 83, 527.
6. CsLt. F 27 Csíkszék iratai, III/1.
7. Mint a ferences kolostor jótevőjét, 
Lázár Antalt feleségével együtt a csík-
somlyói régi kegytemplom kriptájában 
temették el.
8. A család lófőségét a magyar királyi 
belügyminiszter is elismerte 42608/ 

„Szótáraim ott vannak a magyarországi, németországi, romániai
egyetemi könyvtárak polcain”

Kolumbán Zsuzsánna beszélgetése Szabó M. Atilla helységnévkutatóval

Szabó M. Attila
Történész, helységnévkutató.
Született Szilágysomlyón, 1938. november 15-én.
Kutatási területe Erdély, Bánság és Partium helységeinek névanyaga, 
történeti és közigazgatási múltja, az erdélyi szászok története.
Életműve: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási 
helységnévtára (Csíkszereda, 2004).
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– Szilágysomlyón született, jelenleg Szé-
kelyudvarhelyen él. Mennyire volt hosz-
szú és göröngyös az ide vezető út, melyek 
voltak az életkezdés fontosabb állomá-
sai?

– A Szilágy megyei Szilágysomlyón 
születtem 1938. november 15-én. Szülő-
házam mondhatni történelmi környezet-
ben található, mintegy 50–60 méterre a 
somlyói Báthoryak várától. Szüleim 
megbecsült tagjai voltak az akkori som-
lyói társadalomnak, apám kiváló gépla-
katos, dízelmotor szakértő, anyám kis-
tisztviselő. Az a somlyói népesség, ami-
be belecsöppentem, nemzetiségileg ke-
vert volt, a többségi magyarok mellett ott 
voltak a románok, zsidók, szlovákok és a 
cigányok is. Városom az etnikai békes-
ség színhelye volt, nem volt ismert a 
nemzetiségi gyűlölködés, a régiek 
ismerték, beszélték a másik nyelvét, tisz-
telték a szomszédok szokásait, kultúrá-
ját. Ilyen környezetben írattak be 1945-
ben a helyi református felekezeti iskolá-
ba. Itt mindössze három évet tanulhat-
tam a ma is élő Fodor László igazgató-
tanító irányítása alatt. Az 1948-as esz-
tendő az iskolarendszer felbolygatását is 
jelentette. A felekezeti iskolákat államo-
sították, így kerültem többedmagammal 
a 2. számú magyar, 7 osztályos elemi is-
kolába. Az itt eltöltött első iskolai év a 
semmittevés esztendeje volt. Mi, a tanu-
lók nagyon szerettük ezt az állapotot, 
nem volt tanterv, nem volt tankönyv. Az 
osztálytanítónk, hogy nehogy valamiben 
tévedjen, a közelben lévő római kato-
likus templom toronyórájának segítsé-
gével oktatta nekünk az idő mérését. Az 
iskolánknak jól képzett tantestülete volt, 
megtanítottak viselkedni, gondolkodni, 
ismereteket felhalmozni és ezeket fel-
használni. Tisztelettel és szeretettel gon-
dolok mindazokra, akik életem első sza-
kaszában oktatóim, nevelőim és irányí-
tóim voltak. Az iskolán kívül rengeteget 
tanultam anyai nagyapámtól és nagybá-
tyámtól, ők a közeli nyomdában dolgoz-

tak, szabadidőm nagy részét ott töltöt-
tem, a betűk, a nyomtatott oldalak vilá-
gában. Ők tanítottak meg arra, hogy mi a 
haza- és nemzetszeretet, segítettek nem-
zeti történelmünk főbb állomásainak 
megismerésében, megtanítottak a könyv 
szeretetére, az olvasni vágyásra, közel 
hozták mindazon ismereteket, amelye-
ket az osztályharcos és internacionalista 
iskolapolitika mint károst kivetett. Jól 
emlékszem arra, hogy milyen körülmé-
nyek között jutottam mint IV. osztályos 
az első könyvem birtokába. Magyar 
könyvek vásárát rendezték meg váro-
somban, megtakarított pénzecskémből 
egy tanulók számára készült magyar he-
lyesírási szótárat vásároltam. 1952 
őszén, mivel Szilágysomlyón megszün-
tették a középfokú oktatást, a legköze-
lebbi városban, Zilahon, a volt Reformá-
tus Wesselényi Kollégiumban folytat-
hattam tanulmányaimat. Az akkori ne-
vén a zilahi 2. számú Elméleti Líceum-
ban, majd 1953-tól az Ady Endre Elmé-
leti Líceumban a szovjet iskolai modell 
szerint, gyorsított eljárásban 10 osztály 
után kaptunk érettségi oklevelet. Itt, an-
nak ellenére, hogy kitűnő tanáraink vol-
tak, a kor parancsára nem sokkal marad-
tunk, alacsony tudásszint mellett pa-
rancsra „elfelejtettek” egy sor tantárgyat 
órarendbe iktatni. Hiányzott az anató-
mia, növénytan, állattan, az algebra és 
trigonometria felsőbb szintje, rajz, ének, 
művészettörténet, a magyar irodalom 
költőinek, íróinak színe-java stb. Ha jól 
emlékszem, a román irodalomból három 
év alatt jutottunk a Sadoveanu által meg-
írt Mitrea Cocor végére, ebből írtuk az 
érettségi dolgozatot, ebből felvételiz-
tünk az egyetemre is. Ellenben egy sor 
olyan ismeretre tettünk szert „sorok” kö-
zött, amit az akkori generációk soha nem 
felejtettek el. A Wesselényi Kollégium-
nak a több évszázados múltja volt a há-
tunk mögött, a hagyományok őrződtek 
és mentődtek nemzedékről nemzedékre, 
szabályozva volt a tanár-diák viszony, 
íratlan szabály követelte a tanár tisztele-

tét, a tanáriba vagy netán az igazgatói 
szobába való behívás rendkívüli és soká-
ig számon tartott eseménynek számított, 
a diákotthon megszervezése és működ-
tetése a régi szokásokra épült. Manapság 
egy fiatalnak nem sokat mond a konvik-
tus, az apparitor, a szilencium, a szolgá-
latos diákok rendszere, a szobafőnök, az 
iskolakezdés ünnepélyessége, a végzős 
diákok búcsúztatása, a ballagás, a diák- 
énekek, az iskola nagycsengőjére füg-
gesztett boros üveg, ezt az iskola kapusa 
kapta, hogy az utolsó kicsengetés minél 
hosszabb legyen…

Így kerültünk ki a „nagyéletbe”, ami-
kor még a 17. életévünket sem töltöttük 
be. A családban kapott indíték alapján a 
jövőmet a történelem szakon képzeltem 
el. 1957-ben kezdtem meg tanulmányai-
mat a Bolyai Tudományegyetem törté-
nelem és magyar karán. 1961-ben a Ba-
beş–Bolyain végeztem és lettem okleve-
les tanár. Az egyetemi évek során kitűnő 
egyetemi tanárokkal, professzorokkal 
hozott össze a sors. Szeretettel gondolok 
vissza dr. Imreh Istvánra, dr. Jakó Zsig-
mondra, dr. Ferenczi Istvánra, a tragikus 
sorsú dr. Borbáth Károlyra, dr. Pataky 
Józsefre, dr. Szabó T. Attilára. Szomorú 
élményként megemlítem a Bolyai Tudo-
mányegyetem egyesítését a Babeş Tudo-
mányegyetemmel, amit akkor a román– 
magyar barátság megerősítése címén 
hajtottak végre. 

– Hosszú időn keresztül a szebeni ma-
gyar művelődési élet meghatározó sze-
mélyiségeként tevékenykedett. Miért vál-
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Lázárok erdélyi kapcsolatrendszeréhez 
ad érdekes adalékot a 19. számú irat, 
mely szerint 1783 tavaszán hallerkői gr. 
Haller Pál 500 rajnai forintért zálogo-
sította el Lázár Imrének „két briliántos 

26gyűrűjét, egy arany pixissét  és egy de-
fensios arany lántzát”. 

Különösen izgalmas részletekkel 
szolgál a mentalitástörténet kutatóinak 
a 25. számú irat, hiszen a tanúvallomá-
sok a taplocai Lázár Imre harmadik fe-
lesége, Benkő Krisztina ellen felmerült 
boszorkánysági vád kivizsgálása során, 
1784–1785 folyamán kerültek feljegy-
zésre, ezekben az asszony italozásairól, 
férje és mostohagyermekei „boszorká-
nyoztatásáról” olvashatunk. 

A 26. számú levélben, melyet 1785. 
március 29-én Lapusnyákról írt Lázár 
János (a hajdani Jankó) bátyjának, 
Pálnak, az időjárás alakulásáról és gaz-
dasági hatásairól tudósít: „itten olyan 
nagy tél vagyon, hogy ehhez hasonlót az 
mostani nyomdoki ember nem ért, bez-
zeg ha eztet csak három héttel tudhattuk 
volna ez előtt, a szénát nem adtuk volna 
hitelbe … ma a szalmát is mind kész-
pénzzel fizetik.” A 27. számú irat, Lázár 

27Pál 1787 telén sógorának  írott levele 
érdekes információkkal szolgál a család 
gazdasági ügyleteire és a korabeli árak-
ra nézve („a 16 köböl rosból, vékáját d. 
84 vévén, kell jőni 53 forintnak és 76 
pénznek, eztet a Sz. Tamási árendával 
együtt küld ki sietve, hogy egy kevés 
gabonát vehessek jókor vélle, egyebek 
addig maradgyanak, a míg kívánod, is-
mérsz te engemet, én is tégedet, remél-
lem mi edgyütt meg alkhatunk ez vilá-
gon. … Juhot reménlem Enyeden lehet-
ne oltsóbban szerezni, de ezeket későre 
lehet esztenára adni, mivel arra a juhok 
későn bárányoznak”), de bizalmas in-
formációkat tudunk meg a családtagok-
ról is („Kalárit [kihúzva] kéré Nagy 
Sigmond, a perceptor, de özvegy, négy 
gyermekű ember lévén, nem tartám ta-
nátsosnak adni, ő megházasodék. Már 

28kéri Krausz, az Actuarius , aki most 
Marosvásárhelyi notarius lett 500 R. 
forinttal, nem tudom mit tsináljak, bár 
tsak hús hagyatra jöhetnétek le, sok pa-
naszom s közlő dolgom volna, a melyet 

29levélbe nem tehetek…).
A 30. számú iratból derül ki, hogy a 

Lázárok balázstelki jószágát eredetileg 
Szentiványi Mihály, gr. Haller János gu-
bernátor és br. Daniel Zsófia dévai pre-
fektusa kapta zálogba, majd amikor öz-
vegye, Kálnoky Borbála a Lázár Imre 
felesége lett, a Lázárok örökölték a Hal-
ler-részbirtok zálogjogát. A család bir-

tokviszonyainak tanulmányozásához 
elengedhetetlen forrást jelent a 33. szá-
mú iratcsomó, amely „a csíki portékák” 
1775. évi összeírása mellett tartalmaz 
egy 1801-ben kelt osztálylevelet Lázár 
Imre fiai (Pál, János és Ferenc) között, 
illetve egy birtokösszeírást 1833-ból, 
melyet özv. Lázár Pálné Kőszegi Mária 
halálát követően vetettek papírra, to-
vábbá egy, a taplocai és csicsói jószág 
ügyében 1838-ban ifj. Lázár Pál és Im-

30re között született osztálylevelet is.  
1838-ból való a Lázár Farkas és Antal 
közötti osztálylevél is (41. sz.).

A XIX. század második felének 
iratai közül említésre méltóak az or-
szággyűlési képviselő Lázár Déneshez 
felesége, Wildburg Riza és öccse, Do-
mokos által írt levelek, melyek fogal-
mazványokban maradtak a család levél-
tárában.

A taplocai Lázár családnak a 
csíkszeredai Levéltárban őrzött iratai 
közül itt most csak a legfontosabbak, 
legjellemzőbbek kerültek bemutatásra. 
Ezek viszont nemcsak a családtörténé-
szek, hanem a hely- és gazdaságtörténé-
szek figyelmére is bizton számíthatnak.

F 350 A csíktaplocai Lázár család 
iratai (évkör: 1746–1869, terjedelem: 
0,15 fm., 53 irattári egység, leltár-
szám: 199, magyar és latin nyelvű 
iratok)

Bicsok Zoltán
levéltáros

1935 szám alatt. – Endes Miklós: Csík-, 
Gyergyó- és Kászon-székek (Csík me-
gye) földjének és népének története 
1918-ig. Reprint. Budapest, 1994. 550.
9. Uo. 187-188.
10. Gr. Haller János Csíkszék főkirálybí-
rója (1725–1734), majd Erdély guberná-
tora (1734–1755) volt.
11. A házasság révén szerzik meg a Kü-
küllő megyei balázstelki jószág zálog-
jogát is.
12. Ellene utóbb a boszorkányság vádja 
is felmerült, és erre vonatkozóan értékes 
források maradtak fenn a család levéltá-
rában.
13. Ebből az ágból származott Lázár 
László (1891–1963), és talán Lázár Béla 
és fia, vitéz Lázár Károly, Horthy Mik-
lós kormányzó testőrparancsnoka is.
14. Endes: i. m. 216.
15. Szőcs János: Zöld Péter élete és 
munkássága (1727–1795). – http:// 
www.szekelyfoldert.info/acta1996_tort
12.html.
16. Lánytestvérük, Anna kadicsfalvi Tö-
rök Ferencnek, Udvarhelyszék alkirály-
bírójának felesége lett.
17. Endes: i. m. 238–240.
18. Unokája, Árpád (1852–1903) 1887-
től Hunyad megye országgyűlési képvi-
selője volt.
19. Gyulai Rikárd: A csik-taploczai 
Lázár család. Genealógiai Füzetek, 2 
(1904). 19–21.
20. Fia, Imre (1820–1895) Bihar megyei 
aljegyző, majd ugyanott főszolgabíró.
21. Endes: i. m. 243-244, 250, 254, 266, 
272.
22. Elek ifj. Lázár Pál fia és Dénes első 
unokatestvére volt.
23. Végül Andrássy Gyula belügymi-
niszter nem őt, hanem Kállay Ubult ne-
vezte ki.
24. Mely 100 forint átvételét és négy 
részre való elosztását Nagy Márton, 
Nagy Krisztina hajadon leány, Koment-
zi Jánosné Nagy Erzsébet és Sárossi Sá-
muelné Nagy Mária kézjegyükkel és pe-
csétjeikkel igazolják.
25. A Gubernium által megerősített szer-
ződés Marosvásárhelyen kelt, 1775. no-
vember 29-én.
26. szelence
27. Valószínűleg Lázár Anna férjéről, 
kadicsfalvi Török Ferencről van szó.
28. íródeák
29. Végül Klára (1773–1815) nem az 
íródeáké lett, hanem, igaz, kilenc évvel 
később, ozsdolai gr. Kún Istvánhoz ment 
feleségül – fiuk gr. Kún Kocsárd hunyad 
megyei főispán, művelődéspolitikus, az 
EMKE egyik alapítója volt.
30. A két testvér 600 forintért adják 
bérbe birtokaikat öccsüknek, az „itten 
Csíkban lakozó” Lázár Antalnak.

1. Szabó Katalin: Visszajátszás. Csík-
szereda, 2000. 143.
2. Báthory Zsigmond királyi könyvei 
1582–1602. Közzéteszi: Fejér Tamás, 
Rácz Etelka és Szász Anikó. Kolozsvár, 
2005. 397.
3. Oláh Sándor: Szentkirályiak, zsögö-
diek, taplocaiak Homoródalmás védel-
mében. Adalékok a földrajzi tér társa-
dalmasításához. – http://www.hhrf.org/ 
hargitanepe/2007/nov/hn071129t.htm.
4. Székely Oklevéltár III. Közzéteszi De-
mény Lajos, Pataki József és Tüdős S. 
Kinga. Budapest – Bukarest, 1994. 72-
73.
5. Székely Oklevéltár IV. Közzéteszi De-
mény Lajos. Kolozsvár, 1998. 83, 527.
6. CsLt. F 27 Csíkszék iratai, III/1.
7. Mint a ferences kolostor jótevőjét, 
Lázár Antalt feleségével együtt a csík-
somlyói régi kegytemplom kriptájában 
temették el.
8. A család lófőségét a magyar királyi 
belügyminiszter is elismerte 42608/ 

„Szótáraim ott vannak a magyarországi, németországi, romániai
egyetemi könyvtárak polcain”

Kolumbán Zsuzsánna beszélgetése Szabó M. Atilla helységnévkutatóval

Szabó M. Attila
Történész, helységnévkutató.
Született Szilágysomlyón, 1938. november 15-én.
Kutatási területe Erdély, Bánság és Partium helységeinek névanyaga, 
történeti és közigazgatási múltja, az erdélyi szászok története.
Életműve: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási 
helységnévtára (Csíkszereda, 2004).
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ukránok, lengyelek, zsidók) esetében az 
illető nemzetiség demokrata szövetsé-
geinek kértem a segítségét. 15 év ke-
mény munkáját fektettem be a kétkö-
tetes Erdély, Bánság, Partium történeti és 
közigazgatási helységnévszótárába, 
2004-ben jelent meg. A 3,5 kg súlyú, két- 
kötetes, 1400 oldalas mű 5818 település 
adatait tartalmazza, román, magyar, 
német, szász és sváb helynévanyagot, és 
a fentebb említett kisebb létszámú nem-
zetiségek helynévrendszerét is. A II. 
kötetben számos térkép segíti az olvasót 
a tájékozódásban. Ennek a munkának rö-
vidített változatát adta ki a kolozsvári 
Kriterion Könyvkiadó 2003-ban Erdélyi 
helységnévszótár címen, 534 oldalon. A 
nagyszótárom digitális formában is 
megjelent Budapesten, az Arkanum Kia-
dó CD-n adta ki 2006-ban. A Transindex 
portálon is jelen van a szótár Erdélyi és 
moldvai helységnévszótár címen. 

– Milyen volt a kiadványok visszhangja?

– Hát igen vegyes! A nagy médiumok 
(Duna Televízió, M1, M2, kolozsvári és 
bukaresti televíziók, központi lapok) egy 
percet, egy sort sem áldoztak rá, az erdé-
lyi A Hét, a kolozsvári Vasárnap, a buda-
pesti Élet és Irodalom, a történelmi pro-
filú Korall, a bukaresti Revista de Istorie 
egy-egy írása értékelte pozitívan a mun-
kámat. Könyvbemutatót tarthattam Szé-
kelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Bras-
sóban, Medgyesen, Szilágysomlyón. Vi-
gaszként szótáraim ott vannak a magyar-
országi, németországi, romániai egyete-
mi könyvtárak polcain. 

– Hatalmas munkát tudhat maga mögött. 
Melyek a jövőre vonatkozó tervei, még 
mit szeretne megvalósítani?

– 10 éve vonultam nyugállományba, 
2003 óta Székelyudvarhelyen élek. Je-
lenleg az erdélyi szászok történetével 
foglalkozom, köztes munkaként szülő-
városom, Szilágysomlyó Római Katoli-
kus Püspöki Főgimnáziumának történe-
tét írom, mert ezt a témát még nem dol-
gozta fel senki.

A hagyományos kultúrákban az új 
elemekkel szembeni kulturális attitű-
dök nem voltak túl pozitívak. Az ide-
gen, ismeretlen elemeknek hosszú 
csatát kellett vívniuk ahhoz, hogy a 
kulturális rendszer részévé váljanak.

Erdélyben sem volt ez másként. 
Bár Erdély Európa határvidékén volt, 
ahol az alaplakosságot változatos gaz-
dasági és társadalmi hatások érték, 
mégis stabilnak volt mondható az 
anyagi kultúra, konzervatívan élt év-
századokon keresztül. Az új elemek-
nek marginalizált helyük volt ebben a 
rendszerben, státus nélkül, kiszolgál-
tatottan kellett szembeszállniuk az ál-
talános bizalmatlansággal. Míg az is-
mert elemek a stabilitást, a biztonsá-
got jelentették, addig az idegen elem 
az egyensúlybó való kilendítést, a sta-
bilitás megbontását asszociálta.

A kultúrnövények európai elterje-
dését, meghonosodását általában már 
feldolgozta a kultúrtörténeti szakiro-
dalom. Beszámoltak róla, hogyan, mi-
lyen úton érkeztek el Európába, kik 
fogadták, hány évtizedet vagy évszá-
zadot kellett a kulturális rendszer 
peremvidékén tölteniük, míg rést 
kaptak a rendszerben, és beékelőd-
hettek ebbe.

A dohánynak is évszázadokon át 
kellett várakoznia, míg beépülhetett a 
székelyföldi gazdálkodási rendszer-
be, és míg felhasználásának módo-
zatait elsajátíthatta az itteni alapla-
kosság.

1981. év előadói – Banner Zoltán, Balázs 
Imre, Szilágyi Júlia, Kántor Lajos, Ri-
toók János, Fodor Sándor, Ferenczi Ist-
ván, Dáné Tibor, prof. dr. Spielmann Jó-
zsef, Ráduly János, Bartis Ferenc, Beke 
György, Tonk Sándor, Lászlóffy Csaba, 
Varró János, Imreh István, Ditrói Ervin, 
Tóth Sándor, Egyed Ákos, Benedek Zol-
tán, Méhes György, prof. dr. Pálffy Béla, 
Vofkori László, dr. Újvári József, Bartha 
Levente, Binder Pál, Szegő Júlia, Dávid 
László, Kányádi Sándor, Wessely Tibor, 
Sebestyén-Spielmann Mihály, Veress 
Magda, Veress Zoltán, Dávid István, 
Benkő Elek, Herédi Gusztáv, Kerekes 
György, Benczédi Sándor, Csép Sándor, 
Szentimrei Judit, Aniszi Kálmán, Pillich 
László, Dehel Gábor, Sylvester Lajos, 
Beder Tibor, Kovács Nemere, Csávossy 
György, Gálfalvy György, Boér Ferenc, 
prof. dr. Módy Jenő. A hallgatóság a vá-
ros magyarságának minden rétegéből 
származott, hetente 50–100 érdeklődő is 
eljött, nem volt ritka a nagy eseménye-
ken megjelenő 300 hallgató sem. Intéz-
ménnyé nőtte ki magát ez a szabade-
gyetem, az egyházakon kívül találkozó 
helyet biztosított fiatalnak, idősnek 
egyaránt, ismerkedési lehetőséget adott 
a fiataloknak. Nagyon sok magyar há-
zaspár a szabadegyetemnek köszönhette 
a megismerkedés lehetőségét. Főisko-
lánk történetének egy szakasza 1984. 
május 10-én zárult, ekkor az államvé-
delem a leváltásomat indítványozta, a fő 
vádpont az volt, hogy 1984. dec. 8-án, az 
országos tiltás ellenére, meghívottunk-
kal, Kántor Lajossal együtt megemlé-
keztünk Kós Károly 100. születésnap-
járól. Az előadások sora nem szakadt 
meg, 1984 szeptembere és 1989 decem-
bere között Jakab Elek mérnök vette át 
az irányítást. A rendszerváltás után ismét 
jómagam kíséreltem meg a folytatást, de 
néhány előadás után pénzbeli támogatás 
híján 1991 májusában ténykedésünket 
feleségemmel együtt befejeztük. Pályám 
állomásai közé tartozik a Szeben me-
gyei RMDSZ vezetésében való részvé-
tel, előbb oktatási-művelődési alelnök-
ként, később megyei elnökként ügy-
ködtem 1996-ig, utána megyei EMKE 
elnökként Kiss Károly unitárius lelkész-
szel és Illyés alapítványi támogatással 
tető alá hoztuk a medgyesi – Szeben me-
gyei – Magyar Házat. Szerkesztőbi-
zottsági tagja voltam a néhány évig meg-
jelenő Nagy-Küküllő havilapnak, ezt 
Medgyes és Segesvár magyarsága 
jelentette meg.

– Munkái alapján legfontosabb tevé-
kenységi területe a helységnévkutatás. A 

helységnévszótár összeállítása hatalmas 
munka. A feleségével, Szabó M. Erzsé-
bettel összeállított Erdélyi helységnév-
szótár című munka 1992-ben jelent meg, 
majd ezt követte az Erdély, Bánság és 
Partium történeti és közigazgatási hely-
ségnévtára. A kötetek hatalmas informá-
cióanyagot tartalmaznak. Összeállítá-
sukkor milyen munkamódszereket alkal-
mazott, akadt-e segítség?

– Diákjaim között voltak magyarok, ro-
mánok, szlovákok, németek, cigányok, 
számukra részemről nem volt felállítva 
külön mérce. Elbeszélgetve velük, min-
dig visszatérő kérdés volt: melyik hely-
ségből származnak, van-e annak a romá-
non kívül más neve is. Nagyon bosz-
szantott, amikor magyar vagy esetleg né-
met gyermek a faluja nevét románul adta 
meg. A 80-as évek elején elkezdtem cé-
dulákon gyűjteni a Medgyes környéki 
helyneveket, a tevékenységemet kiter-
jesztettem később egész Erdélyre. Az el-
készült és legépelt névanyaggal 1987 tá-
ján jelentkeztem a kolozsvári Kriterion-
nál, ahol jóindulattal eltanácsoltak, a 
Ceauşescu éra legvégén nem volt il-
domos nemzetiségi helységnévgyűjtés-
sel foglalkozni. 1992-ben jelenhetett 
meg 10.000 példányban a Kriterion Ké-
zikönyvek sorozatban az első, három-
nyelvű (román, magyar és német) hely-
ségnévszótáram. A kis könyv sikerén 
felbuzdulva kutatni kezdtem Erdély, 
Bánság és Partium helységeinek néva-
nyagát, történeti és közigazgatási múlt-
ját. Több mint 400 kiadvány (népszám-
lálási kiadványok, monográfiák, okle-
véltárak, lexikonok, helységnévszótá-
rak, statisztikák, folyóiratok stb.), a bras-
sói, marosvásárhelyi, kolozsvári, szat-
márnémeti, budapesti, bécsi levéltárak, 
megyei könyvtárak anyagai, a németor-
szági Erdély Intézet – Siebenbürgen Ins-
titut, Gundelsheim/Neckar fénymásolt 
anyagai, a budapesti Hadtörténeti Intézet 
térképtára, a budapesti Központi Statisz-
tikai Hivatal központi könyvtára, a Tele-
ki László Intézet könyvtára segítettek az 
anyag összeállításában. Külön köszönet 
illeti a Teleki László Intézet főmunka-
társát, Bárdi Nándort, aki állandó segí-
tőm és támogatóm volt. A székelyud-
varhelyi Dokumentációs Könyvtár veze-
tője, Róth András Lajos támogatását és 
segítségét ugyancsak köszönöm. A ta-
nyavilág és telepek mai állapotának fel-
mérésére több mint 300 db, postán el-
küldött levélben érdeklődtem a telepü-
lések lelkészeinél, pedagógusainál, a ki-
sebb létszámú nemzetiségek (csehek, 
szlovákok, szerbek, horvátok, bolgárok, 

lalta fel a szervezői szerepet, melyek vol-
tak a munka nehézségei, szépségei?

– Tanárként több helységben tevékeny-
kedtem. Tanítottam Szilágy megyében 
Szilágysomlyón, Perecsenben, Szeben 
megyében Erzsébetvároson (Elméleti 
Líceum és Mezőgazdasági Líceum), 
Kiskapuson (Elméleti Líceum, majd 
Vegyipari Líceum) és Medgyesen (Bát-
hory István Általános Iskola, Axente Se-
ver Líceum magyar tagozata). Szeben 
megyébe medgyesi származású felesé-
gem révén jutottam 1969-ben, áthelye-
zéssel. Itt egy más világba csöppentem, a 
szilágysági életvitel merőben különbö-
zött a Szeben megyei állapotoktól. Eb-
ben az új környezetben magyarként két-
szeresen kellett bizonyítani, sokkal töb-
bet kellett felmutatni ahhoz, hogy em-
berileg, szakmailag elismerjenek, érté-
keljenek. Itt a magyar és román nyelv 
mellett illett ismerni a német nyelvet is. 
A városban akkor megközelítőleg 
10.000 magyar és közel 13.000 német 
anyanyelvű élt. A szász környezet, a 
szász műveltség, a hagyományok meg-
határozták az emberi kapcsolatokat, a 
társasági szokásokat. Akiket a szászok 
befogadtak, azok hosszú időn át élvez-
hették barátságukat. Amikor 40 évvel 
ezelőtt Medgyesre kerültem, ott egy gaz-
dag művelődési élettel találkoztam. 
Működött a háromnyelvű szabadegye-
tem, a háromnyelvű népszínház, kóru-
sok, néptáncegyüttesek, zenekarok stb. 
A szabadegyetem magyar tagozatát ak-
kor Koncz Ilona tanárnő vezette a Sze-
ben Megyei Magyar Dolgozók Tanácsá-
nak támogatásával. 1970 őszén felesé-
gemmel, Mayer Erzsébettel bekapcso-
lódtunk a szabadegyetem szervezésébe, 
majd vezetésébe. Koncz Ilona nekünk 
adta át a stafétabotot, az intézményből 
rövidesen országszerte ismert népi egye-
temet alakítottunk ki. Az előadások szín-
tere előbb a Városi Művelődési Ház volt, 
később a Városi Szakszervezeti Művelő-
dési Ház keretében működtünk, élvezve 
az intézmény anyagi és erkölcsi támo-
gatását is. Nem hagyhatom ki Hudea 
Achimet, a művelődési ház akkori igaz-
gatóját, aki szívügyének tekintette sza-
badegyetemünk működését. Hetente tar-
tottuk összejöveteleinket, mindig azon a 
hétköznapon, amikor nem volt magyar 
adása a román televíziónak. Abban a sze-
rencsés helyzetben voltunk, hogy meg-
hívhattuk és megismerhettük az akkori 
erdélyi és bukaresti magyar tudomá-
nyosság, az irodalmi és művészeti élet 
kiválóságait. Előadást tartott körünkben 
– a teljesség igénye nélkül, az 1980., 

A dohány azon kultúrnövények 
egyike, amely Amerikából szárma-
zott, és a hagyomány szerint már Ko-
lumbusz felfigyelt rá. Első leírása Ro-
man Pane spanyol szerzetestől szár-
mazott, aki Kolumbuszt második útjá-
ra elkísérte. A XVI. század derekán 
már Európában is feltűntek a dohány-
ültetvények, jelezve a növény terjedé-

1
sének folyamatait.

Erdélyi meghonosodását Benkő 
József székely polihisztor, a középaj-
tai pap, történész és botanikus ismer-
tette 1792-ben. Benkő a kultúrnövény 
első felbukkanását a XVI. század vé-
gére tette, majd fokozatos terjedését a 
XVII. század elejétől kezdve követte 
nyomon. Úgy vélte, hogy – akárcsak a 
kávét – a dohányt és a dohányzás szo-
kását is a törökök honosították meg 

2vidékünkön.  Benkő munkájának ér-
deme, hogy ismertette a dohány vidé-
künkön elterjedt válfajait, és megem-
lékezett ezek köznépi elnevezéséről. 
A XVIII. században tehát már több 
válfaját ismerte az erdélyi lakosság: a 
Basa dohányt, amely apróbb és vasta-
gabb levelű, a gagyás dohányt, amely 
szélesebb és hosszabb levelű, a török 
dohányt, amely apró növésű, a cigány 
dohányt, amelyet alávalóbbnak, csí-
pősnek és csupán forrázás nyomán 
használhatónak vélt. A virginiai do-
hányt először hidvégi gróf Nemes Fe-
renc királyi tanácsosnál látta, de is-
merte az enyves, a puja, a fatsagos, a 

3
fürtös és a csipkés válfajait is.

Népi kultúraMegkérdeztük

Dohányvágó

A szemerjai        dohánytermesztés
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ukránok, lengyelek, zsidók) esetében az 
illető nemzetiség demokrata szövetsé-
geinek kértem a segítségét. 15 év ke-
mény munkáját fektettem be a kétkö-
tetes Erdély, Bánság, Partium történeti és 
közigazgatási helységnévszótárába, 
2004-ben jelent meg. A 3,5 kg súlyú, két- 
kötetes, 1400 oldalas mű 5818 település 
adatait tartalmazza, román, magyar, 
német, szász és sváb helynévanyagot, és 
a fentebb említett kisebb létszámú nem-
zetiségek helynévrendszerét is. A II. 
kötetben számos térkép segíti az olvasót 
a tájékozódásban. Ennek a munkának rö-
vidített változatát adta ki a kolozsvári 
Kriterion Könyvkiadó 2003-ban Erdélyi 
helységnévszótár címen, 534 oldalon. A 
nagyszótárom digitális formában is 
megjelent Budapesten, az Arkanum Kia-
dó CD-n adta ki 2006-ban. A Transindex 
portálon is jelen van a szótár Erdélyi és 
moldvai helységnévszótár címen. 

– Milyen volt a kiadványok visszhangja?

– Hát igen vegyes! A nagy médiumok 
(Duna Televízió, M1, M2, kolozsvári és 
bukaresti televíziók, központi lapok) egy 
percet, egy sort sem áldoztak rá, az erdé-
lyi A Hét, a kolozsvári Vasárnap, a buda-
pesti Élet és Irodalom, a történelmi pro-
filú Korall, a bukaresti Revista de Istorie 
egy-egy írása értékelte pozitívan a mun-
kámat. Könyvbemutatót tarthattam Szé-
kelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Bras-
sóban, Medgyesen, Szilágysomlyón. Vi-
gaszként szótáraim ott vannak a magyar-
országi, németországi, romániai egyete-
mi könyvtárak polcain. 

– Hatalmas munkát tudhat maga mögött. 
Melyek a jövőre vonatkozó tervei, még 
mit szeretne megvalósítani?

– 10 éve vonultam nyugállományba, 
2003 óta Székelyudvarhelyen élek. Je-
lenleg az erdélyi szászok történetével 
foglalkozom, köztes munkaként szülő-
városom, Szilágysomlyó Római Katoli-
kus Püspöki Főgimnáziumának történe-
tét írom, mert ezt a témát még nem dol-
gozta fel senki.

A hagyományos kultúrákban az új 
elemekkel szembeni kulturális attitű-
dök nem voltak túl pozitívak. Az ide-
gen, ismeretlen elemeknek hosszú 
csatát kellett vívniuk ahhoz, hogy a 
kulturális rendszer részévé váljanak.

Erdélyben sem volt ez másként. 
Bár Erdély Európa határvidékén volt, 
ahol az alaplakosságot változatos gaz-
dasági és társadalmi hatások érték, 
mégis stabilnak volt mondható az 
anyagi kultúra, konzervatívan élt év-
századokon keresztül. Az új elemek-
nek marginalizált helyük volt ebben a 
rendszerben, státus nélkül, kiszolgál-
tatottan kellett szembeszállniuk az ál-
talános bizalmatlansággal. Míg az is-
mert elemek a stabilitást, a biztonsá-
got jelentették, addig az idegen elem 
az egyensúlybó való kilendítést, a sta-
bilitás megbontását asszociálta.

A kultúrnövények európai elterje-
dését, meghonosodását általában már 
feldolgozta a kultúrtörténeti szakiro-
dalom. Beszámoltak róla, hogyan, mi-
lyen úton érkeztek el Európába, kik 
fogadták, hány évtizedet vagy évszá-
zadot kellett a kulturális rendszer 
peremvidékén tölteniük, míg rést 
kaptak a rendszerben, és beékelőd-
hettek ebbe.

A dohánynak is évszázadokon át 
kellett várakoznia, míg beépülhetett a 
székelyföldi gazdálkodási rendszer-
be, és míg felhasználásának módo-
zatait elsajátíthatta az itteni alapla-
kosság.

1981. év előadói – Banner Zoltán, Balázs 
Imre, Szilágyi Júlia, Kántor Lajos, Ri-
toók János, Fodor Sándor, Ferenczi Ist-
ván, Dáné Tibor, prof. dr. Spielmann Jó-
zsef, Ráduly János, Bartis Ferenc, Beke 
György, Tonk Sándor, Lászlóffy Csaba, 
Varró János, Imreh István, Ditrói Ervin, 
Tóth Sándor, Egyed Ákos, Benedek Zol-
tán, Méhes György, prof. dr. Pálffy Béla, 
Vofkori László, dr. Újvári József, Bartha 
Levente, Binder Pál, Szegő Júlia, Dávid 
László, Kányádi Sándor, Wessely Tibor, 
Sebestyén-Spielmann Mihály, Veress 
Magda, Veress Zoltán, Dávid István, 
Benkő Elek, Herédi Gusztáv, Kerekes 
György, Benczédi Sándor, Csép Sándor, 
Szentimrei Judit, Aniszi Kálmán, Pillich 
László, Dehel Gábor, Sylvester Lajos, 
Beder Tibor, Kovács Nemere, Csávossy 
György, Gálfalvy György, Boér Ferenc, 
prof. dr. Módy Jenő. A hallgatóság a vá-
ros magyarságának minden rétegéből 
származott, hetente 50–100 érdeklődő is 
eljött, nem volt ritka a nagy eseménye-
ken megjelenő 300 hallgató sem. Intéz-
ménnyé nőtte ki magát ez a szabade-
gyetem, az egyházakon kívül találkozó 
helyet biztosított fiatalnak, idősnek 
egyaránt, ismerkedési lehetőséget adott 
a fiataloknak. Nagyon sok magyar há-
zaspár a szabadegyetemnek köszönhette 
a megismerkedés lehetőségét. Főisko-
lánk történetének egy szakasza 1984. 
május 10-én zárult, ekkor az államvé-
delem a leváltásomat indítványozta, a fő 
vádpont az volt, hogy 1984. dec. 8-án, az 
országos tiltás ellenére, meghívottunk-
kal, Kántor Lajossal együtt megemlé-
keztünk Kós Károly 100. születésnap-
járól. Az előadások sora nem szakadt 
meg, 1984 szeptembere és 1989 decem-
bere között Jakab Elek mérnök vette át 
az irányítást. A rendszerváltás után ismét 
jómagam kíséreltem meg a folytatást, de 
néhány előadás után pénzbeli támogatás 
híján 1991 májusában ténykedésünket 
feleségemmel együtt befejeztük. Pályám 
állomásai közé tartozik a Szeben me-
gyei RMDSZ vezetésében való részvé-
tel, előbb oktatási-művelődési alelnök-
ként, később megyei elnökként ügy-
ködtem 1996-ig, utána megyei EMKE 
elnökként Kiss Károly unitárius lelkész-
szel és Illyés alapítványi támogatással 
tető alá hoztuk a medgyesi – Szeben me-
gyei – Magyar Házat. Szerkesztőbi-
zottsági tagja voltam a néhány évig meg-
jelenő Nagy-Küküllő havilapnak, ezt 
Medgyes és Segesvár magyarsága 
jelentette meg.

– Munkái alapján legfontosabb tevé-
kenységi területe a helységnévkutatás. A 

helységnévszótár összeállítása hatalmas 
munka. A feleségével, Szabó M. Erzsé-
bettel összeállított Erdélyi helységnév-
szótár című munka 1992-ben jelent meg, 
majd ezt követte az Erdély, Bánság és 
Partium történeti és közigazgatási hely-
ségnévtára. A kötetek hatalmas informá-
cióanyagot tartalmaznak. Összeállítá-
sukkor milyen munkamódszereket alkal-
mazott, akadt-e segítség?

– Diákjaim között voltak magyarok, ro-
mánok, szlovákok, németek, cigányok, 
számukra részemről nem volt felállítva 
külön mérce. Elbeszélgetve velük, min-
dig visszatérő kérdés volt: melyik hely-
ségből származnak, van-e annak a romá-
non kívül más neve is. Nagyon bosz-
szantott, amikor magyar vagy esetleg né-
met gyermek a faluja nevét románul adta 
meg. A 80-as évek elején elkezdtem cé-
dulákon gyűjteni a Medgyes környéki 
helyneveket, a tevékenységemet kiter-
jesztettem később egész Erdélyre. Az el-
készült és legépelt névanyaggal 1987 tá-
ján jelentkeztem a kolozsvári Kriterion-
nál, ahol jóindulattal eltanácsoltak, a 
Ceauşescu éra legvégén nem volt il-
domos nemzetiségi helységnévgyűjtés-
sel foglalkozni. 1992-ben jelenhetett 
meg 10.000 példányban a Kriterion Ké-
zikönyvek sorozatban az első, három-
nyelvű (román, magyar és német) hely-
ségnévszótáram. A kis könyv sikerén 
felbuzdulva kutatni kezdtem Erdély, 
Bánság és Partium helységeinek néva-
nyagát, történeti és közigazgatási múlt-
ját. Több mint 400 kiadvány (népszám-
lálási kiadványok, monográfiák, okle-
véltárak, lexikonok, helységnévszótá-
rak, statisztikák, folyóiratok stb.), a bras-
sói, marosvásárhelyi, kolozsvári, szat-
márnémeti, budapesti, bécsi levéltárak, 
megyei könyvtárak anyagai, a németor-
szági Erdély Intézet – Siebenbürgen Ins-
titut, Gundelsheim/Neckar fénymásolt 
anyagai, a budapesti Hadtörténeti Intézet 
térképtára, a budapesti Központi Statisz-
tikai Hivatal központi könyvtára, a Tele-
ki László Intézet könyvtára segítettek az 
anyag összeállításában. Külön köszönet 
illeti a Teleki László Intézet főmunka-
társát, Bárdi Nándort, aki állandó segí-
tőm és támogatóm volt. A székelyud-
varhelyi Dokumentációs Könyvtár veze-
tője, Róth András Lajos támogatását és 
segítségét ugyancsak köszönöm. A ta-
nyavilág és telepek mai állapotának fel-
mérésére több mint 300 db, postán el-
küldött levélben érdeklődtem a telepü-
lések lelkészeinél, pedagógusainál, a ki-
sebb létszámú nemzetiségek (csehek, 
szlovákok, szerbek, horvátok, bolgárok, 

lalta fel a szervezői szerepet, melyek vol-
tak a munka nehézségei, szépségei?

– Tanárként több helységben tevékeny-
kedtem. Tanítottam Szilágy megyében 
Szilágysomlyón, Perecsenben, Szeben 
megyében Erzsébetvároson (Elméleti 
Líceum és Mezőgazdasági Líceum), 
Kiskapuson (Elméleti Líceum, majd 
Vegyipari Líceum) és Medgyesen (Bát-
hory István Általános Iskola, Axente Se-
ver Líceum magyar tagozata). Szeben 
megyébe medgyesi származású felesé-
gem révén jutottam 1969-ben, áthelye-
zéssel. Itt egy más világba csöppentem, a 
szilágysági életvitel merőben különbö-
zött a Szeben megyei állapotoktól. Eb-
ben az új környezetben magyarként két-
szeresen kellett bizonyítani, sokkal töb-
bet kellett felmutatni ahhoz, hogy em-
berileg, szakmailag elismerjenek, érté-
keljenek. Itt a magyar és román nyelv 
mellett illett ismerni a német nyelvet is. 
A városban akkor megközelítőleg 
10.000 magyar és közel 13.000 német 
anyanyelvű élt. A szász környezet, a 
szász műveltség, a hagyományok meg-
határozták az emberi kapcsolatokat, a 
társasági szokásokat. Akiket a szászok 
befogadtak, azok hosszú időn át élvez-
hették barátságukat. Amikor 40 évvel 
ezelőtt Medgyesre kerültem, ott egy gaz-
dag művelődési élettel találkoztam. 
Működött a háromnyelvű szabadegye-
tem, a háromnyelvű népszínház, kóru-
sok, néptáncegyüttesek, zenekarok stb. 
A szabadegyetem magyar tagozatát ak-
kor Koncz Ilona tanárnő vezette a Sze-
ben Megyei Magyar Dolgozók Tanácsá-
nak támogatásával. 1970 őszén felesé-
gemmel, Mayer Erzsébettel bekapcso-
lódtunk a szabadegyetem szervezésébe, 
majd vezetésébe. Koncz Ilona nekünk 
adta át a stafétabotot, az intézményből 
rövidesen országszerte ismert népi egye-
temet alakítottunk ki. Az előadások szín-
tere előbb a Városi Művelődési Ház volt, 
később a Városi Szakszervezeti Művelő-
dési Ház keretében működtünk, élvezve 
az intézmény anyagi és erkölcsi támo-
gatását is. Nem hagyhatom ki Hudea 
Achimet, a művelődési ház akkori igaz-
gatóját, aki szívügyének tekintette sza-
badegyetemünk működését. Hetente tar-
tottuk összejöveteleinket, mindig azon a 
hétköznapon, amikor nem volt magyar 
adása a román televíziónak. Abban a sze-
rencsés helyzetben voltunk, hogy meg-
hívhattuk és megismerhettük az akkori 
erdélyi és bukaresti magyar tudomá-
nyosság, az irodalmi és művészeti élet 
kiválóságait. Előadást tartott körünkben 
– a teljesség igénye nélkül, az 1980., 

A dohány azon kultúrnövények 
egyike, amely Amerikából szárma-
zott, és a hagyomány szerint már Ko-
lumbusz felfigyelt rá. Első leírása Ro-
man Pane spanyol szerzetestől szár-
mazott, aki Kolumbuszt második útjá-
ra elkísérte. A XVI. század derekán 
már Európában is feltűntek a dohány-
ültetvények, jelezve a növény terjedé-
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sének folyamatait.

Erdélyi meghonosodását Benkő 
József székely polihisztor, a középaj-
tai pap, történész és botanikus ismer-
tette 1792-ben. Benkő a kultúrnövény 
első felbukkanását a XVI. század vé-
gére tette, majd fokozatos terjedését a 
XVII. század elejétől kezdve követte 
nyomon. Úgy vélte, hogy – akárcsak a 
kávét – a dohányt és a dohányzás szo-
kását is a törökök honosították meg 

2vidékünkön.  Benkő munkájának ér-
deme, hogy ismertette a dohány vidé-
künkön elterjedt válfajait, és megem-
lékezett ezek köznépi elnevezéséről. 
A XVIII. században tehát már több 
válfaját ismerte az erdélyi lakosság: a 
Basa dohányt, amely apróbb és vasta-
gabb levelű, a gagyás dohányt, amely 
szélesebb és hosszabb levelű, a török 
dohányt, amely apró növésű, a cigány 
dohányt, amelyet alávalóbbnak, csí-
pősnek és csupán forrázás nyomán 
használhatónak vélt. A virginiai do-
hányt először hidvégi gróf Nemes Fe-
renc királyi tanácsosnál látta, de is-
merte az enyves, a puja, a fatsagos, a 

3
fürtös és a csipkés válfajait is.

Népi kultúraMegkérdeztük

Dohányvágó

A szemerjai        dohánytermesztés



16 17ÖRÖKSÉGÜNK  III. évfolyam 3. szám (2009)

kamara adatai szerint 1883-ra a ma-
ros-tordai dohánytermesztés fellen-
dülésével a szemerjai dohány, jó mi-
nősége dacára, nem tudta már tartani a 
versenyt. Háromszéken ekkor már 
csupán 142 termelővel számoltak, 
akik 69 hold 1480 négyszögöl terüle-
ten termelték a dohányt. Valószínű, 
hogy a kerti dohánytermelés maradt 
Szemerján és környékén az elterjedt, 
mert a dohánybeváltókba leadott 
mennyiség viszonylag szerény volt, 
8723 kiló dohány beszolgáltatásáról 
szóltak a Háromszékre vonatkozó 

11adataink.
A szemerjai dohány megmenté-

sére tervezett egyik utolsó próbálko-
zás 1899-ben a dohánygyár beindítása 
volt. A valamikori híres dohányterme-
lésnek a századvégi gyilkos filoxéra-
vész vetett véget. Annak ellenére, 
hogy a sepsiszentgyörgyi dohánygyár 
termékei még a nyolcvanas években is 
Románia híres dohányai közé tartoz-
tak, és hozzájárultak a város ismert-
ségéhez, a szemerjai dohánytermelés 
emléke napjainkra már a tudatokból is 
kikopott, csupán a Székely Nemzeti 
Múzeumban őrzött tárgyak utalnak a 
vidék életében, gazdálkodásában be-
töltött fontos szerepére.

Szőcsné Gazda Enikő

ros tanácsa panasszal fordult a „Tubák 
beváltó Bizottmány”-hoz, kiemelve a 
sepsiszentgyörgyi és szemerjai do-
hánytermelők felháborodását amiatt, 
hogy Háromszék dohánybeváltó he-
lyét Előpatakra helyezték: „A Tubák 
beváltó Bizottmányt értesíti a Tanáts 
azon Köz hangulatról, hogy ha a do-
hány bé váltás ez utánn is Előpatakára 
tüzetik ki, a czélba vett ipar annyival 
inkább hiányt szenved, mivel a kevés 
mennyiség átköltöztetési költségeit 
nem jutalmazza, meg kéri azért, hogy 

9
a béváltás ez utánra tüzessék ide ki.”

A városi tanács panasza minden-
képpen arra enged következtetni, 
hogy a szemerjai dohánytermelés a 
kistermelők kezében volt a XIX. 
század második felében, akik elsősor-
ban nem megélhetési forrásként, ha-
nem jövedelem-kiegészítésként fog-
lalkoztak a termeléssel. Ez a típusú 
termelési mód viszont semmiképpen 
sem tudott hosszú távon helytállni az 
Erdély-szerte felbukkanó nagyterme-
lők nagy mennyiségű dohánytermé-
sével szemben. A kertben termesztett, 
Szemerját jellemző kerek levelű do-
hány számára a vetőmag beszerzése is 
egyre nagyobb nehézségekbe ütkö-
zött. 1873-ban a Székelyföld közgaz-
daságát áttekintő Kozma Ferenc ki-
emelte, hogy sok esetben Csetnekről, 
jobb esetben Fogarasról tudták a sze-

10
merjaiak a magokat beszerezni,  az a 
nagy távolság viszont mindenképpen 
hátrányt jelentett a termelők számára. 
A Kolozsvári Kereskedelmi és Ipar-

megemlékezett. A Nemzeti Társalko-
dóban, 1839-ben megjelent írásában 
kiemeli, hogy „Szemerját nevezetessé 
teszi egy szükségessé vált fényűzési 
cikk: speciális jó dohánya. Ezen ter-
mény csaknem az egyetlen kereseti 
cikk, mely kevés pénzt hozhat forgás-
ba ezen faluban. Régebben, mint ah-
hoz értők tartják, nemesebb volt ezen 
dohány, de mióta a falu nyugati olda-
lán emelkedő dombokat felhagyták s 
kertekben s lapályokon kezdték ter-
meszteni, sokat aljasodott. (...) Mind-
amellett is a szemerjai dohány mos-
tani minősége is azt nagyon keresetté 
teszi, úgyhogy az évi termést sokszor 
a szedés előtt általánosan elalkusszák. 
Ottlétem alatt is mázsája 50–60 rfo-
rintokon kele. Részemről az erdélyi 
dohányfajok közt ennél nemesebbet 

7nem ismertem.”
1847-ben Kőváry László is erdélyi 

statisztikájában kiemelte, hogy a vi-
lághírű spanyol dohánnyal az erdélyi 
dohány is versenyre kelhetne, jó mi-
nőségének és termesztési kedvének 
forrásaként a teljes dohányszabadal-
mat vélve. Kőváry a szemerjai do-
hányt Erdély leghíresebb dohányfaj-
tájának nevezte, amely 50–60 forin-
ton járt akkor, s amelynek fontját Ko-

8
lozsváron 50 krajcárért árusították.

Röviddel a Kőváry adatait köve-
tően, 1854-ben Sepsiszentgyörgy vá-

két fő csomópontja volt a dohány ter-
melésének: Marosszéken és Három-
széken volt a leggyakoribb.

Háromszéken az első termesztési 
területe mindenképpen a mára már 
Sepsiszentgyörggyel összeforrott 
Szemerja falu lehetett, és itt fejlődött 
ki talán leghuzamosabban a dohány-
termelés jövedelem-kiegészítő szere-
pe. Bogáts Dénes Háromszéki okle-
vél-szójegyzék kiegészítésére szánt 
adatai közt egy 1740-es tanúvallatást 
idézett, amely szerint Bora Zsigmond 
szemerjai jószágán már ekkor az ülte-
tett növények közt ott szerepelt a do-
hány, és az annak megművelésére al-
kalmazott napszámosok feliben csi-

4 nálták a tubákot. Benkő 1792-ben 
megjelent munkájában szintén szólt a 

5 
szemerjai dohánytermelésről. Az 
1820-as Cziráky-féle urbariális össze-
írás szemerjai kikérdezettjei beszá-
molójukban kiemelték: „Mindeni-
künknek vagynak vagy gyümölcsös, 
vagy veteményes kertyeink, ahol ve-
temény, kivált dohány, bővségesen te-
rem, melyből pénzt szoktunk csi-
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nálni.”

A szemerjai dohányról Ürögdi 
Nagy Ferenc, a XIX. század harmin-
cas éveiben vándorló értelmiségi is 

A dohány erdélyi terjedését is 
számos rendelet és végzés gátolta. Az 
erdélyi országgyűlések a XVII. 
század folyamán sorozatosan tiltakoz-
tak a dohányzás szokásának terjedése 
ellen, súlyos pénzbírságokat róva 
mindazokra, akik a tubák élvezetének 
áldoztak. Tudomásunk van az 1670-es 
gyulafehérvári, az 1683-as segesvári, 
az 1686-os fehérvári, valamint az 
1689-es segesvári országgyűlés do-
hányzás elleni intézkedéseiről. A leg-
keményebben az 1689-es ország-
gyűlés büntette a dohányosokat, a 
tisztekre 200, a regalistákra 50, a job-
bágyos nemesre 30, az egyházhelyi 
nemesre 12, a parasztra 12 Ft bünte-
tést róva.  

A voltaképpeni ültetésére, három-
széki termesztésére a XVIII.  század-
tól kezdve vannak adataink. 1771-ben 
Szebenben Ventzel János magyarra is 
lefordíttatja a dohány termeléséről 
szóló, eredetileg németül megjelent 
munkáját. Ez is azt bizonyítja, hogy az 
erdélyi magyarság körében a dohány 
termelésére már a XVIII. században 
egyre nagyobb igény mutatkozott.  Az 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár ada-
tait böngészve is úgy tűnik, hogy Szé-
kelyföld területén a XVIII. században 
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versenyt. Háromszéken ekkor már 
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hogy a kerti dohánytermelés maradt 
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azon Köz hangulatról, hogy ha a do-
hány bé váltás ez utánn is Előpatakára 
tüzetik ki, a czélba vett ipar annyival 
inkább hiányt szenved, mivel a kevés 
mennyiség átköltöztetési költségeit 
nem jutalmazza, meg kéri azért, hogy 
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képpen arra enged következtetni, 
hogy a szemerjai dohánytermelés a 
kistermelők kezében volt a XIX. 
század második felében, akik elsősor-
ban nem megélhetési forrásként, ha-
nem jövedelem-kiegészítésként fog-
lalkoztak a termeléssel. Ez a típusú 
termelési mód viszont semmiképpen 
sem tudott hosszú távon helytállni az 
Erdély-szerte felbukkanó nagyterme-
lők nagy mennyiségű dohánytermé-
sével szemben. A kertben termesztett, 
Szemerját jellemző kerek levelű do-
hány számára a vetőmag beszerzése is 
egyre nagyobb nehézségekbe ütkö-
zött. 1873-ban a Székelyföld közgaz-
daságát áttekintő Kozma Ferenc ki-
emelte, hogy sok esetben Csetnekről, 
jobb esetben Fogarasról tudták a sze-
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merjaiak a magokat beszerezni,  az a 
nagy távolság viszont mindenképpen 
hátrányt jelentett a termelők számára. 
A Kolozsvári Kereskedelmi és Ipar-

megemlékezett. A Nemzeti Társalko-
dóban, 1839-ben megjelent írásában 
kiemeli, hogy „Szemerját nevezetessé 
teszi egy szükségessé vált fényűzési 
cikk: speciális jó dohánya. Ezen ter-
mény csaknem az egyetlen kereseti 
cikk, mely kevés pénzt hozhat forgás-
ba ezen faluban. Régebben, mint ah-
hoz értők tartják, nemesebb volt ezen 
dohány, de mióta a falu nyugati olda-
lán emelkedő dombokat felhagyták s 
kertekben s lapályokon kezdték ter-
meszteni, sokat aljasodott. (...) Mind-
amellett is a szemerjai dohány mos-
tani minősége is azt nagyon keresetté 
teszi, úgyhogy az évi termést sokszor 
a szedés előtt általánosan elalkusszák. 
Ottlétem alatt is mázsája 50–60 rfo-
rintokon kele. Részemről az erdélyi 
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nőségének és termesztési kedvének 
forrásaként a teljes dohányszabadal-
mat vélve. Kőváry a szemerjai do-
hányt Erdély leghíresebb dohányfaj-
tájának nevezte, amely 50–60 forin-
ton járt akkor, s amelynek fontját Ko-

8
lozsváron 50 krajcárért árusították.

Röviddel a Kőváry adatait köve-
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területe mindenképpen a mára már 
Sepsiszentgyörggyel összeforrott 
Szemerja falu lehetett, és itt fejlődött 
ki talán leghuzamosabban a dohány-
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hány, és az annak megművelésére al-
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4 nálták a tubákot. Benkő 1792-ben 
megjelent munkájában szintén szólt a 

5 
szemerjai dohánytermelésről. Az 
1820-as Cziráky-féle urbariális össze-
írás szemerjai kikérdezettjei beszá-
molójukban kiemelték: „Mindeni-
künknek vagynak vagy gyümölcsös, 
vagy veteményes kertyeink, ahol ve-
temény, kivált dohány, bővségesen te-
rem, melyből pénzt szoktunk csi-

6
nálni.”

A szemerjai dohányról Ürögdi 
Nagy Ferenc, a XIX. század harmin-
cas éveiben vándorló értelmiségi is 

A dohány erdélyi terjedését is 
számos rendelet és végzés gátolta. Az 
erdélyi országgyűlések a XVII. 
század folyamán sorozatosan tiltakoz-
tak a dohányzás szokásának terjedése 
ellen, súlyos pénzbírságokat róva 
mindazokra, akik a tubák élvezetének 
áldoztak. Tudomásunk van az 1670-es 
gyulafehérvári, az 1683-as segesvári, 
az 1686-os fehérvári, valamint az 
1689-es segesvári országgyűlés do-
hányzás elleni intézkedéseiről. A leg-
keményebben az 1689-es ország-
gyűlés büntette a dohányosokat, a 
tisztekre 200, a regalistákra 50, a job-
bágyos nemesre 30, az egyházhelyi 
nemesre 12, a parasztra 12 Ft bünte-
tést róva.  

A voltaképpeni ültetésére, három-
széki termesztésére a XVIII.  század-
tól kezdve vannak adataink. 1771-ben 
Szebenben Ventzel János magyarra is 
lefordíttatja a dohány termeléséről 
szóló, eredetileg németül megjelent 
munkáját. Ez is azt bizonyítja, hogy az 
erdélyi magyarság körében a dohány 
termelésére már a XVIII. században 
egyre nagyobb igény mutatkozott.  Az 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár ada-
tait böngészve is úgy tűnik, hogy Szé-
kelyföld területén a XVIII. században 

4

4

4

1. Takács Lajos: Dohánytermesztés Ma-
gyarországon. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1964. 10.
2. Benkő József: Közép-ajtai dohány, 
mellyet nemes Erdély ország gyülése al-
kalmatosságával Kolosvárra el-adni 
küld Benkő Jósef. Szeben–Kolosvár, 
1792. 13-14.
3. Benkő József: i. m. 4–6.
4. EMSzT. III. 1982. 879.
5. Benkő József: i. m. 30.
6. Takács Péter (szerk.): Háromszék 
parasztvallomásai 1820-ból. Források 
Erdély Történetéhez 3. Erdély-Történeti 
Alapítvány, Debrecen, 2002. 90.
7. Ürögdi Nagy Ferenc: Brassótól – Kéz-
divásárhelyig. In: Egyed Ákos (szerk.): 
Az utazás divatja. Kriterion, Bukarest, 
1973. 77-78.
8. Kőváry László: Erdélyország sta-
tisztikája. Kolozsvár, 1847. 117-118.
9. Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár, F. 
14 – Sepsiszentgyörgy város tanácsának 
iktató jegyzőkönyvei.
10. Kozma Ferenc: A Székelyföld köz-
gazdasági és közmívelődési állapota. 
Franklin, Budapest, 1879. 185.
11. A kolozsvári Kereskedelmi- és Ipar-
kamara jelentése kerülete gazdasági, ke-
reskedelmi, ipari és forgalmi viszonyai-
ról az 1883, 1884 és 1885. években. Ko-
lozsvár, 1886. 71.Pipatartó

Dohányos zacskó

Dohányos zacskó

Dohánytartó medve
A felvételeken látható tárgyak a
Székely Nemzeti Múzeum tulajdonát
képezik.

Népi kultúra Népi kultúra



18 19ÖRÖKSÉGÜNK  III. évfolyam 3. szám (2009)

tették, azzal vágtak a kisziből, majd a ka-
nalat telemerítették a tejben vagy cukros 
vízben és csúsztatva leengedték a torku-
kon a kiszit. Harapni nem tanácsos, mert 
hozzáragad a fogínyhez. Könnyen 
emészthető, tápláló, könnyűvé teszi az 
embert, de utána hamar meg is éhesedik. 
Nagy hasat ereszteni nem lehet. A 
róla keletkezett versike szerint: Kiszi kü-
szöbig, kása kapuig, puliszka a határig, 
kenyér a világ végéig. 

A kiszit reggelire vagy vacsorára 
ették. A böjtös ételek egyik velejárója. 
Télen minden nap került az asztalra. 
Anyósomtól hallottam, nemcsak az 
emlékét őrzöm, hanem a készítését is 
megtanultam.

Túrós domikás
Öregasszonyaink sokféle árvalevesre 
emlékeztek. István Juliska nénitől hal-
lottam hajdanán, hogy a múlt század ele-
jén gyalog jöttek a keresztalják a Nyá-
rád, a Maros mentéről a csíksomlyói bú-
csúra. Farkaslakára estére érkeztek meg, 
és az itteni családoknál találtak szállást. 
A helybeliek gyorsan vizet forraltak, 
hagymát, petrezselyemlevelet dobtak 
bele. A búcsúsok megszáradt kenyerüket 
tányérokba aprították, rá juhtúrót szór-
tak. A forralt vizet erre öntötték. Ez volt a 
túrós domikás.

Ezt a levest a mezőről hazatérő sze-
gény öregasszonyok is gyakran főzték 
nyári vacsorának.

Pele recept
Hajdan Hadnagy Gábortól hallottam, 
hogy őszönként a disznókat felhajtották 
makkoltatni a hegybe. A makkon hízott 
disznó húsa olcsó és ízletes. Dénes Gá-
bor még arra is emlékezett, hogy a disz-
nókat őriző emberek közben mindig pe-
léztek. Voltak olyan emberek, akik ősz-
szel napokat töltöttek pelefogással. A pe-
le mókusforma kis állat, rendszerint fao-
dúban lakik. Az odú egyik kijáratához ál-
lítólag egy zöld levélkét helyez el. Az 
ember az egyik kijáraton belekotor az 
odúba, a másik kijáraton kimenekül a pe-
le. Ezt fejbe koppintják, Gábor szerint 
azonnal lepottyan a földre. Egy facsípte-
tővel tűz fölé tartják. Olyan kövér ilyen-
kor, hogy a bőre alatti zsírréteg megol-
vad, a bőr pedig könnyen lesuvad. A 
belét kivetik, tepsiben a húsát megsütik. 
A hegyi emberek káposztában is főzték, 
állítólag nagyon ízletes. El is lehet hinni, 
hiszen makkon, mogyorón hízott. A régi 
favágók, szénégetők kedvenc eledele 
volt.

ettől 

csedben, Pálpatakán nem olyan régen 
még sütötték.

Nagyon érdekes, sok munkát igénylő 
készítmény. Fából faragott, vastag, 
négyzet alakú deszkácska közepébe beá-
gyaznak egy karócskát, ami egyenesen 
áll. Négyet a négy sarokra, amiknek a 
felső vége kifelé hajlik. Ezekre húzzák rá 
a kis kürtőskalácsokat. A kürtősök anya-
ga ugyanolyan, mint a hagyományos, 
ugyanúgy sütik a kemence szádjában, 
parázs fölött, de a mérete kisebb. Nem 
kürtőskalácssütő formára tekerik, ha-
nem kukoricakóré sima szárára, ami a 
kóré ízei, kötődései között van. Erre te-
kerik a szalag alakúra vágott kalácstész-
tát, majd forgatással fényes pirosra meg-
sütik. Ebből a vékonyabb kürtőskalács-
ból minden kis karóra húznak négyet, de 
a kürtősök közé ugyanabból a tésztából 
sütött csillagot, vagy virágforma süte-
ményt helyeznek. Tehát a kürtősökből 
összesen húszat. A karócskák felső 
végeit összekötik sodrott vastag zsineg-
gel, ezt követően erre szorosan egymás 
mellé húznak körbe gyűrű formára sült 
kis kalácskarikákat. A végén mindenik 
karócska felső végére tűznek egy zöld le-
velet. Ezt teszik a lakodalmi asztalra.

Már említettem, hogy zord éghajla-
tunk alatt a hegyi fennsíkon leginkább a 
zab terem meg. Hogy a zab és árpa nem 
csupán az állatok takarmánya volt, azt 
bizonyítja az alábbi régi lakodalmi éne-
künk is, amit pár évtizede Farkaslakán 
még minden lakodalomban elénekeltek:

Árpacipó, zablepény, no de zablepény,
Éljen köztünk sokáig az új vőlegény,
Nosza hát, rajta hát, vele vigadjunk,
A búnak és bánatnak helyet ne adjunk.

Kiszi (zabkása)
Farkaslakán a XX. század elején minden 
nap kiszi is került az asztalra. A kiszi er-
jesztett zablisztből készült kása. Este a 
szitált zablisztet összekeverték langyos 
vízzel. Egy kevés kovászt is tettek hozzá, 
ami reggelre megerjesztette. Tiszta 
edény fölé szitát helyeztek, markonként 
szedve az áztatott lisztet, a szita fölött 
kiszorították belőle a levet, amivel 
együtt a liszt is átcsorgott a szitán, csak a 
zabhéj maradt vissza. Az átszűrt levet 
főni tették, állandóan kevergették és 
közben meleg vizet adagoltak hozzá. 
Amikor a fakanálról jó tapadósan csor-
gott a pép, tányérra öntötték, és hideg 
helyre helyezték. Eléggé munkaigényes, 
így egyszerre több napra valót is készí-
tettek. Állaga kocsonyás, savanykás, ke-
sernyés, szürke pép. Evéskor a kanalat 
tejjel vagy cukros vízzel megnedvesí-

kenyérből evők kenyeres pajtások lesz-
nek. A madárlátta kenyér a mezőről visz-
szahozott maradék kenyér. A búzasze-
met kenyérmagnak nevezi a magyar, a 
kenyeret életnek.

Még népdalainkban is megtalálható a 
kenyér emléke. Íme néhány: Akkor jus-
sak az eszedbe, mikor kenyér a kezedbe; 
Anyám, anyám, gyújts gyertyára, hozzád 
jövök vacsorára. Forralj nekem édes te-
jet, apríts belé lágy kenyeret.

Szent Antal cipó
2008 őszén halt meg Kovács Antalné 
Demény Ilka nénénk 84 évesen. Tőle 
hallottam, mások már nem emlékeznek 
rá: a Szent Antal-napi perselypénzt fel-
használták kenyér sütésének a költségei-
re. Az ezzel a pénzzel sütött kenyeret ki-
osztották a szegényeknek. Innen maradt 
az emlék, ha valaki kenyeret kap, akkor 
mondja: „Kaptam egy Szent Antal 
cipót”.

A búzakenyeret ma is sütik, szinte 
minden háznál. Valamikor az üzletekben 
nem árultak semmilyen kenyeret. Akkor 
minden család kovászt tárolt a követke-
ző sütésig, tehát kialakult minden csa-
ládnak a saját kovász baktériumtörzse. 
Ezt nem kérhették kölcsön a szomszéd-
tól. Kövi Pált idézem az Erdélyi lakoma 
című könyvéből: „Elszorulva gondolok 
arra, hogy a mai családok életében egyre 
ritkább az ilyen kovász. Édesanyám kis 
kovászkája volt a letéteményese a mi 
családi összetartásunknak, egyéni jelle-
günknek, jelképe a hagyományainknak, 
folyamatosságunknak, a szépségnek és a 
szeretetnek, amit a család jelent.”

Termőág
Dénes Gáborné mesélte a nagyanyjától 
hallottakat. Az ő idejében a lakodalmak-
kor termőágat is készítettek. Szép, sok-
hajtású ágat vágtak, ezt meghántották. A 
kalácstészta sütésekor visszamaradt kelt 
tésztát cukorral összegyúrták. Ezt ráte-
kerték az ágakra, majd kemencében 
megsütötték. Pirosra sülve vették ki, be-
leszúrták az ünnepi kalácsba, így he-
lyezték a lakodalmi asztalra. A násznagy 
azzal a kívánsággal adta át az ifjú párnak, 
hogy soha ki ne fogyjon tőlük a munká-
juk által megérdemelt és Isten által meg-
szentelt kenyér, és termő legyen az éle-
tük is, sok gyermekkel megáldott. Az ág 
nem lehetett fűzfa, mert annak íze érződ-
ne a süteményen.

Gyurta
Kevesen emlékeznek erre a különös la-
kodalmi kalácsra, én a bogárfalvi Had-
nagy Piroskától hallottam. Ezt a hegyi 
tanyákon, hegyvidéki falvakban, Szen-

mint ilyen lett a termékenység, a bőség 
jelképe. A sütés sikere több körülmény-
től függ. A kenyér sütéséhez számtalan 
hiedelem, előírás és tilalom járult. A ti-
lalmak egy része a sütés időpontját sza-
bályozta, más része a sütést végző sze-
mélyre vonatkozott. A kenyér becsben 
tartása, tisztelete a régi embereknél még 
ma is él. Isten áldása néven emlegetik, 
nem volt szabad eldobni, rálépni még az 
én gyermekkoromban sem. Megszegé-
sekor még a protestánsok is keresztet raj-
zolnak késsel a kenyér hátára. Mágikus 
erőt is tulajdonítottak neki elődeink. 
Bevetés idején – sok más hiedelem mel-
lett – szokás volt az egyik kenyérre ujjal 
lyukat nyomni. A megjelölt kenyeret 
kiszedéskor utoljára hagyták. A hit sze-
rint ez használható volt például tűzvész 
elhárítására. Erre emlékezett sok évvel 
ezelőtt az öreg István Marciné, aki el-
mondta, hogy az ő gyermekkorában (ré-
gen volt) tüzet fogtak a Nagy utcában a 
zsúpfödeles csűrök. Az édesanyja új 
búzából sütött kenyérrel hátraszaladt a 
favágóra, letette a favágó tőkére, ott 
valamilyen ráolvasó verset mondott el 
(sajnos erre már nem emlékezett Juliska 
néni), majd a kenyeret bedobta a lángok 
közé. Nemsokára a tűz megfordult és rö-
videsen elaludt.

A kenyér, mint a család bőségét, jólé-
tét, termékenységét biztosító, jelképező 
alapvető táplálék, elsősorban bizonyos 
kezdő alkalmakkor kapott különös sze-
repet. Általános volt az új házba vitt ke-
nyér és só. Lakodalmakkor az új asz-
szonyt alatta vezették be új otthonába. 
Rangos vendéget sok falu vezetője ma is 
kenyérrel, sóval fogad.

Csak néhányat említettem, hiszen a 
kenyér sütésének egész tudománya van. 
Nemcsak a búzahatárt kerülik meg a ka-
tolikus falvak lakói húsvét reggelén, kér-
ve Isten áldását a jó termésre, hanem aki 
elmondja naponta az Úr imádságát, az 
mindennap kéri is: „A mi mindennapi ke-
nyerünket add meg nekünk ma.” Nem 
csoda, ha a kenyérmagra, a búzaszemre 
nem szabadott rálépni, mert az Jézus ké-
pét viseli magán. A búzaszemet ha jól 
megnézzük, az egyik végén kis bemé-
lyedést találunk, és némi fantáziával sza-
kállas arcot vélünk látni rajta.

A kenyér szeretete sok magyar kife-
jezésben él. Csíksomlyón a kegytemp-
lom védőszentje Sarlós Boldogasszony, 
az egyik legmagyarabb Boldogasszony 
ünnep, a búza, a kenyér emlékére. Az egy 

Tamási Áron az önálló erdélyi ma-
gyar irodalom kialakulásának idején utat 
mutatott az erdélyi magyar íróknak. Kik 
voltak ezek az írók? „Akik ennek a 
földnek terhét magukra veszik. Akiknek 
idevaló földből gyúrta Isten a szívét. Akik 
imádkozással eszik azt a kenyeret, amit 
ez a sovány erdélyi föld csodaképpen 
termett ilyen jónak. Akik a magyar, a 
székely szántóvető hitének és erejének 
örvendenek.”

A székelység által lakott területek 
nagy részén a népnek régi idők óta har-
colni kellett a megélhetésért a mostoha 
természeti viszonyokkal és az elmara-
dott gazdasági rendszerrel. A parasztság 
a múlt század közepéig önellátó volt, az 
általuk termelt javak képezték az alap-
élelmüket. A táplálkozási rendnek is vol-
tak törvényei, s ezek helyi szokásokat 
alakítottak ki. A föld a legtöbb helyen 
sovány volt, az éghajlat zord, az élet ne-
héz. Már a gyermekek is megszokták a 
munkát, tisztelték a pihenést és megbe-
csülték az ételt. Az étkezés módját befo-
lyásolták az évszakok és az idénymunka, 
valamint az ünnepek és hétköznapok 
váltakozása.

Az étkezéskultúrának csodálatos tör-
vényei vannak a székelyeknél. Most 
néhány étel emlékét idézem, amelyeket 
csak mi, öregek ismerünk vagy hallot-
tunk róla. Többségük még él a tudatunk-
ban. Én a nálamnál is öregebbektől hal-
lottam, most szeretném továbbadni. 
Nem arra gondolok, hogy el is készít-
hetik, csupán azt szeretném, ha tudnának 
róla.

Farkaslaka a felvidéki falvakhoz 
tartozik, ahol nehezen termelhető az 
alapvető táplálékok alapanyaga. A leg-
fontosabb a kenyér. Ha ez volt az asztal 
fiában, akkor már nem éhezett a család. 
A farkaslaki felső határon, a Hegyben és 
a felvidék falvainak termő határában a 
búza nem érik be. Itt zab és pityóka te-
rem. De az alsó határon, a lankásabb, a 
mi falunk melegebb éghajlatú részein 
termeltek „elvegy” gabonát, ami rozs és 
búza együttes vetéséből származott. Ha 
nem termett egyik, termett a másik, de ha 
jó esztendőben mindkettő beérett, az el-
vegy gabona vegyes lisztjéből is finom 
kenyér sült. 

A kenyér sütéséhez hiedelmek és 
mágikus eljárások fűződtek, s ezek a mi 
vidékünkön még a XX. században is 
éltek. Keletkezésükben a legfontosabb 
tényező: a kenyér alapvető táplálék, s 

A receptek megjelentek A farkaslaki Ja-
kab Rózsika néni székely szakácskönyve 
című kötetben (Székelyudvarhely, Erdé-
lyi Gondolat, 2008).

Jakab Rozália

Az étkezés néhány emléke
a Székelyföldön

Jakab Zsigmond
rajza
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tették, azzal vágtak a kisziből, majd a ka-
nalat telemerítették a tejben vagy cukros 
vízben és csúsztatva leengedték a torku-
kon a kiszit. Harapni nem tanácsos, mert 
hozzáragad a fogínyhez. Könnyen 
emészthető, tápláló, könnyűvé teszi az 
embert, de utána hamar meg is éhesedik. 
Nagy hasat ereszteni nem lehet. A 
róla keletkezett versike szerint: Kiszi kü-
szöbig, kása kapuig, puliszka a határig, 
kenyér a világ végéig. 

A kiszit reggelire vagy vacsorára 
ették. A böjtös ételek egyik velejárója. 
Télen minden nap került az asztalra. 
Anyósomtól hallottam, nemcsak az 
emlékét őrzöm, hanem a készítését is 
megtanultam.

Túrós domikás
Öregasszonyaink sokféle árvalevesre 
emlékeztek. István Juliska nénitől hal-
lottam hajdanán, hogy a múlt század ele-
jén gyalog jöttek a keresztalják a Nyá-
rád, a Maros mentéről a csíksomlyói bú-
csúra. Farkaslakára estére érkeztek meg, 
és az itteni családoknál találtak szállást. 
A helybeliek gyorsan vizet forraltak, 
hagymát, petrezselyemlevelet dobtak 
bele. A búcsúsok megszáradt kenyerüket 
tányérokba aprították, rá juhtúrót szór-
tak. A forralt vizet erre öntötték. Ez volt a 
túrós domikás.

Ezt a levest a mezőről hazatérő sze-
gény öregasszonyok is gyakran főzték 
nyári vacsorának.

Pele recept
Hajdan Hadnagy Gábortól hallottam, 
hogy őszönként a disznókat felhajtották 
makkoltatni a hegybe. A makkon hízott 
disznó húsa olcsó és ízletes. Dénes Gá-
bor még arra is emlékezett, hogy a disz-
nókat őriző emberek közben mindig pe-
léztek. Voltak olyan emberek, akik ősz-
szel napokat töltöttek pelefogással. A pe-
le mókusforma kis állat, rendszerint fao-
dúban lakik. Az odú egyik kijáratához ál-
lítólag egy zöld levélkét helyez el. Az 
ember az egyik kijáraton belekotor az 
odúba, a másik kijáraton kimenekül a pe-
le. Ezt fejbe koppintják, Gábor szerint 
azonnal lepottyan a földre. Egy facsípte-
tővel tűz fölé tartják. Olyan kövér ilyen-
kor, hogy a bőre alatti zsírréteg megol-
vad, a bőr pedig könnyen lesuvad. A 
belét kivetik, tepsiben a húsát megsütik. 
A hegyi emberek káposztában is főzték, 
állítólag nagyon ízletes. El is lehet hinni, 
hiszen makkon, mogyorón hízott. A régi 
favágók, szénégetők kedvenc eledele 
volt.

ettől 

csedben, Pálpatakán nem olyan régen 
még sütötték.

Nagyon érdekes, sok munkát igénylő 
készítmény. Fából faragott, vastag, 
négyzet alakú deszkácska közepébe beá-
gyaznak egy karócskát, ami egyenesen 
áll. Négyet a négy sarokra, amiknek a 
felső vége kifelé hajlik. Ezekre húzzák rá 
a kis kürtőskalácsokat. A kürtősök anya-
ga ugyanolyan, mint a hagyományos, 
ugyanúgy sütik a kemence szádjában, 
parázs fölött, de a mérete kisebb. Nem 
kürtőskalácssütő formára tekerik, ha-
nem kukoricakóré sima szárára, ami a 
kóré ízei, kötődései között van. Erre te-
kerik a szalag alakúra vágott kalácstész-
tát, majd forgatással fényes pirosra meg-
sütik. Ebből a vékonyabb kürtőskalács-
ból minden kis karóra húznak négyet, de 
a kürtősök közé ugyanabból a tésztából 
sütött csillagot, vagy virágforma süte-
ményt helyeznek. Tehát a kürtősökből 
összesen húszat. A karócskák felső 
végeit összekötik sodrott vastag zsineg-
gel, ezt követően erre szorosan egymás 
mellé húznak körbe gyűrű formára sült 
kis kalácskarikákat. A végén mindenik 
karócska felső végére tűznek egy zöld le-
velet. Ezt teszik a lakodalmi asztalra.

Már említettem, hogy zord éghajla-
tunk alatt a hegyi fennsíkon leginkább a 
zab terem meg. Hogy a zab és árpa nem 
csupán az állatok takarmánya volt, azt 
bizonyítja az alábbi régi lakodalmi éne-
künk is, amit pár évtizede Farkaslakán 
még minden lakodalomban elénekeltek:

Árpacipó, zablepény, no de zablepény,
Éljen köztünk sokáig az új vőlegény,
Nosza hát, rajta hát, vele vigadjunk,
A búnak és bánatnak helyet ne adjunk.

Kiszi (zabkása)
Farkaslakán a XX. század elején minden 
nap kiszi is került az asztalra. A kiszi er-
jesztett zablisztből készült kása. Este a 
szitált zablisztet összekeverték langyos 
vízzel. Egy kevés kovászt is tettek hozzá, 
ami reggelre megerjesztette. Tiszta 
edény fölé szitát helyeztek, markonként 
szedve az áztatott lisztet, a szita fölött 
kiszorították belőle a levet, amivel 
együtt a liszt is átcsorgott a szitán, csak a 
zabhéj maradt vissza. Az átszűrt levet 
főni tették, állandóan kevergették és 
közben meleg vizet adagoltak hozzá. 
Amikor a fakanálról jó tapadósan csor-
gott a pép, tányérra öntötték, és hideg 
helyre helyezték. Eléggé munkaigényes, 
így egyszerre több napra valót is készí-
tettek. Állaga kocsonyás, savanykás, ke-
sernyés, szürke pép. Evéskor a kanalat 
tejjel vagy cukros vízzel megnedvesí-

kenyérből evők kenyeres pajtások lesz-
nek. A madárlátta kenyér a mezőről visz-
szahozott maradék kenyér. A búzasze-
met kenyérmagnak nevezi a magyar, a 
kenyeret életnek.

Még népdalainkban is megtalálható a 
kenyér emléke. Íme néhány: Akkor jus-
sak az eszedbe, mikor kenyér a kezedbe; 
Anyám, anyám, gyújts gyertyára, hozzád 
jövök vacsorára. Forralj nekem édes te-
jet, apríts belé lágy kenyeret.

Szent Antal cipó
2008 őszén halt meg Kovács Antalné 
Demény Ilka nénénk 84 évesen. Tőle 
hallottam, mások már nem emlékeznek 
rá: a Szent Antal-napi perselypénzt fel-
használták kenyér sütésének a költségei-
re. Az ezzel a pénzzel sütött kenyeret ki-
osztották a szegényeknek. Innen maradt 
az emlék, ha valaki kenyeret kap, akkor 
mondja: „Kaptam egy Szent Antal 
cipót”.

A búzakenyeret ma is sütik, szinte 
minden háznál. Valamikor az üzletekben 
nem árultak semmilyen kenyeret. Akkor 
minden család kovászt tárolt a követke-
ző sütésig, tehát kialakult minden csa-
ládnak a saját kovász baktériumtörzse. 
Ezt nem kérhették kölcsön a szomszéd-
tól. Kövi Pált idézem az Erdélyi lakoma 
című könyvéből: „Elszorulva gondolok 
arra, hogy a mai családok életében egyre 
ritkább az ilyen kovász. Édesanyám kis 
kovászkája volt a letéteményese a mi 
családi összetartásunknak, egyéni jelle-
günknek, jelképe a hagyományainknak, 
folyamatosságunknak, a szépségnek és a 
szeretetnek, amit a család jelent.”

Termőág
Dénes Gáborné mesélte a nagyanyjától 
hallottakat. Az ő idejében a lakodalmak-
kor termőágat is készítettek. Szép, sok-
hajtású ágat vágtak, ezt meghántották. A 
kalácstészta sütésekor visszamaradt kelt 
tésztát cukorral összegyúrták. Ezt ráte-
kerték az ágakra, majd kemencében 
megsütötték. Pirosra sülve vették ki, be-
leszúrták az ünnepi kalácsba, így he-
lyezték a lakodalmi asztalra. A násznagy 
azzal a kívánsággal adta át az ifjú párnak, 
hogy soha ki ne fogyjon tőlük a munká-
juk által megérdemelt és Isten által meg-
szentelt kenyér, és termő legyen az éle-
tük is, sok gyermekkel megáldott. Az ág 
nem lehetett fűzfa, mert annak íze érződ-
ne a süteményen.

Gyurta
Kevesen emlékeznek erre a különös la-
kodalmi kalácsra, én a bogárfalvi Had-
nagy Piroskától hallottam. Ezt a hegyi 
tanyákon, hegyvidéki falvakban, Szen-

mint ilyen lett a termékenység, a bőség 
jelképe. A sütés sikere több körülmény-
től függ. A kenyér sütéséhez számtalan 
hiedelem, előírás és tilalom járult. A ti-
lalmak egy része a sütés időpontját sza-
bályozta, más része a sütést végző sze-
mélyre vonatkozott. A kenyér becsben 
tartása, tisztelete a régi embereknél még 
ma is él. Isten áldása néven emlegetik, 
nem volt szabad eldobni, rálépni még az 
én gyermekkoromban sem. Megszegé-
sekor még a protestánsok is keresztet raj-
zolnak késsel a kenyér hátára. Mágikus 
erőt is tulajdonítottak neki elődeink. 
Bevetés idején – sok más hiedelem mel-
lett – szokás volt az egyik kenyérre ujjal 
lyukat nyomni. A megjelölt kenyeret 
kiszedéskor utoljára hagyták. A hit sze-
rint ez használható volt például tűzvész 
elhárítására. Erre emlékezett sok évvel 
ezelőtt az öreg István Marciné, aki el-
mondta, hogy az ő gyermekkorában (ré-
gen volt) tüzet fogtak a Nagy utcában a 
zsúpfödeles csűrök. Az édesanyja új 
búzából sütött kenyérrel hátraszaladt a 
favágóra, letette a favágó tőkére, ott 
valamilyen ráolvasó verset mondott el 
(sajnos erre már nem emlékezett Juliska 
néni), majd a kenyeret bedobta a lángok 
közé. Nemsokára a tűz megfordult és rö-
videsen elaludt.

A kenyér, mint a család bőségét, jólé-
tét, termékenységét biztosító, jelképező 
alapvető táplálék, elsősorban bizonyos 
kezdő alkalmakkor kapott különös sze-
repet. Általános volt az új házba vitt ke-
nyér és só. Lakodalmakkor az új asz-
szonyt alatta vezették be új otthonába. 
Rangos vendéget sok falu vezetője ma is 
kenyérrel, sóval fogad.

Csak néhányat említettem, hiszen a 
kenyér sütésének egész tudománya van. 
Nemcsak a búzahatárt kerülik meg a ka-
tolikus falvak lakói húsvét reggelén, kér-
ve Isten áldását a jó termésre, hanem aki 
elmondja naponta az Úr imádságát, az 
mindennap kéri is: „A mi mindennapi ke-
nyerünket add meg nekünk ma.” Nem 
csoda, ha a kenyérmagra, a búzaszemre 
nem szabadott rálépni, mert az Jézus ké-
pét viseli magán. A búzaszemet ha jól 
megnézzük, az egyik végén kis bemé-
lyedést találunk, és némi fantáziával sza-
kállas arcot vélünk látni rajta.

A kenyér szeretete sok magyar kife-
jezésben él. Csíksomlyón a kegytemp-
lom védőszentje Sarlós Boldogasszony, 
az egyik legmagyarabb Boldogasszony 
ünnep, a búza, a kenyér emlékére. Az egy 

Tamási Áron az önálló erdélyi ma-
gyar irodalom kialakulásának idején utat 
mutatott az erdélyi magyar íróknak. Kik 
voltak ezek az írók? „Akik ennek a 
földnek terhét magukra veszik. Akiknek 
idevaló földből gyúrta Isten a szívét. Akik 
imádkozással eszik azt a kenyeret, amit 
ez a sovány erdélyi föld csodaképpen 
termett ilyen jónak. Akik a magyar, a 
székely szántóvető hitének és erejének 
örvendenek.”

A székelység által lakott területek 
nagy részén a népnek régi idők óta har-
colni kellett a megélhetésért a mostoha 
természeti viszonyokkal és az elmara-
dott gazdasági rendszerrel. A parasztság 
a múlt század közepéig önellátó volt, az 
általuk termelt javak képezték az alap-
élelmüket. A táplálkozási rendnek is vol-
tak törvényei, s ezek helyi szokásokat 
alakítottak ki. A föld a legtöbb helyen 
sovány volt, az éghajlat zord, az élet ne-
héz. Már a gyermekek is megszokták a 
munkát, tisztelték a pihenést és megbe-
csülték az ételt. Az étkezés módját befo-
lyásolták az évszakok és az idénymunka, 
valamint az ünnepek és hétköznapok 
váltakozása.

Az étkezéskultúrának csodálatos tör-
vényei vannak a székelyeknél. Most 
néhány étel emlékét idézem, amelyeket 
csak mi, öregek ismerünk vagy hallot-
tunk róla. Többségük még él a tudatunk-
ban. Én a nálamnál is öregebbektől hal-
lottam, most szeretném továbbadni. 
Nem arra gondolok, hogy el is készít-
hetik, csupán azt szeretném, ha tudnának 
róla.

Farkaslaka a felvidéki falvakhoz 
tartozik, ahol nehezen termelhető az 
alapvető táplálékok alapanyaga. A leg-
fontosabb a kenyér. Ha ez volt az asztal 
fiában, akkor már nem éhezett a család. 
A farkaslaki felső határon, a Hegyben és 
a felvidék falvainak termő határában a 
búza nem érik be. Itt zab és pityóka te-
rem. De az alsó határon, a lankásabb, a 
mi falunk melegebb éghajlatú részein 
termeltek „elvegy” gabonát, ami rozs és 
búza együttes vetéséből származott. Ha 
nem termett egyik, termett a másik, de ha 
jó esztendőben mindkettő beérett, az el-
vegy gabona vegyes lisztjéből is finom 
kenyér sült. 

A kenyér sütéséhez hiedelmek és 
mágikus eljárások fűződtek, s ezek a mi 
vidékünkön még a XX. században is 
éltek. Keletkezésükben a legfontosabb 
tényező: a kenyér alapvető táplálék, s 

A receptek megjelentek A farkaslaki Ja-
kab Rózsika néni székely szakácskönyve 
című kötetben (Székelyudvarhely, Erdé-
lyi Gondolat, 2008).

Jakab Rozália

Az étkezés néhány emléke
a Székelyföldön

Jakab Zsigmond
rajza

Népi kultúra Népi kultúra
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rázó monda után a József császárt lóvá 
tevő székelyek történetének helyi vál-
tozatát olvashatjuk Akinek nincs lova, 
mehessen gyalog címmel, ez a Ke-
resztúr fiúszéki Gagyból volt ismert, 
amint azt a makfalvi születésű Dózsa 
Dániel (1821–1889) versbe is foglal-
ta. Seprődi két újabb történetben sze-
repel, ugyancsak kettőben az erdő-
szentgyörgyi ezermester, Bodor Péter 
is, aki orgonát épített Kibéden, ez a 
református templomban ma is látható. 
E kötetet korábbi kiadványai anyagá-
ból válogatta Ráduly. A negyedik, 
idén kiadott könyv (A csodaszarvas 
nyomdokain) ugyancsak időrendben 
tárja elénk a mondákat, Hunor és Ma-
gor történetétől a közelmúlt szépasz-
szony-történeteiig, a törökverő Seprő-
diektől a szovjet „paradicsomig”. 

A továbbadott események elbeszé-
lése általában az úgy mondták régebb, 
úgy beszélték, azt hallottam, úgy hal-
lottam formulával kezdődik, ami egy-
értelmű bizonyítéka a szóbeli átha-
gyományozásnak, bár manapság leg-
inkább a könyvízű változatok kerül-
nek vissza a közösségbe, általában 
nem is tudni, milyen fokú feldolgozás 
után, vagy egyéni szerzői leleménnyel 
színesítve. 

Ráduly János mint legtöbb kiadvá-
nyában, ez esetben is csupán a szöve-
gek nyelvi egységesítését végezte el, 
ami nem más, mint nyelvi stilizálás, 
egyes szóalakoknak a mai helyesírás-
hoz való igazítása. Bár nem „meseire” 
kerekített történetek – a mondai epi-
kum ezt általában nem is teszi lehető-
vé –, mégis fordulatos történetek, el-
sősorban a helyi népnyelvnek köszön-
hetően. Nagyobb iskolások és felnőt-
tek kezébe ajánlanám e sorozatot, akik 
megértik már és értékelik a nyelvi 
szépséget, a szófordulatok erejét. 
Maga a gyűjtő e kötet jegyzeteiben 
így fogalmaz: „a patinás, veretes szö-
vegek híven őrzik az adatszolgáltatók 
mondaközvetítői tehetségét”.

Azonkívül, hogy a különböző 
mondatípusok változatosan vannak 
képviseltetve e kötetekben (történeti, 
helynévmagyarázó mondáktól bibliai 
történetekig), elsősorban helyi jellegű 
ismeretanyag (a monda általában va-
lamit magyarázó történet, ennélfogva 

Székely népmondák a Kis-Küküllő 
mentéről alcímmel négy, színesen il-
lusztrált könyv jelent meg az udvarhe-
lyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál. 
Az anyagot Kibéden gyűjtötte Ráduly 
János, a hazai folklorisztika ismert 
képviselője, aki eddig ezernél több 
mesét, mondát közölt gazdag gyűjté-
séből, ezzel magyar nyelvterületen el-
sővé emelve a Maros megyei nagy-
községet. 

A kiadványoknak már a címe is jel-
zi a tematikát: Csaba ösvénye, Alagút 
a Küküllőig, illetve A Hajnalcsillag 
keletkezése, A csodaszarvas nyomdo-
kain. Az elsőben az általánosan ismert 
(pl. Csaba ösvénye, Lehel kürtje, a 
déli harangszó eredete) mondák mel-
lett jórészt helyi, kibédi, meg kör-
nyékbeli vonatkozásúakat (pl. Csók-
falva, Atyha néveredete) olvashatunk, 
és szó esik Rózsa Sándorról is. Ősz Já-
nos tanító, népköltészeti gyűjtő alak-
jához kötődik az a történet, amit Ud-
varhelyszéken ugyancsak több telepü-
lésen ismernek, vagyis a pálinkával 
való kínálás, meg annak egy idő utáni 
elmaradása hogyan „szoktatta le” a 
pásztort bizonyos család ablaka előtti 
reggeli kürtölésről, csordahajtás ide-
jén.

A Nagy Zsolt, a székelyudvarhelyi 
Palló Imre művészeti szakközépisko-
la diákja által illusztrált sorozat máso-
dik kötetében (Alagút a Küküllőig) 
ugyancsak a helyi mondaanyag van 
túlsúlyban, ebből szerezhetünk tudo-
mást Csombód vára azonos nevű vité-
zének harcáról a tatárokkal, meg hogy 
Mátyás király hogyan ismerte el a 
székely hadfiakat. Több monda Rózsa 
Sándorral kapcsolatos, két szöveg pe-
dig a kibédi születésű Seprődi János 
(1874–1923) népzenekutatóval, aki-
ről szülőfalujában civil szervezetet 
neveztek el. A szakirodalom kultúr-
történeti mondákként sorolja csoport-
ba az e típusú epikumokat. A Hajnal-
csillag keletkezése címet kapta a har-
madik könyv, ebben ismét a mondai 
időbe térünk vissza (Attila kardja, Bu-
da halála), ám Botond vitéz és Szent 
István ugyancsak előfordul a helyi 
mondaanyagban, nem beszélve a már 
említett Mátyásról, hat újabb történet 
főszereplőjéről. Több helynévmagya-

4ták.”  A „naptár” a bolognai rovásemlék, 
amely a XV. sz. második feléből való.

Mi a helyzet a csíkszentmiklósi– 
csíkszentmihályi emlék esetében? Se-
bestyén Gyula feloldásától kezdve úgy-
szólván mindenki E betűként fogta fel: 
esztendőbe. Most módosítunk ezen az 
állásponton, az előkerült nyelvtörténeti 
adalékok ezt kötelezővé teszik.

a) Először is utalunk arra, hogy a tel-
jes szövegben egyetlen e/é betűt sem írt 
ki az egykori rovó. Ez a nagyfokú betű-
sporlás – nyilván – a munka megköny-
nyítését szolgálta. Van egy ilyen szabály, 
hogy: „Ha a magánhangzó szó végén áll, 
szükségszerű kiírni – különben semmi 

5 sem jelezné meglétét.” Tökéletesen 
igaz: érvényes ez például az ótürk felira-
tokra, de meglehet, hogy a jóval korábbi 
szkíta emlékekre is.

b) Egyik régi „hehezős” szavunk 
Szabó T. Attila: Magyar történeti nyelv-
tan (I-II) című könyvében található. A 
szerző a Debreczeni-kódexben (1519) 

6 bukkant rá: varosbah. Nos, ha ennek a 
szónak rovásbetűs alakjára gondolunk, 
fel sem merülhet a szóvégi H betűnek E 
hangértéke.

c) További adatokat Szabó T. Attila: 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárából 
vettünk: IV. kötet. 1570: zekely (=Szé-
kely) Simonneh (959. l.); 1597: az rah 
(=rá) támadásért (964. l.); 1603: teh ma-
gad (761. l.); VI. kötet. 1568: Beh irat-
tuk; Beh kwldeottuk (=küldöttük. 306. 
l.); XII. kötet. 1570: Neh legien (176. l.); 

71573: leh utyk (ütik) (31. l.).
Ennyi példa is elegendő arra, hogy 

bizonyítsa: a régi magyar nyelvben elég 
gyakoriak voltak ezek a H betűben vég-
ződő szóalakok, ezeket mássalhangzóra 
végződő szavakban is „hasznosították.”

4. Mindezek fényében leszögezhet-
jük: a csíkszentmiklósi–csíkszentmihá-
lyi rovásszöveg elemzett szavának a vé-
gén a H betű egyáltalán nem E hangérté-
kű. A két bemutatott történeti példa 
egymást erősíti: városbah, esztendőbeh. 
Időben nagyon közel állnak egymáshoz: 
1519, 1501. Olvasatunkkal valójában a 
második másolónak szolgáltatunk igaz-
ságot: 1751-ben helyesen oldotta fel a 
szó jelentését.

5. Álljon itt végül a teljes szöveg (az 

1. A felirat 1501-ben keletkezett, 
helyszínként a címben szereplő két tele-
pülésnév mellett Csíkszentmárton is fel-
merült. 1749-ben másolták le először, 
1751-ben másodszor. A két másoló egy-
mástól függetlenül dolgozott. Az eredeti 
rég megsemmisült. Az utókor kutatói 
sokféle olvasattal próbálkoztak, akadt 
köztük egészen nevetséges feloldás is.

A legnagyobb erőpróbát a második, 
harmadik és negyedik szó jelentette (ol-
vasata jobbról balra történik). A végleges 
megoldást magunk közöltük a Romániai 
Magyar Szó című napilap 1997-es évfo-

1lyamában.  Most megpróbálkozunk az 
esztendőbe szó olvasatának véglegesí-
tésével is. Mellékletként az 1751-es má-
solatot közöljük, mivel az egykori „ír-
nok” értelmezte is a betűket, a szaktu-
domány ezt tekinti a szöveg első – he-
lyenként ugyan hibás – olvasat-kísérle-
tének.

2. Kérdéses szavunk a második sor 
végén, bal felől található. A kiírt betűk: 
SZTNDŐBH. Ugratva, azaz mellőzve 
van háromszor az E betű, az ND össze-
vont jel. A rovásírás kutatói körében a 
szó végén látható H betű okozott fejtö-
rést: E vagy H betűvel van-e dolgunk?

Sebestyén Gyula: A magyar rovás-
írás hiteles emlékei (1915) című munká-
jában közli az addigi megfejtéseket, 
ezekből szemelgetünk: esztendőbeh, 
sztendőben, sztendő, erdőbe (!), eszten-
dőh, esztendőbe. A legutolsó változat 
Sebestyén Gyulától származik, ő egyér-
telműen E hangértéket tulajdonított az 
utolsó jelnek. Ugyancsak ő „belejaví-
tott” a második és harmadik szóba, így a 
születésétül eredményre jutott. Több 
mint nyolcvan évig (a már említett 1997-
ig) ezt az olvasatot népszerűsítették (né-

2ha még ma is) a kiadványok.
3. A Népújság 1997-es évfolyamában 

cikket közöltünk Egyes rovásbetűk jelö-
léséről címmel, amelyben – Szabó T. 
Attilára utalva – a régi szóvégi „hehezés-

3ről” is szóltunk.  Példákat hoztunk fel a 
bolognai rovásemlék egyes személyne-
veinek H betűre végződő alakjaira. Pl. 
Vinceh, Emreh (=Imreh). Eme H betűről 
Sándor Klára ezt írta: „Ez a jel a székely 
rovásírás emlékeiben e és h fonémát is 
jelölhet. Föltűnő, hogy a naptárban csak 
szóvégen találjuk, de nem a várható h-t 
vagy zárt e-t jelöli, hanem egyszerűen a 
szóvégén álló ä (=e) jelölésére alkalmaz-

a közösség számára fontos ismerete-
ket tartalmaz) megőrzése, átadása 
szempontjából jelentős e válogatás, 
ugyanakkor nem érdektelen az általá-
nosan ismertek helyivé „szelídíté-
sére” tett kísérlet sem (ld. Rózsa Sán-
dor, Mátyás). 

P. Buzogány Árpád

elhagyott fonémákat kisbetűvel jelöl-
jük):URuNK MeGet TIGeNFOGVÁN 
Í R N a k  e Z e R Ő T  S Z Á Z e g y  
eSZTeNDŐBeH MÁTYáS JÁNOS 
eSTYTáN KOVÁCS CSINáLTáK 
MÁTYÁSMeSTeR GeRGeLYMeSTeR 
CSINÁLTÁK.

A tigen szó jelentése: az előbbtől, mi-
naptól, mostantól stb. (fogván).

A felirat utolsó sorában – szerintünk 
– rövidítések vannak, minden betű után 
pont látható. Akadt, aki ezeket is össze-
olvasta. Különben a szövegben a „szer-
ző” a szavakat négy ponttal választotta el 
egymástól.

Ráduly János

A csíkszentmiklósi felirat
marosvásárhelyi másolata
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csíkszentmiklósi–csíkszentmihályi 

rovásfelirat olvasatához

Kibéd és környéke mondáiból

ÖRÖKSÉGÜNK  III. évfolyam 3. szám (2009)

rázó monda után a József császárt lóvá 
tevő székelyek történetének helyi vál-
tozatát olvashatjuk Akinek nincs lova, 
mehessen gyalog címmel, ez a Ke-
resztúr fiúszéki Gagyból volt ismert, 
amint azt a makfalvi születésű Dózsa 
Dániel (1821–1889) versbe is foglal-
ta. Seprődi két újabb történetben sze-
repel, ugyancsak kettőben az erdő-
szentgyörgyi ezermester, Bodor Péter 
is, aki orgonát épített Kibéden, ez a 
református templomban ma is látható. 
E kötetet korábbi kiadványai anyagá-
ból válogatta Ráduly. A negyedik, 
idén kiadott könyv (A csodaszarvas 
nyomdokain) ugyancsak időrendben 
tárja elénk a mondákat, Hunor és Ma-
gor történetétől a közelmúlt szépasz-
szony-történeteiig, a törökverő Seprő-
diektől a szovjet „paradicsomig”. 

A továbbadott események elbeszé-
lése általában az úgy mondták régebb, 
úgy beszélték, azt hallottam, úgy hal-
lottam formulával kezdődik, ami egy-
értelmű bizonyítéka a szóbeli átha-
gyományozásnak, bár manapság leg-
inkább a könyvízű változatok kerül-
nek vissza a közösségbe, általában 
nem is tudni, milyen fokú feldolgozás 
után, vagy egyéni szerzői leleménnyel 
színesítve. 

Ráduly János mint legtöbb kiadvá-
nyában, ez esetben is csupán a szöve-
gek nyelvi egységesítését végezte el, 
ami nem más, mint nyelvi stilizálás, 
egyes szóalakoknak a mai helyesírás-
hoz való igazítása. Bár nem „meseire” 
kerekített történetek – a mondai epi-
kum ezt általában nem is teszi lehető-
vé –, mégis fordulatos történetek, el-
sősorban a helyi népnyelvnek köszön-
hetően. Nagyobb iskolások és felnőt-
tek kezébe ajánlanám e sorozatot, akik 
megértik már és értékelik a nyelvi 
szépséget, a szófordulatok erejét. 
Maga a gyűjtő e kötet jegyzeteiben 
így fogalmaz: „a patinás, veretes szö-
vegek híven őrzik az adatszolgáltatók 
mondaközvetítői tehetségét”.

Azonkívül, hogy a különböző 
mondatípusok változatosan vannak 
képviseltetve e kötetekben (történeti, 
helynévmagyarázó mondáktól bibliai 
történetekig), elsősorban helyi jellegű 
ismeretanyag (a monda általában va-
lamit magyarázó történet, ennélfogva 

Székely népmondák a Kis-Küküllő 
mentéről alcímmel négy, színesen il-
lusztrált könyv jelent meg az udvarhe-
lyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál. 
Az anyagot Kibéden gyűjtötte Ráduly 
János, a hazai folklorisztika ismert 
képviselője, aki eddig ezernél több 
mesét, mondát közölt gazdag gyűjté-
séből, ezzel magyar nyelvterületen el-
sővé emelve a Maros megyei nagy-
községet. 

A kiadványoknak már a címe is jel-
zi a tematikát: Csaba ösvénye, Alagút 
a Küküllőig, illetve A Hajnalcsillag 
keletkezése, A csodaszarvas nyomdo-
kain. Az elsőben az általánosan ismert 
(pl. Csaba ösvénye, Lehel kürtje, a 
déli harangszó eredete) mondák mel-
lett jórészt helyi, kibédi, meg kör-
nyékbeli vonatkozásúakat (pl. Csók-
falva, Atyha néveredete) olvashatunk, 
és szó esik Rózsa Sándorról is. Ősz Já-
nos tanító, népköltészeti gyűjtő alak-
jához kötődik az a történet, amit Ud-
varhelyszéken ugyancsak több telepü-
lésen ismernek, vagyis a pálinkával 
való kínálás, meg annak egy idő utáni 
elmaradása hogyan „szoktatta le” a 
pásztort bizonyos család ablaka előtti 
reggeli kürtölésről, csordahajtás ide-
jén.

A Nagy Zsolt, a székelyudvarhelyi 
Palló Imre művészeti szakközépisko-
la diákja által illusztrált sorozat máso-
dik kötetében (Alagút a Küküllőig) 
ugyancsak a helyi mondaanyag van 
túlsúlyban, ebből szerezhetünk tudo-
mást Csombód vára azonos nevű vité-
zének harcáról a tatárokkal, meg hogy 
Mátyás király hogyan ismerte el a 
székely hadfiakat. Több monda Rózsa 
Sándorral kapcsolatos, két szöveg pe-
dig a kibédi születésű Seprődi János 
(1874–1923) népzenekutatóval, aki-
ről szülőfalujában civil szervezetet 
neveztek el. A szakirodalom kultúr-
történeti mondákként sorolja csoport-
ba az e típusú epikumokat. A Hajnal-
csillag keletkezése címet kapta a har-
madik könyv, ebben ismét a mondai 
időbe térünk vissza (Attila kardja, Bu-
da halála), ám Botond vitéz és Szent 
István ugyancsak előfordul a helyi 
mondaanyagban, nem beszélve a már 
említett Mátyásról, hat újabb történet 
főszereplőjéről. Több helynévmagya-

4ták.”  A „naptár” a bolognai rovásemlék, 
amely a XV. sz. második feléből való.

Mi a helyzet a csíkszentmiklósi– 
csíkszentmihályi emlék esetében? Se-
bestyén Gyula feloldásától kezdve úgy-
szólván mindenki E betűként fogta fel: 
esztendőbe. Most módosítunk ezen az 
állásponton, az előkerült nyelvtörténeti 
adalékok ezt kötelezővé teszik.

a) Először is utalunk arra, hogy a tel-
jes szövegben egyetlen e/é betűt sem írt 
ki az egykori rovó. Ez a nagyfokú betű-
sporlás – nyilván – a munka megköny-
nyítését szolgálta. Van egy ilyen szabály, 
hogy: „Ha a magánhangzó szó végén áll, 
szükségszerű kiírni – különben semmi 

5 sem jelezné meglétét.” Tökéletesen 
igaz: érvényes ez például az ótürk felira-
tokra, de meglehet, hogy a jóval korábbi 
szkíta emlékekre is.

b) Egyik régi „hehezős” szavunk 
Szabó T. Attila: Magyar történeti nyelv-
tan (I-II) című könyvében található. A 
szerző a Debreczeni-kódexben (1519) 

6 bukkant rá: varosbah. Nos, ha ennek a 
szónak rovásbetűs alakjára gondolunk, 
fel sem merülhet a szóvégi H betűnek E 
hangértéke.

c) További adatokat Szabó T. Attila: 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárából 
vettünk: IV. kötet. 1570: zekely (=Szé-
kely) Simonneh (959. l.); 1597: az rah 
(=rá) támadásért (964. l.); 1603: teh ma-
gad (761. l.); VI. kötet. 1568: Beh irat-
tuk; Beh kwldeottuk (=küldöttük. 306. 
l.); XII. kötet. 1570: Neh legien (176. l.); 

71573: leh utyk (ütik) (31. l.).
Ennyi példa is elegendő arra, hogy 

bizonyítsa: a régi magyar nyelvben elég 
gyakoriak voltak ezek a H betűben vég-
ződő szóalakok, ezeket mássalhangzóra 
végződő szavakban is „hasznosították.”

4. Mindezek fényében leszögezhet-
jük: a csíkszentmiklósi–csíkszentmihá-
lyi rovásszöveg elemzett szavának a vé-
gén a H betű egyáltalán nem E hangérté-
kű. A két bemutatott történeti példa 
egymást erősíti: városbah, esztendőbeh. 
Időben nagyon közel állnak egymáshoz: 
1519, 1501. Olvasatunkkal valójában a 
második másolónak szolgáltatunk igaz-
ságot: 1751-ben helyesen oldotta fel a 
szó jelentését.

5. Álljon itt végül a teljes szöveg (az 

1. A felirat 1501-ben keletkezett, 
helyszínként a címben szereplő két tele-
pülésnév mellett Csíkszentmárton is fel-
merült. 1749-ben másolták le először, 
1751-ben másodszor. A két másoló egy-
mástól függetlenül dolgozott. Az eredeti 
rég megsemmisült. Az utókor kutatói 
sokféle olvasattal próbálkoztak, akadt 
köztük egészen nevetséges feloldás is.

A legnagyobb erőpróbát a második, 
harmadik és negyedik szó jelentette (ol-
vasata jobbról balra történik). A végleges 
megoldást magunk közöltük a Romániai 
Magyar Szó című napilap 1997-es évfo-

1lyamában.  Most megpróbálkozunk az 
esztendőbe szó olvasatának véglegesí-
tésével is. Mellékletként az 1751-es má-
solatot közöljük, mivel az egykori „ír-
nok” értelmezte is a betűket, a szaktu-
domány ezt tekinti a szöveg első – he-
lyenként ugyan hibás – olvasat-kísérle-
tének.

2. Kérdéses szavunk a második sor 
végén, bal felől található. A kiírt betűk: 
SZTNDŐBH. Ugratva, azaz mellőzve 
van háromszor az E betű, az ND össze-
vont jel. A rovásírás kutatói körében a 
szó végén látható H betű okozott fejtö-
rést: E vagy H betűvel van-e dolgunk?

Sebestyén Gyula: A magyar rovás-
írás hiteles emlékei (1915) című munká-
jában közli az addigi megfejtéseket, 
ezekből szemelgetünk: esztendőbeh, 
sztendőben, sztendő, erdőbe (!), eszten-
dőh, esztendőbe. A legutolsó változat 
Sebestyén Gyulától származik, ő egyér-
telműen E hangértéket tulajdonított az 
utolsó jelnek. Ugyancsak ő „belejaví-
tott” a második és harmadik szóba, így a 
születésétül eredményre jutott. Több 
mint nyolcvan évig (a már említett 1997-
ig) ezt az olvasatot népszerűsítették (né-

2ha még ma is) a kiadványok.
3. A Népújság 1997-es évfolyamában 

cikket közöltünk Egyes rovásbetűk jelö-
léséről címmel, amelyben – Szabó T. 
Attilára utalva – a régi szóvégi „hehezés-

3ről” is szóltunk.  Példákat hoztunk fel a 
bolognai rovásemlék egyes személyne-
veinek H betűre végződő alakjaira. Pl. 
Vinceh, Emreh (=Imreh). Eme H betűről 
Sándor Klára ezt írta: „Ez a jel a székely 
rovásírás emlékeiben e és h fonémát is 
jelölhet. Föltűnő, hogy a naptárban csak 
szóvégen találjuk, de nem a várható h-t 
vagy zárt e-t jelöli, hanem egyszerűen a 
szóvégén álló ä (=e) jelölésére alkalmaz-

a közösség számára fontos ismerete-
ket tartalmaz) megőrzése, átadása 
szempontjából jelentős e válogatás, 
ugyanakkor nem érdektelen az általá-
nosan ismertek helyivé „szelídíté-
sére” tett kísérlet sem (ld. Rózsa Sán-
dor, Mátyás). 

P. Buzogány Árpád

elhagyott fonémákat kisbetűvel jelöl-
jük):URuNK MeGet TIGeNFOGVÁN 
Í R N a k  e Z e R Ő T  S Z Á Z e g y  
eSZTeNDŐBeH MÁTYáS JÁNOS 
eSTYTáN KOVÁCS CSINáLTáK 
MÁTYÁSMeSTeR GeRGeLYMeSTeR 
CSINÁLTÁK.

A tigen szó jelentése: az előbbtől, mi-
naptól, mostantól stb. (fogván).

A felirat utolsó sorában – szerintünk 
– rövidítések vannak, minden betű után 
pont látható. Akadt, aki ezeket is össze-
olvasta. Különben a szövegben a „szer-
ző” a szavakat négy ponttal választotta el 
egymástól.

Ráduly János
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 Gyimesbükk (románul Ghimeş-Fă-
get) a történelmi Magyarország egyik 
legkeletibb települése volt, s a trianoni 
békeszerződésig Csík vármegye szép-
vízi járásához tartozott. 1951-ben csa-
tolták Bákó megyéhez. Buha pataka 
vagy Agyagos pataka, Bartosok pataka, 
Bálványos pataka, Rakotyástelep, Tar-
havas pataka, Gyimes, Áldomás pataka 
és Petki pataka települések tartoznak 
hozzá. A falu Csíkszeredától 32 km-re 
északkeletre, a Tatros felső szakaszán, a 
Gyimesi-szoros alsó kijáratánál fek-
szik. A Tatros folyó és a vasútvonal itt 
hagyja el Erdélyt és lép át Moldvába. 
Az épületet és a mellette lévő, XVII. 
században épült ún. Rákóczi-vár rom-
jait évről évre turisták ezrei keresik fel, 
akárcsak a hajdani Magyar Királyi Ál-
lamvasutak legkeletibb, 1897-ben épí-
tett, 30. számú vasúti őrházát, amelyet 
nemrég (2008 pünkösdjére) újítottak 
fel. A település másik nevezetessége a 
vasútállomása, amelynek épületét Pfaff 
Ferenc építész tervezte. Az állomás-
épület méreteit (102 méter hosszú és 13 
méter széles) és eleganciáját tekintve a 
szegedi és a fiumei állomásokkal vetek-
szik. A település látnivalói közé tarto-
zik az Antalné Tankó Mária néprajz-
kutató által létrehozott gyimesbükki 
néprajzi gyűjtemény is.

Antalné Tankó Mária Gyimesbük-
kön született, 1957-ben végezte el a bá-
kói magyar nyelvű tanítóképzőt, és 
1957–1996 között szülőfalujában taní-
tott magyar és román nyelven. Jelenleg 
nyugdíjasként él és tevékenykedik 
ugyanitt, néprajzi kutatással, gyűjtéssel 
foglalkozik a „magyarság legkeletibb 
végvárában”, a Gyimes völgyében.

Sok éven át gyűjtötte a gyimesi népi 
gyógyászat adatait. 114 adatközlőtől 
980 receptet és gyógymódot gyűjtött 
egy csokorba (Gyimesvölgyi népi gyó-
gyászat, Európai Folklór Intézet, 
2002). Ételreceptjeinek első kötete, a 
Csángó szakácskönyv 1998-ban jelent 
meg a sepsiszentgyörgyi Európai Idő 
kiadásában. A Gyimesi írott tojások cí-
mű könyve (az EME gondozásában) 
1999-ben, a Gyimesvölgyi csángó ma-
gyarok hiedelmei gyűjtése pedig 2004-
ben jelent meg a budapesti Generál-
Press kiadónál. 

Látva azt, hogy a gyimesi ember ha-
gyományos eszköztárát, viseletdarab-
jait, mindazon „régiségeket”, amelyek-

ből az elődök élete megismerhető, a ré-
giséggyűjtők potom áron felvásárolják, 
megszületett Antalné Tankó Máriában 
az elhatározás, hogy valamit tenni kell 
annak érdekében, „hogy valami itthon 
is maradjon”, hogy a következő nemze-
dék itt helyben ismerhesse meg elődei 
életét.

Az elmúlt 30 esztendő során család-
jával együtt szüntelenül gyűjtötte a kü-
lönböző tárgyakat. Így jött létre a csalá-
di otthonban az a magántulajdonban lé-
vő néprajzi gyűjtemény („Gyimesi Táj-
ház”), amely jelenleg 1700 tárgyat 
számlál, és két szobában van elhelyez-
ve. Tevékenységéért 1999-ben az Erdé-
lyi Magyar Közművelődési Egyesület 
Bányai János-díjjal tüntette ki. 

„Letűnt korok tárgyi világát próbál-
tam összegyűjteni, ezeket tárom a láto-
gatók elé” – írja a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközponthoz el-
juttatott tájékoztatójában Antalné Tan-
kó Mária. „A nagyháznak nevezett gyi-
mesi szobában festett bútorok, ágyne-
műk, szőttesek, férfi és női viseletdara-
bok, szentképek, imakönyv-gyűjte-
mény, régi fényképes album (megköze-
lítőleg 300 darab régi fényképpel) talál-
ható. A saját lakásomban, egy másik 
nagy teremben, ahol 1995-ig egy kis 
kocsma működött, a fonás-szövés esz-
közei, a tejfeldolgozáshoz szükséges 
eszközök, kovácsmesterek által készí-
tett vastárgyak, nagy üveggyűjtemény, 
fa-, fém- és cserépedények vannak ösz-
szegyűjtve. Ezeket a tárgyakat laká-
somban, az állandó kiállítás keretében, 
napszaktól függetlenül bárki megte-
kintheti.” Nem csupán a gyimesbükki 
csángóktól gyűjtötte a használati tár-
gyakat, hanem a Gyimesbükkön élő 
polgári rétegtől is. Mivel az idők folya-
mán éltek itt kereskedők, zsidók és más 
„úri rétegek”, az általuk használt 
tárgyak is a néprajzi gyűjteménybe 
kerültek.

1990 előtt is tudtak a gyűjtemény-
ről, látogatók is jöttek, de kevesebben, 
mint manapság. Nem is merte  
népszerűsíteni a kiállítást, mert attól 
félt, hogy elviszik az összegyűjtött tár-
gyakat valamelyik központi múzeum-
ba, és többé nem kapja vissza. 

1990 után azonban nagyon megnőtt 
a látogatók száma. Pedig hosszú éveken 
át még tábla sem volt, ami hirdette vol-
na a néprajzi múzeum létezését, de így 

nagyon 

is sokan felkeresték. A 90-es évek ele-
jén évente 1500 és 2000 között volt a 
látogatók száma, de manapság éven-
kénti számuk a 3500-at is meghaladja. 
Eddig kb. 40.000-en látogatták meg a 
kiállítást. Többségük az anyaországból 
és a környékről jött, de amint a három 
vendégkönyv is tükrözi, jöttek látoga-
tók a világ minden tájáról: Amerika 
több államából, Svédországból, Nor-
végiából, Ausztráliából, Angliából, Ja-
pánból, Svájcból, Kanadából, Vietnam-
ból, Franciaországból és a Kárpát-me-
dence országaiból.

A néprajzi gyűjtemény a családi ház 
két szobájában van elhelyezve. A folya-
matos és lelkes gyűjtőmunka következ-
tében a kiállított tárgyak száma évek 
hosszú során át egyre sokasodott, ma 
már csak nagyon zsúfoltan helyezhető 
el, illetve állítható ki. Ennek következ-
tében a kiállítás, amint azt a látogatók is 
jelezték, nem eléggé áttekinthető. Sok 
időt vesz igénybe a tárgyak megtekin-
tése. Ezért a működtető szeretné a he-
lyiséget bővíteni még két szobával, 
amelyek felújításra szorulnak. Antal 
Tankó Máriának más tervei is vannak. 
Szeretne egy szövőszobát is kialakíta-
ni, ahol a csángós inghez a vászon ké-
szülne. Mivel a csángós ingnek külön-
leges a szabása, hímzése, összeállítása, 
ezért készítése szaktudást igényel. En-
nek azonban ma már csak néhány asz-
szony van a birtokában. Átörökítését is 
meg kellene oldani. A szövőszoba ezt a 
célt is szolgálná, mert itt a fiatalasszo-
nyok, lányok, akik szívesen szőnének, 
fonnának, megtanulhatnák az ingkészí-
tésnek minden csínját-bínját. Ugyanak-
kor az Antal múzeumot szeretné egy 
régi mészárosműhellyel kibővíteni. Hi-
szen 1920–1940 között az épület egy 
részében hentesbolt és mészárszék 
működött. Ennek egykori felszerelését 
és berendezését megvásárolta a család. 
Ez a mészárszék egyedi volna Erdély-
ben. Mindezek megvalósítása érdeké-
ben jött létre az Antal Mária Helyi Kul-
turális Értékek Megőrzésének Egyesü-
lete. A jó szándék tehát megvan, s ha 
mindehhez sikerül az anyagiakat is elő-
teremteni, akkor a gyimesbükki népraj-
zi gyűjtemény látogatói még teljesebb 
képet nyerhetnek majd a gyimesi csán-
gók és a Gyimes völgye hajdani min-
dennapjairól.

Mihály János

A gyimesbükki néprajzi gyűjteményről
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Közgyú́jteményeink

Anekdoták az Erdélyi Lapok hasábjairól
A székely és tarisnyája

Bizony egy kicsit régecskén történt, 
de megtörtént. Hő nyári délben, 1 és 2 
óra között Brassóban, egy gazdag 
szász polgár háza árnyékában a más-
napi vásárra jött jámbor székely költé 
el száraz kenyérből álló ebédjét. A 
nyitott ablakból izletes étkek ingerlő 
szaga párolgott kifelé.
– Bizony Isten – dörmögé a székely – 
megér ez a szag egy márjást, olyan jól 
esik mellette a kenyér...
Meghallja ezt odaben a circumspectus 
házigazda, kijő, s a székelytől a már-
jást követeli.
Emberünk csak tréfának vélte a dol-
got, s jót nevetett rajta, de a szász nem 
tágított, s jó darab idei huzalkodás 
után elvette a tarisnyát – míg a márjást 
megfizeti.
A székely sérelmét a Stadthahnhoz 
(rendőrfőnökhöz) vitte, de sikertele-
nül. Folyamodott a városi tanácshoz, 
onnat is elutasították.
Meggondolkozott a mi székelyünk, – 
hazament, útravalót rakott, s more 
patrio egyenesen Bécsbe indult.
I. Ferencnél audienciát nyer, s pana-
szát előterjesztvén, igazságért esede-
zik. A felség rögtön rendeletet ad az 
erdélyi Főkormányszékhez az ügy el-
látása, s kellő elégtétel szolgáltatása 
végett. Ennek következtében a Főkor-
mányszék a tényállás felvételére Thu-
ry titkár elnöklete alatt három biztost 
nevezett ki.
De az urak a jó diurnum mellett addig 
csürték-csavarták a dolgot, míg a szé-
kely szükségesnek látta ismét Bécsbe 
menni.
Megbosszankodott erre a király, s a 
Guberniumhoz intézett leiratában a 
kérdéses pernek három hét alatt való 
lejáratását keményen megparancsol-
ta. Mire az ítélet csakugyan megtör-
tént.
A székely tarisnyát, s költség, fáradt-
ság fejében 2000 forintot kapott.
Thury titkár és vizsgálótársai pedig – 
mint kik hanyagságukkal a processus 

lassu folyásának okai voltak – per-
költségben elmarasztaltatván, hivatali 
fizetésöket azután egész életökben 
egy harmada hián kapták.

Erdélyi Lapok, VI. évf. (1913) 1. sz. 8.

Köváry László

Gróf Teleki Sándor († 1760 tájt)

Az első Teleki Mihály legkisebb fia, s 
gr. Teleki Sámuel cancellár apja.
Tordai főispán lévén, egy országgyű-
lés alkalmával küldöttséget neveznek 
ki, mely akkori királyi személyes, fő-
hadi parancsnok herceg Lobkovicz-
hoz menjen, s e küldöttség élén gr. 
Telekit küldik.
Amint a küldöttség megjelenik, a her-
ceg a gróf követlő hangja által sértve 
érezve magát, veszi három szegű ka-
lapját s fejébe teszi.
Gr. Teleki látva ezt, veszi nyúsztos 
süvegét, szinte felvágja.
– Mit csinál gróf? – szól herceg Lob-
kovicz.
– Amit ön, uram!
– De én most a király vagyok – 
folytatá a tábornok.
– Én pedig az ország, viszonzá önér-
zettel a gróf.

Erdélyi Lapok, VI. évf. (1913) 3. sz. 39.

Kőváry László

Szegény Zetelaka

Zetelaka derék székely falu, mely 
több kiváltságokkal volt felruházva.
Történik Mária Thrésia uralkodónk 
alatt, hogy egy székely ember, ki esze 
után udvari tanácsosságra és sok 
pénzre vergődött, bizonyos szolgála-
tokat tesz a kormánynak, s e mellett a 
harcosok kiállítására ezer tallért aján-
la fel.
Ezen hazafias áldozat Mária Thrésiá-

nak annyira megtetszett, hogy felha-
talmazá tanácsosát, hogy valami jutal-
mat kérjen. Jól van. Berendi Jánosnak 
eszébe jut, hogy Udvarhely városa 
mellett egy rétet Zetelaka kertjének 
neveznek, leül s ezt a kis kertet magá-
nak kérte adományoztatni.
A fejdelemné az adományozást jó lé-
lekkel aláírja, s Berendi tanácsos 
Bécsből leindul, hogy magát statuál-
tassa. Azonban a fennlévő urak az 
adománylevélbe belepillantanak, s 
mit látnak, azt, hogy Zetelaka kertje 
úgy van szomszédolva az írásban, 
hogy az egész Zetelaka határostól bele 
volt ejtve. Futnak Mária Thrésiához s 
felvilágosíták, hogy az adományozott 
kert igaz, hogy van a világon, de az 
adománylevélbeli kert egy egész szép 
székely falut fog jobbágyságba ejteni.
Mária Thrésia is fogja a tollat s gyors-
szárnyakon futárt indít Berendi után, 
mely azon fejedelmi parancsot hozta 
neki, hogy ahol a futár beéri, ott helyt 
maradjon további rendeletig.
Berendi megállt, vár-vár a további 
rendelésre, de a bizon maig se jött; ott 
várt Kadácson, a hortobágyi pusztán 
két hosszú évet, megmozdúlnia tiltva 
volt. Eleget folyamodott, de végre is 
azon helyen megőrült és meghalt.
Ily bajban forgott egy század előtt sze-
gény Zetelaka, s így fizetett furfang-
jáért Berendi János.

Erdélyi Lapok, VI. évf. (1913) 3. sz. 39.

Kőváry László

Székely fonó: Anekdoták, tréfás történetek, históriák
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is sokan felkeresték. A 90-es évek ele-
jén évente 1500 és 2000 között volt a 
látogatók száma, de manapság éven-
kénti számuk a 3500-at is meghaladja. 
Eddig kb. 40.000-en látogatták meg a 
kiállítást. Többségük az anyaországból 
és a környékről jött, de amint a három 
vendégkönyv is tükrözi, jöttek látoga-
tók a világ minden tájáról: Amerika 
több államából, Svédországból, Nor-
végiából, Ausztráliából, Angliából, Ja-
pánból, Svájcból, Kanadából, Vietnam-
ból, Franciaországból és a Kárpát-me-
dence országaiból.

A néprajzi gyűjtemény a családi ház 
két szobájában van elhelyezve. A folya-
matos és lelkes gyűjtőmunka következ-
tében a kiállított tárgyak száma évek 
hosszú során át egyre sokasodott, ma 
már csak nagyon zsúfoltan helyezhető 
el, illetve állítható ki. Ennek következ-
tében a kiállítás, amint azt a látogatók is 
jelezték, nem eléggé áttekinthető. Sok 
időt vesz igénybe a tárgyak megtekin-
tése. Ezért a működtető szeretné a he-
lyiséget bővíteni még két szobával, 
amelyek felújításra szorulnak. Antal 
Tankó Máriának más tervei is vannak. 
Szeretne egy szövőszobát is kialakíta-
ni, ahol a csángós inghez a vászon ké-
szülne. Mivel a csángós ingnek külön-
leges a szabása, hímzése, összeállítása, 
ezért készítése szaktudást igényel. En-
nek azonban ma már csak néhány asz-
szony van a birtokában. Átörökítését is 
meg kellene oldani. A szövőszoba ezt a 
célt is szolgálná, mert itt a fiatalasszo-
nyok, lányok, akik szívesen szőnének, 
fonnának, megtanulhatnák az ingkészí-
tésnek minden csínját-bínját. Ugyanak-
kor az Antal múzeumot szeretné egy 
régi mészárosműhellyel kibővíteni. Hi-
szen 1920–1940 között az épület egy 
részében hentesbolt és mészárszék 
működött. Ennek egykori felszerelését 
és berendezését megvásárolta a család. 
Ez a mészárszék egyedi volna Erdély-
ben. Mindezek megvalósítása érdeké-
ben jött létre az Antal Mária Helyi Kul-
turális Értékek Megőrzésének Egyesü-
lete. A jó szándék tehát megvan, s ha 
mindehhez sikerül az anyagiakat is elő-
teremteni, akkor a gyimesbükki népraj-
zi gyűjtemény látogatói még teljesebb 
képet nyerhetnek majd a gyimesi csán-
gók és a Gyimes völgye hajdani min-
dennapjairól.

Mihály János

A gyimesbükki néprajzi gyűjteményről
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Közgyú́jteményeink

Anekdoták az Erdélyi Lapok hasábjairól
A székely és tarisnyája

Bizony egy kicsit régecskén történt, 
de megtörtént. Hő nyári délben, 1 és 2 
óra között Brassóban, egy gazdag 
szász polgár háza árnyékában a más-
napi vásárra jött jámbor székely költé 
el száraz kenyérből álló ebédjét. A 
nyitott ablakból izletes étkek ingerlő 
szaga párolgott kifelé.
– Bizony Isten – dörmögé a székely – 
megér ez a szag egy márjást, olyan jól 
esik mellette a kenyér...
Meghallja ezt odaben a circumspectus 
házigazda, kijő, s a székelytől a már-
jást követeli.
Emberünk csak tréfának vélte a dol-
got, s jót nevetett rajta, de a szász nem 
tágított, s jó darab idei huzalkodás 
után elvette a tarisnyát – míg a márjást 
megfizeti.
A székely sérelmét a Stadthahnhoz 
(rendőrfőnökhöz) vitte, de sikertele-
nül. Folyamodott a városi tanácshoz, 
onnat is elutasították.
Meggondolkozott a mi székelyünk, – 
hazament, útravalót rakott, s more 
patrio egyenesen Bécsbe indult.
I. Ferencnél audienciát nyer, s pana-
szát előterjesztvén, igazságért esede-
zik. A felség rögtön rendeletet ad az 
erdélyi Főkormányszékhez az ügy el-
látása, s kellő elégtétel szolgáltatása 
végett. Ennek következtében a Főkor-
mányszék a tényállás felvételére Thu-
ry titkár elnöklete alatt három biztost 
nevezett ki.
De az urak a jó diurnum mellett addig 
csürték-csavarták a dolgot, míg a szé-
kely szükségesnek látta ismét Bécsbe 
menni.
Megbosszankodott erre a király, s a 
Guberniumhoz intézett leiratában a 
kérdéses pernek három hét alatt való 
lejáratását keményen megparancsol-
ta. Mire az ítélet csakugyan megtör-
tént.
A székely tarisnyát, s költség, fáradt-
ság fejében 2000 forintot kapott.
Thury titkár és vizsgálótársai pedig – 
mint kik hanyagságukkal a processus 

lassu folyásának okai voltak – per-
költségben elmarasztaltatván, hivatali 
fizetésöket azután egész életökben 
egy harmada hián kapták.

Erdélyi Lapok, VI. évf. (1913) 1. sz. 8.

Köváry László

Gróf Teleki Sándor († 1760 tájt)

Az első Teleki Mihály legkisebb fia, s 
gr. Teleki Sámuel cancellár apja.
Tordai főispán lévén, egy országgyű-
lés alkalmával küldöttséget neveznek 
ki, mely akkori királyi személyes, fő-
hadi parancsnok herceg Lobkovicz-
hoz menjen, s e küldöttség élén gr. 
Telekit küldik.
Amint a küldöttség megjelenik, a her-
ceg a gróf követlő hangja által sértve 
érezve magát, veszi három szegű ka-
lapját s fejébe teszi.
Gr. Teleki látva ezt, veszi nyúsztos 
süvegét, szinte felvágja.
– Mit csinál gróf? – szól herceg Lob-
kovicz.
– Amit ön, uram!
– De én most a király vagyok – 
folytatá a tábornok.
– Én pedig az ország, viszonzá önér-
zettel a gróf.

Erdélyi Lapok, VI. évf. (1913) 3. sz. 39.

Kőváry László

Szegény Zetelaka

Zetelaka derék székely falu, mely 
több kiváltságokkal volt felruházva.
Történik Mária Thrésia uralkodónk 
alatt, hogy egy székely ember, ki esze 
után udvari tanácsosságra és sok 
pénzre vergődött, bizonyos szolgála-
tokat tesz a kormánynak, s e mellett a 
harcosok kiállítására ezer tallért aján-
la fel.
Ezen hazafias áldozat Mária Thrésiá-

nak annyira megtetszett, hogy felha-
talmazá tanácsosát, hogy valami jutal-
mat kérjen. Jól van. Berendi Jánosnak 
eszébe jut, hogy Udvarhely városa 
mellett egy rétet Zetelaka kertjének 
neveznek, leül s ezt a kis kertet magá-
nak kérte adományoztatni.
A fejdelemné az adományozást jó lé-
lekkel aláírja, s Berendi tanácsos 
Bécsből leindul, hogy magát statuál-
tassa. Azonban a fennlévő urak az 
adománylevélbe belepillantanak, s 
mit látnak, azt, hogy Zetelaka kertje 
úgy van szomszédolva az írásban, 
hogy az egész Zetelaka határostól bele 
volt ejtve. Futnak Mária Thrésiához s 
felvilágosíták, hogy az adományozott 
kert igaz, hogy van a világon, de az 
adománylevélbeli kert egy egész szép 
székely falut fog jobbágyságba ejteni.
Mária Thrésia is fogja a tollat s gyors-
szárnyakon futárt indít Berendi után, 
mely azon fejedelmi parancsot hozta 
neki, hogy ahol a futár beéri, ott helyt 
maradjon további rendeletig.
Berendi megállt, vár-vár a további 
rendelésre, de a bizon maig se jött; ott 
várt Kadácson, a hortobágyi pusztán 
két hosszú évet, megmozdúlnia tiltva 
volt. Eleget folyamodott, de végre is 
azon helyen megőrült és meghalt.
Ily bajban forgott egy század előtt sze-
gény Zetelaka, s így fizetett furfang-
jáért Berendi János.

Erdélyi Lapok, VI. évf. (1913) 3. sz. 39.

Kőváry László

Székely fonó: Anekdoták, tréfás történetek, históriák
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A csíki székelyek, akikre Árpád-
házi királyaink a keleti határok védel-
mét bízták, a lovagkirályban katonás-
kodó életformájuk példaképét vélték 
felfedezni. Talán nem véletlen, hogy 
az egykori Magyar Királyság határvi-
dékeinek középkori templomaiban a 
leggyakoribbak a Szent László-legen-
da ábrázolásai.

A Szent Lászlóval kapcsolatos csí-
ki emlékek csoportját legendák, fal-
képek, szobrok és templomtitulusok 
képezik.

A Csíki-havasok lábainál, a gyi-
mesi országút mentén fekszik Közép-
csík egyik legjelentősebb települése, a 
hajdanán a Gyimesi-szoros felügyele-
tével megbízott plájások (határőrka-
tonák) által lakott Szépvíz, amely ne-
vének keletkezése a legendák homá-
lyába vész. A település a hagyomány 
szerint Szent László korában keletke-
zett, nevét is tőle kapta. Szent László, 
miután megsemmisítette az országba 
betörő kunok egy csapatát, győzelme 
helyén imát mondott, és a falu felett 
északra magasodó Pogány-havas elő-
fokán egy kápolnát építtetett. A győ-
zelemért mondott imája után László 
lovával a kápolna mellett lévő sziklá-
ról, amely ma is őrzi lova patáinak 
nyomát, a völgybe ugratott, ahol ezek-
kel a szavakkal itatta meg lovát: 
„Igyál lovam, mert ez szép víz.” Orbán 
Balázs székelyföldi barangolásai so-
rán ellátogatott a szépvízi gótikus ká-
polnaromhoz is, amelynek méreteit 
12 lépés hosszúságban és 7 lépés szé-
lességben jegyezte le, szentélyét pe-
dig félkör alakúnak találta. A kápolna 
mellett a XIX. század derekán még ki-
rajzolódtak a felhagyott szántóföldek 
mezsgyéi, amelyek azt igazolják, 
hogy Szépvíz eredetileg ezen a hegy-
tetőn feküdt, s lakói csak a békésebb 
időkben költöztek le a völgybe. Bándi 
Vazul a somlyói Római Katolikus Fő-
gimnázium 1898-as értesítőjében ar-

ról tesz említést, hogy iskolaigazgató-
ként tanítványaival ennél a kápolna-
romnál fogadta a pünkösdi búcsúra ér-
kező moldvai csángók keresztaljait. 
Más források szerint az 1567 óta a 
csíksomlyói búcsúra folyamatosan ér-
kező moldvai magyarokat a széphava-
si kápolnaromnál fogadták a csíkiak, 
ahol 2009. június 27-én egy új, Szent 
László király tiszteletére épülő kápol-
na alapkövét helyezték el.

A Szent László-legenda a Székely-
földtől nem túl messze lévő Kerlésen 
László hercegnek a kunok felett 1068-
ban aratott győzelmét követően kelet-
kezett. A székelyek körében oly nép-
szerű Árpád-házi szentünk legendájá-
nak – aki mellesleg a határőrség védő-
szentje is – ez ideig csak egy falképáb-
rázolása ismert Csík területén. A Csík-
szentmihály faluközpontjában álló 
XIV. századi gótikus templom reno-
válása alkalmával, az 1930-as évek-
ben kerültek elő a falfestmények. A 
templom északi oldalán látható fal-
képek, a Szent László-legenda és ke-
resztre feszítés a XVIII. századi átépí-
tések miatt csak töredékeikben látha-
tóak. A feltárást eredetileg nem hozzá-
értő személyek végezték, ezért a fes-
tékréteg jelentősen károsodott. 1997-
ben Lányi József restaurátor a falkép-
ből egy kisebb töredéket tárt fel és 
konzervált. 2005 folyamán aztán sor 
került az összes eddigi feltárt töredé-
kek konzerválására, megtisztítására.

A Szent László-legenda falképso-
rozat a következő jelenetből áll: kivo-
nulás Váradról, üldözés, birkózás, le-
fejezés és pihenés. A jelenetek közül a 
részleges feltárások miatt nem látható 
mind az öt a csíkszentmihályi temp-
lomban, így például Szent László és a 
kun vitéz birkózásának jelenetéből je-
lenleg nem ismerünk egyetlen részle-
tet sem. A többi jelenet is nagyon hiá-
nyos. A csata és az üldözés jelenetei-
ből kibontott, illetve fennmaradt rész-

letek is csak a lovon ülő Szent László 
vértbe burkolt lábát, valamint lovának 
mellső lábait ábrázolják, továbbá két 
földre bukott, megölt harcos látható. A 
falképnek egy nemrég feltárt töredéke 
a győztes herceg alakját ábrázolja a 
lefejezés jelenetéből; felsőteste és ar-
ca finom ecsetvonásokra vall. A kép-
mező jobb szélén egy fa alatt csak 
László gyöngysoros glóriájának pere-
me maradt fenn épen, de elhelyezésé-
ből tudhatjuk, hogy itt a csatát követő 
pihenés lehetett megfestve. A jelenet 
analógiáját a szakemberek Székely-
derzsben vélték felfedezni, ahol épeb-
ben maradt fenn, a szentmihályi töre-
déken ellenben tisztábban látható a 
lány ölében fejét pihentető László her-
ceg mögött a legyőzött kun vitéznek a 
levágott és dárdára tűzött feje.

Balogh Jolán művészettörténész 
az általa tanulmányozott részletek 
alapján a szentmihályi falképet stiláris 
és motivikus szempontból a székely-
derzsi ciklussal hozta kapcsolatba, sőt 
ugyanannak a mesternek, festőmű-
helynek tulajdonítja. Az apró részle-
tességgel megfestett jelenetek, az em-
ber- és állatalakok élethű ábrázolása 

nem mindennapos képességű mester 
munkájára vallanak.

A csíkszentmihályi falkép mellett 
a csíksomlyói Salvator kápolnában 
találunk még egy XVIII. században 
készült Szent László ábrázolást. A 
kápolna karzatának ötkazettás mell-
védjén Szent László a Patrona Hun-
gariae feliratú Madonna és Szent Ist-
ván király társaságában van megfest-
ve.

A számos emlék ellenére is a meg-
lepetés erejével hat az a tény, hogy a 
középkorban egyetlen csíki templo-
mot sem szenteltek Szent László tisz-
teletére. Talán nem járunk túlságosan 
távol az igazságtól, amikor úgy vél-
jük, hogy amikor 1192-ben, III. Béla 
uralkodása alatt Lászlót szentté avat-
ták, a középkori csíki plébániatemplo-
mok már álltak – legalábbis erre en-
gednek következtetni a régészet legú-
jabb eredményei. Csíkszék első temp-
lomát, amelynek Szent László lett a 
patrónusa, 1823–1835 között építet-
ték Szentsimonban az Endes Miklós 
alkirálybíró által az egyháznak ado-
mányozott telken. Szentsimon és a 
szomszédos Csatószeg 1959-ig egy 
egyházközséget alkottak. A plébánia-
templom Csatószegen volt, míg 
Szentsimonban egy Szent László tisz-
teletére emelt kápolna állt. Helyére 
épült a XIX. század elején a már emlí-
tett templom. A magyar honfoglalás 
millenniumi évében Szépvízen szen-
teltek egy másik templomot, azt Szent 
László király védelmébe ajánlva.

Végül meg kell említenünk Árpád-
házi királyunk emlékét megörökítő 
legújabb alkotásokat is, a szentsimoni 
és a szépvízi Szent László-szobrokat. 
Csík első szabadtéri Szent László-
szobrát 2007. június 24-én avatták fel 
László herceg királlyá koronázásának 
930. évfordulóján. A három méter ma-
gas, több mint egy tonna súlyú, szürke 
vulkanikus gránitból készült mellszo-
bor Dóczy András csíkszeredai kőfa-
ragóművész munkája. A Szépvíz köz-
pontjában 2009. június 27-én leleple-
zett, egész alakos, bronzba öntött 
Szent László-szobor pedig a szovátai 
Bocskay Vince szobrászművész mun-
káját dicséri.

Forró Albert

Szent László Csíkban

Szent László király kultusza a középkortól napjainkig elevenen él Erdély-
szerte. Emlékét számos legenda, ének, ima, falkép, kút, forrás, tiszteletére 
szentelt templom és kápolna őrzi, amelyek mind azt bizonyítják, hogy évszá-
zadok során kiemelkedő szerepet játszott népünk képzeletvilágában. Lovag-
szentünk tiszta erkölcsének, daliás termetének, fizikai erejének, országszer-
vező tevékenységének, illetve a keleti népek egyre gyakoribb támadásait elhá-
rító vitézségének köszönhette népszerűségét.
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A csíkszentsimoni
Szent László-szobor
Fotó: Forró Albert

Ezzel a megnevezéssel indítottak 
két évvel ezelőtt rendezvénysoro-
zatot, amelynek meghívottjai – 
elsősorban társadalomtudományok-
kal és közművelődéssel foglalkozó 
szakemberek – kizárólag a település-
sel kapcsolatos témákról adtak elő. 
Tanulmányok Énlaka történetéről és 
kultúrájáról címen múlt évben jelent 
meg az elegáns kivitelezésű, színes 
felvételekkel illusztrált könyv, a 2007. 
október 6-án ott tartott konferencia 
tanulmánykötete Visy Zsolt régész-
professzor szerkesztésében, Szávai 
Márton közreműködésével, kiadta a 
Pro Énlaka Alapítvány és a Pécsi Tu-
dományegyetem Régészet Tanszéke.

2009. szeptember 24–26-án 
Mesterségek a székely közösségekben 
címmel szervezték meg a második 
konferenciát, amelyen számos intéz-
mény (székelykeresztúri, sepsiszent-
györgyi, székelyudvarhelyi múzeum, 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem, a szervező Pro Énlaka Ala-
pítvány és a Pécsi Tudományegyetem 
Régészeti Tanszéke, a marosvásárhe-
lyi Sapientia Egyetem Humántudo-
mányok tanszéke) szakemberei, illet-
ve néprajzosok, fiatal kutatók vettek 
részt. A témákat a tágabb vidék – Én-
lakától, Kőrispataktól Székelykeresz-
túrig, Oroszhegyig, Vargyasig – szol-
gáltatta, a rendezvény utolsó napján 

pedig a résztvevők környékbeli tanul-
mányútra indultak.

A megnyitóbeszédek előtt a falu-
hoz kötődő Czire Alpár fotós Vallo-
más Énlakához címen összeállított ki-
állítását tekinthettük meg, amelynek 
kapcsán az alkotó kiemelte: a 420 éve 
unitárius településnek 402 éve van is-
kolája, és a képek által időutazásra 
csábítja a nézőt. Értjük azt a célzást is, 
hogy ott közelebb van az ég a földhöz 
– nem csupán földrajzi elhelyezke-
dése miatt. Ennél szomorúbb, hogy a 
pár évtizede felső tagozatos iskola 
éppen ettől a tanévtől kezdve szűnt 
meg, takarékosságot célzó országos 
rendelkezés eredményeképpen. Még 
nem eléggé ismert a legnagyobb ma-
gyar mondása, miszerint aki az okta-
táson próbál takarékoskodni, az a 
nemzet jövőjén spórol... Visy Zsolt 
pécsi professzor abbéli reményét fo-
galmazta meg, hogy a konferencia te-
kintélyének növekedése hozzá fog já-
rulni Énlaka közösségének újbóli vi-
rágzásához.

P. Buzogány Árpád
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A csíki székelyek, akikre Árpád-
házi királyaink a keleti határok védel-
mét bízták, a lovagkirályban katonás-
kodó életformájuk példaképét vélték 
felfedezni. Talán nem véletlen, hogy 
az egykori Magyar Királyság határvi-
dékeinek középkori templomaiban a 
leggyakoribbak a Szent László-legen-
da ábrázolásai.

A Szent Lászlóval kapcsolatos csí-
ki emlékek csoportját legendák, fal-
képek, szobrok és templomtitulusok 
képezik.

A Csíki-havasok lábainál, a gyi-
mesi országút mentén fekszik Közép-
csík egyik legjelentősebb települése, a 
hajdanán a Gyimesi-szoros felügyele-
tével megbízott plájások (határőrka-
tonák) által lakott Szépvíz, amely ne-
vének keletkezése a legendák homá-
lyába vész. A település a hagyomány 
szerint Szent László korában keletke-
zett, nevét is tőle kapta. Szent László, 
miután megsemmisítette az országba 
betörő kunok egy csapatát, győzelme 
helyén imát mondott, és a falu felett 
északra magasodó Pogány-havas elő-
fokán egy kápolnát építtetett. A győ-
zelemért mondott imája után László 
lovával a kápolna mellett lévő sziklá-
ról, amely ma is őrzi lova patáinak 
nyomát, a völgybe ugratott, ahol ezek-
kel a szavakkal itatta meg lovát: 
„Igyál lovam, mert ez szép víz.” Orbán 
Balázs székelyföldi barangolásai so-
rán ellátogatott a szépvízi gótikus ká-
polnaromhoz is, amelynek méreteit 
12 lépés hosszúságban és 7 lépés szé-
lességben jegyezte le, szentélyét pe-
dig félkör alakúnak találta. A kápolna 
mellett a XIX. század derekán még ki-
rajzolódtak a felhagyott szántóföldek 
mezsgyéi, amelyek azt igazolják, 
hogy Szépvíz eredetileg ezen a hegy-
tetőn feküdt, s lakói csak a békésebb 
időkben költöztek le a völgybe. Bándi 
Vazul a somlyói Római Katolikus Fő-
gimnázium 1898-as értesítőjében ar-

ról tesz említést, hogy iskolaigazgató-
ként tanítványaival ennél a kápolna-
romnál fogadta a pünkösdi búcsúra ér-
kező moldvai csángók keresztaljait. 
Más források szerint az 1567 óta a 
csíksomlyói búcsúra folyamatosan ér-
kező moldvai magyarokat a széphava-
si kápolnaromnál fogadták a csíkiak, 
ahol 2009. június 27-én egy új, Szent 
László király tiszteletére épülő kápol-
na alapkövét helyezték el.

A Szent László-legenda a Székely-
földtől nem túl messze lévő Kerlésen 
László hercegnek a kunok felett 1068-
ban aratott győzelmét követően kelet-
kezett. A székelyek körében oly nép-
szerű Árpád-házi szentünk legendájá-
nak – aki mellesleg a határőrség védő-
szentje is – ez ideig csak egy falképáb-
rázolása ismert Csík területén. A Csík-
szentmihály faluközpontjában álló 
XIV. századi gótikus templom reno-
válása alkalmával, az 1930-as évek-
ben kerültek elő a falfestmények. A 
templom északi oldalán látható fal-
képek, a Szent László-legenda és ke-
resztre feszítés a XVIII. századi átépí-
tések miatt csak töredékeikben látha-
tóak. A feltárást eredetileg nem hozzá-
értő személyek végezték, ezért a fes-
tékréteg jelentősen károsodott. 1997-
ben Lányi József restaurátor a falkép-
ből egy kisebb töredéket tárt fel és 
konzervált. 2005 folyamán aztán sor 
került az összes eddigi feltárt töredé-
kek konzerválására, megtisztítására.

A Szent László-legenda falképso-
rozat a következő jelenetből áll: kivo-
nulás Váradról, üldözés, birkózás, le-
fejezés és pihenés. A jelenetek közül a 
részleges feltárások miatt nem látható 
mind az öt a csíkszentmihályi temp-
lomban, így például Szent László és a 
kun vitéz birkózásának jelenetéből je-
lenleg nem ismerünk egyetlen részle-
tet sem. A többi jelenet is nagyon hiá-
nyos. A csata és az üldözés jelenetei-
ből kibontott, illetve fennmaradt rész-

letek is csak a lovon ülő Szent László 
vértbe burkolt lábát, valamint lovának 
mellső lábait ábrázolják, továbbá két 
földre bukott, megölt harcos látható. A 
falképnek egy nemrég feltárt töredéke 
a győztes herceg alakját ábrázolja a 
lefejezés jelenetéből; felsőteste és ar-
ca finom ecsetvonásokra vall. A kép-
mező jobb szélén egy fa alatt csak 
László gyöngysoros glóriájának pere-
me maradt fenn épen, de elhelyezésé-
ből tudhatjuk, hogy itt a csatát követő 
pihenés lehetett megfestve. A jelenet 
analógiáját a szakemberek Székely-
derzsben vélték felfedezni, ahol épeb-
ben maradt fenn, a szentmihályi töre-
déken ellenben tisztábban látható a 
lány ölében fejét pihentető László her-
ceg mögött a legyőzött kun vitéznek a 
levágott és dárdára tűzött feje.

Balogh Jolán művészettörténész 
az általa tanulmányozott részletek 
alapján a szentmihályi falképet stiláris 
és motivikus szempontból a székely-
derzsi ciklussal hozta kapcsolatba, sőt 
ugyanannak a mesternek, festőmű-
helynek tulajdonítja. Az apró részle-
tességgel megfestett jelenetek, az em-
ber- és állatalakok élethű ábrázolása 

nem mindennapos képességű mester 
munkájára vallanak.

A csíkszentmihályi falkép mellett 
a csíksomlyói Salvator kápolnában 
találunk még egy XVIII. században 
készült Szent László ábrázolást. A 
kápolna karzatának ötkazettás mell-
védjén Szent László a Patrona Hun-
gariae feliratú Madonna és Szent Ist-
ván király társaságában van megfest-
ve.

A számos emlék ellenére is a meg-
lepetés erejével hat az a tény, hogy a 
középkorban egyetlen csíki templo-
mot sem szenteltek Szent László tisz-
teletére. Talán nem járunk túlságosan 
távol az igazságtól, amikor úgy vél-
jük, hogy amikor 1192-ben, III. Béla 
uralkodása alatt Lászlót szentté avat-
ták, a középkori csíki plébániatemplo-
mok már álltak – legalábbis erre en-
gednek következtetni a régészet legú-
jabb eredményei. Csíkszék első temp-
lomát, amelynek Szent László lett a 
patrónusa, 1823–1835 között építet-
ték Szentsimonban az Endes Miklós 
alkirálybíró által az egyháznak ado-
mányozott telken. Szentsimon és a 
szomszédos Csatószeg 1959-ig egy 
egyházközséget alkottak. A plébánia-
templom Csatószegen volt, míg 
Szentsimonban egy Szent László tisz-
teletére emelt kápolna állt. Helyére 
épült a XIX. század elején a már emlí-
tett templom. A magyar honfoglalás 
millenniumi évében Szépvízen szen-
teltek egy másik templomot, azt Szent 
László király védelmébe ajánlva.

Végül meg kell említenünk Árpád-
házi királyunk emlékét megörökítő 
legújabb alkotásokat is, a szentsimoni 
és a szépvízi Szent László-szobrokat. 
Csík első szabadtéri Szent László-
szobrát 2007. június 24-én avatták fel 
László herceg királlyá koronázásának 
930. évfordulóján. A három méter ma-
gas, több mint egy tonna súlyú, szürke 
vulkanikus gránitból készült mellszo-
bor Dóczy András csíkszeredai kőfa-
ragóművész munkája. A Szépvíz köz-
pontjában 2009. június 27-én leleple-
zett, egész alakos, bronzba öntött 
Szent László-szobor pedig a szovátai 
Bocskay Vince szobrászművész mun-
káját dicséri.

Forró Albert

Szent László Csíkban

Szent László király kultusza a középkortól napjainkig elevenen él Erdély-
szerte. Emlékét számos legenda, ének, ima, falkép, kút, forrás, tiszteletére 
szentelt templom és kápolna őrzi, amelyek mind azt bizonyítják, hogy évszá-
zadok során kiemelkedő szerepet játszott népünk képzeletvilágában. Lovag-
szentünk tiszta erkölcsének, daliás termetének, fizikai erejének, országszer-
vező tevékenységének, illetve a keleti népek egyre gyakoribb támadásait elhá-
rító vitézségének köszönhette népszerűségét.

ÖRÖKSÉGÜNK  III. évfolyam 3. szám (2009)

A csíkszentsimoni
Szent László-szobor
Fotó: Forró Albert

Ezzel a megnevezéssel indítottak 
két évvel ezelőtt rendezvénysoro-
zatot, amelynek meghívottjai – 
elsősorban társadalomtudományok-
kal és közművelődéssel foglalkozó 
szakemberek – kizárólag a település-
sel kapcsolatos témákról adtak elő. 
Tanulmányok Énlaka történetéről és 
kultúrájáról címen múlt évben jelent 
meg az elegáns kivitelezésű, színes 
felvételekkel illusztrált könyv, a 2007. 
október 6-án ott tartott konferencia 
tanulmánykötete Visy Zsolt régész-
professzor szerkesztésében, Szávai 
Márton közreműködésével, kiadta a 
Pro Énlaka Alapítvány és a Pécsi Tu-
dományegyetem Régészet Tanszéke.

2009. szeptember 24–26-án 
Mesterségek a székely közösségekben 
címmel szervezték meg a második 
konferenciát, amelyen számos intéz-
mény (székelykeresztúri, sepsiszent-
györgyi, székelyudvarhelyi múzeum, 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem, a szervező Pro Énlaka Ala-
pítvány és a Pécsi Tudományegyetem 
Régészeti Tanszéke, a marosvásárhe-
lyi Sapientia Egyetem Humántudo-
mányok tanszéke) szakemberei, illet-
ve néprajzosok, fiatal kutatók vettek 
részt. A témákat a tágabb vidék – Én-
lakától, Kőrispataktól Székelykeresz-
túrig, Oroszhegyig, Vargyasig – szol-
gáltatta, a rendezvény utolsó napján 

pedig a résztvevők környékbeli tanul-
mányútra indultak.

A megnyitóbeszédek előtt a falu-
hoz kötődő Czire Alpár fotós Vallo-
más Énlakához címen összeállított ki-
állítását tekinthettük meg, amelynek 
kapcsán az alkotó kiemelte: a 420 éve 
unitárius településnek 402 éve van is-
kolája, és a képek által időutazásra 
csábítja a nézőt. Értjük azt a célzást is, 
hogy ott közelebb van az ég a földhöz 
– nem csupán földrajzi elhelyezke-
dése miatt. Ennél szomorúbb, hogy a 
pár évtizede felső tagozatos iskola 
éppen ettől a tanévtől kezdve szűnt 
meg, takarékosságot célzó országos 
rendelkezés eredményeképpen. Még 
nem eléggé ismert a legnagyobb ma-
gyar mondása, miszerint aki az okta-
táson próbál takarékoskodni, az a 
nemzet jövőjén spórol... Visy Zsolt 
pécsi professzor abbéli reményét fo-
galmazta meg, hogy a konferencia te-
kintélyének növekedése hozzá fog já-
rulni Énlaka közösségének újbóli vi-
rágzásához.

P. Buzogány Árpád
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Időjárásra vonatkozó feljegyzések a
Szentléleki Római Katolikus

Egyházközség Domus Históriájában

Forrásközelben: Történelmi kútfó́k, dokumentumok elsó́ közlésben

A Domus História szerzője Lázár 
Albert plébános. Gróf Majláth Gusz-
táv Károly püspök 2871/1932. sz. ki-
nevezése alapján Lázár Albert 1932. 
december 28-án vette át a plébániát. 
Beköszöntője 1933. január 1-jén, az 
újévi szentmisén történt. A lelkipász-
tor – utólag a Domusban is (58–72. o.) 
részletesen kifejtett programja alapján 
– igazi apostoli küldetéstudattal kez-
dett hozzá nemes hivatásának megé-
léséhez. A Domus hasábjai, a Hitélet, 
az Egyesületi élet és az Anyagi admi-
nisztráció című fejezetek rávilágíta-
nak a fáradhatatlan lelkipásztor meg-
valósításaira, gondjaira, valamint 
azokra az akadályokra, amelyeket a 
trianoni diktátum és a második világ-
háborút követő szovjet megszállás, a 
magyar- és keresztényellenes román 
kommunista uralom gördített az erdé-
lyi magyarság boldogulása elé. Hősi 
küzdelmet folytatott a magyar katoli-
kus hitélet, a keresztény valláserköl-
csi felfogás és életvitel továbbvitelé-
ért, az egyházat fenntartó anyagi ala-
pok megőrzéséért és fejlesztéséért, 
egy olyan korszakban, amikor a pusz-
ta létfenntartás is emberfeletti ener-
giát igényelt. Több mint fél évszáza-
dos lelkipásztori pályafutását azzal 
koronázta a krisztusi lelkületű plébá-
nos, hogy nyugdíjas éveire készíttetett 
lakását az egyházközségnek adomá-
nyozta, hogy a mindenkori szentléleki 
plébános a ház haszonbéréért szent-
miséket végezzen majd az elhunyt 
adományozók és azok szüleinek lelki 
üdvéért. Előrehaladott korára és roz-
zant egészségére való tekintettel 
1983. június 28-án a terhes szolgálat 
alóli felmentését kérvényezte az agg 
plébános, de dr. Jakab Antal püspök 
válaszleiratában, amely ugyan a leg-
nagyobb elismeréssel illette a fél év-
századosnál hosszabb lelkészi helyt-
állását, arra kérte még a lelkipásztort, 
hogy az utódlás megoldásáig, ami 
nem is volt olyan könnyű dolog akkor, 
lévén paphiány, próbáljon őrhelyén 
maradni. 1984. szept. 30-án megtör-
tént a hívek és a lelkipásztor megható, 
feledhetetlen búcsúvétele a templomi 
gyülekezet zokogása közben.

Lázár Albert esperes-plébános kö-
zel fél századig állott az egyházköz-
ség élén. Igazi lelkipásztor volt, nehéz 
időszakban. 1987. február 2-án adta 
vissza lelkét az Úrnak. Síremlékét a 
szentléleki templomkerítésben hálás 
tisztelettel gondozzák szeretett hívei.

Domus Historiae, amelyet Lázár 
Albert plébános írni kezdett 1953. feb-
ruár 23-án, és nyugalomba vonulásá-
ig, 1984. szeptember 30-ig folyamato-
san vezetett 1–168. oldalig. Benedek 
Sándor plébános elődjei: Veress Imre, 
Bálint László és Dr. Tankó Ferenc, 
valamint a saját működése idejének 
kiemelkedő eseményeinek bejegyzését 
folytatta a 168–186. oldalig.

Lázár Albert plébános nehéz fela-
dat előtt állt, mert az egyházközség 
történetének forrásai, a plébánia le-
véltára a II. világháború végén közel 
teljesen megsemmisült, anyakönyvei 
a gondos elrejtésnek köszönhetően 
megmenekültek ugyan a pusztulástól, 
de a kommunizmus kezdetén felsőbb 
állami utasításra az anyakönyveket 
(1719-cel kezdődő hét kötetét) elvit-
ték. Ma a Román Országos Levéltár 
csíkszeredai Igazgatóságának a keze-
lésében vannak.

Saját jegyzeteire, kitűnő emléke-
zetére és lelkiismerete hangjára tá-

maszkodva igyekezett hű képet adni a 
plébánia hitéletéről, az egyesületek 
tevékenységéről és az anyagi ügyek 
adminisztrációjának vezetéséről. Idő-
közönként, a híveit érintő társadalmi, 
gazdasági és politikai változások 
ecsetelése mellett a rendkívüli időjá-
rási viszonyokat is lejegyezte. Ezeket 
közöljük az alábbiakban, kiegészítve 
saját észrevételeinkkel, alátámasztva 
a falu adatközlőinek tapasztalataival.

Nyár eleji hóesés a XIII. század-
ban. A plébánia eredetét magyarázó 
legenda szerint a templom védőszent-
jéről, Szentlélekistenről nevezték el 
az egyházközséget, és a település in-
nen kapta a nevét.

A csodás történetből megtudjuk: a 
több település közti vitát, hogy a kö-
zös templomot hová építsék fel, egy 
szokatlan időjárási esemény, egy nyár 
eleji hóesés döntötte el. Ti. a vitatkozó 
felek közül Farkaslaka és Malomfalva 
a topográfiailag központi helyen talál-
ható Cseretetőn, a falujukhoz köze-
lebb eső határban szerették volna felé-
píteni a közös templomot. A pünkösd 
napjára virradó éjszaka a mostani 
templom helyére friss hó esett. Szent-
lélekisten eljövetelének ünnepén e 
csodás jelt égi üzenetként értelmez-
ték, amely aztán eldöntötte a templom 
helyének vitáját a másik két falu, Bo-
gárfalva és a központi település, az új 
templom védőszentjéről elnevezett 
falu, Szentlélek javára.

„1893. június 7-én, délután óriási 
felhőszakadás következtében a Bo-
gárfalvi patak annyira megáradott, 
hogy mindent, amit útjában talált, ma-
gával sodort. Tizennyolc kisebb-na-
gyobb épületet pusztított el. Tizen-
négy család maradt hajléktalanul, s 
hét emberi élet is áldozatul esett. Bo-
gárfalván az árvíz többek közt elso-
dorta a községházát, Gáspár Józsefné 
szül. Fancsali Veronika szüleinek 
házát, csűrét és a melléképületeket, 
Szentléleken Geréb Domokos házát, 
csűrét és a melléképületeket, Bíró 
András házát, Bíró Mihály házát, Bíró 
Mózes csűrét, Geréb István házát, 
csűrét és Czigány Sándorné házát. 
Amikor Bogárfalváról a megáradt pa-
tak hozta az épületeket, s Szentlélek-
re Geréb Domokosékhoz értek az 
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épületek, ott, a patakpart menti fákban 
megakadva, úgy feldugták a vizet, 
hogy hamarosan keresztülloccsant a 
Geréb Domokos csűrének tetején. A 
hét vízbefúlt ember közül négynek a 
nevére emlékeznek a mostani öregek. 
Ezek a következők: 1. Geréb Domo-
kosné szül. Geréb Etelka, 2. ennek 3 
éves kislánya: Etelka, 3. Bíró Mihály 
édesanyja, 4. ez utóbbinak 3 éves kis-
lánya, Veronika. A többi háromnak a 
nevét a mostani emberek nem tudják. 
Péterffy plébános a fenti szomorú dol-
got jelentette a püspökségnek, s Fe-
renc püspök 50 forint segélyt küldött 
az árvízkárosultaknak.” (Domus His-
tória, 43-44. o.)

„A Nyikó szomszédos mellékvize 
a bogárfalvi patak. Északkeleti irány-
ból szalad le Bogárfalván keresztül. A 
malomnál szalad a Nyikóba. Csekély-
ke vize van ennek is, de nyáron telje-
sen kiszárad. Inkább esős időben víz-
gyűjtő és levezető. Esős időben, várat-
lan felhőszakadás esetén mindkét víz 
veszedelmessé válhatik. Nagy terüle-
tű hegyoldalról dobja be a vizet, mely 
ilyenkor tör-zúz. Sírfeliratok hirdetik 
veszedelmes voltukat:

Bíró Véri hamvát fedi
E gyászos sír kebele,
Kit a vízár gonosz keze
Korán sírba temete.

(1893. június 7-én, 4 éves korában)

Bíró Pálné, Imre Erzsi,
Ő is itten nyugszik.
A véletlen halál által
Ő is elsodortaték.

(1893. június 7-én, 66 éves korában)

Ge-
réb Etel, Geréb Domokosné halálát, 
de a kő kopottsága miatt a további szö-
veg nem olvasható.

Az 1913. évi nagy árvíz elvitte Fel-
szeg fedeles nagy hídját. De úgy meg 
volt csinálva, hogy nem tudta szét 
szedni, megmaradt egy darabban. El-
vitte Alszeg országútjának hídját. Ezt 

1is egy darabban emelte ki helyéből.”

2„Az 1893-as árvízről mesélték,  
hogy 9 embert vitt el az árvíz Bogár-
falváról és Szentlélekről. Az akkori 
pap, Péterffy méltóságos úr bément a 
harangozóval a csűrkertbe, hogy ta-

Szintén felírásos jelentés jelzi 

karjanak fel egy boglya szénát a Nyi-
kó martján. De olyan sebesen jött az 
ár, körülvette őket. Fel kellett men-
niök egy kőrisfára, egymást felhúzták, 
egymásnak meggyóntak félelmük-
ben, mert nem reméltek szabadulást.”

„1913-ban akkora volt a Nyikó, 
hogy a felszegi fedeles hidat lehozta a 
Simó-rétbe, a bogárfalvi hidat elvitte, 
s a temetőnél a nagy hidat is, pedig az 
új volt. A papilakot építette Bándi, s én 
is ott dolgoztam. Lementem a temető-
höz, hogy az árvizet megnézzük. Haj-
dó Mátyás 30 kalangya búzáját hozta 
a víz. Jött két koszorúfa, keresztbe 
fordult a hídnál, nekinyomta a sok 
vizes búzát a gerendáknak, nagyot 
reccsentek, szerencsére az ár tovább 
sodorta a törött gerendákat, s a búzát. 
Így nem vitte el Simó Áron házát. A 
víz feljött egészen hezzánk, a Szente 
utcába. Velünk szemben a Csáki utcán 
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vitte a malacot felfelé az ár.”

„Megemlékezem még az 1946. évi 
természeti katasztrófáról, a nagy szá-
razságról is. Május, június, július hó-
napokban és augusztus első felében 
semmi eső nem lett. A Nyikó-patak 
medre három hónapon keresztül tel-
jesen száraz lett. Sehol egy kis vizet, 
nedvességet nem lehetett benne 
találni.

Az előző évi búzavetés a téli és 
kora tavaszi nedvességtől 25–30 cm-
re még meg tudott nőni, de csak egy-
harmad-negyed termést hozott, ellen-
ben a tavasziak: kukorica, árpa, zab, 
krumpli stb. teljesen tönkrementek. 
Alig hozott 10–15%-os termést. Ez a 
nagy szárazság általában csak a Szé-
kelyföldet sújtotta. A föld annyira 
meghasadozott, hogy sötétben veszé-
lyes volt járni.

Akinek az előző évekből nem volt 
tartaléka, sok ínséget látott. Egy véka 
gabonáért, sőt egy kenyérrel is jó da-
rab birtokot lehetett vásárolni. Majd-
nem minden faluban emberi élet is 
esett áldozatul. Egyházközségünkben 
is volt egy szomorú eset: nyolcgyer-
mekes családapa, látva családja ínsé-
gét, megzavarodott és felakasztotta 
magát (Hajdó Lajos).

Majdnem minden családnál az 
élelmiszerhiányon kívül még az állat-
állomány takarmányozása is igen 
nagy gondot okozott, mert a fűter-
mést, ami tavasszal indult volt, a per-
zselő nap teljesen elszárította. Hogy 

mily kevés takarmány lett, mutatja az 
én esetem: 100 q helyett a birtokokról 
alig kaptam 5-6 q-t. A falvakban még 
voltak szalmafedeles csűrök. A csű-
rökről a zsúpot drága pénzen vásárol-
ták meg takarmánynak. Sok állat 
pusztult el éhségben. Nemcsak éhség-
ben, hanem szomjúságban is. Nagy 
probléma volt az élelem, de még talán 
nagyobb volt a vízhiány. A faluban a 
kutakból mind kifogyott a víz, csak 
egynéhányban volt valamennyi. 
Ezekből is csak – nagy sort állva – 
lehetett kapni, inni és főzni. Farkasla-
kától Malomfalváig a Nyikó fenekén 
sok helyen megpróbáltak kutakat ás-
ni. Talán két-három helyen sikerült 
kevés vízhez jutni. Az egész Valpad 
tájéka az útépítéskor alá volt kanali-
zálva. Ahol a szivárgóból víz jött ki, 
éjjelenkint csoportosan várták az em-
berek kádakkal, hordókkal, hogy víz-
hez jussanak. Udvarhelyre mentek a 
Küküllőre vízért. Különösen a szar-
vasmarha állomány vízellátása oko-
zott igen nagy gondot.

A fenti súlyos körülmények miatt a 
sokgyermekes családok télre a követ-
kező év aratásáig a nyugati várme-
gyék szórvány magyarságához adták 
gyermekeiket eltartásra. A diaszpórá-
ban lévő családok szép tanújelét adták 
együttérzésüknek és szeretetüknek.

1947-ben aztán megkönyörült az 
Úr Isten népünkön, s bőséges termést 
adott mindenből. Amikor júliusban a 
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Időjárásra vonatkozó feljegyzések a
Szentléleki Római Katolikus

Egyházközség Domus Históriájában

Forrásközelben: Történelmi kútfó́k, dokumentumok elsó́ közlésben

A Domus História szerzője Lázár 
Albert plébános. Gróf Majláth Gusz-
táv Károly püspök 2871/1932. sz. ki-
nevezése alapján Lázár Albert 1932. 
december 28-án vette át a plébániát. 
Beköszöntője 1933. január 1-jén, az 
újévi szentmisén történt. A lelkipász-
tor – utólag a Domusban is (58–72. o.) 
részletesen kifejtett programja alapján 
– igazi apostoli küldetéstudattal kez-
dett hozzá nemes hivatásának megé-
léséhez. A Domus hasábjai, a Hitélet, 
az Egyesületi élet és az Anyagi admi-
nisztráció című fejezetek rávilágíta-
nak a fáradhatatlan lelkipásztor meg-
valósításaira, gondjaira, valamint 
azokra az akadályokra, amelyeket a 
trianoni diktátum és a második világ-
háborút követő szovjet megszállás, a 
magyar- és keresztényellenes román 
kommunista uralom gördített az erdé-
lyi magyarság boldogulása elé. Hősi 
küzdelmet folytatott a magyar katoli-
kus hitélet, a keresztény valláserköl-
csi felfogás és életvitel továbbvitelé-
ért, az egyházat fenntartó anyagi ala-
pok megőrzéséért és fejlesztéséért, 
egy olyan korszakban, amikor a pusz-
ta létfenntartás is emberfeletti ener-
giát igényelt. Több mint fél évszáza-
dos lelkipásztori pályafutását azzal 
koronázta a krisztusi lelkületű plébá-
nos, hogy nyugdíjas éveire készíttetett 
lakását az egyházközségnek adomá-
nyozta, hogy a mindenkori szentléleki 
plébános a ház haszonbéréért szent-
miséket végezzen majd az elhunyt 
adományozók és azok szüleinek lelki 
üdvéért. Előrehaladott korára és roz-
zant egészségére való tekintettel 
1983. június 28-án a terhes szolgálat 
alóli felmentését kérvényezte az agg 
plébános, de dr. Jakab Antal püspök 
válaszleiratában, amely ugyan a leg-
nagyobb elismeréssel illette a fél év-
századosnál hosszabb lelkészi helyt-
állását, arra kérte még a lelkipásztort, 
hogy az utódlás megoldásáig, ami 
nem is volt olyan könnyű dolog akkor, 
lévén paphiány, próbáljon őrhelyén 
maradni. 1984. szept. 30-án megtör-
tént a hívek és a lelkipásztor megható, 
feledhetetlen búcsúvétele a templomi 
gyülekezet zokogása közben.

Lázár Albert esperes-plébános kö-
zel fél századig állott az egyházköz-
ség élén. Igazi lelkipásztor volt, nehéz 
időszakban. 1987. február 2-án adta 
vissza lelkét az Úrnak. Síremlékét a 
szentléleki templomkerítésben hálás 
tisztelettel gondozzák szeretett hívei.

Domus Historiae, amelyet Lázár 
Albert plébános írni kezdett 1953. feb-
ruár 23-án, és nyugalomba vonulásá-
ig, 1984. szeptember 30-ig folyamato-
san vezetett 1–168. oldalig. Benedek 
Sándor plébános elődjei: Veress Imre, 
Bálint László és Dr. Tankó Ferenc, 
valamint a saját működése idejének 
kiemelkedő eseményeinek bejegyzését 
folytatta a 168–186. oldalig.

Lázár Albert plébános nehéz fela-
dat előtt állt, mert az egyházközség 
történetének forrásai, a plébánia le-
véltára a II. világháború végén közel 
teljesen megsemmisült, anyakönyvei 
a gondos elrejtésnek köszönhetően 
megmenekültek ugyan a pusztulástól, 
de a kommunizmus kezdetén felsőbb 
állami utasításra az anyakönyveket 
(1719-cel kezdődő hét kötetét) elvit-
ték. Ma a Román Országos Levéltár 
csíkszeredai Igazgatóságának a keze-
lésében vannak.

Saját jegyzeteire, kitűnő emléke-
zetére és lelkiismerete hangjára tá-

maszkodva igyekezett hű képet adni a 
plébánia hitéletéről, az egyesületek 
tevékenységéről és az anyagi ügyek 
adminisztrációjának vezetéséről. Idő-
közönként, a híveit érintő társadalmi, 
gazdasági és politikai változások 
ecsetelése mellett a rendkívüli időjá-
rási viszonyokat is lejegyezte. Ezeket 
közöljük az alábbiakban, kiegészítve 
saját észrevételeinkkel, alátámasztva 
a falu adatközlőinek tapasztalataival.

Nyár eleji hóesés a XIII. század-
ban. A plébánia eredetét magyarázó 
legenda szerint a templom védőszent-
jéről, Szentlélekistenről nevezték el 
az egyházközséget, és a település in-
nen kapta a nevét.

A csodás történetből megtudjuk: a 
több település közti vitát, hogy a kö-
zös templomot hová építsék fel, egy 
szokatlan időjárási esemény, egy nyár 
eleji hóesés döntötte el. Ti. a vitatkozó 
felek közül Farkaslaka és Malomfalva 
a topográfiailag központi helyen talál-
ható Cseretetőn, a falujukhoz köze-
lebb eső határban szerették volna felé-
píteni a közös templomot. A pünkösd 
napjára virradó éjszaka a mostani 
templom helyére friss hó esett. Szent-
lélekisten eljövetelének ünnepén e 
csodás jelt égi üzenetként értelmez-
ték, amely aztán eldöntötte a templom 
helyének vitáját a másik két falu, Bo-
gárfalva és a központi település, az új 
templom védőszentjéről elnevezett 
falu, Szentlélek javára.

„1893. június 7-én, délután óriási 
felhőszakadás következtében a Bo-
gárfalvi patak annyira megáradott, 
hogy mindent, amit útjában talált, ma-
gával sodort. Tizennyolc kisebb-na-
gyobb épületet pusztított el. Tizen-
négy család maradt hajléktalanul, s 
hét emberi élet is áldozatul esett. Bo-
gárfalván az árvíz többek közt elso-
dorta a községházát, Gáspár Józsefné 
szül. Fancsali Veronika szüleinek 
házát, csűrét és a melléképületeket, 
Szentléleken Geréb Domokos házát, 
csűrét és a melléképületeket, Bíró 
András házát, Bíró Mihály házát, Bíró 
Mózes csűrét, Geréb István házát, 
csűrét és Czigány Sándorné házát. 
Amikor Bogárfalváról a megáradt pa-
tak hozta az épületeket, s Szentlélek-
re Geréb Domokosékhoz értek az 

27

épületek, ott, a patakpart menti fákban 
megakadva, úgy feldugták a vizet, 
hogy hamarosan keresztülloccsant a 
Geréb Domokos csűrének tetején. A 
hét vízbefúlt ember közül négynek a 
nevére emlékeznek a mostani öregek. 
Ezek a következők: 1. Geréb Domo-
kosné szül. Geréb Etelka, 2. ennek 3 
éves kislánya: Etelka, 3. Bíró Mihály 
édesanyja, 4. ez utóbbinak 3 éves kis-
lánya, Veronika. A többi háromnak a 
nevét a mostani emberek nem tudják. 
Péterffy plébános a fenti szomorú dol-
got jelentette a püspökségnek, s Fe-
renc püspök 50 forint segélyt küldött 
az árvízkárosultaknak.” (Domus His-
tória, 43-44. o.)

„A Nyikó szomszédos mellékvize 
a bogárfalvi patak. Északkeleti irány-
ból szalad le Bogárfalván keresztül. A 
malomnál szalad a Nyikóba. Csekély-
ke vize van ennek is, de nyáron telje-
sen kiszárad. Inkább esős időben víz-
gyűjtő és levezető. Esős időben, várat-
lan felhőszakadás esetén mindkét víz 
veszedelmessé válhatik. Nagy terüle-
tű hegyoldalról dobja be a vizet, mely 
ilyenkor tör-zúz. Sírfeliratok hirdetik 
veszedelmes voltukat:

Bíró Véri hamvát fedi
E gyászos sír kebele,
Kit a vízár gonosz keze
Korán sírba temete.

(1893. június 7-én, 4 éves korában)

Bíró Pálné, Imre Erzsi,
Ő is itten nyugszik.
A véletlen halál által
Ő is elsodortaték.

(1893. június 7-én, 66 éves korában)

Ge-
réb Etel, Geréb Domokosné halálát, 
de a kő kopottsága miatt a további szö-
veg nem olvasható.

Az 1913. évi nagy árvíz elvitte Fel-
szeg fedeles nagy hídját. De úgy meg 
volt csinálva, hogy nem tudta szét 
szedni, megmaradt egy darabban. El-
vitte Alszeg országútjának hídját. Ezt 

1is egy darabban emelte ki helyéből.”

2„Az 1893-as árvízről mesélték,  
hogy 9 embert vitt el az árvíz Bogár-
falváról és Szentlélekről. Az akkori 
pap, Péterffy méltóságos úr bément a 
harangozóval a csűrkertbe, hogy ta-

Szintén felírásos jelentés jelzi 

karjanak fel egy boglya szénát a Nyi-
kó martján. De olyan sebesen jött az 
ár, körülvette őket. Fel kellett men-
niök egy kőrisfára, egymást felhúzták, 
egymásnak meggyóntak félelmük-
ben, mert nem reméltek szabadulást.”

„1913-ban akkora volt a Nyikó, 
hogy a felszegi fedeles hidat lehozta a 
Simó-rétbe, a bogárfalvi hidat elvitte, 
s a temetőnél a nagy hidat is, pedig az 
új volt. A papilakot építette Bándi, s én 
is ott dolgoztam. Lementem a temető-
höz, hogy az árvizet megnézzük. Haj-
dó Mátyás 30 kalangya búzáját hozta 
a víz. Jött két koszorúfa, keresztbe 
fordult a hídnál, nekinyomta a sok 
vizes búzát a gerendáknak, nagyot 
reccsentek, szerencsére az ár tovább 
sodorta a törött gerendákat, s a búzát. 
Így nem vitte el Simó Áron házát. A 
víz feljött egészen hezzánk, a Szente 
utcába. Velünk szemben a Csáki utcán 
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vitte a malacot felfelé az ár.”

„Megemlékezem még az 1946. évi 
természeti katasztrófáról, a nagy szá-
razságról is. Május, június, július hó-
napokban és augusztus első felében 
semmi eső nem lett. A Nyikó-patak 
medre három hónapon keresztül tel-
jesen száraz lett. Sehol egy kis vizet, 
nedvességet nem lehetett benne 
találni.

Az előző évi búzavetés a téli és 
kora tavaszi nedvességtől 25–30 cm-
re még meg tudott nőni, de csak egy-
harmad-negyed termést hozott, ellen-
ben a tavasziak: kukorica, árpa, zab, 
krumpli stb. teljesen tönkrementek. 
Alig hozott 10–15%-os termést. Ez a 
nagy szárazság általában csak a Szé-
kelyföldet sújtotta. A föld annyira 
meghasadozott, hogy sötétben veszé-
lyes volt járni.

Akinek az előző évekből nem volt 
tartaléka, sok ínséget látott. Egy véka 
gabonáért, sőt egy kenyérrel is jó da-
rab birtokot lehetett vásárolni. Majd-
nem minden faluban emberi élet is 
esett áldozatul. Egyházközségünkben 
is volt egy szomorú eset: nyolcgyer-
mekes családapa, látva családja ínsé-
gét, megzavarodott és felakasztotta 
magát (Hajdó Lajos).

Majdnem minden családnál az 
élelmiszerhiányon kívül még az állat-
állomány takarmányozása is igen 
nagy gondot okozott, mert a fűter-
mést, ami tavasszal indult volt, a per-
zselő nap teljesen elszárította. Hogy 

mily kevés takarmány lett, mutatja az 
én esetem: 100 q helyett a birtokokról 
alig kaptam 5-6 q-t. A falvakban még 
voltak szalmafedeles csűrök. A csű-
rökről a zsúpot drága pénzen vásárol-
ták meg takarmánynak. Sok állat 
pusztult el éhségben. Nemcsak éhség-
ben, hanem szomjúságban is. Nagy 
probléma volt az élelem, de még talán 
nagyobb volt a vízhiány. A faluban a 
kutakból mind kifogyott a víz, csak 
egynéhányban volt valamennyi. 
Ezekből is csak – nagy sort állva – 
lehetett kapni, inni és főzni. Farkasla-
kától Malomfalváig a Nyikó fenekén 
sok helyen megpróbáltak kutakat ás-
ni. Talán két-három helyen sikerült 
kevés vízhez jutni. Az egész Valpad 
tájéka az útépítéskor alá volt kanali-
zálva. Ahol a szivárgóból víz jött ki, 
éjjelenkint csoportosan várták az em-
berek kádakkal, hordókkal, hogy víz-
hez jussanak. Udvarhelyre mentek a 
Küküllőre vízért. Különösen a szar-
vasmarha állomány vízellátása oko-
zott igen nagy gondot.

A fenti súlyos körülmények miatt a 
sokgyermekes családok télre a követ-
kező év aratásáig a nyugati várme-
gyék szórvány magyarságához adták 
gyermekeiket eltartásra. A diaszpórá-
ban lévő családok szép tanújelét adták 
együttérzésüknek és szeretetüknek.

1947-ben aztán megkönyörült az 
Úr Isten népünkön, s bőséges termést 
adott mindenből. Amikor júliusban a 
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villámhárítót 1961 januárjában szerel-
tettük a toronyra. Az állványozással 
együtt 4000 lejbe került.” (Domus 
História, 80–82. o.)

Az 1970. május 13-i árvíz. „Az 
1970. év súlyos természeti katasztró-
fát hozott az egész országra, különö-
sen Erdélyre. A májusi sok esőzések 
miatt két ízben voltak mindent elsöprő 
hatalmas árvizek. A két nagy folyó: a 
Duna és a Tisza hosszú időre kilépett a 
medréből, és a többi kisebb-nagyobb 
erdélyi mellékfolyó tízezreket, száz-
ezreket tettek hajléktalanokká, és több 
száz emberi élet is áldozatul esett. 
Amely agrár területek az ár övezetébe 
kerültek, azokon az évi mindenféle 
termény megsemmisült. Vasutak, or-
szágutak egy része hosszú időre vált 
járhatatlanná, különösen ott, ahonnan 
az árvíz a hidakat elsodorta. Sok he-
lyen óriási földcsuszamlások is vol-
tak. Így szülőfalumban is, Lövétén, 
ahol sok ház összeomlott, és sok csa-
ládot a falu alsó felére kellett áttele-
píteni.

Az árvizek megszűnése után az 
ország vezetősége felhívással fordult 
az egész művelt világ országaihoz, 
hogy adományaikkal segítsék az ár-
vizektől sokat szenvedett lakosságot. 
Jött is mindenfelől a jólelkű emberek 
ajándéka: pénz, élelem, ruha stb. Még 
a messze fekvő Amerikából is renge-
teg adomány érkezett. – Sajnos az 
adományok elosztásánál sok visszaé-
lés történt.

Itt, helyben Szentléleken, is sok 
kárt okozott a Fehérnyikó kiáradása. A 
patak mentén fekvő kertek, földterü-
letek terményei mind megsemmisül-
tek. Az egész faluban a plébános csűr-
kertjében volt a legnagyobb kár. Be is 
kérték a hatóságok a károkról a kimu-
tatást, de még a mai napig (1974. 
VIII.) sem adtak semmi kárpótlást. 
Nem is várunk! – 1893 óta, amiről már 
megemlékeztem, nem nőtt így meg a 
Nyikó-patak, mint most. A kert egy 
nagy tenger volt. A deszkakerítést, 
ahol találta, elsodorta. A kaszálóterü-
letet és a szántóterületet egészen le-
iszapolta. 5000 lej kárt állapítottak 
meg a hatóságok. (Egy jó tehén ára!)” 
(Domus História, 117-118. o.)

 Emlékszem, hogy 1970. május 13-
án délután nevelőtanácsi ülést tartot-
tunk a szentléleki általános iskolában. 

Az összejövetellel szinte egyidőben 
eredt el a záporeső, ami elég gyakori 
volt akkoriban. Fél négy fele telefo-
náltak Malomfalváról, hogy a Pap 
tanítóházaspár siessen haza, mert a 
Nyikó kilépett a medréből, és a faluba 
mindjárt nem lehet bemenni, olyan ro-
hamosan emelkedik az ár, hogy a Nyi-
kó a hidat megkerülte már, és az úttes-
ten gyorsan emelkedik a víz. A híd 
közelében lévő lakásuk is veszélyben 
van. (Csak a 2005-i nagy árvíz okozott 
komoly kárt a lakásukban.) Üzenet ér-
kezett Bogárfalváról is, hogy a még az 
iskolában lévő bogárfalvi gyermekek 
ne próbálkozzanak Szentlélek között 
hazamenni, mert a művelődési ott-
honnál kilépett a Nyikó a medréből, 
már derékig ér a víz, s csak a műúton, 
a Baknya felé kerülve mehetnek majd 
haza, ha a zápor csendesedik. Szent-
lélek faluközpontját elárasztotta a víz. 
Se Bogárfalva felé, a Pakot utcába, se 
a Szente utcába nem lehetett felmenni. 
A Simó rétet és a Kicsi rétet is elön-
tötte az ár. A Nyikóhoz közeli lakások 
pincéit és udvarait megtöltötte iszap-
pal. Épületekben nagy kár nem esett, 
mezőgazdaságban jelentős kárt oko-
zott az iszapot és más hordalékot visz-
szahagyó árvíz. Emberáldozat nem 
volt.

Az 1970. június végi árvíz. „Ez 
még az 1970. évit is felülmúlta. A 
Fehér-Nyikó, a két Küküllő, az Olt, a 
Maros, a Körösök stb. akkora pusztí-
tásokat okoztak, hogy emberemléke-
zet óta ekkora nem volt. Falvak és vá-
rosrészek kerültek víz alá és pusztul-
tak el. Több száz emberélet is áldoza-
tul esett. A sok esőzés miatt a gabona-
termés is nagyon gyenge volt. A zöld-
ség és a konyhakerti veteményekben 
is nagy hiányok voltak. Az egész falu-
ban most is a papi csűrkertben volt a 
legnagyobb a kár. A szántóföld min-
den termését és a sarjútermést is tönk-
retette. Az árvízkárokról a hatóságok 
most is bekérték a jelentést, de semmi 
kártérítést nem adtak…” (Domus His-
tória, 138. o.

Július 6-ra volt kitűzve Udvarhe-
lyen a bérmálás, s Szentléleken 8-ra. 
Márton Áron püspök úr, dr. Jakab An-
tal segéd püspök úrral az árvíz okozta 
nehézségek miatt csak nagy áldozatok 
árán, s másfélnapi utazással, Nagyvá-
rad és Kolozsvár felé kerülve jutott el 
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Székelyudvarhelyre. A hidakat, utakat 
tönkretette az árvíz. Az állami hatósá-
gok közben betiltották a bérmautat az 
árvizek miatt… Mindezek után csak 
egy hónap múlva került sor a bérma-
útra.” (Domus História, 142-143. o.)

„Az 1975-76. évi tél igen kemény 
és hosszú volt. 1975. november eleje 
óta változatlanul kitart a nagy tél. 
Annyi és olyan sok hó esett novem-
berben, decemberben és januárban, 
hogy a közutak sok helyen a nagy hó-
fúvások miatt járhatatlanná váltak. A 
hatóságoknak óriási erőfeszítésébe 
került, míg az utakat járhatóvá tették. 
Hosszú heteken keresztül sok-sok ha-
vat kellett lapátolni, hogy a lakások-
ból ki lehessen menni, s az udvarokon 
mozogni lehessen. Itt, Szentléleken a 
papilak és udvara olyan fekvésű, hogy 
a nagy léghuzat miatt állandó hófú-
vásokkal kellet küzdeni. S a nagy hi-
deg november eleje óta csak egy pár 
napra enyhült meg, s most is, febr. 11-
én óriási a hideg. 1953 óta még ilyen 
kemény tél nem volt. Mivel a papi la-
kásban a szobák igen magasak, tűzifá-
val alig lehet meggyőzni a fűtést há-
rom helységben. Ilyen körülmények 
között a tüzelőanyag kérdése na-
gyobb, mint a mindennapi kenyéré. A 
nagyon szigorú erdészeti törvények 
miatt alig lehet tűzifához jutni. A 
»zöld arany« csakugyan aranyat ér.” 
(Domus História, 147. o.)

„Az 1975-76. és 1976-77. évek te-
lein sok kárt tettek a gyümölcsösben a 
nagy tél miatt az erdőről beszorult 
őzcsordák. Ha nappal elkergettük az 
őzeket, éjjel újra és újra visszajöttek, s 
folytatták a kártevést. E könyv 129. 
oldalán említett 40 db Jonatán fajalma 
oltványokat a nagy hófúvás annyira 
betakarta, hogy a szépen fejlődött fia-
tal fáknak csak a koronája látszott ki a 
nagy hóból, s ezeket az őzcsordák 
majdnem teljesen lerágták. A 40-ből 
csak egy néhány maradt meg. Az ösz-
szerágcsált kis fákból sok kiszáradt, s 
amelyek megéltek nagy nehezen, fél-
szegek, egészségtelenek lettek.” (Do-
mus História, 151. o.) 

Földrengés. „1977. március 4-én 
este óriási katasztrófa sújtotta Romá-
niát: emberemlékezet óta nem tapasz-
talt földrengés rázta meg az ország 
délkeleti részét, s Erdély délkeleti ré-

szében is sok anyagi kárt okozott.
Az említett időben este irodai 

munkával foglalva ülök irodai 
székemben, s egyszer el kezd velem 
együtt himbálózni az asztal és a szék. 
Nézek hátra: ki mozgat székestől és 
asztalostól együtt? – Azonnal észre-
vettem, hogy földrengés van. Kiáltok 
a konyha felé Katica unokahúgom-
hoz, de már erre ő is rohan ki a kony-
hából az udvarra, s még mindig tart a 
földrengés. Az egész falu honlevő 
népe mind kiszalad az utcára, s elré-
mülve, csoportokba verődve szinte 
órákig nem mer visszamenni a há-
zakba. Aztán alig várta mindenki az 
álmatlan töltött éjszaka után, hogy mit 
mond reggel a rádió híradása. Borza-
lom volt hallgatni a végtelen szomorú 
hírt: Bukarest és környéke romokban 
hever, ezrek és ezrek pusztultak el a 
romok alatt, tízezrek és tízezrek lettek 
szerencsétlenné, százezrek váltak haj-
léktalanná. Csak hetek és hónapok 
után lehetett megtudni, hogy hányan 
haltak meg és lettek szerencsétlenné. 
A hivatalos statisztika kétezer halott-
ról és sok ezer sebesültről számolt be. 
Az ország minden falujában és váro-
sában azonnal gyűjtéseket rendeztek a 
hatóságok a súlyos károkat szenvedett 
lakosok megsegítésére. Külföld is 
megmozdult, s így sok segély érkezett 
az országba. A katonaság, diákság és 
más önkéntes jelentkezők százai és 
ezrei azonnal hozzáfogtak a romok el-
takarításához és az újjáépítéshez. Kü-
lönösen a Székelyföldről toboroztak 

mesterembereket: kőműveseket, 
ácsokat, szerelőket a sürgős helyreál-
lítási munkák elvégzéséhez. Innen is 
többen voltak bent a fővárosban.” 
(Domus História, 150. o.)

A tűzvészekre való visszaemléke-
zésekből kiemeljük a villámcsapás 

4okozta eseteket : az egyik a harmincas 
években az Ambrus Ferenc csűrének, 
a másik a Tamás Andor csűrének vil-
lám általi meggyulladása volt (1996. 
aug. 1-jén). Külön említést érdemel az 
1960. június 16-án a tornyot és a 
templomot ért villám okozta tüzeset. 
Az évszázadok folyamán többször 
megismétlődhetett ez az esemény, 
mert a templomjavítások során több-
szöri tűzeset nyomát tárták fel. Az 
1961 januárjában felszereltetett vil-
lámhárító, reméljük, véget vet a ha-
sonló katasztrófáknak. (Lásd Domus 
História, 80-81. o.)

Balázsi Dénes

szántóföldek búzatáblái már érni 
kezdtek, sok család nem várta be a 
rendes aratási időt, hanem a búzatáb-
lákban kiválogatták az érettebb kalá-
szokat, s zsákba gyűjtve, kidörzsölték 
az áldott búzaszemeket. Az életadó 
búzából hamarosan illatos kenyér ke-
rült a családok asztalára. Ilyenkor tér-
den állva, hálás könnyhullatások közt 
csókolta meg a családanya az első ka-
raj kenyeret. Ekkor tudták csak igazá-
ban megbecsülni: mi a mindennapi 
kenyér!” (Domus História, 96–98. o.)

„1960. június 16-án, délután 3 óra-
kor a villám becsapott a toronyba és a 
templomhajójába.

Sükő felől jövő óriási fekete felhő-
ből nagy villámlás és mennydörgés 
keletkezett, s a vihar elejében haran-
gozás közben történt a villámcsapás. 
A vastag toronyfalat hat helyen ütötte 
át, s a templom hajójának stukkótúrá-
járól, (mivel drót volt benne), a vako-
latot leverte, s egy padot is összetört 
egészen. Csak Isten különös csodája, 
hogy emberéletben nem esett kár, pe-
dig a villámcsapás idején heten tartóz-
kodtak az orgonatest megett és a to-
ronyban a harangkötélnél: Tóth Pál 
harangozó a feleségével, s még öt apró 
gyermek, akik a hírtelen, váratlan vi-
har elől az utcáról menekültek a temp-
lomba. A harangozót és feleségét a 
légnyomás a torony falához vágta, de 
nem súlyosan. A nagy ijedségen kívül 
más komoly baj nem történt. Az óriási 
csattanásra az éppen nálam tartózko-
dó Molnár Lázár csíkszentsimoni 
paptestvéremmel együtt a papilak iro-
dájából azonnal kimentünk a tornácra, 
hogy tájékozódjunk, lám mi történt. 
Éppen ekkor rohant be a templomból 
halálsápadtan az említett hét személy. 
Mindjárt észrevettük, hogy a torony 
mellett a templom fedélzete füstölni 
kezdett. A harangokat félreverve, a 
helyi tűzoltóság azonnal itt termett, s a 
fedélszerkezetet megbontva, a stuk-
kótúrában mindjárt megtalálták a tü-
zet, s tüstént eloltották. Míg ezek 
megtörténtek, a helyi községi tűzol-
tóság telefonon hívta az udvarhelyi 
tűzoltóságot, de mire azok megérkez-
tek, nem volt szükség rájuk. A rákö-
vetkező napokban, a mennyezetről le-
hullott vakolatot eltakarítva, a helyi 
kőművesek kijavították a hibákat, s 
lemeszeltettük a mennyezetet… A 
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villámhárítót 1961 januárjában szerel-
tettük a toronyra. Az állványozással 
együtt 4000 lejbe került.” (Domus 
História, 80–82. o.)

Az 1970. május 13-i árvíz. „Az 
1970. év súlyos természeti katasztró-
fát hozott az egész országra, különö-
sen Erdélyre. A májusi sok esőzések 
miatt két ízben voltak mindent elsöprő 
hatalmas árvizek. A két nagy folyó: a 
Duna és a Tisza hosszú időre kilépett a 
medréből, és a többi kisebb-nagyobb 
erdélyi mellékfolyó tízezreket, száz-
ezreket tettek hajléktalanokká, és több 
száz emberi élet is áldozatul esett. 
Amely agrár területek az ár övezetébe 
kerültek, azokon az évi mindenféle 
termény megsemmisült. Vasutak, or-
szágutak egy része hosszú időre vált 
járhatatlanná, különösen ott, ahonnan 
az árvíz a hidakat elsodorta. Sok he-
lyen óriási földcsuszamlások is vol-
tak. Így szülőfalumban is, Lövétén, 
ahol sok ház összeomlott, és sok csa-
ládot a falu alsó felére kellett áttele-
píteni.

Az árvizek megszűnése után az 
ország vezetősége felhívással fordult 
az egész művelt világ országaihoz, 
hogy adományaikkal segítsék az ár-
vizektől sokat szenvedett lakosságot. 
Jött is mindenfelől a jólelkű emberek 
ajándéka: pénz, élelem, ruha stb. Még 
a messze fekvő Amerikából is renge-
teg adomány érkezett. – Sajnos az 
adományok elosztásánál sok visszaé-
lés történt.

Itt, helyben Szentléleken, is sok 
kárt okozott a Fehérnyikó kiáradása. A 
patak mentén fekvő kertek, földterü-
letek terményei mind megsemmisül-
tek. Az egész faluban a plébános csűr-
kertjében volt a legnagyobb kár. Be is 
kérték a hatóságok a károkról a kimu-
tatást, de még a mai napig (1974. 
VIII.) sem adtak semmi kárpótlást. 
Nem is várunk! – 1893 óta, amiről már 
megemlékeztem, nem nőtt így meg a 
Nyikó-patak, mint most. A kert egy 
nagy tenger volt. A deszkakerítést, 
ahol találta, elsodorta. A kaszálóterü-
letet és a szántóterületet egészen le-
iszapolta. 5000 lej kárt állapítottak 
meg a hatóságok. (Egy jó tehén ára!)” 
(Domus História, 117-118. o.)

 Emlékszem, hogy 1970. május 13-
án délután nevelőtanácsi ülést tartot-
tunk a szentléleki általános iskolában. 

Az összejövetellel szinte egyidőben 
eredt el a záporeső, ami elég gyakori 
volt akkoriban. Fél négy fele telefo-
náltak Malomfalváról, hogy a Pap 
tanítóházaspár siessen haza, mert a 
Nyikó kilépett a medréből, és a faluba 
mindjárt nem lehet bemenni, olyan ro-
hamosan emelkedik az ár, hogy a Nyi-
kó a hidat megkerülte már, és az úttes-
ten gyorsan emelkedik a víz. A híd 
közelében lévő lakásuk is veszélyben 
van. (Csak a 2005-i nagy árvíz okozott 
komoly kárt a lakásukban.) Üzenet ér-
kezett Bogárfalváról is, hogy a még az 
iskolában lévő bogárfalvi gyermekek 
ne próbálkozzanak Szentlélek között 
hazamenni, mert a művelődési ott-
honnál kilépett a Nyikó a medréből, 
már derékig ér a víz, s csak a műúton, 
a Baknya felé kerülve mehetnek majd 
haza, ha a zápor csendesedik. Szent-
lélek faluközpontját elárasztotta a víz. 
Se Bogárfalva felé, a Pakot utcába, se 
a Szente utcába nem lehetett felmenni. 
A Simó rétet és a Kicsi rétet is elön-
tötte az ár. A Nyikóhoz közeli lakások 
pincéit és udvarait megtöltötte iszap-
pal. Épületekben nagy kár nem esett, 
mezőgazdaságban jelentős kárt oko-
zott az iszapot és más hordalékot visz-
szahagyó árvíz. Emberáldozat nem 
volt.

Az 1970. június végi árvíz. „Ez 
még az 1970. évit is felülmúlta. A 
Fehér-Nyikó, a két Küküllő, az Olt, a 
Maros, a Körösök stb. akkora pusztí-
tásokat okoztak, hogy emberemléke-
zet óta ekkora nem volt. Falvak és vá-
rosrészek kerültek víz alá és pusztul-
tak el. Több száz emberélet is áldoza-
tul esett. A sok esőzés miatt a gabona-
termés is nagyon gyenge volt. A zöld-
ség és a konyhakerti veteményekben 
is nagy hiányok voltak. Az egész falu-
ban most is a papi csűrkertben volt a 
legnagyobb a kár. A szántóföld min-
den termését és a sarjútermést is tönk-
retette. Az árvízkárokról a hatóságok 
most is bekérték a jelentést, de semmi 
kártérítést nem adtak…” (Domus His-
tória, 138. o.

Július 6-ra volt kitűzve Udvarhe-
lyen a bérmálás, s Szentléleken 8-ra. 
Márton Áron püspök úr, dr. Jakab An-
tal segéd püspök úrral az árvíz okozta 
nehézségek miatt csak nagy áldozatok 
árán, s másfélnapi utazással, Nagyvá-
rad és Kolozsvár felé kerülve jutott el 

„ 

ÖRÖKSÉGÜNK  III. évfolyam 3. szám (2009)

Székelyudvarhelyre. A hidakat, utakat 
tönkretette az árvíz. Az állami hatósá-
gok közben betiltották a bérmautat az 
árvizek miatt… Mindezek után csak 
egy hónap múlva került sor a bérma-
útra.” (Domus História, 142-143. o.)

„Az 1975-76. évi tél igen kemény 
és hosszú volt. 1975. november eleje 
óta változatlanul kitart a nagy tél. 
Annyi és olyan sok hó esett novem-
berben, decemberben és januárban, 
hogy a közutak sok helyen a nagy hó-
fúvások miatt járhatatlanná váltak. A 
hatóságoknak óriási erőfeszítésébe 
került, míg az utakat járhatóvá tették. 
Hosszú heteken keresztül sok-sok ha-
vat kellett lapátolni, hogy a lakások-
ból ki lehessen menni, s az udvarokon 
mozogni lehessen. Itt, Szentléleken a 
papilak és udvara olyan fekvésű, hogy 
a nagy léghuzat miatt állandó hófú-
vásokkal kellet küzdeni. S a nagy hi-
deg november eleje óta csak egy pár 
napra enyhült meg, s most is, febr. 11-
én óriási a hideg. 1953 óta még ilyen 
kemény tél nem volt. Mivel a papi la-
kásban a szobák igen magasak, tűzifá-
val alig lehet meggyőzni a fűtést há-
rom helységben. Ilyen körülmények 
között a tüzelőanyag kérdése na-
gyobb, mint a mindennapi kenyéré. A 
nagyon szigorú erdészeti törvények 
miatt alig lehet tűzifához jutni. A 
»zöld arany« csakugyan aranyat ér.” 
(Domus História, 147. o.)

„Az 1975-76. és 1976-77. évek te-
lein sok kárt tettek a gyümölcsösben a 
nagy tél miatt az erdőről beszorult 
őzcsordák. Ha nappal elkergettük az 
őzeket, éjjel újra és újra visszajöttek, s 
folytatták a kártevést. E könyv 129. 
oldalán említett 40 db Jonatán fajalma 
oltványokat a nagy hófúvás annyira 
betakarta, hogy a szépen fejlődött fia-
tal fáknak csak a koronája látszott ki a 
nagy hóból, s ezeket az őzcsordák 
majdnem teljesen lerágták. A 40-ből 
csak egy néhány maradt meg. Az ösz-
szerágcsált kis fákból sok kiszáradt, s 
amelyek megéltek nagy nehezen, fél-
szegek, egészségtelenek lettek.” (Do-
mus História, 151. o.) 

Földrengés. „1977. március 4-én 
este óriási katasztrófa sújtotta Romá-
niát: emberemlékezet óta nem tapasz-
talt földrengés rázta meg az ország 
délkeleti részét, s Erdély délkeleti ré-

szében is sok anyagi kárt okozott.
Az említett időben este irodai 

munkával foglalva ülök irodai 
székemben, s egyszer el kezd velem 
együtt himbálózni az asztal és a szék. 
Nézek hátra: ki mozgat székestől és 
asztalostól együtt? – Azonnal észre-
vettem, hogy földrengés van. Kiáltok 
a konyha felé Katica unokahúgom-
hoz, de már erre ő is rohan ki a kony-
hából az udvarra, s még mindig tart a 
földrengés. Az egész falu honlevő 
népe mind kiszalad az utcára, s elré-
mülve, csoportokba verődve szinte 
órákig nem mer visszamenni a há-
zakba. Aztán alig várta mindenki az 
álmatlan töltött éjszaka után, hogy mit 
mond reggel a rádió híradása. Borza-
lom volt hallgatni a végtelen szomorú 
hírt: Bukarest és környéke romokban 
hever, ezrek és ezrek pusztultak el a 
romok alatt, tízezrek és tízezrek lettek 
szerencsétlenné, százezrek váltak haj-
léktalanná. Csak hetek és hónapok 
után lehetett megtudni, hogy hányan 
haltak meg és lettek szerencsétlenné. 
A hivatalos statisztika kétezer halott-
ról és sok ezer sebesültről számolt be. 
Az ország minden falujában és váro-
sában azonnal gyűjtéseket rendeztek a 
hatóságok a súlyos károkat szenvedett 
lakosok megsegítésére. Külföld is 
megmozdult, s így sok segély érkezett 
az országba. A katonaság, diákság és 
más önkéntes jelentkezők százai és 
ezrei azonnal hozzáfogtak a romok el-
takarításához és az újjáépítéshez. Kü-
lönösen a Székelyföldről toboroztak 

mesterembereket: kőműveseket, 
ácsokat, szerelőket a sürgős helyreál-
lítási munkák elvégzéséhez. Innen is 
többen voltak bent a fővárosban.” 
(Domus História, 150. o.)

A tűzvészekre való visszaemléke-
zésekből kiemeljük a villámcsapás 

4okozta eseteket : az egyik a harmincas 
években az Ambrus Ferenc csűrének, 
a másik a Tamás Andor csűrének vil-
lám általi meggyulladása volt (1996. 
aug. 1-jén). Külön említést érdemel az 
1960. június 16-án a tornyot és a 
templomot ért villám okozta tüzeset. 
Az évszázadok folyamán többször 
megismétlődhetett ez az esemény, 
mert a templomjavítások során több-
szöri tűzeset nyomát tárták fel. Az 
1961 januárjában felszereltetett vil-
lámhárító, reméljük, véget vet a ha-
sonló katasztrófáknak. (Lásd Domus 
História, 80-81. o.)

Balázsi Dénes

szántóföldek búzatáblái már érni 
kezdtek, sok család nem várta be a 
rendes aratási időt, hanem a búzatáb-
lákban kiválogatták az érettebb kalá-
szokat, s zsákba gyűjtve, kidörzsölték 
az áldott búzaszemeket. Az életadó 
búzából hamarosan illatos kenyér ke-
rült a családok asztalára. Ilyenkor tér-
den állva, hálás könnyhullatások közt 
csókolta meg a családanya az első ka-
raj kenyeret. Ekkor tudták csak igazá-
ban megbecsülni: mi a mindennapi 
kenyér!” (Domus História, 96–98. o.)

„1960. június 16-án, délután 3 óra-
kor a villám becsapott a toronyba és a 
templomhajójába.

Sükő felől jövő óriási fekete felhő-
ből nagy villámlás és mennydörgés 
keletkezett, s a vihar elejében haran-
gozás közben történt a villámcsapás. 
A vastag toronyfalat hat helyen ütötte 
át, s a templom hajójának stukkótúrá-
járól, (mivel drót volt benne), a vako-
latot leverte, s egy padot is összetört 
egészen. Csak Isten különös csodája, 
hogy emberéletben nem esett kár, pe-
dig a villámcsapás idején heten tartóz-
kodtak az orgonatest megett és a to-
ronyban a harangkötélnél: Tóth Pál 
harangozó a feleségével, s még öt apró 
gyermek, akik a hírtelen, váratlan vi-
har elől az utcáról menekültek a temp-
lomba. A harangozót és feleségét a 
légnyomás a torony falához vágta, de 
nem súlyosan. A nagy ijedségen kívül 
más komoly baj nem történt. Az óriási 
csattanásra az éppen nálam tartózko-
dó Molnár Lázár csíkszentsimoni 
paptestvéremmel együtt a papilak iro-
dájából azonnal kimentünk a tornácra, 
hogy tájékozódjunk, lám mi történt. 
Éppen ekkor rohant be a templomból 
halálsápadtan az említett hét személy. 
Mindjárt észrevettük, hogy a torony 
mellett a templom fedélzete füstölni 
kezdett. A harangokat félreverve, a 
helyi tűzoltóság azonnal itt termett, s a 
fedélszerkezetet megbontva, a stuk-
kótúrában mindjárt megtalálták a tü-
zet, s tüstént eloltották. Míg ezek 
megtörténtek, a helyi községi tűzol-
tóság telefonon hívta az udvarhelyi 
tűzoltóságot, de mire azok megérkez-
tek, nem volt szükség rájuk. A rákö-
vetkező napokban, a mennyezetről le-
hullott vakolatot eltakarítva, a helyi 
kőművesek kijavították a hibákat, s 
lemeszeltettük a mennyezetet… A 

1. Dr. P. Benedek Fidél: Szentlélek falu mo-
nográfiája. In: Balázsi Dénes: Székely-
szentlélek 670 éve. Székelyudvarhely, 
2003. 17-18.
2. Id. Szente Dénes (1893–1980) közlése.
3. Id. Szente Dénes (1893–1980) közlése.
4. Balázsi Dénes: Székelyszentlélek 670 éve. 
Székelyudvarhely, 2003. 176-177.
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Szentlélek katolikus temploma
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més, 1943). Magyarországra teleped-
ve a román–magyar kapcsolatokról 
közölt tanulmányokat. Budapesten 
halt meg 1993. február 24-én.
10 – 160 éve, 1849-ben született 
Nagygalambfalván László Polikárp 
Miklós Ferenc-rendi tanár. A Polikárp 
nevet a rendbe való belépésekor vette 
fel. Gyulafehérváron, majd Budapes-
ten végzett teológiai tanulmányokat. 
1865-ben lépett be a rendbe, 1872-ben 
szentelték pappá. A csíksomlyói gim-
náziumban, majd Kolozsváron, Vaj-
dahunyadon és Mikházán teológiát 
tanított. Az erdélyi rendtartomány fő-
nöke, ilyen minőségében támogatta a 
belső reformokat. 1903–9 között Ró-
mába hívták, a rend római vezeté-
sében tanácsos és a kapisztránus rend-
tartomány-vizitátor generálisa volt. 
Szászmedgyesen halt meg 1910. má-
jus 15-én.
12 – 55 éve született Etéden Szőke – 
férje után Lőrinczi Magdolna szer-
kesztő. Kolozsváron orosz–magyar 
szakot végzett, tanított Etéden, majd 
Bukarestbe került a nyolcvanas évek 
elején pionír szakirányítónak. A Ion 
Creangă Könyvkiadó, illetve a Műve-
lődés folyóirat szerkesztője.

17 – 95 éve született Székelyke-
resztúron Márkos Albert zeneszerző, 
karmester. 1946-tól 1981. június 11-
én bekövetkezett haláláig a kolozsvári 
Gh. Dima Zeneművészeti Főiskola ta-
nára volt. Verseket zenésített meg, ze-
neműveket írt (pl. Korondi bál c. szín-
padi játék). A székelykeresztúri dal-
egylet 1991-ben az ő nevét vette fel. 
28 – 125 éve, 1884-ben született Ko-
lozsváron Jaklovszky Dénes peda-
gógiai szakíró és műfordító. Gö-
rög–latin, majd francia és román 
nyelvből szerzett oklevelet. Tanított 
Székelyudvarhelyen. Nyugalomba 
vonulása (1943) után, az ötvenes 
években Udvarhelyre visszatérve új-
ból tanított. Oroszból, románból, né-
metből, latinból és görögből fordított, 
több lapban közölte is fordításait. 
Lakatos István csíkkozmási plébános 
1702-ben írt, kéziratos latin nyelvű 
munkáját is lefordította: Székelyud-
varhely legrégibb leírása. 1968. júni-
us 5-én halt meg Udvarhelyen.

November

3 – 150 éve, 1859-ben született Szent-
ábrahámon József János tanító, köl-
tő és író. Székelykeresztúron 1881-
ben végezte a tanítóképzőt, majd Fir-
tosváralján tanított (1882–1925). Fir-
tosi rezedák címmel hálás tanítványai 
adták ki elbeszéléseit és verseit (Szé-
kelyudvarhely, 1936) halála (1935. 
március 16, Brassó) után. Emléke ma 
is él Firtosváralján, kéziratos, gépelt 
vagy lapokban megjelent írásait őrzik. 
13 – 100 éve, 1909-ben született Kis-
solymosban Kovács Lajos, idős Ko-
vács Lajos egyházi író, műfordító fia. 
Brassóban, majd a keresztúri Unitá-
rius Főgimnáziumban járt középisko-
lába, Marburgban, Oxfordban és 
Strasbourgban főiskolára, utóbbi he-
lyen teológiai doktori címet szerzett. 
Sepsiszentgyörgyön szolgált, 1943– 
1972 között Kolozsváron volt teoló-
giai tanár, 1972-ben választották uni-
tárius püspökké. A Keresztény Mag-
vető és az Unitárius Közlöny szer-
kesztője, tanulmányokat is közölt. 
21 – egy és negyed százada, 1884-ben 
született Kányádban Nagy Lajos re-

formátus egyházi író. Székelyudvar-
helyen, a Református Kollégiumban 
végzett (1904), a kolozsvári teológián 
szerzett lelkészi oklevelet (1908), Jé-
nában és Göttingában képezte magát. 
Székelykeresztúron, Zsibón, Beszter-
cén volt segédlelkész, majd 1911-től 
lelkész Székelykeresztúron, 1929-től 
esperes. Munkatársa volt a Reformá-
tus Szemle, Az Út, Lelkipásztor, Egy-
házi Figyelő lapoknak, 1925–32 kö-
zött szerkesztette a Harangszó c. la-
pot. 1949. április 10-én halt meg Szé-
kelykeresztúron. Önálló munkája: Az 
udvarhelyi református egyházmegye 
múltja és jelene (Székelyudvarhely, 
1942).
22 – 55 éve született Szentábrahámon 
Rezi Elek unitárius lelkész, teológiai 
tanár. 1973-ban érettségizett Székely-
keresztúron, 1978-ban végezte teoló-
giai tanulmányait Kolozsváron. Man-
chesterben is tanult, 1990-ben dok-
torált. 1986-tól teológiai tanár, a Ke-
resztény Magvető és az Unitárius Köz-
löny szerkesztőségének tagja. 
29 – 20 éve hunyt el Budapesten Bö-
zödi György író, szociográfus és tör-
ténész. 1913. március 9-én született 
Bözödön. Családneve Jakab, szülőfa-
luja nevét később vette fel. Két év ko-
lozsvári teológiai tanulmány után jo-
got és bölcsészetet tanult. Újságíró, 
szerkesztő, később a kolozsvári Egye-
temi Könyvtár tisztviselője volt, majd 
az 1848-49-es Történelmi Ereklye 
Múzeum őre. 1939-ben Baumgarten-
díjat kapott. Írásait több lap közölte. 
1957-től nyugdíjazásáig (1975) aka-
démiai kutatóként dolgozott. Verset, 
novellát a harmincas évektől közölt. A 
népélet realista ábrázolásával hívta fel 
magára a figyelmet. Ismert munkája a 
Székely bánja (Kolozsvár, 1938) szo-
ciográfiai írás. A bözödi Bágyi János 
meséinek gyűjtésével és közlésével (A 
tréfás farkas, Bp., 1942, Az eszös 
gyermök Buk., 1958, illetve A Nap s a 
Hold keresése. Bözödi népmesék. Bp., 
1993) a néprajzi szakirodalom is szá-
mon tartja. Román népmeséket és kor-
társ szerzőket fordított magyarra. 
Szépírói munkássága mellett történel-
mi tárgyú közlései ismeretek. Jelentős 
falukutató anyaggyűjtése. Hatalmas 

mennyiségű jegyzetanyaga maradt 
feldolgozatlanul. 1989. november 25-
én hunyt el Budapesten, szülőfaluja 
temetőjében nyugszik.

December

4 – 5 éve hunyt el Kolozsváron Szabó 
Gyula író. Homoródalmáson született 
1930. szeptember 11-én. Székelyke-
resztúron érettségizett (1942) az uni-
tárius gimnáziumban. Magyar szakos 
tanári oklevelet szerzett a kolozsvári 
egyetemen 1954-ben. 1957-től az 
Utunk (majd Helikon) szerkesztője 
volt nyugdíjba vonulásáig (1992). 
Regényei közül legismertebbek a kol-
lektivizálásról írt trilógia: Gondos 
atyafiság, illetve négykötetes törté-
nelmi regényfolyama, A sátán labdái.
6 – 20 éve, 1989-ben halt meg 
Kolozsváron Jodál Gábor zeneszer-
ző. Udvarhelyen született 1913. ápri-
lis 12-én. Az udvarhelyi katolikus fő-
gimnáziumban tanult, Kolozsváron 
jogot végzett, majd a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Ko-
dály Zoltán tanítványa volt. A kolozs-
vári zenekonzervatóriumban tanított.
22 – 20 éve, 1989-ben halt meg Szé-
kelyudvarhelyen Muzsnayné Csiz-
madia Gabriella ifjúsági író. Vág-
újhelyen született 1893-ban, 1913-
ban szüleivel Parajdra költözött. Kicsi 

Székely Mózsi nagy Meseországban c. 
kötete 1973-ban jelent meg. Történe-
teket, verseket közölt a lapokban, 
1946-ban a Szabad Szó novellapályá-
zatát nyerte meg. 
23 – 120 éve, 1889-ben született Far-
cádon Sándor Áron, költői nevén 
Farcádi Sándor. Székelyudvarhelyen 
járt középiskolába, hivatalnokként 
dolgozott, majd Brassóba, később 
(1942) Budapestre költözött. 1926-től 
a Kemény Zsigmond Társaság tagja 
volt. Verset, kritikát közölt, nyelveze-
te művészi, a népnyelvből ihletődő, 
keserű humorú. Három verskötetét 
adták ki. A magyar fővárosban halt 
meg 1952. november 16-án.
28 – 130 éve született Siménfalván 
Ürmösi József unitárius lelkész, író. 
Kolozsváron halt meg 1953. január 
22-én. A szövetkezeti mozgalom lel-
kes szervezője volt. 
31 – 120 éve, 1889-ben született Tor-
datúron Finta Gerő költő és műfor-
dító. 1915–1928 között Udvarhelyen 
tanított a református kollégiumban. 
Verseit, román fordításait, kritikáit 
több lap közölte.

Összeállította P. Buzogány Árpád

ÉvfordulóinkÉvfordulóink

tő és pedagógiai író. 1928-ban végezte 
a keresztúri tanítóképzőt, Fenyőkúton 
tanított, majd 1931–1944 között Pa-
takfalván, Parajdon és Fiatfalván. A 
háború után három évet töltött hadi-
fogságban, a magyar fővárosban tele-
pedett le, egyetemet végzett, a neve-
léstudomány doktora címet 1969-ben 
szerezte meg. Első verskötete Tompa 
előszavával és Tomcsa Sándor cím-
laprajzával jelent meg (Gyónás, 1934, 
Székelyudvarhely). Tükör előtt cím-
mel 1937-ben újabb verskötettel je-
lentkezett, részt vett a szövetkezeti 
szervező munkában, patakfalvi vonat-
kozású írása az Ingyenmunka (Ter-

Szabó Gyula
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Bözödi György

Október

7 – 90 éve, 1919-ben született Bandi 
Dezső képzőművész, népművelő Ma-
gyarsároson. Szobrászatot tanult a 
magyar fővárosban, a negyvenes 
évektől Marosvásárhelyen rajztanár-
ként, majd népművészeti szakirányí-
tóként dolgozott. Az abásfalvi hábo-
rús emlékművet helyi mesterekkel kö-
zösen készítette a negyvenes évek ele-
jén. Számos népi alkotási kört irá-
nyított megyénkben is. A háziipari 
mesterségek – szövés, varrás, kerá-
mia, faragás – felélesztésében, az al-
kotók ízlésvilágának alakításában út-
törő munkát végzett.
10 – 100 éve, 1909-ben született 
Szentháromságon Kovács Péter köl-
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més, 1943). Magyarországra teleped-
ve a román–magyar kapcsolatokról 
közölt tanulmányokat. Budapesten 
halt meg 1993. február 24-én.
10 – 160 éve, 1849-ben született 
Nagygalambfalván László Polikárp 
Miklós Ferenc-rendi tanár. A Polikárp 
nevet a rendbe való belépésekor vette 
fel. Gyulafehérváron, majd Budapes-
ten végzett teológiai tanulmányokat. 
1865-ben lépett be a rendbe, 1872-ben 
szentelték pappá. A csíksomlyói gim-
náziumban, majd Kolozsváron, Vaj-
dahunyadon és Mikházán teológiát 
tanított. Az erdélyi rendtartomány fő-
nöke, ilyen minőségében támogatta a 
belső reformokat. 1903–9 között Ró-
mába hívták, a rend római vezeté-
sében tanácsos és a kapisztránus rend-
tartomány-vizitátor generálisa volt. 
Szászmedgyesen halt meg 1910. má-
jus 15-én.
12 – 55 éve született Etéden Szőke – 
férje után Lőrinczi Magdolna szer-
kesztő. Kolozsváron orosz–magyar 
szakot végzett, tanított Etéden, majd 
Bukarestbe került a nyolcvanas évek 
elején pionír szakirányítónak. A Ion 
Creangă Könyvkiadó, illetve a Műve-
lődés folyóirat szerkesztője.

17 – 95 éve született Székelyke-
resztúron Márkos Albert zeneszerző, 
karmester. 1946-tól 1981. június 11-
én bekövetkezett haláláig a kolozsvári 
Gh. Dima Zeneművészeti Főiskola ta-
nára volt. Verseket zenésített meg, ze-
neműveket írt (pl. Korondi bál c. szín-
padi játék). A székelykeresztúri dal-
egylet 1991-ben az ő nevét vette fel. 
28 – 125 éve, 1884-ben született Ko-
lozsváron Jaklovszky Dénes peda-
gógiai szakíró és műfordító. Gö-
rög–latin, majd francia és román 
nyelvből szerzett oklevelet. Tanított 
Székelyudvarhelyen. Nyugalomba 
vonulása (1943) után, az ötvenes 
években Udvarhelyre visszatérve új-
ból tanított. Oroszból, románból, né-
metből, latinból és görögből fordított, 
több lapban közölte is fordításait. 
Lakatos István csíkkozmási plébános 
1702-ben írt, kéziratos latin nyelvű 
munkáját is lefordította: Székelyud-
varhely legrégibb leírása. 1968. júni-
us 5-én halt meg Udvarhelyen.
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3 – 150 éve, 1859-ben született Szent-
ábrahámon József János tanító, köl-
tő és író. Székelykeresztúron 1881-
ben végezte a tanítóképzőt, majd Fir-
tosváralján tanított (1882–1925). Fir-
tosi rezedák címmel hálás tanítványai 
adták ki elbeszéléseit és verseit (Szé-
kelyudvarhely, 1936) halála (1935. 
március 16, Brassó) után. Emléke ma 
is él Firtosváralján, kéziratos, gépelt 
vagy lapokban megjelent írásait őrzik. 
13 – 100 éve, 1909-ben született Kis-
solymosban Kovács Lajos, idős Ko-
vács Lajos egyházi író, műfordító fia. 
Brassóban, majd a keresztúri Unitá-
rius Főgimnáziumban járt középisko-
lába, Marburgban, Oxfordban és 
Strasbourgban főiskolára, utóbbi he-
lyen teológiai doktori címet szerzett. 
Sepsiszentgyörgyön szolgált, 1943– 
1972 között Kolozsváron volt teoló-
giai tanár, 1972-ben választották uni-
tárius püspökké. A Keresztény Mag-
vető és az Unitárius Közlöny szer-
kesztője, tanulmányokat is közölt. 
21 – egy és negyed százada, 1884-ben 
született Kányádban Nagy Lajos re-

formátus egyházi író. Székelyudvar-
helyen, a Református Kollégiumban 
végzett (1904), a kolozsvári teológián 
szerzett lelkészi oklevelet (1908), Jé-
nában és Göttingában képezte magát. 
Székelykeresztúron, Zsibón, Beszter-
cén volt segédlelkész, majd 1911-től 
lelkész Székelykeresztúron, 1929-től 
esperes. Munkatársa volt a Reformá-
tus Szemle, Az Út, Lelkipásztor, Egy-
házi Figyelő lapoknak, 1925–32 kö-
zött szerkesztette a Harangszó c. la-
pot. 1949. április 10-én halt meg Szé-
kelykeresztúron. Önálló munkája: Az 
udvarhelyi református egyházmegye 
múltja és jelene (Székelyudvarhely, 
1942).
22 – 55 éve született Szentábrahámon 
Rezi Elek unitárius lelkész, teológiai 
tanár. 1973-ban érettségizett Székely-
keresztúron, 1978-ban végezte teoló-
giai tanulmányait Kolozsváron. Man-
chesterben is tanult, 1990-ben dok-
torált. 1986-tól teológiai tanár, a Ke-
resztény Magvető és az Unitárius Köz-
löny szerkesztőségének tagja. 
29 – 20 éve hunyt el Budapesten Bö-
zödi György író, szociográfus és tör-
ténész. 1913. március 9-én született 
Bözödön. Családneve Jakab, szülőfa-
luja nevét később vette fel. Két év ko-
lozsvári teológiai tanulmány után jo-
got és bölcsészetet tanult. Újságíró, 
szerkesztő, később a kolozsvári Egye-
temi Könyvtár tisztviselője volt, majd 
az 1848-49-es Történelmi Ereklye 
Múzeum őre. 1939-ben Baumgarten-
díjat kapott. Írásait több lap közölte. 
1957-től nyugdíjazásáig (1975) aka-
démiai kutatóként dolgozott. Verset, 
novellát a harmincas évektől közölt. A 
népélet realista ábrázolásával hívta fel 
magára a figyelmet. Ismert munkája a 
Székely bánja (Kolozsvár, 1938) szo-
ciográfiai írás. A bözödi Bágyi János 
meséinek gyűjtésével és közlésével (A 
tréfás farkas, Bp., 1942, Az eszös 
gyermök Buk., 1958, illetve A Nap s a 
Hold keresése. Bözödi népmesék. Bp., 
1993) a néprajzi szakirodalom is szá-
mon tartja. Román népmeséket és kor-
társ szerzőket fordított magyarra. 
Szépírói munkássága mellett történel-
mi tárgyú közlései ismeretek. Jelentős 
falukutató anyaggyűjtése. Hatalmas 

mennyiségű jegyzetanyaga maradt 
feldolgozatlanul. 1989. november 25-
én hunyt el Budapesten, szülőfaluja 
temetőjében nyugszik.
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4 – 5 éve hunyt el Kolozsváron Szabó 
Gyula író. Homoródalmáson született 
1930. szeptember 11-én. Székelyke-
resztúron érettségizett (1942) az uni-
tárius gimnáziumban. Magyar szakos 
tanári oklevelet szerzett a kolozsvári 
egyetemen 1954-ben. 1957-től az 
Utunk (majd Helikon) szerkesztője 
volt nyugdíjba vonulásáig (1992). 
Regényei közül legismertebbek a kol-
lektivizálásról írt trilógia: Gondos 
atyafiság, illetve négykötetes törté-
nelmi regényfolyama, A sátán labdái.
6 – 20 éve, 1989-ben halt meg 
Kolozsváron Jodál Gábor zeneszer-
ző. Udvarhelyen született 1913. ápri-
lis 12-én. Az udvarhelyi katolikus fő-
gimnáziumban tanult, Kolozsváron 
jogot végzett, majd a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Ko-
dály Zoltán tanítványa volt. A kolozs-
vári zenekonzervatóriumban tanított.
22 – 20 éve, 1989-ben halt meg Szé-
kelyudvarhelyen Muzsnayné Csiz-
madia Gabriella ifjúsági író. Vág-
újhelyen született 1893-ban, 1913-
ban szüleivel Parajdra költözött. Kicsi 

Székely Mózsi nagy Meseországban c. 
kötete 1973-ban jelent meg. Történe-
teket, verseket közölt a lapokban, 
1946-ban a Szabad Szó novellapályá-
zatát nyerte meg. 
23 – 120 éve, 1889-ben született Far-
cádon Sándor Áron, költői nevén 
Farcádi Sándor. Székelyudvarhelyen 
járt középiskolába, hivatalnokként 
dolgozott, majd Brassóba, később 
(1942) Budapestre költözött. 1926-től 
a Kemény Zsigmond Társaság tagja 
volt. Verset, kritikát közölt, nyelveze-
te művészi, a népnyelvből ihletődő, 
keserű humorú. Három verskötetét 
adták ki. A magyar fővárosban halt 
meg 1952. november 16-án.
28 – 130 éve született Siménfalván 
Ürmösi József unitárius lelkész, író. 
Kolozsváron halt meg 1953. január 
22-én. A szövetkezeti mozgalom lel-
kes szervezője volt. 
31 – 120 éve, 1889-ben született Tor-
datúron Finta Gerő költő és műfor-
dító. 1915–1928 között Udvarhelyen 
tanított a református kollégiumban. 
Verseit, román fordításait, kritikáit 
több lap közölte.

Összeállította P. Buzogány Árpád
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tő és pedagógiai író. 1928-ban végezte 
a keresztúri tanítóképzőt, Fenyőkúton 
tanított, majd 1931–1944 között Pa-
takfalván, Parajdon és Fiatfalván. A 
háború után három évet töltött hadi-
fogságban, a magyar fővárosban tele-
pedett le, egyetemet végzett, a neve-
léstudomány doktora címet 1969-ben 
szerezte meg. Első verskötete Tompa 
előszavával és Tomcsa Sándor cím-
laprajzával jelent meg (Gyónás, 1934, 
Székelyudvarhely). Tükör előtt cím-
mel 1937-ben újabb verskötettel je-
lentkezett, részt vett a szövetkezeti 
szervező munkában, patakfalvi vonat-
kozású írása az Ingyenmunka (Ter-

Szabó Gyula
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7 – 90 éve, 1919-ben született Bandi 
Dezső képzőművész, népművelő Ma-
gyarsároson. Szobrászatot tanult a 
magyar fővárosban, a negyvenes 
évektől Marosvásárhelyen rajztanár-
ként, majd népművészeti szakirányí-
tóként dolgozott. Az abásfalvi hábo-
rús emlékművet helyi mesterekkel kö-
zösen készítette a negyvenes évek ele-
jén. Számos népi alkotási kört irá-
nyított megyénkben is. A háziipari 
mesterségek – szövés, varrás, kerá-
mia, faragás – felélesztésében, az al-
kotók ízlésvilágának alakításában út-
törő munkát végzett.
10 – 100 éve, 1909-ben született 
Szentháromságon Kovács Péter köl-



A gyimesbükki néprajzi gyűjtemény.
Ádám Gyula felvételei.
Lásd cikkünket a 22. oldalon.
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