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Leemelték a pozsonyi koronázó templom tetejéről a to-
rony díszét, Szent István koronájának mását, mert a temp-
lom tornyával együtt ezt is teljesen felújítják. A temp-
lomban 1563 és 1830 között tizenegy magyar királyt és 
kilenc királynét koronáztak meg. Hegymászók segítsége 
kellett ahhoz, hogy a Szent Márton székesegyház, vagyis a 
koronázó templom 85 méter magas tornyának tetejéről 
leemeljék a Szent István-i korona mását. A szakemberek 
órákig dolgoztak, hogy épségben a restaurátor műhelybe 
kerülhessen a 150 kilogrammos, 164 centiméter magas és 
120 centiméter átmérőjű aranyozott korona. A korona a 
XIX. század közepén került a torony tetejére, miután 1833-
ban egy tűzvész elpusztította a korábbi, nagyobbat. „A to-
ronydísz belsejében a leemelés után kordokumentumokat, 
XVIII. és XIX. századi iratokat találtak.” – tudósított a 
közelmúltban egy újsághír, megemlítve egy érdekes szo-
kást, kordokumentumok, iratok elhelyezését a torony-
gombban. 

Köztudott, hogy a templomok „toronygombjában iratok 
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és pénz van” elhelyezve, de csak Dankó Imre  és Keszeg 
2

Vilmos  kutatásai foglalták össze a korábbi híradásokat, és 
tárták fel e különös szokás és a toronygombiratok mi-
benlétét.

A legkorábbi adatok Erdélyből származnak, 1601-ben a 
marosvásárhelyi református vártemplom tornyába és 1600 
körül a csíksomlyói római katolikus templom tornyába 
helyeztek iratokat. Később az ilyenfajta híradás az utó-
kornak, ez a legmagasabb, nehezen megközelíthető rejtek-
helyen elhelyezett „palackposta” általánossá vált a Kárpát-
medencében. 

A Haáz Rezső Múzeum levéltárába (ismeretlen körül-
mények között) Homoródszentpál unitárius temploma 
toronygombiratainak négy lapja került be, melyeket jelen-

3leg a csíkszeredai állami levéltárban őriznek.  
A toronygombban 1906-ban a következő iratokat 

találták: 
1. Az elkészített gomb rejtekébe emlékezetül elteendő 

pénzt ajándékozók névsora (nem teljes).
2. A Nemes Szent Páli Unitária Nemes Eklésia… (nem 

teljes) kezdetűt 1827-ből. 
3. A villámhárító feltétele alkalmából … 1906. július 11. 

A község elöljárói, élükön Ürmösi József lelkésszel 
hitelesítették az okiratot. A toronygombban elhelyezett ér-
mék között az ókori Hadrianus császár érméi is megta-
lálhatók. Ezek az itteni római tábor területén kerültek elő. 

4. Az Ezen irományokat… kezdetű iratban leírják az új 
toronygomb feltételének okát, az egyház és a község elöl-
járóinak és a kivitelező vállalkozók neveit.

Az alábbiakban a felsorolt iratokat tesszük közzé.

Zepeczaner Jenő
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dornál mint házi nevelő dolgozott. Ké-
sőbb ugyanott pap lett. Innen hívták meg 
tanárnak a székelyudvarhelyi Református 
Kollégiumhoz 1832-ben. Itt 34 évig, 
1866-ban bekövetkezett haláláig tanított. 
Tíz esztendeig volt a kollégium rektora. 
1866. szeptember 29-én távozott az élők 
sorából. Örök álmát a helybéli református 
temetőben alussza.

Az emlékoszlop avatási ünnepségét 
tornaünnepély követte. Ezután évente 
ismétlődtek a kollégiumkertben rendezett 
tornabemutatók, melyek nemcsak az is-
kolának, hanem az egész városnak voltak 
az ünnepei. A kollégiumkertet körülvevő 
évszázados fák árnyékában elhelyezett 
padokról szemlélhettük a tornaünnepé-
lyeket.

A kollégiumkertnek sportteleppé való 
kiképzése hosszú évtizedek kitartó mun-
kájának volt az eredménye. Ebből a 
munkából a kollégium tanuló ifjúsága ala-
posan kivette a részét. Pavilon (tornate-
rem) épült, és teniszpálya működött. A 
kertben kis arborétum gyönyörködtette a 
látogatót. Megjegyezném, hogy a kertet 
nemcsak a kollégium, illetve később a 
Református Tanítóképző növendékei 
látogatták, hanem más iskolák, így a Ró-
mai Katolikus Főgimnázium növendékei 
is.

A kollégiumkert pavilonja

Miután a Református Kollégium bir-
tokba vette az örökhagyó kívánsága sze-
rint az egykori Magyarósi-kert területét – 
melyet ezután kollégiumkertnek neveztek 
–, rövidesen a kert közepére egy nagy-
méretű, nyitott, zsindellyel fedett színt 
építettek. Ez részben a testgyakorlás helye 
volt, nyújtóval, korláttal felszerelve, rész-
ben pedig menedékhelyül szolgált az 
ifjúságnak rossz idő esetén. Ezt a helyi-
séget 1890-ben táncteremmé alakították. 
Az ifjúság itt tartotta majálisát és nyári 
táncmulatságát, de egyesületek is gyakran 
vették igénybe. 1898. június 12-én, egy 
mulatság alkalmával tűzvész áldozata lett 
a terem.

Rövidesen felvetődött a terem újjáépí-
tésének gondolata. Az első tervek a fából 
való építésre vonatkoztak. Új lendületet 
és elgondolást hozott 1912-ben a kollé-
gium új épületének építése. Magyar Vil-
mos budapesti műépítész, az új iskola-
épület tervezője a kollégiumkerti új terem 
faoszlopos szerkezete helyett vasbeton 
szerkezet alkalmazását javasolta. Így ké-
szült el az építkezési terv. Miután a szük-
séges pénz is rendelkezésre állt, 1913. 
április 1-jén megkezdődött a pavilon 
építése. Az épület húsz vasbeton oszlopon 

2nyugszik, és magába foglal egy 160 m  
2területű termet, két 16-16 m  területű öltö-

2zőt és egy 48 m  területű nyitott előcsar-
nokot. Az ablakkeretek vasból készültek, 
a fedél vasbeton, többszörös kátrányszi-
getelővel behúzva. Faanyagot a beton-
lapra fektetett padlón kívül csak az ajtók-
hoz használtak. Így épült fel Székely-
udvarhely első vasbeton épülete, melyet 
1914-ben helyeztek üzembe.

A kollégiumkert az államosításig, 
1948-ig az örökhagyó rektor kívánsága 
szerint működött. Valóban tanuló- és 

játszóhelye volt a kollégium, illetve ké-
sőbb a tanítóképző ifjúságának. Ezután 
még néhány évig kerti ünnepélyek, 
majálisok színhelye lett. Majd lebontották 
a kert bejáratánál lévő gondnoki házat, 
vandál kezek eltávolították a Magyarósi-
emlékoszlopot, mely egy terméskőből 
kiképzett kis emelkedőre épült. Még az 
emlékoszlopot tartó köveket is elhordták. 
Kivágták a kertet körülvevő évszázados 
fákat, megsemmisült a kis arborétum is, 
akárcsak a kert padjai.

Nemrég kerestem fel az egykori kollé-
giumkert területét. Ma csak a vasbetonból 
épített pavilon emlékeztet a kertre. A pavi-
lon egyik oldalán a sportpályára néző le-
látó, a másik oldalán sportszálló épült. Az 
egykoron példásan rendezett kert területe, 
a tornabemutatók színhelye gyökeresen 
megváltozott.

Magyarósi Szőke József emléke

A Református Kollégium egykori ne-
ves tanárának és bőkezű adományozó-
jának emlékét a történelem lapjain kívül a 
városi múzeum képtárában látható port-
réja őrzi, mely Barabás Miklós alkotása. A 
református temetőkertben a Magyarósi 
családnak két, egymás szomszédságában 
álló, kőből készült síremlék állít örök 
mementót. Az egyik sírkövön Magyarósi 
Sz. József neve olvasható. A másik sír-
emléken az 58 éves korában elhunyt fele-
ségének a neve szerepel.

Talán eljön az ideje, hogy a lerombolt 
Magyarósi-emlékoszlopot visszahelyez-
zük az őt megillető helyre. És legyen az 
egykori kollégiumkert területe ismét – az 
örökhagyó végakarata szerint – az ifjúság 
tanuló- és pihenőhelye!

Péter Attila

Tornaünnepély a kollégiumkertben
Kováts István felvétele

Gimnazista növendékek (köztük a 
szerző édesapja is) a Magyarósi-em-
lékoszlopnál 1911-ben

1.

Az elkészült gomb rejtekeibe emlékezetül elteendő pénzt 
ajándékoztak a következendők:

1. Tekintetes H. Oklándi Kováts Józseff Úr, a Mlgs. Gróff 
Bethlen György Úr ő Nga. [?] Arendatora – ajándékozott 
egy – 1 Rforintos Bancót.
2. Tekintetes Dállyai Beke Mihály Úr a Mgs. Gr. Rhédei 
László Úr udvara Arendatora egy 1827-be vert ezüst hat-
forintost.
3. Tekintetes Sz. Keresztúri Nagy János Úr a Méltóságos 
Gróff Bethlen Imre Úr ő Excellenciája udvarát tartó Aren-
dator – adott egy ezüst tíz krajcárost, de anno 1815, – egy 
ezüst hat krajcárost, de anno 1694, – egy ezüst garasost de 
1820 és egy ezüst krajcárt járó rézpénzt de 1816. 

Ezen Pénzeken kívül belé tétettek a következendők: 
A.) Mostan folyamatban lévő pénzek.
1. egy darab 1811-ről fogva 6 krajcárra le szállított 30 
krajcáros réz, 
2. más, ugyan akkor 18 krajcárból 3-ra szállított rézpénz, 
3. más darab garasos rézpénz, 1812-ben veretett, 
4. egy három krajcáros, mely 1811-től fogva 2 krajcárt 
teszen, 
5. mostan folyamatba lévő krajcárosok, 4 darab, 
6. ezüst váltó fél krajcáros és egy negyedes. 

B.) Huszonöt darab régi pénzek. 
A fenn írtakon kívül az országba folyó pénzek, melyek ide 
nem tétettek, ezek: 

a.) Arany pénzek
1. Souverain d'or 33 Rf 20 kr. 
2. Hollandus arany 11 Rf 15 kr. 
3. Császári arany 11 Rf 15 kr. 

b.) Ezüst pénzek
1. koronás tallér 5 Rf 30 kr. 
2. más tallér 5 Rf - 
3. 4 márjásos tallér 2 Rf 45 kr. 
4. egy forintos tallér 2 Rf 30 kr. 
5. két márjásos 1 Rf 22 kr. 
6. húsz krajcáros 50 kr. 
7. Leopold márjás 37 kr. 
8. tíz krajcáros 25 kr. 
9. öt krajcáros 12 kr. 
[10.] egy garasos 7 kr. 

b.) Bancó pénzek, ezek kétfélék a.) ezüst becsűek [?] és b.) 
váltók, rézbecsűek. 
Egy átalyában pedig 1819-től fogva ezüst pénznek kel-
letvén járni, –a váltó réz és bankó pénzzel 2 és ½ annyival 
fizettetnek, úgy hogy egy forint ezüst pénzért kettő és fél 
forint fizetődik. 
Emre Ferencné Harkó Kata, Péter Andrásné Gál [?] Asszo-

A homoródszentpáli
toronygomb

Jelzések, emlékek, vélemények
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nyok adtanak külön-külön hat-hat krajcárt, hogy a gombba 
tétessenek.

2.

A Homoród Szent Páli Unitaria Nemes Eklésia érdemes 
tagjai közül azoknak nevei, akik az 1827-ik esztendőben 
újonnan épített toronyra megkívántatott új gomb készít-
tetésére adakoztak, s adakozásoknak Specificatiója követ-
kezők szerént:

3. 

A villám hárító feltétele alkalmából a következő pénz[ek] 
tétettek a torony gombjába: 

Sándor Ferenc, ki 20 évig volt községi főbíró egy frtot.
Sándor János, megyebíró 10, 20 fill[ér] és 1 kor[ona].
Sándor Balázs 1 fill[ér] és 2 fil[lér]
Szabó Mózes tanító és postamester 1 dr [darab] 11-ik szá-
zadbeli régi pénz
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15 évvel ezelőtt (1891) tornyunkat villám sújtotta és abban 
tetemes kárt tett. 
1905. évben Ürmösi József lelkész indítványozta, hogy 
készítessen az egyh[áz] község villámhárítót a toronyra. Az 
egyházközség vezetősége az indítványhoz hozzájárult, és 
úgy határozott, hogy a költségek fedezésére két kévés ada-
kozásra hívja fel a híveket. Amíg azonban ez összegyűlne, 
az egyh[áz] községnek valamelyik alapítványából kölcsön 
vett összegből a megcsináltatás elhatároztatott. 
E sorok írásakor a magyar unitár[ius] egyház püspöke Fő-
tiszt[eletű] Ferencz József, az udvarhelyi egyházkör es-
perese Tiszteletes Kisgyörgy Sándor vargyasi lelkész, jegy-
zője Pál Ferenc oklándi lelkész. Homoródszentpál lelkésze 
ez időben Ürmösi József. Énekvezér és állami tanító Szabó 
Mózes. 

Egy[ház] község gondnoka: Sándor János, egyház község 
pénztárnoka: Imre Sándor. 

Kebli tanácsosok: 
Sándor Ferenc Sándor Lajos Sándor József
Bencze Dénes ifj. Dimén Elek Tamás Sándor
Dimén Sándor id. Dimén Lajos

Homoródszentpál polgári község elöljárói a következők: 
Jegyzője: Kiss Jenő körjegyző, 

Bencze Zsuzsánna tanítóné és postamesterné Hadriánus 
pénze 1 drb
Szabó Rezső szintén 1 drb
Szabó Irma szintén 1 drb 
Kis Jenő egy krajcár (régi) 

H. Szentpál, 1906. július 11. 
Ürmösi József 
lelkész

Kiss Jenő Szabó Mózes
körjegyző áll. ig. tanító
 
[Szén?] Mihály Sándor Ferenc
homoródszentpéteri pap

Bencze Zsuzsánna Nagy Gyula 
állami tanítóné [?] tanító

4.

Ezen irományokat [egy] csomag pénzzel együtt meg-
kaptuk és átolvastuk [?] 1906. év július hó 11-én, a mikor a 
torony-gombot levették az alábbi okon: 

főbírája: ifj. Dimén Dénes,
albírája: Ifj. Dimén Ábel. 

A vállalkozók: Csomor József vállalkozó Agyagfalváról, 
Derzsi Árp[ád] bádogos Székelyudvarhelyről, kik 220 
koronáért készítették meg a villámhárítót. 

Feltették a gombot 1906. július 11-én. 
Ürmösi József
lelkész
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Adományok 
Pénzül Gabonául Nevei az Adakozóknak 

Mft Dr Véka Kupa 
Tiszteletes Pap Balzó 
Józseff Úr 

5    

Mester Hajós Mihály Úr   1  
Gábor Mihály   1  
Zoltán András     
Bató István     
Gábor István   1  
Dimény Józseff   1  
Dimény László    8 
Neder Istvánné    4 
Sándor István  50   
Máthé István    2 
Pál Józseff    2 
Cseke Kata és Annók    3 
[Gagyi?] Ferenc   1  
Demjén Sigmond   1  
Demjén Mihály   1  
Demjén Józsefné    8 
Demjén Pál 1    
Demény András    1  
Demény Gergely    8 
Demény Ferenc   1  
Demény Mihály   2  
Jósa János    8 
Hárczegi Pál    8 
Szabó János 1    
Máthé Péter   1  
Tóth Ferenc    6 
Küs Ferenc    8 
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Dimén Sándor id. Dimén Lajos

Homoródszentpál polgári község elöljárói a következők: 
Jegyzője: Kiss Jenő körjegyző, 

Bencze Zsuzsánna tanítóné és postamesterné Hadriánus 
pénze 1 drb
Szabó Rezső szintén 1 drb
Szabó Irma szintén 1 drb 
Kis Jenő egy krajcár (régi) 

H. Szentpál, 1906. július 11. 
Ürmösi József 
lelkész

Kiss Jenő Szabó Mózes
körjegyző áll. ig. tanító
 
[Szén?] Mihály Sándor Ferenc
homoródszentpéteri pap

Bencze Zsuzsánna Nagy Gyula 
állami tanítóné [?] tanító

4.

Ezen irományokat [egy] csomag pénzzel együtt meg-
kaptuk és átolvastuk [?] 1906. év július hó 11-én, a mikor a 
torony-gombot levették az alábbi okon: 

főbírája: ifj. Dimén Dénes,
albírája: Ifj. Dimén Ábel. 

A vállalkozók: Csomor József vállalkozó Agyagfalváról, 
Derzsi Árp[ád] bádogos Székelyudvarhelyről, kik 220 
koronáért készítették meg a villámhárítót. 

Feltették a gombot 1906. július 11-én. 
Ürmösi József
lelkész

15 évvel ezelőtt (1891) tornyunkat villám sújtotta és abban 
tetemes kárt tett. 
1905. évben Ürmösi József lelkész indítványozta, hogy 
készítessen az egyh[áz] község villámhárítót a toronyra. Az 
egyházközség vezetősége az indítványhoz hozzájárult, és 
úgy határozott, hogy a költségek fedezésére két kévés ada-
kozásra hívja fel a híveket. Amíg azonban ez összegyűlne, 
az egyh[áz] községnek valamelyik alapítványából kölcsön 
vett összegből a megcsináltatás elhatároztatott. 
E sorok írásakor a magyar unitár[ius] egyház püspöke Fő-
tiszt[eletű] Ferencz József, az udvarhelyi egyházkör es-
perese Tiszteletes Kisgyörgy Sándor vargyasi lelkész, jegy-
zője Pál Ferenc oklándi lelkész. Homoródszentpál lelkésze 
ez időben Ürmösi József. Énekvezér és állami tanító Szabó 
Mózes. 

Egy[ház] község gondnoka: Sándor János, egyház község 
pénztárnoka: Imre Sándor. 

Kebli tanácsosok: 
Sándor Ferenc Sándor Lajos Sándor József
Bencze Dénes ifj. Dimén Elek Tamás Sándor
Dimén Sándor id. Dimén Lajos

Homoródszentpál polgári község elöljárói a következők: 
Jegyzője: Kiss Jenő körjegyző, 

főbírája: ifj. Dimén Dénes,
albírája: Ifj. Dimén Ábel. 

A vállalkozók: Csomor József vállalkozó Agyagfalváról, 
Derzsi Árp[ád] bádogos Székelyudvarhelyről, kik 220 
koronáért készítették meg a villámhárítót. 

Feltették a gombot 1906. július 11-én. 
Ürmösi József
lelkész
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Adományok 
Pénzül Gabonául Nevei az Adakozóknak 

Mft Dr Véka Kupa 
Tiszteletes Pap Balzó 
Józseff Úr 

5    

Mester Hajós Mihály Úr   1  
Gábor Mihály   1  
Zoltán András     
Bató István     
Gábor István   1  
Dimény Józseff   1  
Dimény László    8 
Neder Istvánné    4 
Sándor István  50   
Máthé István    2 
Pál Józseff    2 
Cseke Kata és Annók    3 
[Gagyi?] Ferenc   1  
Demjén Sigmond   1  
Demjén Mihály   1  
Demjén Józsefné    8 
Demjén Pál 1    
Demény András    1  
Demény Gergely    8 
Demény Ferenc   1  
Demény Mihály   2  
Jósa János    8 
Hárczegi Pál    8 
Szabó János 1    
Máthé Péter   1  
Tóth Ferenc    6 
Küs Ferenc    8 

 


