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Harmadik, az előzőekhez képest 
bővített kiadásban jelent meg múlt év-
ben Vofkori György Székelyudvar-
hely. Várostörténet képekben című 
munkája. A kétkötetes mű a békéscsa-
bai Typografika Kft. kitűnő kivitele-
zésében került ki a sajtó alól. 

Mivel a fényképezés fontossága 
vitathatatlan, és a képi dokumentálás 
főként egy ilyen típusú munkában el-
engedhetetlen, az első kötet az anya-
város fotótörténetével kezdődik, majd 
várostörténettel (népesség, gazdasági 
élet, tanintézmények, egészségügy) és 
ún. ismerkedő sétákkal, leírásokkal 
(főtér és környéke, katolikus gimná-
zium, református kollégium, benne a 
Tudományos Könyvtár) folytatódik. 
Külön fejezetben tehetünk közelmúlt-
beli képzeletbeli kirándulást a Kőke-
reszt tértől az egykori Szentimrefalva, 
vagy a villanytelep, a kórház, vasútál-
lomás, illetve Bethlenfalva és Kadics-
falva irányába, útba ejtve az új lakó-
negyed egyházközségeit is, vagy el-
lenkező irányba, a Kossuth utcán in-
dulva a Jézus szíve kápolnáig, meg 
Szombatfalva felé. 

Az egymás mellé helyezett több 
évtizedes meg tegnap-tegnapelőtti 
fényképek meglepő bizonyítékok, 
hogy mekkora változás következik be 
– szinte észrevétlenül – egy-egy utcá-
ban: épületeket újítanak fel, bontanak, 
az utcakép teljesen más lesz. Az egy-
kori anyaszékből a város vonzáskö-
rében maradt több, mint százhúsz 
település mindegyikén a legtöbb em-
bernek van emléke mindarról, amit a 
szerző hangyaszorgalommal rakott 
egymás mellé. Egy élet is kevés nyo-
mon követni, lejegyezni vagy ké-
pekkel adatolni a napi, lassúnak tűnő, 
de évtizedek távlatából döbbenetes 
átépítést, fejlődést. Mert ki emlékszik 
már arra, hogy az egykori Szabó Ká-
roly vendéglő (ma könyvtár) előtt au-
tóbusz-állomás volt, vagy hogy mi-
lyen volt a Korona vendéglő a Varga-
patak mellett?

A második kötet a Nagy-Küküllőn 
túli Szombatfalva régebbi és újabb 
épületeinek, utcáinak ismertetése után 

a város egykori fürdőit veszi sorra: 
Solymossy- és Gergely-féle sósfürdő, 
a gyógyiszapjáról ismert Fekete-tó és 
Szejke – nyilván ezekről az oldalakról 
nem hiányoznak a borvizet szállító bi-
valyfogatok képei. És – bár területileg 
nem tartozik ide – a homoródi fürdőt 
is tárgyalja Vofkori György. 

Mivel a vidék kereskedelmi köz-
pontja, vásáros helye Udvarhely, a 
könyv bő fejezetben tárgyalja a gaz-
dasági élet fellendülésének kezdeteit, 
a fa és bőr megmunkálását, kisipart, 
lakatosságot, szállítást, kereskedel-
met, majd a gyáripar létrejöttét és a 
fontosabb helyi vállalkozások tör-
ténetét. 

A műkedvelő dalárdák, dalkörök, 
kórusok, színjátszók hazai és nemzet-
közi elismerést szereztek a műfajnak 
és a városnak már egy évszázaddal ez-
előtt is. A már megszűnt fúvószenekar 
a Székely Dalegylet keretében alakult 
és működött. A Népszínház nélkül 
nem jöhetett volna létre a Tomcsa 
Sándor Színház; az Udvarhely Tánc-
műhellyé vált néptáncműhely alaku-
lása és önállóvá válása is a helyi kultu-
rális kínálatot bővíti. 

Vofkori a helyi sajtó leltárszerű át-
tekintése után a város egyik és mind-
inkább egykorinak nevezhető büszke-
ségét, a helyi sportéletet iktatta be 
utolsó fejezetként. Hatalmas téma, hi-
szen átfogó és – miként szerzőnk tette 
– napjainkig ívelő összefoglalás, ta-
nulmány nem született még e témá-
ban. Nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a közművelődés tömeg-
alapjának megszűnése után a sport az 
egyetlen terület, amely nagy népsze-
rűséggel bír és hatalmas tömegeket 
képes megmozgatni.

A Búcsúzó után a bibliográfia és a 
több nyelvű tartalmi összefoglaló zár-
ja a könyvet. Légifelvételek, számta-
lan archív és jelenünket bemutató 
fénykép mellett a szerző stílusa és 
pontos adatai jelentik a harmadik 
kiadás legfőbb erényeit. Székely-
keresztúr, Gyergyószentmiklós és 
Csíksomlyó mellett Székelyudvar-
hely képes történetével Vofkori 

György új műfajt teremtett tájainkon, 
sokszorosan bizonyítva a helyismeret 
hasznát és fontosságát, mely iránti 
elkötelezettsége – évtizedek adatgyűj-
téseinek tulajdoníthatóan – meghozta 
másoknak is tetsző gyümölcseit.

P. Buzogány Árpád

tani. Ha összekötik az olló két szárát, a 
farkas nem tudja kitátani a száját, és 
nem viszi el a juhokat.
– Két karácsony között nem szabad 
mosott ruhát kiteríteni, mert ahány ru-
hát kiterítenek, annyi juhbőr fog terí-
tékre kerülni. (Ezt sokan ma is tartják.)
– Ha a juh elkárosodik, akkor a fejét a 
kapu közé kell elásni, hogy a többi ne 
dögöljön meg.
– Fancsali Tamás még ma is emléke-
zik, hogy amikor ő pásztor volt, egy ki-
csi emberke ment el többször a major-
ház előtt, a botjához szorított egy zacs-
kót. Amelyik juhra ránézett, az ment 
utána.
– K. Laji pakulár térden állva vagy 
lekucorodva beszélgetett a juhokkal, 
azok köréje gyűltek és hallgatták. 
Nyilván, ha akarta, el is csalhatta őket.
– Azt mondják, hogy a vén Fábiánnak 
is olyan tudománya volt, hogy amikor 
elszegődött majornak, azon a nyáron a 
szomszéd majorok mind megbuktak s 
ő meggazdagodott, mert elvette a töb-
biek tejét.

Népi időjóslás az esztenákon
Esőt jelent: 
Ha a macska mosdik a füttő előtt. Ha 
Gordon pipál. Ha a tyúkok nem ülnek 
el korán, vagy fákra ülnek. Ha a legyek 
csípnek. Ha a verebek csapatban csiri-
pelnek. Ha a targyík (foltos szala-
mandra) hágóra menyen. Ha a varjak 
erősen kárognak. Ha a békák erősen 
brekegnek (kérik az esőt). Ha a marhák 
táncolnak a legelőn. Ha a hajnal piros, 
de virradatra megfeketedik. Ha a ga-
nén gomba nő. Ha a juhok a kosár kö-
zepébe összebújnak. Ha a nap homály-
ban nyugszik le. Ha a kenyérből kijön 
az avas füstszag. Ha a föld szagjai job-
ban érződnek. Ha a kecseti vagy szent-
mihályi harangszó hallatszik. Ha a 
zöldharkály kiált. Ha eső után a földből 
sok giliszta jön ki, tovább tart az esős 
idő.
Jó időt jelez:
Ha a tücskök ciripelnek. Ha a köd le-
száll a lankákba. Ha a kaliba füstje 
egyenesen felszáll. Ha a fecskék maga-
san repülnek. Ha a nap szépen vissza-
süt. Ha a tyúkok korán elülnek. Ha bő a 
harmat. Ha hajnalban köd van, de reg-
gelre felszáll. Ha a juhok a kosárban a 
lésza mellé körülfeküsznek. Ha a tűz 
vígan ég. A gólya esős nyáron meg-
hagyja az összes fiait, de ha száraz nyár 
lesz, egyet kidob.

Új műfaj:
képes várostörténetek

Népi gyógymódok a juhtartásban
A rontások mágikus elhárítása mellett 
sokféle népi gyógymód is kialakult. A 
régi pásztorok idejében nem voltak vé-
dőoltások, ennyi gyógyszer nem állott 
a rendelkezésükre. A népi gyógymó-
dok a nép tudásán, természetismere-
tén, gyakorlati tapasztalatán, de a népi 
hitvilágon, a legkülönbözőbb hiedel-
meken is alapszanak.
– Puffadás, felfújódás esetén kömény-
mag, vereshagyma és fenyőbors főze-
tét töltötték a beteg juh szájába.
– Ha a juhok jóllaktak egy here- vagy 
lucernatáblában, akkor közülük sok 
felfújódott, s ha nem kezelték, akkor 
rövidesen földhöz verte magát és meg-
döglött. Pakot Gáspár bácsi legjobb 
ellenszernek tartotta a puffadás ellen, 
ha gyorsan fűzfavesszőt nyestek, a juh 
száját szétfeszítették, a vesszőt bele-
helyezve hátrakötötték a fejéhez. Az 
állat kínjában rágta, a fűzfa nedvét le-
nyelte, az rövidesen megindította a bö-
fögést, így lelohadt. A fiától hallottam, 
Pistától, aki már maga is öreg ember.
– A meghimlősödött juh fülén vagy va-
lahol, ahol vért érhetett, selyemszálat 
húztak keresztül, majd azt a többi juh 
fülén is áthúzták. Valószínű védőoltás 
szerepét töltötte be, de erre az egyszerű 
ember csak gyakorlat útján jöhetett rá.
– A száj- és körömfájást kékköves víz-
zel vagy főtt paradicsom levével pró-
bálták gyógyítani. Mások savóban, 
rézüstben halméregfüvet (Euphorbia 
pannonica) lobbantottak fel, s úgy for-
rón belemártották a beteg juh lábát. 
Hogy használt-e, azt nem tudom, mert 
szomorú emlékem van a száj- és kö-

römfájás következtében elrendelt ka-
ranténról.
– Az erdei halméregfű tökéletes a far-
kasmarás ellen is. Találja minden állat 
megsérült testét. Meg kell főzni, levé-
vel mosni a sebet, légy nem járja, és a 
gyulladást is megszünteti. Ha gyaka 
(földből kiálló favég) szúrja meg az 
állat lábát, ezzel kell gyógykezelni.
– A büdös sántaság ellen csak a kés 
segít és a nyúzófa, de volt, aki próbál-
kozott kékköves oldattal való lemo-
sással (rézgálic).
– A lesavózás (ülemér) általános beteg-
ség volt a juhoknál. Ilyenkor megtü-
zesedett a tőgyük, véres, vízszerű sa-
vót fejtek ki belőle. Mégsem szabadott 
a fejést ráhagyni, mert akkor a juh el-
meddült. Ilyenkor egy hétig nem adtak 
sót a juhoknak. Máskor naponta nyal-
nak. Utána 10–15 centi magas friss 
kendert vágtak össze, s azt sóval ve-
gyítve tették a juhok elé. Azok a sóra 
kiéhezve, megették kenderestől 
együtt, mondta Sztojka János, ő bizo-
nyosan tudja, mert régi pásztorember.
– A „tárgyarag” vagy „vérája” a juhá-
szok szerint rohamos vérgyulladás. A 
juhnak nagy láza van, kitátott szájjal 
lélegzik. A homlokon megszúrták 
bicskaheggyel, s az innen folyó vért a 
juh szájába kenték. Egy félórán belül 
meggyógyult.
– A kergeteges juhnak csak nyúzófa az 
orvossága.
– A kecskéken apró, vörös tetű szokott 
lenni. Ha egy istállóban hál hideg te-
leken a többi állattal, akkor könnyen 
átmászik azokra is. A kecsketetű na-
gyon szeret beköltözni a ló sörényébe. 
Csípi, a lónak viszket, és egész éjszaka 
súrolja a nyakát a jászol oldalához. 
Reggelre a sörény összegubancolódik. 
Erről mondták a régi asszonyok még 
egy pár évvel ezelőtt is, hogy a bo-
szorkányok befonták a ló haját. A 
tetves állatot a pásztor szerint zászpa 
főzetével kell lemosni.

Jakab Rozália

Jakab Zsigmond rajza
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