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Mindenfajta naiv történelemre jellemző, hogy a múltból kiragad lényegi 
momentumokat, cezúrákat, és ezek köré építi fel a koherenciáját a csomópont-elv 
szellemében. Ez hozzátartozik a visszaemlékezés technikájának lényegéhez, ez 
megteremt egy ál-linearitást, melynek révén a csomópontok akkor is közel kerülnek 
egymáshoz, ha valójában több évtizednyi/századnyi idő választja is el egymástól 
őket. Tehát ezeket a csomópontokat nem annyira a kronológia, mint inkább egy 
sajátos belső logika tartja össze. Ennek lényege egy, a jelen perspektívájából megha-
tározott, a közösség identitásigényét tükröző koherencia-keresés, mely természete-
sen az események összemosódását, elmosódottságát eredményezi.1 
Ezeknek a cezúráknak egy része egységes, közös a különböző etnikumok 

számára, ugyanakkor megjelennek a csoportspecifikus cezúrák is. Olykor nem is 
cezúrákról van szó — a szó elsődleges értelmében, hanem nagyobb intervallu-
mokat felölelő korszakokról, melyeknek az adatközlők a szublimátumát adják, 
kiemelik a kronologikus idő szorításából, sztereotípiákra építve teszik érzékle-
tessé azt, ami számukra meghatározó. 
Jelen tanulmányban egy etnikailag heterogén terepen végzett kutatás eredményeit 

dolgozom fel, arra keresve a választ, hogy egy nem etnikumspecifikus történelmi 
cezúra esetén — a tatár-török-dúlások „kora” — mennyire homogén ezen csomó-
pont narratív leképezése, egységesek-e a hangsúlyok, arányok a különböző etnikumú 
emlékezők által megkreált múltreprezentációkban, s ha pedig eltérések tapasztalha-
tók, azok milyen természetűek, mennyire jelentősek a lokális specifikumok. 
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Az értekezésem témájául választott mikrorégió a Nagy-Küküllő fennsíkján terül 

el, a folyó felső szakasza mentén, Hargita megye délnyugati részén. A vidéket meg-
közelíteni a Székelyudvarhelyt Héjjasfalvával összekötő 132-es megyei útból kitérő 

                                                 
1 Tóth István György a kisnemesi hősi múlt szájhagyományban való továbbélésének elemzésekor 
többször hangsúlyozza az elmosódottságot, az események szabad asszociációs társítását.  Tóth 
számos példát hoz az írott történet szóban való továbbterjedésére is. Tóth: 1996.186-188. 
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134-es megyei úton lehet. Terepmunkát a kisrégió öt településén végeztem: 
Székelyszenterzsébeten (Eliseni), Románandrásfalván (Săcel), Kissolymoson 
(Şoimosu Mic), Nagysolymoson (Şoimoşu Mare) és Hidegkúton (Vidacut). 
A naiv történelem kutatása szempontjából kihívás a vidék, mert földrajzi és 

adminisztratív értelemben sok tekintetben egységet mutat (vagy legalábbis meg-
felelések fedezhetők fel), etnikai és vallási szempontból nagyon is heterogén. A 
vizsgált kistájegység tehát a tömbmagyar nagyrégió (Székelyföld — Udvarhely-
szék) déli peremén található, hol már keveredik a magyar lakosság a románnal. 
Az etnikai térképet még színesebbé teszi a cigányok viszonylag nagy számban va-
ló jelenléte. Mivel a kisrégió a Székelyföld és a Szászföld határán van (Seges-
várszék központja, Segesvár alig 25 km-re van innen), a múltban némi németes 
hatás is érte — melynek egyes elemei a lokális identitásba is beépültek.   
Orbán Balázs A Székelyföld leírásában úgy emlegeti, hogy ez a vidék — néhány 

más faluval együtt — a Partium nevet viseli: „hihetőleg azért, hogy ezen több, 
Küküllő megyéhez tartozó falu által megszaggatott s vegyes népség által (sok job-
bágyság volt e falukban) lakott rész csak később lőn a székelyföldhez, illetőleg 
Udvarhelyszékhez csatolva”2. Az idézetben két állítás is lényeges a naiv történelem 
vizsgálata szempontjából: az, hogy e peremrégió később lett a Székelyföld részévé, 
illetve az, hogy „vegyes népség” lakta a régiót, sok jobbággyal. Orbán Balázs az et-
nikai „vegyességet” nem részletezi, a román lakosság jelenlétére azonban utal Oláh 
Andrásfalva vonatkozásában. 
Jelenleg az öt közösség lakossága etnikai szempontból a következőképpen 

oszlik meg: Székelyszenterzsébetet magyarok és cigányok lakják, a cigányok 
számaránya meghaladja a magyarokét (670 cigány, 459 magyar). A Szenterzsébet-
től mindössze három km-re lévő Románandrásfalvát zömmel románok lakják, de 
jó néhány cigánycsalád és két magyar család is él a faluban (105 román, 33 ci-
gány, 9 magyar). A két Solymost magyar többségű lakosság lakja, viszonylag kis-
számú cigánysággal, akik mind magyarnak vallják magukat. (Kissolymos: 517 
magyar, 1 román; Nagysolymos: 425 magyar, 2 román). Hidegkúton körülbelül 
fele-fele arányban élnek románok és magyarok, de egyre erőteljesebb a cigányok 
jelenléte (197 román, 121 magyar, 26 cigány). Megjegyzendő, hogy a cigányok 
rendszerint olyan nyelvűek, amilyen az illető település etnikai többsége.  
Összesítve: az öt falu 2565 lakosából 1531 magyar, 305 román, 729 cigány. (A 

2002-es népszámlálás adatai; a cigányság valós száma ennél valamivel nagyobb). 
Vallási szempontból is nagyon színes képet mutat a régió: Szenterzsébet reformá-

tus többségű falu, de az első világháborút követő román adminisztráció idején, az 
1920-as években görög katolikus templom is épült, görög katolikussá (majd ebből or-
todoxszá) pedig néhány magyar ajkú cigány vált — elsősorban különböző egyházi jut-
tatások reményében. (Természetesen a falu cigány lakosságának többsége tovább-

                                                 
2 Orbán: 1868 (1992.) 3. 151. Mgj.: Utóbb Orbán a Székely-Partium megnevezést használja. 
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ra is református hitű, mindössze néhány család ortodox.) Románandrásfalvát orto-
dox többségű lakosság lakja — a cigányság is, akárcsak a falu többségi közössége, 
ortodox hitű, csak az itt élő néhány magyar őrizte meg református, illetve római ka-
tolikus vallását. A legtöbbször együtt emlegetett Nagy- és Kissolymos sem homogén 
vallási szempontból. Nagysolymos református, Kissolymos pedig unitárius többsé-
gű, ugyanakkor mindkét faluban élnek római katolikusok is és néhány ortodox is. A 
hidegkúti románság ortodox vallású, a magyarok többsége református, illetve római 
katolikus, de néhány unitárius is van. A falu kétpólusú mivoltát jól tükrözi a cigány-
ság felekezeti hovatartozásának megoszlása is: a román falurészen élő cigányok or-
todox vallásúak, a magyar részen élők többsége a magyar hitgyülekezetek valame-
lyikéhez tartozik.  
Etnikai és vallási értelemben változatos terepről van szó tehát, mely társadal-

miságában ugyanakkor egységességet mutat: tradicionális, paraszti3 közösségek-
ről van szó, melyeket a lokalitás sok vonatkozásban összeköt. 
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Amint erről már szó esett, a régióban „fellelhető” történelmek etnikailag plu-

ralizálódnak4, ugyanakkor a lokalitás szellemében egységesülnek is. Sok az érint-
kezési pont, megjelennek olyan „univerzális” történelmi témák, melyek a külön-
böző etnikumú visszaemlékezők számára kvázi ugyanolyan jelentőséggel bírnak, 
csak esetleg az eltérő identitás-stratégiák más-más interperetációt eredményeznek. 
A tatár-törökvész a románság és magyarság naiv történelmének egyaránt kulcs-

fontosságú pillanata, ez részint azzal magyarázható, hogy a hagyomány szerint a 
törökök és tatárok ezt a régiót is végigdúlták/uralták, s mivel a történteknek lokális 
vonatkozásai vannak, nagyobb érdeklődésre tartanak számot.5 
Megjegyzendő, hogy a hagyomány nem a tatárjárások első hullámát őrzi, az 

1241–42-est, hanem azt, amit a törökök rendeltek meg II. Rákóczy György sze-
rencsétlenül végződött 1657-es lengyelországi hadjárata után.  
A tatárokat néhány visszatérő motívum, sztereotípia, állandó jelző használata 

révén jellemzik: ijesztőek voltak („kutyafejű tatárok”), apró lovaikon szédítő 
gyorsasággal közeledtek, fosztogattak, fölgyújtották a falvakat, rabszíjra fűzték a 

                                                 
3 Ez nem jelent abszolút értelemben vett egységességet, hisz a paraszti társadalom is tagolódott; az a 
széles (szabad)paraszti réteg, amit ma tradicionálisnak nevezünk, csupán 1848 után, részint pedig 
csak az 1920-as években történt földosztás után vált döntő többségűvé, korábban zsellérek-job-
bágyok-szabadok hármas megosztottságáról beszélhetünk. 
4 Az elkülönülő, egymással alig érintkező történelemkonstrukciók leírására alkalmazhatjuk H. 
Bausinger párhuzamos egyidejűségek terminusát is. Bausinger: 1989. 24-37. 
5 Katona Imre hívja fel a figyelmet a lokális események elsőbbségére az országosokéval szemben, 
meglátása szerint a helyi hősök is előkelőbb helyet foglalnak el, mint az országosak. Katona: 1980. 
247-249. 
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férfiakat. „Az embörök erőssen féltek a kutyafejű tatároktól, mer azok embörhúst öttek. 
Megfogták az embörököt, s úgy nyessen megötték a húsát. Bé vótak őtözve mindönféle állatbő-
rökbe, s rikácsoló hangon énekőtek, sípokot fúttak. (…) Erőssen gyorsak vótak, égykettőre 
lecsaptak, s álltak is tovább az apró lovaikon. Ezért vót nehéz védeközni ellenük. A magyar 
királyok osztán kezdtek várakot épitteni ellenök.” 
Az elmondottakban van kiszínezett, felnagyított mozzanat (a tatárok emberhúst 

ettek) és helyes ítélőképességből fakadó reális helyzetértékelés (vándornépek vol-
tak, lecsaptak, s továbbálltak; a magyar királyok várakat építettek védeke-
zésképpen).  
A történetek visszatérő motívuma, hogy „a háznak hátul es vót ajtaja, hogy 

mönekűni lehessön”: a tatárjárás időszakában kezdtek ilyen házakat építeni a 
Székelyföldön, de a félelem annyira beleivódott az emberekbe (de beszélhetünk 
megszokásról is), hogy az adatközlők szerint egészen a második világháború 
előttig így épültek a házak a régióban. 
A szűkszavú, sematikus narratívumok mellett egy-két színes, részletekbe bo-

csátkozó, epikus maggal rendelkező történet is található: „A tatár, ahogy a házba 
fordult vóna bé, meglátta, hogy a kemencébe szárogassák a félérött rozsot, nem merték megvárni 
míg jól megérik. Az vót az égyetlen élelömforrás, az ilyen gyönge rozslisztből valami lapos pogá-
csákot csináltak, azon tengődtek. No, amikor a tatár meglátta a fonnyadt rozsot a kemöncébe, 
égyszöribe megsajnálta az embört, kifordult a kapun, békin hagyta.” A történetben az el-
lenség egyénítve van, és pozitív tulajdonságai — jóindulat, együttérzés, empátia — 
vannak kiemelve. Az embereket megsajnáló tatár motívuma azt a narratív igyekezetet 
példázza, amellyel a régió lakossága a tatárjárás rémét feldolgozni, „megszelídíteni” 
próbálta. Míg több más elbeszélésben a tatár „embertelen” vonásaira tevődik a hang-
súly (kutyafejű, emberevő stb.), ebben épp emberségét emelik ki. 
Az egyetemes történeti kronológia felől közelítve ez az első olyan korszak, 

ami ma is él a tényleges néphagyományban. Itt már átöröklött, többé-kevésbé fix 
motívumkészletű narratívumokban konkretizálódó tudásról van szó, nem csupán 
kalendárium-történelemről vagy tananyagról — bár annak nyomai is felfedezhe-
tők. Ha például megvizsgáljuk a 9. kódszöveget, láthatjuk, hogy benne egymásra 
épülnek a néphagyomány egyetemes és lokális elemei, plusz némi „idegen anyag” 
a román nyelvű oktatás eredményeként: az adatközlő részletekbe menően tár-
gyalja a törökök jelenlétét a régióban, tetteiket, a lakosság helyzetét, majd azzal 
fejezi be, hogy a hódítókat végül Mihai Viteazu győzte le és űzte ki. Bár az adat-
közlő összegzésében jól megférnek egymás mellett ezek az egymástól távol eső 
elemek, azért jól érezhető, hogy mi a tanult, román nemzeti ideológiával átitatott 
elem, és mi az élő hagyomány. A hódító tatár-törököket néhány sztereotípia ré-
vén jellemzi, részletgazdagabbak, jobban kidolgozottak a lakosság cselekedetei 
— vár, alagút, bujkálás —, van mindebben némi romantika, ami a kincsvadászat 
motívumának megjelenésével még inkább fölerősödik.  
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A román és magyar néphagyomány a törökök megítélésének tekintetében nagy-
fokú egyezést mutat, történetsémák és motívumok is ismétlődnek. Jó példa erre az 
a román és magyar nyelven is ismert hidegkúti történet, mely szerint a hódítások 
után visszamaradt egy Murz nevű török, a helyiek befogadták, tőle származik a fa-
lu egyik legnagyobb családja, a Mârza. A magyar közösség vélhetően átvette, a ma-
ga nyelvére fordítva beépítette lokális hagyományába ezt a történetet: (...) (Román 
nyelvű szöveg fordítása = Úgy beszélik, hogy a Murza család török eredetű. Állítólag volt 
egy Mârz nevű török, aki itt telepedett le. Ez száz évekkel ezelőtt volt. Édesanyám Murza 
leány volt, tőle hallottam. Úgy beszélték, hogy akkoriban itt a törökök uralkodtak. Az egész 
ország az övék volt. Utánuk jöttek a tatárok. Nagy invázió volt.) 
Pontos évszám-meghatározásra egyetlen adatközlő sem tesz kísérletet, csak 

azt sejtetik, hogy egy nagyon távoli múltról van szó, ugyanakkor mindkét kö-
zösség hagyománya szerint a törökök többszáz évig uralmuk alatt tartották az 
országot. (...) (Román nyelvű szöveg fordítása = Itt is voltak törökök, de elözönlötték 
az egész országot. Száz évekig harcoltunk velük, amíg ki tudtuk űzni.) 
Egyetlen olyan narratívum található az adattárban, mely a régióban való tar-

tózkodásuk idejét leszűkíti harminc esztendőre: „Kissolymosba vót égy nagy lik, ott 
uralkodtak a törökök harminc esztendeig. Járták a vidéköt, ésszeszödték az élelmöt, az álla-
tokot, a léányokot. Úgy tudom, azér möntek el, mer a többi helyekön már nyomták vissza 
őköt, s a nagy basa hírt adott, hogy mönni kell.” Ez a közlés abban is egyedülálló, hogy 
a törökök kiűzésének történetét egy általános, egész országra kiterjedő keretben 
helyezi el, összefüggésben láttatja, a többi narratívum csupán a lokális fejlemé-
nyek összefoglalására szorítkozik. Megjegyzendő, hogy a törökök kiűzetésével 
kapcsolatban több konkrétummal a régió néphagyománya — érthető módon — 
nem tud szolgálni. 
Legtöbb narratívumban a törököket és tatárokat együtt emlegetik, olykor fel-

cserélik, összekeverik a két népnevet, annak tekintetében is bizonytalanok, hogy 
melyik invázió volt korábban. Mondhatni, a két nép együttesen az ellenség szino-
nimájává vált a néphagyományban: „A templom alatt vót égy pinceszörűség. Oda búttak 
bé az embörök, ha jött az ellenség. A tatárok vagy a törökök”. 
A korszak megítélésében nem a kiszolgáltatottság élménye a kizárólagos, meg-

jelenik a hódítókkal való szembeszegülés heroizmusa is. Ennek mindkét etni-
kumnál megvannak a hősei, kiknek alakját több-kevesebb részletességgel őrzi a 
néphagyomány: a magyaroknál Mátyás király, a románoknál Ştefan cel Mare. A 
magyaroknál még Bethlen Gábor is megjelenik, mint okosan politizáló, a török-
kel szót értő fejedelem. 
Klasszikus értelemben vett helyi hősről nem beszélhetünk, ugyanakkor egy 

szenterzsébeti történet szerint egy helyi asszony a kaszával egyenként levágta az 
udvarra bevágtató tatárok fejét, amikor azok a frissen sütött kenyerét akarták el-
tulajdonítani. A kenyérnek a falusi közösségek számára szimbolikus jelentése is 
van: az életet jelenti, így ez a történet az élni akarást is példázza. 
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Egy másik, nem szorosan a faluhoz kapcsolódó epizód szerint, a keresztény hit 
adott erőt nekik: a keresztúri Jézuskiáltó hegyén fohászkodtak Jézushoz, akitől féltek 
a tatárok. Számos hasonló történetet volt alkalmam végighallgatni a régió falvaiban, 
ezeket az öregek még szívesen fölemlegetik, a fiatalabb nemzedék viszont már csak 
„egzotikus” mesét lát bennük, tehát kezd eltávolodni ettől a hagyománytól. 
Anekdotikus jellegű történetet is találunk, ami jelzi a komor események „meg-

szelídítésének”, a tragédia humorban való oldásának igyekezetét. Például: „A ta-
tárok ideje erőssen veszélyös vót. Jártak, s szödtek össze állatot, asszonyt, embört. Beszélik, 
hogy égyik háznál égy török megfogott égy asszonyt, a férje pedig utánaszólott, hogy jaj te 
szögény, szöröncsétlen, nem tudod, hogy mit csinálsz, kit viszöl…” 
A Mátyás királyhoz kötődő hagyomány, annak megítélése sajátosnak mondha-

tó. Hogy javarészt kalendáriumokból, tankönyvekből jutott be a köztudatba, az 
abból is látszik, hogy egyik, román iskolát végzett adatközlő hangsúlyozza ehhez 
a tudáshoz való hozzáférés nehézségét: „Mű román iskolába jártunk, de a pap mesélt 
többször is nekünk Mátyás királyról, hogy milyen igazságos király vót, hogy álruhába járta 
az országot, hogy nézze meg, hogy élnek a népek.” 
Az adatközlők kiemelik, hogy Mátyás király sikerrel verte vissza a hódító törö-

köket, sajnos az utána következő uralkodók már nem voltak elég erőskezűek. 
„Amíg Mátyás király uralkodott, addig jaj vót a töröknek! Próbálkoztak bétörni az országba, 
de Mátyás visszaverte őköt. Vót égy erős vitéze, Kinizsi. Az olyan erőss vót, megfogdosta, s 
földobigálta a törökököt a levegőbe. Sajnos osztán Kinizsi is, Mátyás király is meghótt, s aki 
utána követközött, már nem vót olyan űgyes, nem tudta visszatartani a törököt.” 
A Mátyásról való tudás tehát néhány sztereotípiára, állandó jelzőre épül (Mátyás, 

az igazságos, Mátyás, a törökverő), alapjában sematikus. A történetekben a jellegzetes 
vándormotívumok köszönnek vissza: álruhában járja az országot, a szegényeket 
kipártolja, a dölyfös gazdagot megbünteti, kedveli a leleményes, furfangos embert. 
Több verzióban is alkalmam volt végighallgatni a „hány még a harminckettő?” 
motívumra épülő, a nyelvi játék különböző regisztereit aktiváló narratívumot. 
A Mátyás-történetek sok vonatkozásban a mese világát idézik, talán ennek 

tudható be, hogy kultusza visszaszorulni látszik. Jelenleg ugyan ismertek még, az 
adatközlők azonban jobbára naiv, megmosolyognivaló történetként adják elő. 
A török-tatár kor kapcsán ki kell térnünk a környékbeli vélt/valós várak, vár-

kastélyok hagyományban betöltött szerepére. Amint azt a településtörténeti rész-
ben már felvázoltam, a régészet egyetlen erődítmény jelenlétét igazolta a régióban:6 
a kissolymosi Várhegyen állt, inkább megfigyelőállás volt, megerősített pincerend-
szerrel. A hagyomány szerint a várat a törökök elfoglalták, a domb aljában bunker 
volt, arra is kezet tettek; maga a basa is itt van eltemetve, sírja hollétét a népi fantá-
zia által kitermelt misztikum födi el (mgj.: néhány narratívum tanúsága szerint a 
várat a régiót megszálló törökök építették). A törökvilágról való tudás épp a két 
                                                 
6 Szabó Tibornak a történelmi Magyarország várait bemutató lajstromában a szenterzsébeti Várhegy 
és a nagysolymosi Ásvár is szerepel. www.varak.hu 
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Solymosban a legkiterjedtebb — ami a vár jelenlétével hozható összefüggésbe. Ez 
a hagyomány, mivel tárgyi bizonyítékok is vannak (ama bunker ma is megvan, bár 
bejárata beomlott), nem vált üres, hiteltelen mesévé. Egyik adatközlő elmondása 
szerint a tudatos hagyományápolásból egykor az iskola is kivette a részét: a tanítók 
kivitték látogatóba a Várhegyre a gyermekeket, mi több, egy helyi szokás is kiala-
kult, ami mára lassan feledésbe merül: a fiúgyermekeknek be kellett bújni a törö-
kök bunkerjébe, ezzel bizonyították bátorságukat, ellenkező esetben nevetség tár-
gyává lettek. A várak tehát önmagukban a múlt megidézői, színes, romantikus tör-
ténetek szövődnek köréjük. A várromok mindenkor beindítják a nép fantáziáját, 
kincstörténetek megszületésére adnak alkalmat.7 Így a solymosi várhoz is egy egész 
sor hasonló narratívum kapcsolódik: „A Várhögy óldalába van Pénzöslik, ahová a törö-
kök a kincsüköt rejtötték el. Beszélik, hogy égy pakulár talált ott égy gyémánttal kirakott kar-
perecöt.” Többségükben a hiedelemtörténetek jellegzetes motívumai is felbukkan-
nak, példul a néma leányka megszólal, elmondva, hol kell keresni a törökök kin-
cseit; egy másik hiedelem szerint Szent György napja és pünkösd között éjszaka az 
elásott arany világít. Az adatközlő elmondása szerint a falun időről időre kincsláz 
lett úrrá, többen nekifogtak keresni, de olyan is akadt, aki gúnyt űzött a kincskere-
sőkből, közvetett módon a hiedelmet is lerombolva.  
A környékbeliek több más vár létezéséről is beszélnek, Szenterzsébeten pél-

dául két Várhegy8 is található (Román Várhegy és Magyar Várhegy), melyeken a 
hagyomány szerint szintén erődök álltak: „Osztán vótak itt még ilyen-olyan várak, 
amik azt mútassák, hogy nagyobb urak laktak itt: ilyen az Úrvár, s Senye-vára. Erről a ré-
giek azt beszélték, hogy valamikó óriás lakott itt, ijesztgette a népeköt.” Az adatközlő óri-
ásokról is tesz említést, de velük kapcsolatban szkepszisének ad hangot, történe-
tüket megmosolyogni való mendemondának tartja — a hagyománynak ezt a ré-
szét elutasítja. 
Olyan adatközlőm is volt azonban, aki a várak szerepét sokkal józanabbul, a 

katonaviselés pragmatikus szabályai mentén ítélte meg: „A várakot a tatárok ellen 
építhették, de, késébben már nem kellöttek, nem vót, aki gondjukot viselje, s ésszeomlottak.” 
Amint hadászati szempontból értéktelenné váltak — mondja tehát az adatközlő 
—, egyszerűen sorsukra hagyták őket, hisz fenntartásuk nehézkes, költséges volt. 
A várakhoz, illetve közvetett módon a tatár-török világhoz is kapcsolható az a 

hagyomány, mely szerint a régiót egy hadút szelte át, mely az ellenség megfigye-

                                                 
7 Felső-Nyikó menti kutatásom során még több „kincstörténetet” volt alkalmam gyűjteni, mint eb-
ben a régióban.  Az ottani Firtos vár a nép képzeletében régi ősök hátrahagyott kincseinek rejtekhe-
lye. A történetek közös vonása, hogy mind a kincs megtalálásának lehetetlenségét példázzák. Zsidó: 
2000. 38-39. 
8 A szenterzsébeti Várhegyen az 1960–70-es években többrendbéli ásatást végeztek a székelykeresz-
túri múzeum munkatársai (Molnár István és Benkő Elek). Molnár István következtetése szerint nem 
földvár, csupán egy kisebb megfigyelőpont állhatott itt, környékén dák leleteket tárt fel. Benkő szin-
tén nem talált kellő bizonyítékot egy egykori vár meglétére, a gerinc mentén védősáncok nyomait vél-
te fölfedezni, ugyanakkor a leletet jelentősen károsította egy földcsuszamlás. Benkő: 1992. 202.  
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lését, a gyors rajtaütést tette lehetővé. A nagysolymosi Szépasszonyok útja és az 
Ördögborozda ennek emlékét őrzi.9 
Összesítésben elmondható: sok, sokféle történet gyűjthető a régióban a tatár-

török korról, ami bizonyítja cezúra voltát a magyarság és románság számára. 
Ugyanakkor ez a tudás kezd egzotikummá válni, a hagyomány és forgalmazói 
között lassan megszűnik a szerves kapcsolat — ami hosszú távon annak kiveszé-
sét jelenti. A tatár-török kor óta olyan sok változás végbement a társadalmi való-
ság és a történetiség szintjén egyaránt, hogy a ma embere már nemigen tudja be-
építeni narratív identitásába a róla való tudást. Mégis, ha múlt és jelen egybeveté-
séről vagy jövő-projekcióról van szó, úgy jelenik meg ez az időszak, mint egy 
történeti léptékű negatív eseménysorozat első momentuma, ilyen értelemben te-
hát naiv történelemképük milyenségét befolyásolja. 
A cigányságnak a történelem-konstrukciókhoz fűződő viszonya egészen más, 

mint a magyarságé vagy románságé. A múltnak olyanféle kultuszáról, mint a 
magyarság vagy románság kapcsán, esetükben nem beszélhetünk, elsősorban 
azért, mert annak a közösségi identitás alakulása szempontjából nincs olyan nagy 
jelentősége. Inkább a jelenben, jelennek élő közösségről van szó, mely ugyan él-
tet egy hagyományt, de az kevéssé történeti a szó elsődleges értelmében. Sarkítva 
azt lehetne mondani, hogy a magyarok és románok történelemszemléletére az 
jellemző, hogy ők a múlt miatt olyanok, amilyenek, a cigányokéra pedig az, hogy 
ők a múlt ellenére. 
A cigány közösségek ugyanakkor kisebb mértékben osztoznak „közös” törté-

nelmen, mint a románság és a magyarság, múltjuk cezúrái gyakorta egészen 
másak. A cigányság számára nem tételeződik cezúraként a török-tatár „kor”, 
ilyen tekintetben a munkám aránytalannak tűnhet: a cigány vonatkozásokkal ke-
vesebbet foglalkozom. A cigányság történeti néphagyományában csak véletlen-
szerűen bukkan fel a török-tatár „korszakra” való utalás, adatközlők elmondása 
szerint csak közvetett, áttételes tudásuk van arról az időszakról: ami a többségi 
nemzet tudásából, illetve a specifikus helynevek használata révén ragadt rájuk. 
Így néhány mondat erejéig inkább azt kell megvizsgálni, miért nem fontos a 
cigány közösségi identitás szempontjából ezen időszak.  
Először is hangsúlyozandó, hogy a térség cigány lakosságának történetére 

vonatkozóan jószerével semmilyen leírás nem jelent meg, hacsak a falufüzetek-
ben szereplő, jobbára csupán orientatív statisztikai adatokat nem számítjuk. 

                                                 
9 Régészek véleménye szerint (v. ö. Györffy: 1987. 165-167; Ferenczi-Ferenczi: 1972: 305-312) 
Küküllő megye és valahol Keresztúrszék nyugati széle közelében, tehát a Solymosok vonalát is érint-
ve már az 1000. évet követően határvonal épült ki. Ezt a határt a gyepűelv szerint Orbán Balázs a 
Kissolymoson, Nagysolymoson áthaladó Szépasszonyok útja, Tatárok útja vagy Ördögborozda nevű 
földtöltéssel azonosítja. Orbán: i. m. 151. A későbbi régészeti ásatások Orbán állítását nem igazolták. 
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Ismeretes az a tény is, hogy a cigányságnak egészen a legutóbbi időkig nem volt 
írásbelisége10, így belső források sem állnak rendelkezésre.11  
A cigányok erdélyi történetét is érintő kutatók néhány, inkább statisztikai 

megállapítását kiindulópontként fel lehet használni, értékes információ például, hogy a 
Kis- és Nagy-Küküllő mentén a cigány lakosság jelenlétének évszázados folytonossága 
van, az 1893-as cigány összeírás szerint az akkori országhatárokon belül itt volt a 
legmagasabb a cigány etnikum számaránya, Nagy-Küküllő megyében 10,37%. Varga 
E. Árpád azt hangsúlyozza, hogy ez az arány a jelen felé haladva növekvő tendenciát 
mutat12 (Varga 1850–1992 között vizsgálja Erdély etnikai összetételét). Hogy az 
erdélyi népesség nagyobb toleranciával fogadta a cigányokat, mesterségbeli tudásukat 
kihasználta, a nemesség pedig zsellérként a birtokai körül letelepítette, arról több 
külföldi kutató is tesz említést.13 Az általam vizsgált régió cigányságának története 
összecseng ezzel: bár néhány család feltételezhetően korábban is élt rövidebb-
hosszabb ideig a régióban, az első nagyobb csoportot az itteni bárói család(ok) 
telepítették le, több hullámban, az 1700-as évek végén, majd az 1800-as évek második 
felében, a jobbágy-felszabadítás után. Ez él a románok és magyarok köztudatában is. 
Feltételezhető, hogy egy részük Kelet-Magyarországról származik, erre utal néhány 
olyan családnév, mint például a Lévai, Forgács, Bakó. Többségük uradalmi cseléd 
lett14, de hamar kiemelkedtek közülük a zenészek, kiknek a bárók előjogokat adtak.  
E tanulmánynak nem célja jobban elmélyülni a cigányság régióbeli történe-tének 

ismertetésében, a cél csupán annyi volt, hogy a betelepítésekre vonatkozó levéltári adatok 
feldogozásával bizonyítsa: cigányság nagyobb számban csupán a török hódoltság után 
került a régióba, így a török világ lokális specifikumait érte-lemszerűen nem tapasztalhatta 
meg, az pedig, hogy a korszakról egyfajta álta-lános tudás pedig alig-alig érhető tetten a 
közösségi emlékezetükben, talán ré-szint a régmúlt iránti kisebb érdeklődéssel 
magyarázható, részint pedig azzal, ami más közösségek esetén is megfigyelhető: a naiv 
történelem helyhez kötött, a lo-kalitásból kiszakítva elveszíti éltető elemét.  

                                                 
10 Egy sokatmondó adalék: az első cigány irodalomtörténet 2002-ben jelent meg, Rajko Djuric cigány 
szerző tollából, de német nyelven (magyarra fordította 2004-ben Zsidó Ferenc, ld. Irodalom), a könyv-
ben szereplő szerzők közel háromnegyede ma is él, a könyv tanúsága szerint roma irodalomról jószeré-
vel csak az 1920-as évektől, erőteljesebben csak a második világháború utáni időktől beszélhetünk.  
11 Mezey Barna figyelmeztet arra, hogy a külső forrásokat – pl. hatósági dokumentumok stb. csak na-
gyon szigorú ellenőrzésnek alávetve szabad felhasználni, alapvetően csak úgy kell rájuk tekinteni, 
mint hipotézisekre. Mezey: 1996. 3-5. 
12 Varga E. Árpád: 1998. 39-44. 
13 Fraser: 2002. 148-152. 
14 Általában a cigányok jobbágykénti betelepítéséről beszélünk, szükséges azonban egy fogalmi pon-
tosítást tennünk: a cigányság többsége zsellérsorban volt, a zsellér társadalmi szempontból egy fokkal 
alacsonyabb rangú a jobbágynál, csupán kisebb-nagyobb belső telekkel rendelkezett, külsőségekkel 
nem, ezzel szemben a jobbágy külső területrészeket (szesszió), továbbá irtványokat is bírt, melyért 
földesurának robottal és taksával tartozott. Vö. Egyed: 2006. 203-208.  



152 Élő néphagyományok 

KövetkeztetésekKövetkeztetésekKövetkeztetésekKövetkeztetések 
 
Összesítésként tehát elmondható, hogy a magyar és román közösség iden-

titásában nagy hangsúllyal van jelen a tatár-török korszak, a lokális vonatkozá-
sok nagyfokú egyezést mutatnak, az interpretálásban ugyanakkor mégis talál-
hatók eltérések: a hódítókkal való szembeszállás, illetve azok kiűzése ugyanis 
mindkét népcsoport esetében az etnikai identitás erősödésének momentuma.  
A cigányság csak közvetett tudást forgalmaz az időszakról, számára nem is 

tételeződik cezúraként, ennek okai a hagyományhoz való hozzáférés lokális 
akadályaiban, illetve az eltérő múltkonstrukciós eljárásokban keresendők.  
A hely, az élettér, amelyet a közösségek belaknak, befolyásolja azt, hogy mi-

ként tekintenek saját múltjukra. Ez esetemben, ahol ugyanazt az életteret három 
nemzetiség osztja meg egymás között, még relevánsabb. A vizsgált régiónak egy 
sajátos mirkotörténelme van, mely egyedi, a makrotörténelemtől eltérő voná-
sokat mutat, és amely végeredményben úgy épül be a makrotörténelembe, hogy 
néhány vonásában módosítja azt.  
Az etnicitásnak és a lokalitásnak több szintje van, ezek összefüggéseket és 

különbségeket termelnek. Beszélhetünk egy mikrorégión belüli egységes lokali-
tásról, mint kohéziós erőről, de jelentkezik egy ellenséges lokalitás is, ami a régió 
településeit egyéníti, szembeállítja egymással. Az adatközlők elbeszéléseiből kié-
rezhető az igyekezet a település történetének körüljárására, mégpedig azért, mert 
tudatában vannak, hogy életterük meghatározza identitásukat (a falufüzetek iránti 
igény is erre vezethető vissza). A fizikai (földrajzi) tényezőkre épülő ellenséges 
lokalitás és az etnikus szembeállás gyakran egybeesik, kiegészíti egymást.  
Az adattár narratívumainak elemzése során egyértelművé vált, hogy az adatköz-

lők megkreálják sajátságos történelemképzeteiket, ezeket a közösségi identitást 
tükröző konstrukciókat lokális vonatkozásokkal (is) rendelkező cezúrák köré építik 
fel. Az ehhez hasonló kijelentések, mint a … (Román nyelvű szöveg fordítása = a 
román történelem legnagyobb pillanata…) bizonyítják, hogy az adatközlők saját szem-
pontjaik szerint, csoportidentitásuknak megfelelően megteremtenek egy koheren-
ciát, a múlt történéseit ugyanakkor rangsorolják is. Ez azt is jelenti, hogy a tör-
téneti néphagyomány alapvetően lokális hagyományként artikulálódik, ugyan-
akkor a helyi, regionális történetiségek így vagy úgy beolvadnak a „nagy” törté-
nelmi kronológiába, a kumulatív nemzeti idő(k) részévé válva.  
Alapvetően erre a lokális, naiv történelemre épül a lokális identitás, mely ugyan-

akkor fizikai helyhez kötött (place-based), lényegét szocio-geográfiai elemek határoz-
zák meg. Építése egy integratív folyamat, melynek révén az emberek egységes konst-
rukcióba kapcsolnak részelemeket, részint ritualizált, szimbolikus cselekvések, részint 
az aktuális változásokat lereagáló pragmatikus interakciók révén.15  
                                                 
15 A pragmatikus szint jelentőségét Biró Z. Zoltán a „hazajárási események” vizsgálata során hangsú-
lyozza. Biró. 2006. 12-13. 
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A vizsgált régióban az értelmezési intenciók gazdagságát az etnikai sokszí-
nűség is generálja, ugyanakkor ezek a naiv történelmek nem szeparálódnak teljes 
mértékben etnikailag, hanem áthatja őket a regionalitás összetartó ereje.  
A magyarság és románság mnemonikus közösségnek nevezhető, a cigányság viszont 

szinkronisztikus; a magyarság és románság számára a múlt szakralitása a történeti nép-
hagyomány életben tartásának igyekezetét generálja, a cigányság, bár éltet egyfajta 
hagyományt (megcsontosodott szokásrend, az együttélést szabályozó íratlan törvények), 
ezt a történetiség tudata nélkül teszi. Lévi-Strauss fogalomkeretét használva a románok 
és magyarok valószínűleg forró, a cigányok pedig hideg közösségnek tekinthetők,16 
Sherif attitűdsáv-elméletére utalva17 pedig úgy fogalmazhatnánk, hogy a románok és 
magyarok nagyobb  mértékben élnek történelemben, mint a cigányok. Ez a tatár-török 
hagyomány vizsgálata során válik leginkább relevánssá. 
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(Részletek) 
 
1. A várak, amik vótak, rég ésszeomoltak. Sok száz évvel ezelőtt épülhetött 

vajégy, mer itt határszéj vót, kellött vigyázni az ellenségöt. A tatárok ellen épít-
hették, de mondom, késébben már nem kellöttek, nem vót, aki gondjukot viselje, 
s ésszeomlottak. Elgondolhassa, milyen nehéz vót rendbe tartani őköt künn a 
högyek tetejin. Itt a faluba például inkább körbevötték magos kőfallal a templo-
mot. Ha valami baj vót, oda húzódott bé a falu népe. (V. F.)  
2. A törökök végigdúlták az egész országot, itt a vidéköt is megjárták. Velük 

égyütt jöttek a tatárok. Égy helyet most is Tatár fődjinek hínak, ott sátoroztak. Ez 
több száz esztendővel ezelőtt vót. Az embörök búkáltak, kimönekültek a faluból. 
Végtire fizettek valami sarcot, az élelmöt s állatokot odaadták, s azzal a török-tatár 
elmönt. De még visszajöttek, kétször-háromszor is vót ilyen akciójuk. (J. D.) 
3. Amikor jöttek a tatárok s a törökök Kérésztúr felölről, az embörök, innen 

ezökből a falukból, s Kérésztúrról is, kimöntek oda a Jézuskiáltóra, s hítták Jézust 
segítségül, hogy kergesse el a tatárokot. Azok féltek Jézustól, el is takarodtak. 
Késébben osztán csak visszamerészködtek, s földúlták a vidéköt. Akkoriba még 
nem itt, hanem Kerekdombon vót a falu. Jöttek a tatárok, s lemészárolták a sok 
embört. Vajégyen megmönekültek, s átjöttek ide Paperdejire, s megállapították, 
hogy ez itt védöttebb hely, nem is lehet olyan könnyen észrevönni, ezé ide 
telepödtek le. Olyan házakot csináltak, hogy hátul es ajtajuk vót. Pár esztendő 
múlva megint jöttek a kutyafejű tatárok, mer többször is vótak, éjszen négyször is. 
Ott, ahol most Tordai Paliék laknak, az asszony éppeg sütött. A tatárok meg-
érözték a jó szagot, s lovon vágtattak bé az udvarra. A vénasszony megjedött, de a 
jedtség olyan erőt adott neki, hogy elkapta a kaszát, s ahogy jöttek bé a lovon az 
udvarra, égyenként levágta a fejüköt a tatároknak. Olyan erőt adott neki a jó Isten.  
De osztán csak földúlták a falut a tatárok, ésszeszödték, amit lehetött. 
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Románvárhögyön sok árvaléányhaj van, me a tatárok oda vitték ki az elrablott 
léányokot. Ott megkínozták őköt, ezé mind megőszült a hajuk. (M. E.) 
4. Kissolymosba vót égy nagy lik, ott uralkodtak a törökök harminc eszten-

deig. Járták a vidéköt, ésszeszödték az élelmöt, az állatokot, a léányokot. Nem 
merte sönki megtámadni őköt, olyan sokan vótak. Égyször arra járt égy kíván-
csiskodó embör, azt lelőtték. Osztán amikor eltakarodtak, többen is lemöntek 
oda. A falba mind bé vótak vésve bicskával a törökök nevei. Úgy tudom, azér 
möntek el, mer a többi helyekön már nyomták vissza őköt, s a nagy basa hírt a-
dott, hogy mönni kell. Amit lehetött, magukkal vittek, de úgy tartsák, hogy ástak 
is el a kincsből, mert azt gondolták, vissza tudnak jönni érte. Az embörök keres-
ték is, de nem kaptak sömmit. (D. E.) 
5. Még én is értem, nagyanyáméknak olyan házuk volt, aminek hátul is volt aj-

taja. Úgy mondogatták, azért, hogy ha jönnek a tatárok, lehessen menekülni. Úgy 
mondták, hogy a környező erdőkben rejtőztek el az emberek. Ma is egy erdő-
részletet úgy hívnak, hogy Bujdosó. Úgy mondták, hogy a tatárok többször is be-
törtek, összeszedték az embereket, az állatokat, s aztán továbbálltak. Ezek ilyen 
rajtaütések voltak, mert tudjuk róluk, hogy vándornépek voltak, tehát nem tele-
pedtek le, lóháton járták az országot, s raboltak. (Sz. P.) 
6. A templom alatt vót égy pinceszörűség. Oda búttak bé az embörök, ha jött az 

ellenség. A tatárok vagy a törökök. Égyször valami árulás folytán megtudták a tatá-
rok, hogy hova búttak el a miénkök, réjuk rontottak, leöldösték őköt. Nemrég kiás-
ták azt a pincét, megkapták a sok csontot. A templom mellett vót égy kilátótorony. 
Abba örökké őrködtek, ha jött az ellenség, risztották a falut. Azt a tornyot osztán le-
bontották, me megroggyant, utána épitötték ezt a mostanit.  (M. E.) 
7. Az embörök erőssen féltek a kutyafejű tatároktól, mer azok embörhúst öt-

tek. Megfogták az embörököt, s úgy nyessen megötték a húsát. Bé vótak őtözve 
mindönféle állatbőrökbe, s rikácsoló hangon énekőtek, sípokot fúttak. Az embö-
rök erőssen fétek tőlük. Eszükbe se jutott védeközni, próbáltak elbúni, elmöne-
külni, pedig lehet, hogy ha jól megszervezik a védelmöt, ellen tudtak vóna állni. 
A tatárok erőssen gyorsak vótak, égykettőre lecsaptak, s álltak is tovább az apró 
lovaikon. Ezért vót nehéz védeközni ellenük. A magyar királyok osztán kezdtek 
várakot épitteni ellenök.  
A tatárok, amikor béjöttek, ésszefogdosták a gazdák lovait, a javát megtartot-

ták maguknak, s a gyöngébbjit leölték, s ide elásták, hogy ne lögyön mivel moz-
duljanak a magyarok, nehogy hátba kapják őköt. Így lött a Lótemető nevű hely. 
Csillaghögyön vót égy vár, oda mönekültek ki az embörök a tatárjárás üdejin. 

Azt a helyet azóta is Csonkavár meginek híják. Ebből a várból állítólag alagút 
vezetött a templom felé, hogy arra is lehessön mönekülni. (E. J.) 
8. (…) Román nyelvű szöveg fordítása: Itt tatárok nem voltak, törökök se. Hallot-

tam, hogy Ştefan cel Mare és Mircea cel Bătrân harcolt velük, de az nem itt volt. 
Mi elég távol élünk a mieinktől, itt,  a magyarok között, kevesebbet tudunk a ro-
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mánok történelméről. Szüleim az orsztrák—magyar időkben végezték az iskolát, 
nem tanultak román történelmet, nem volt honnan túl sokat mesélniük. (R. A.) 
9. A tatárjárás előbb vót, mind a törökjárás. Akkor mindön házra csináltak ki-

futóajtót. A mű régi házunk is olyan vót. Az ajtónak belülről neki vót téve égy 
szekrény, úgyhogy nem látszott, kívülről is úgy vót megcsinálva, hogy ne lehes-
sön észrevönni. Nagyapám többször is mondta, hogy az azér vót így csinálva, ha 
jöttek a tatárok, lehessön mönekülni hátra a kertbe, neki az erdőnek. 
A tatárokról azt mondták, hogy valahonnan az Ural-hegységből jöttek, Ázsiá-

ból. Erőssen véröngző népek vótak. Jöttek az élelömér, a vagyonér.  
A tatárok után jöttek bé a törökök. No, azok jó sokáig itt vótak. Az iskolába 

azt mondták, végezetül egy román uralkodó űzte ki őköt, Mihály Vitéz. 
A törökök ezt a vidéköt is megjárták. Van fönn a falu fölött égy nagy tanorok, 

ott még jól látszik a kőút, amit még a rómaiak csináltak. Úgy híják azt az útat, 
hogy Traján útja. Ez a Traján a rómaiaknak vót valami főnöke. No, oda telepöd-
tek meg a törökök, ott táboroztak. A basa az úton belül van eltemetve, azt most 
is úgy híják, hogy Török-temető. Vót égy vackorfa, annak a tövibe, de már az a 
vackorfa se él. 
A magyaroknak itt hátul vót égy vára, Várhögyön. Ásvárnak nevezték. A domb 

aljába patak folyik, odáig alagútat fúrtak, hogy lögyön a víz biztosítva. A domb túl-
só ódalán, ami már Küssolymos felől esik, van égy bunker is. Öszvérút vezetött 
odáig, hogy a bunkert lehessön ellátni élelömmel. Így tudtak búkálni a törökök 
elől. A Várhögy óldalába van Pénzöslik, ahová a törökök a kincsüköt rejtötték el. 
Beszélik, hogy egy pakulár talált ott egy gyémánttal kirakott karperecöt. 
Ásvárba vót égy aranybánya is. Úgy mondták, aranyforrás. A törökök kiszima-

tolták, s fordítva tötték föl a patkót a lóra, úgy lopakodtak bé, s lopták az ara-
nyat. Ez az Ásvár sokáig megvót, még jól emlékszöm a romjaira. Amikor a törö-
kök eltakarodtak, negyven év múlva, már nem vót szükség réa, kezdött omla-
dozni. Osztán égy embör itt a faluba, bizonyos Jánosi nevezetű, a kövek nagyját 
elhordta, abból épitötte föl a csűrit. 
A törökkel többször is ésszemöntek a magyarok. Itt Bálványoson is vót vala-

mi küsebb csata. Állítólag itt győztek a magyarok, s hálából áldozatot mutattak 
bé. (D. J.) 
10. A tatárok ideje erőssen veszélyös vót. Jártak, s szödtek össze állatot, asz-

szonyt, embört. Beszélik, hogy égyik háznál égy török megfogott égy asszonyt, a 
férje pedig utánaszólott, hogy jaj te szögény, szöröncsétlen, nem tudod, hogy mit 
csinálsz, kit viszöl… 
Ekkoriba vót az is, hogy égy másik asszonyt megfogtak, annak kicsi gyermöke 

vót, az sírt, s kiáltozott utána, hogy mamája, mamája… A tatárok azt hitték, hogy 
ez a neve, s késébben, amikor a töngörparthoz értek, erről nevezték el Mamaiat. 
Mondták, hogy ez hosszú ideig vót, mindégyre visszajöttek, s sarcot vettek ki. 
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De a tatárok előtt itt más népek is megfordultak. Van itt ugyé a Római út, ami 
Bözödtől jő, s mönyön neki a Szászfődnek, no arról úgy mondják, hogy Traján 
üdejibe épült. Osztán vótak itt még ilyen-olyan várak, amik azt mútassák, hogy 
nagyobb urak laktak itt: ilyen az Úrvár, s Senye-vára. Erről a régiek azt beszélték, 
hogy valamikó óriás lakott itt, ijesztgette a népeköt. A léányai pedig a másik óda-
lon lévő Léánymezőn. (G. E.) 
11. Mű román iskolába jártunk, de a pap mesélt többször is nekünk Mátyás 

királyról, hogy milyen igazságos király vót, hogy álruhába járta az országot, hogy 
nézze meg, hogy élnek a népek. Mesélt Szönt Istvánról is, s Szönt Lászlóról is, 
hogy védelmözte az országot. Tudjuk, hogy ezök a legnagyobb királyaink. (D. J.) 
12. Amíg Mátyás király uralkodott, addig jaj vót a töröknek! Próbálkoztak bé-

törni az országba, de Mátyás visszaverte őköt. Vót égy erős vitéze, Kinizsi. Az olyan 
erőss vót, megfogdosta, s földobigálta a törökököt a levegőbe. Sajnos osz-tán Kini-
zsi is, Mátyás király is meghótt, s aki utána követközött, már nem vót olyan űgyes, 
nem tudta visszatartani a törököt. Akkoriba osztán bétörtek ide erre a vidékre is. 
Több száz esztendeig hóhérolták a környéköt, az egész országot. (T. G.) 
13. Amikor a törökök itt a vidéköt dúlták, Erdélynek okos fejedelme vót, 

Bethlen Gábor. Úgy próbálta intézni a dógot, hogy minél kevesebb vérontás lö-
gyön. Kiudvarót a töröknél égy kicsi hadisarcot, s azt kérte, annak fejibe hagyják 
békin. A török osztán mönt is tovább Magyarország felé, úgy mondták, Bécsöt is 
megostromolta. A románokkal se bánt különbül. Az iskolába úgy mondták, Şte-
fan cel Mare elég ügyesön szömbeszállt velek. (D. J.) 
14. A régi üdőkbe itt is vótak olyan házak, hogy két ajtajuk vót. Hátul vót a 

vészajtó, ha a tatárok jöttek bé az első ajtón, az embörök mönekültek ki a hátul-
són. Többször is bétörtek ide a tatárok, de szöröncsére nem maradtak itt, úgy 
mind a törökök, csak jöttek, raboltak, s álltak tovább. Lovas nép vótak. (I. P.) 
15. Mesélték, hogy jöttek a tatárok, jártak házról házra, raboltak, fosztogat-

tak. Bényitottak égy embörhöz, az égyből futott bé a házba, hogy túl a küsajtón 
tűnjön el a kertbe, a tatár persze már tudta a járást, égyből utánna. De ahogy a 
házba fordult vóna bé, meglátta, hogy a kemencébe szárogassák a félérött ro-
zsot, nem merték megvárni, míg jól megérik, mer attól tartottak, hogy a tatárok 
fölétetik a lovaikkal, inkább nyessen levágták, s a kemencénél szárongatták. Az vót 
az égyetlen élelömforrás, az ilyen gyönge rozslisztből valami lapos pogácsákot 
csináltak, azon tengődtek. No, amikor a tatár meglátta a fonnyadt rozsot a kemön-
cébe, égyszöribe megsajnálta az embört, kifordult a kapun, békin hagyta. (B. D.) 
16. A magyarok a törökökkel háborúztak a legtöbbet. Szász évekig. Itt a vi-

déköt is földúlták a törökök. Megtelepödtek itt a falu fölött, Kerek-högynél. Ott 
vót a táboruk. Járták a vidéköt, raboltak. Ésszeszödték az élelmöt, az asszonyo-
kot. Ott valahol van eltemetve a török basa is. Úgy mondták, oda van temetve, 
ahova a nap legelőször süt, a sírt mégse kapták meg soha, me’ ugyé a nap mindön 
évszakba másképpen süt. Vót ott a törököknek kútjuk is. A Várhögyön égy alagút 
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is vót, annak a végin bunker. Égy darabig a magyarok használták, de osztán azt is 
elfoglalták a törökök. Mű is vótunk bé oda, a feleségömmel. Vót égy nagy lik, ott 
bé kellött búni, hason csúszni vajégy métört, s akkor az embör eljutott égy akkora 
terömbe, ami a sziklába vót vájva, mind égy szoba. A nevünköt is fölírtuk.  
A törökök után osztán a tatárok is jöttek. Azok nem maradtak itt, csak rabol-

tak, s möntek tovább. (I. P., I. I.) 
17. Várhögy tetejin állt ugyé a vár. Azt a törökök elfoglalták, amikor béjöttek. 

Ha jól megvizslassuk, most is lehet látni, a högy tetejin van égy mély gödör, az 
vót a törököknek a kútja valamikor. Lemönt egészen a vőgybe, a patakig. Lent 
van égy rét, aminek Mátyás képe a neve. Azt Mátyás királyról nevezték el. Gyer-
mökök vótunk, a tanittó elvitt münköt az iskolából, hogy nézzük meg, hol 
uralkodtak a törökök. A barlang száját ki is javittatta, hogy lehessön könnyebben 
bémönni. Ez hézzatartozott a szokáshoz, hogy mindön gyermöknek bé kellött 
bújni legalább égyször oda, hanem csúfolkodhattak vele a faluba, hogy micsoda 
legén ez is, még Várhögy likjába se járt. (S. E.) 
18. A törökökkel kapcsolatba még azt mondták, hogy a rablott kincseik égy 

részit itt ásták el. Osztán vót égy néma léányka a faluba, amelyik hét esztendős 
hét hónapos és hét napos korába megszólalt, s azt mondta, Csontbánya tetejibe 
van égy nagy rózsabokor, annak a tövit ha megássák, megkapják a fazék arany-
pénzt, amit a törökök ástak e. Keresték is az embörök, de nem kaptak sömmit. 
Azt is beszélték, hogy Várhögyön is van elásva kincs, s Szönt György napja s 

pünkösd között kell lesni, mer ahol el van ásva, ott kigyúl, s világitt. Járták is az 
embörök a Várhögyet, de csak szöntjánosbogarat kaptak. Úgy is vót, hogy égye-
sök huncutságból tüzeköt csináltak a högyön az éccaka közepibe. Több helyön 
is, hogy zavarják éssze a népeköt. A falu fölbojdult, vajégyen kimöntek, de addig-
ra a tüzeköt elótották. (W. J.) 
19. (…) Román nyelvű szöveg fordítása: Hallottuk, hogy a románoknak bölcs ural-

kodóik voltak, akik harcoltak az ellenséggel, mint például Mircea cel Mare, s 
hogy a világ nem akarta, de ők úgyis előkészítették a nagy egyesülést, de egyebet 
nem nagyon tudunk. Itt a magyarok között élve eléggé el vagyunk szigetelődve a 
miénkektől. De azért a tanítók s a pap elmeséltek, amit lehetett. (M. C.) 
20. (…) Román nyelvű szöveg fordítása: A románok egy ideig a törökök fennhatósága alatt 

voltak. Itt is jártak a törökök, de az egész országot feldúlták. Száz évekig harcoltunk, amíg 
sikerült kiűznünk őket, de utánuk jött az osztrák—magyar uralom. (M. V.) 
21. (…) Román nyelvű szöveg fordítása: Ez a falu legkevesebb háromszáz éve létezik. 

Így mondták a tanítóink. Az elsők, akik idejöttek, a Costea, Murza és a Maioreşti 
családok voltak a románok részéről, valamint a Nyárádi és Kincses család a magyarok 
részéről. Úgy beszélik, hogy a Murza család török eredetű. Állítólag volt egy Mârz 
nevű török, aki itt telepedett le. Ez száz évekkel ezelőtt volt. Édesanyám Murza leány 
volt, tőle hallottam. Úgy beszélték, hogy akkoriban itt a törökök uralkodtak. Az egész 
ország az övék volt. Utánuk jöttek a tatárok. Nagy invázió volt. (J. L.) 
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a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum udvarán 
 

Fotó: MÁTÉ PÉTER, a líceum diákja 

 
Bolyai János (1802–1860) minden idők 

egyik legeredetibb gondolkodású matema-
tikusa, tragikus sorsú hadmérnök, aki mű-
veiben messze meghaladja korát. Az ő 
geometriája nélkül elképzelhetetlen lenne a 
modern kor: az űrkutatás, a műholdak vi-
lága. Bolyai János új geometriáját csak két 
ember értette meg életében, egyik az apja 
volt, Bolyai Farkas, a Tentamen szerzője, a 
másik K. F. Gauss, a geometria, az asztro-
nómia és az elméleti fizika német zsenije, a 
„matematikusok fejedelme”.  
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Bolyai János 1802. december 15-én született Kolozsvárott, anyja szüleinek családi há-

zában. Anyja a kolozsvári Benkő Zsuzsanna, apja Bolyai Farkas, aki a Nagyszeben mellőli 
Bólyáról származott. De nem sokkal a kisfiú születése után a család Marosvásárhelyre 
költözött, ahol apja matematikát, fizikát és kémiát tanított a Református Kollégiumban. 
Bolyai Farkas a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, korának jelentős, hazájá-
nak pedig addigi legnagyobb matematikusa volt. 


