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"ln activitat.ea educativa trebuie sa acordam un loe 

mai mare istoriei, cunoa�terii procesului de formare �i 

dezvoltarea a poporului �i natiunii noastre, precum �i 

convietuirii eu celelalte nationalitiiti conlocuitoare, 
. . . 

rolului jucat de acestea in dezvoltarea tarii noastre, 

tragind din aceasta concluzii practice pentru activita

tea prezenta �i viitoare". 

NICOLAE CEAU�ESCU 

"A nevelő tevékenységben nagyobb teret kell szen

telnünk a történelemnek, a nép és nemzetünk kiala

kulási és fejlődési folyamata megismeréséneh:, vala

mint a többi nemzelfiséggel való együttélésnek, e 

nemzetiségek országunk fejlődésében betöltött szere

pének, gyakorlati következtetéseket vonva le ezekből 

jelenlegi és jövőbeli tevékenységünk számára". 

NICOLAE CEAU�ESCU 
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EPOCA BRONZULUI ÎN JUDETUL COVASNA ' -

SZEKELY KEKEDY ZSOLT 

Dintre cercetările arheologice şi istorice desfăşurate în regiunea 
sud-estică a Transilvaniei, cele privind epoca bronzului şi prima epocă 
a fierului (Hallstatt) au constituit în mod permanent una din princi
palele preocupări ale muzeului din Sf. Gheorghe. Prin urmărirea atentă 
a tuturor descoperirilor, prin sondaje şi săpături dezvoltate s-a putut 
reconstitui evoluţia arheologica-istorică a celor două etape. Epoca bron
zului corespunde formării grupului tracic, individualizaţi arheologic încă 
de la începutul mileniului II î.e.n. 

In cele ce urmează prezentăm unele rezultate mai importante ale 
noilor cercetări, obţinute în ultimii ani ; acestea ne dau şi posibilitatea 
de a încadra descoperiri mai vechi din judeţul Covasna, care datorită 
lipsei unor date concludente de ordin cronologic au format obiectul de 
discuţie al mai multor cercetători. 

După mărturiile arheologice, epoca bronzului a cunoscut în sud-estul 
Transilvaniei mai multe etape de dezvoltare, în cadrul unor culturi 
deosebite. 

Deoarece relatăm asupra unei etape în care s-a dezvoltat metalurgia 
bronzului, considerăm necesar a aminti prezenţa unor obiecte de cupru 
încă de la sfîrşitul neoliticului : astfel sînt de menţionat obiectele de 
cupru din cultura ariuşd, găsite chiar în aşezarea eponimă 1, toporul din 
cupru din aşezarea de la Reci2 ş.a. 

Tîrnăcoapele din cupru cu braţele în cruce, provenite din desco 

periri întîmplătoare sau din aşezări cunoscute, cum este cazul toporului 
de la Ariuşd; aparţin culturii Bodrogkeresztur- faza Tiszapolgâr - ; pă
Lrunsă dinspre vest, această cultură aparţine perioadei de tranziţie de 
la neolitic la epoca bronzului. La Reci3, (în judeţul Covasna), s-a cercetat 
o aşezare a culturii Bodrogkeresztur; cronologia ei relativă s-a putut 
stabili pe baza descoperirii din aşezarea de la Cristur (judeţul Harghita), 
unde într-o locuinţă s-au găsit ceramică Bodrogkeresztur împreună cu 
fragmente ceramice pictate de tip Ariuşd.4 

Pentru perioada de tranziţie şi începutul epocii bronzului, cea mai 
veche cultură cunoscută, în regiunea de care ne ocupăm, este cultura 
Coţofeni , semnalată pînă acum numai prin descoperiri întîmplătoare. 
Dintre descoperirile mai recente, semnalăm mormîntul dublu de la Recis 
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şi locuirea Coţofeni din aşezarea Ariuşd de la Malnaş-Băi, pe Platoul de 
nisip (Fi.ivenyestet6).6 

Mult mai bine cunoscută în regiunea noastră, este cultura Glina
Schneckenberg, care urmează culturii Coţofeni. In afara descoperirilor 
întîmplătoare destul de numeroase, au fost cercetate prin săpături ordo
nate mai multe aşezări ale acestei culturi- ca cele de la Zăbala, Ariuşd, 
Sînzieni (Perk6) şi Sf. Gheorghe - Ork6 (Piatra de veghe). 

Aşezarea de la Zăbala situată pe un grind, întărită cu şanţ şi val, 
este considerată fază de început a culturii Schneckenberg ; ea ridică 
problema locului de formare a acestei culturi.1 După ultimele cercetări 
făcute la Ariuşd, locuirea Schneckenberg de acolo a ocupat numai mar
ginea dinspre nord a aşezării şi corespunde unei faze mature, deplin 
formată, bine individualizată a acestei culturi, consemnată în literatura 
de specialitate ca Schneckenberg B. Aşezările de la Sînzieni - şi Sf. 

Gheorghe - Ork6 sînt situate pe promontorii de munte şi au fost întă
rite cu şanţ şi val. Locuirea a fost de mai lungă durată, corespunzînd 
fazelor A şi B fapt stabilit pe baza elementelor de ordin tipologie ale 
ceramicii si a unor fragmente ceramice Monteoru,a găsite în aşezarea 
de la Ork6. 

In ceea ce priveşte ritul de înmormîntare, descoperirile recente de 
la Moacşa - Eresteghin şi Sînzieni (judeţul Covasna) au adăugat date 
noi şi importante, descoperirilor mai vechi din judeţul Braşov.9 

La Moacşa - Eresteghin pe un platou înalt se află 3 tumuli; unul 
a fost cercetat de Fr. Lăszl6, iar altul a fost distrus în 1979, prin nive
larea terenului. In mijlocul acestui turnul a fost găsit un mormînt chircit 
în cutie de piatră ; lîngă cap a avut depus un vas cu două urechiuşe, 
perforate vertical, decorat de la buză pînă la pîntec cu impresiuni făcute 
cu şnurul. La Sînzieni s-a descoperit un alt mormînt plan aparţinînd 
culturii Schneckenberg, cu scheletul chircit în cutie de piatră, orientat 
NV-SE. La cap erau aşezate două vase - "askos". Mormîntul plan de 
la Sînzieni este mai timpuriu, aparţinînd fazei Schneckenberg A, iar cel 
de la Moacşa-Eresteghin fazei Shneckenberg B.10 

După cultura Schneckenberg urmează cronologic cultura Ciomortan, 
cunoscută deocamdată numai în sud-estul Transilvaniei. Formată pe un 
fond cultural Glina-Monteoru, înrudită cu cultura Costişa, aspectul Cio
mortan a avut un rol important în procesul formării culturii Wieten
berg.11 In afara aşezării eponime, cultura Ciomortan a fost atestată pe 
teritoriul judeţului Covasna, la Sîntionlunca şi Poian, unde s-a descoperit 
un mormînt.12 După caracterele tipologice şi elementele bogate de decor, 
cultura Ciomortan se poate situa în bronzul mijlociu şi paraleliza cu faza 
Monteoru I.c.3. 

Cultura Wietenberg care domină ca durată şi răspîndire, etapa mij
locie a epocii bronzului ne este cunoscută mai mult prin numeroase 
descoperiri întîmplătoare dar şi prin cercetări arheologice sistematice. 
Fazele de început şi de sfîrşit ale acestei culturi ne sînt cunoscute din 
cercetările făcute la Eliseni şi Simone şti 13 (judeţul Harghita) aşezări pe 
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Valea Tîrnavei Mari. Iar faza matură deplin dezvoltată a culturii Wie
tenberg a fost identificată la Sf. Gheorghe (Gemvara - Avasalja).14 

Descoperirea la Sînzieni a unui mormînt atribuit purtătorilor culturii 
mormintelor tumulare, dovedeşte că marea mişcare de populaţii de la 
sfîrşitul epocii bronzului, pornită din răsăritul Europei a atins regiunile 
Carpaţilor Răsăriteni.15 

Etapa de sfîrşit a epocii bronzului este ocupată de cultura Noua, 
caracterizată printr-o foarte mare răspîndire, ocupînd în Transilvania şi 
Moldova aria culturilor Wietenberg-Monteoru-Costişa, ea înfăţişează 
pe plan cultural una din cele mai importante unificări teritoriale ale 
tracilor nordici la sfîrşitul epocii bronzului, etapă care face şi trecerea 
spre prima epocă a fierului. 

Cunoscută pînă de curînd numai prin descoperiri întîmplătoare a 
fost cercetată în anii din urmă prin săpături ordonate în aşezările de la 
Poian, Ghidfalău şi Peteni. Locuirea din ultima aşezare menţionată apar
ţine fazei timpurii a culturii Noua, 16 în timp ce la Ghidfalău17 şi la 
Poian s-au deosebit mai multe faze de dezvoltare. Rezultatele cele mai 
importante s-au obţinut la Ghidfalău. S-au deosebit mai multe nivele de 
locuire, cele timpurii fiind caracterizate de cenuşare, rezultate din arde
rea colibelor, iar cele tîrzii de locuinţe dreptunghiulare cu vetre din 
piatră sau lut. La Peteni1B s-au găsit şi fragmente ceramice ale unor forme 
foarte evoluate, de aspect hallstattian. Aceste elemente ne fac să consi
derăm că ultima fază a culturii Noua stă la baza dezvoltării primei epoci 
a fierului.19 

Pe teritoriul judeţului Covasna, au fost descoperite mai multe depo
zite de bronzuri, izolat, în afara aşezărilor, ca cele de la Tg. Secuiesc, 
Zagon, Malnaş şi Belin. Ele aparţin epocii bronzului şi primei epoci a 
fierului. La Tg. Secuiesc au fost descoperite două depozite de brommri: 
primul cuprinde 6 topoare (fig. 1) dintre care numai 1 este cunoscut sub 
denumirea de tip ardelenesc (fig. 1/5 ), iar restul de tip cunoscut din 
Ungaria - care se află în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei 
(Nr. de inv. 1.1857-1862)20, cel de al doilea se află în colecţia muzeului 

· Lubomirski din Lwow21 şi cuprinde 2 brăţări (fig. 2), 2 topoare (fig. 3 ), 

un buzdugan în formă de steag, fragmente din seceri, cuţite şi topoare ; 
un disc prevăzut cu o urechiuşe (fig. 4/1-8). Ambele depozite cuprind 
piese tîrzii, care le situează cronologic în prima epocă a fierului. Două 
topoare din primul depozit îşi au analogii în descoperiri asemănătoare din 
aşezările hallstattiene de la Reci22 şi Porumbenii Mari.23 

Cel de al doilea depozit cuprinde unele piese mai timpurii obişnuite 
în depozitele de la sfîrşitul epocii bronzului, dar împreună cu altele mai 
tîrzii - brăţara cu capetele conice şi buzduganul, - din prima epocă a 
fierului. O brăţară asemănătoare s-a găsit într-un mormînt la Simeria,24 
iar buzduganul sau măciuca stelată este cunoscută tot din această peri
oadă.25 Depozitul II de la Tg. Secuiesc a fost semnalat de T. Sulimirski, 
care 1-a încadrat corect în prima vîrstă a fierului.26 Depozitul I de la 
Tg. Secuiesc aparţine aceleaşi perioade.27 
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4. 

1. 

Fig. 1 - Primul depozit de bronz de la 
Tg. Secuiesc 

Depozitele de bronzuri de la Zagon (descoperite pe locurile numite 
Cseremart şi Metehegy) ca şi cel de la Belin cuprind multe piese de har
naşament, care le situează într-o etapă mai tîrzie a primei epoci a 
fierului.28 

In ceea ce priveşte depozitul de la Malnaş, încadrat de M. Roska29 
şi de M. Rusu30 în epoca bronzului, după părerea noastră şi acesta apar
ţine tot primei epoci a fierului. V îrful de lance şi vasul de bronz din 
acelaşi depozit menţionate mai sus sînt de acelaşi tip cu cele găsite în 
depozitul de la Cernat,31 care conţine obiecte din bronz _şi fier. 

Din. cele prezentate mai sus reiese că depozitele de obiecte de bronz, 

descoperite încă din secolul trecut, au putut fi încadrate corect crono
logic şi atribuite cultural, datorită descoperirii unor obiecte similare în 
aşezările recent cercetate. După observaţiile noastre aceste depozite se 
încadrează în etapele primei epoci a fierului. 
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Fig. 2 - Brăţări din 
depozitul IL de la Tg. 

Secuiesc 

Fig· 4 - Disc şi cuţite 
de bronz din depozitul 
II de la Tg. Secuiesc 

2 - ALUTA XII-XIII 
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Fig. 3 Topoare de 
bronz din depozitul II 

de la Tg. Secuiesc 

:] 
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O ultimă observaţie se referă la locul unde au fost lucrate diferite 
piese din care sînt alcătuite depozitele de care ne-am ocupat aici. Faptul 
că în numeroase depozite sau în aşezări, s-au găsit resturi de bronz sau 
fier de la turnătorle, ne face să considerăm metalurgia o activitate locală. 
Dealtfel, aceste depozite conţin piese care din punct de vedere tipologie 
caracterizează spaţiul carpato-dunărean de locuire a tracilor nordici. 
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şi Comunicări, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1965, p. 21-22; Z. Szekely, Zs. K. Szekely Aşe
zarea din epoca bronzului de la Peteni, materiale şi cercetări arheologice, a XIII-a sesiune anuală 
de rapoarte, Oradea, 1979, p. 71-72. • 

18 Zs. K. Szekely Consideraţii arheologice prilJind aşezarea din epoca bronzului de la 
Peteni (jud. ColJasna), - comunicare prezentată la al XIV-lea sesiune anuală de rapoarte; 
privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1979. 

20 * Vezi bibliografia la M. Roska, Hepertorium, p. 123, fig. 14'1. 
Il T. Sulimirski, Einige rumănisclze Funde in polnischen Musseen, Revista de Preistorie 

şi Antichităţi Naţionale, 1937; p. 33 -37, Bucureşti. 
u Z. Szekely, Aşezările din prima vîrstă a fiernlui în sud-estul Transilvaniei, 1966, Sf. 

Gheorghe. 
*3 Ibidem 
u M. Roska, in Dolgozatok IV, 1913, p. 233-251; Repertorium, p. 226 nr. 53. 
25 K. Horedt, tn MAG W, vol. 70 p. 290. 
�6 T. Sulimirski O.C. 
17 M. Rnsu, in Dacia, N. S. VII. 963, p. 209. 

1 • •• , .. 
• � �· • � ,1 .· .,.- 1  • .  
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2� M. Roska, Repertorium, p. 309-310, nr. 10, M. Rusu, o.c. p. 208-209; Z. Szekely 
In SCIVA, 2, T. 27, 1976, p. 267-268. 

zu M. Roska A SzekelyftJld 6skora, tn Emlek konyv 1929 p. 291, fig. 51; Repertorim:n, 
p. 170. nr. 137, figura 204. 

ao M. Rusu, O.C. p. 206. 
n Z. Szekely, tn Dacia X. p. 214, fig. 5/3. 

Kivonat 

A szerzo delkelet Erdelyben a bronzk6r kutatâsainak eredme nyeit foglalj a ossze; ismer
teti a Kovâszna megyei bronz gyiijtelekes leleteket is, amelyeknek regeszeti besorolâsa, kellă 
adatok hiânyâban neMzsegekbe utkozi:itt. 

Extract 

The author resums up the results of the reseurchs from the Bronz-Age in the South -
East Transilvania ; he also prcsents the deposits from this period fau nd in Covasna region whose 
archeological chrono logy is very difficult to establisch for the lach of suitable data. 





CETĂŢI DIN EPOCA BRONZULUI 
IN JUDEŢUL COVASNA 

SZt:KELY ZOLTAN 

Una dintre preocupările principale din ultimii ani, ale Muzeului 
din Sf. Gheorghe a fost cercetarea şi încadrarea justă din punct de 
vedere cronologic a tuturor cetăţilor care au fost depistate pe teritoriul 
judeţului Covasna.1 Printre aceste cetăţi au fost găsite cîteva, care pe 
baza materialului arheologic descoperit în ele, pot fi considerate că 
aparţin epocii bronzului. !n următoarele vom prezenta pe· scurt aceste 
cetăţi, construoţia lor, precum şi materialul arheologie, care ne-a ajutat 
la încadrarea lor cronologică şi eul turală. 

In sud-estul Transilvaniei, epoca bronzului a cunoscut mai multe 
etape de dezvoltare şi mai multe culturi. La începutul epocii bronzului 
se situează cultura Coţofeni ca cea mai veche, urmată de cultura Glina
Schneckenberg. Resturile de cultură materială ale culturii Coţofeni sînt 
C'unoscute numai din cîteva localităţi, toate descoperiri întîmplătoare, ca 
de exemplu, de la Reci şi mai recent de la Malnaş Băi. Nici o aşezare 
a acestei culturi nu a fost săpată, ele aceea nu ştim dacă au fost aşezări 
deschise sau fortificate . 

Aşezările culturii Glina-Schneckenberg sînt mai bine cunoscute, 
fiind făcute săpături la Zăbala, la Sf. Gheorghe-Piatra de Veghe (Ork6) 
şi la Sînzieni pe muntele ,.Perk6". 

Situată pe o movilă, aşezarea de la Zăbala, pe care o considerăm ca 
faza incipientă a culturii Schneckenberg, a fost întărită cu val de pămînt 
şi cu şanţ.2 

Aşezările de la Sfîntu Gheorghe (Piatra de Veghe)3 şi cea de la Sîn
zieni (muntele "Perk6") sînt aşezate pe locuri mai ridicate, pe promontorii 
de munte şi aparţin unei etape mai tîrzii, cînd această cultură a fost 
deplin formată. Aşezarea de la Sfîntu Gheorghe - (Piatra de Veghe) -
frnd făcute săpături la Zăbala, la Sf. Gheorghe-Piatra de Veghe (Ork6) 
La Sînzieni, platoul unde a fost aşezarea, a fost întărit pe partea vestică 
cu val de pămînt şi cu şanţ în care s-au găsit pietre de diferite dimensiuni. 

Acestea au fost aşezări fortificate şi nu cetăţi, avînd numai val 
şi şanţ . 

Cetate adevărată cu zid de piatră şi cu şanţ se află în hotarul satului 
Lutoasa (comuna Lemnia, judeţul Covasna), cunoscută sub denumirea de 
Cetatea Ciuchian (Csuklyan vara) , amintită prima dată de B. Orban.4 
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Cetatea se află la est de comuna Lemnia, într-o vale laterală; pe 
malul drept al pîrîului Lemnia se ridică un munte cunoscut sub denu
mirea de "Cetate - Varhegy" (fig. 1). Pe platoul acestuia se văd restu
rile unei incinte de piatră, care înconjoară vîrful muntelui. Cetatea a fost 
sondată în anul 1950 de un colectiv de arheologi (se urmărea cunoaşterea 
graniţei de est a Daciei romane) care au stabilit, că ea aparţine epocii 
bronzului, eventual primei vîrste a fierului.S În vara anului 1978 au fost 
făcute săpături de mai mare amploare, umărindu-se verificarea consta
tărilor făcute în anul 1950. 

Laturile promontorului spre est, sud şi vest sînt abrupte, numai 
partea nord-vestică este legată printr-o şea de masivul de munte. Pe 
această parte terenul a fost întărit exterior cu zidul de piatră şi de două 
şanţuri. Cetatea este de formă ovală cu axa lungă în direcţia nord-sud. 
Dimensiunile cetăţii : 80 x 64 m (fig. 3). 

Zidul şi cele două şanţuri care se află în faţă (S.I.) au fost secţio
nate cu un şanţ lung de 30 m, lat de 1 m. Zidul a fost făcut din pietre 
mari, nelegate, lespezile de piatră fiind aşezate la ambele margini ale 
zidului, iar la mijloc au fost aşezaţi bolovani mari (fig. 2). Zidul a fost 
gros la bază de 2,50 m, iar la suprafaţă de 3 m. Primul şanţ lat de 
1,60 m era adînc de 0,60 m, iar al doilea lat de 1,40 m a avut adîncimea 
tot de 0,60 m. La vest şi est zidul cetăţii a fost secţionat cu cîte un şanţ 
lung de 10 m (S.II.-III.). Interiorul cetăţii a fost secţionat cu un şanţ. lung 
de 20 m şi cu o casetă de 5 x 5 m (S.IV.C.). 

La baza zidului şi printre pietrele zidului au fost găsite fragmente 
de vase. 

Pentru încadrarea cronologică a cetăţii ne servesc numai fragmentele 
de vase găsite în şanţuri, la baza şi printre pietrele zidului. S-au găsit 
numai fragmente ceramice făcute cu mîna, din pastă cu multe sau mai 
puţine pietricele şi slab arse. Sînt decorate cu brîu crestat (Pl. I/2, 4, II, 4, 
III, 1, 7), cu dungi în relief (Pl. I, 5, II, 1, III, 5), cu benzi orizontale din 
şanţuri late şi mărginite de împunsături (Pl. I, 7, III, 6) şi cu proeminenţe 
(Pl. III, 4). Două fragmente din acelaşi vas au ca decor caneluri late şi 
bandă de căpriori incizaţi (Pl. I. 1, 3, II, 3, III, 3). 

Marginile de vase sînt late, unele îngroşate sau răsfrînte în afară 
(Pl. II, 5, III, 2). Sînt şi vase cu buza decorată cu inciziuni (Pl. I. 5, 6). 
Unele vase au buza tăiată oblic (Pl. IV, 3, 7). Au fost găsite şi frag
mente din vase cu toartă în bandă (Pl. IV. 1-2, 4). După forma .Şi decorul 
materialului ceramic, considerăm că cetatea aparţihe epocii bronzului, 
etapei tîrzii a culturii Wietemberg.6 Un fragment de rîşniţă cu gaură 
pentru ax arată că acest sistem de mînuire a rîşniţei. a .fost cunoscut 
încă din epoca bronzului (Pl. I, 8-9). Deocamdată este singura piesă de 
acest fel descoperită în epoca bronzului şi este necesar ca şi alte desco
periri să confirme încadrarea ei în această epocă. O menţionăm doar 
ipotetic. 

Un alt punct cu poziţia geografică asemănătoare mai este cuonscut 
în valea Casinului (Valea Seacă, judeţul Covasna) pe muntele "Cece", 
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unde sub incinta de piatră a cetăţii dacice, pe latura ei vestică, s-a con
statat un strat de cultură cu ceramica similară acesteia găsită pe c·etatea 
Ciuchian. O ceaşcă cu toartă, ornamentată pe pîntec cu caneluri late 
descoperită în stratul din epoca bronzului, este un· vas caracteristic cul
turii Wietemberg.7 (Pl. I, 6). Nu s-a putut stabili sigur dacă pietrele de 
la baza zidului dacic aparţineau unei fortificaţii mai vechi, de genul 
cetăţii de la Lutoasa din epoca bronzului; pare însă foarte verosimil. 
Se poate accepta această ipoteză, fiindcă existenţa stratului de cultură 
din epoca bronzului s-a constatat numai în marginea promontoriului unde 
se găsesc şi pietrele pe care înclinăm a le atribui unei fortificaţii Wietem
berg. (Fig. 4). Aşezarea epocii bronzului a fost găsită în vale, pe terasa 
pîrîului peste care de asemenea, ca şi la cetate, s:..a suprapus o aşezare 
dacică, în care a fost găsită recent o fibulă de argint dacică (fig. 5) cu 
resort spiralic. 

Cetatea "Ciuchian" de la Lutoasa dovedeşte că în epoca bronzului 
purtătorii culturii Wietemberg, în afară de aşezări fortificate cu şanţ, una 
cunoscută şi la Filiaş (judeţul Harghita), au făcut şi cetăţi pe vîrful mun
ţilor. Sistemul de construcţie cu zid sec şi cu şanţ al populaţiei tracice 
din epoca bronzului poate fi considerat ca prototipul de mai tîrziu al 
cetăţilor populaţiei dacice, care a dezvoltat în continuare acest sistem de 
fortificaţie legînd pietrele între ele cu pămînt şi aplicînd terasarea. 

Este foarte verosimil ca purtătorii culturii Wietemberg să fi fost siliţi 
să construiască cetăţi la sfîrşitul epocii bronzului, în urma pătrunderii 
purtătorilor culturii mormintelor tumulare (care în sec. XIV-XIII î.e.n. 

ating regiunile Ungariei de azi).8 Faptul este dovedit şi de mormîntul 
descoperit la Sînzieni, aparţinînd acestei culturi, care :ridică şi problema 
dăinuirii culturii Wietemberg pînă la sfîrşitul epocii bronzului.9 De ase
menea, depozitul de unelte şi de podoc;tbe de bronz descoperit într-o aşe
zare Wietemberg din hotarul oraşului Miercurea Ciuc (judeţul Harghita), 
este o dovadă în plus, că marile mişcări de populaţii pornite din apus, 
la. mijlocul epocii bronzului, au ajuns pînă la arcul Carpaţilor Răsăriteni 
şi au influenţat dezvoltarea culturii materiale a populaţiei locale.1o Deo
camdată ne stau la dispoziţie numai aceste date, care arată o influenţă 
culturală venită dinspre vest şi rezistenţa tracilor din sud-estul Tran
silvaniei, prin construirea unor fortificaţii. 

NOTE 

. . 1 Z. Sz�kely, Contributii la problema forlificaţiilor şi formelor de locuire din sud-estul 
Transilvaniei, Alu ta, 1976 -1977, p. 52 -105. 

z Idem, SCIV, 1971, 22, 3, p. 388-391. 
1 Idem, Aşezările de la Virful cu stejari şi de la Piatra de Veghe, Muzeul Sf. Gheorghe, 

Studii şi comunicări, 1973, p. 129 -139. 
' B. Orbân, A SzekelyflJ/d leiuisa, III, 1869, p. 120. 
a SCIV. - 1. 1951, p. 296-298. 
8 Z. Sz�kely, Dacia N. S. XV. 1971 Fig. 2/5-10; 1-4; 5/1-8; 
7 K. HoFedt, Dacia, N. S. IV, 1960, Fig. 10/5,8; Z. Sz�kely o.c. fig. 1/2-4. 
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8 Gy. Novâki, Magyarorszdgi Făldvdrak az 6skort6l a ktJzepkorig, Epites es epiteszettu
domdny, VII, 3-4, 1975, Budapest, p. 329. 

0 Z. Sz�kely, SCIVA, 1, 28, 1977, p. 125-127. 
1° K. Horedt, Einfliisse der Hiigelgrăberkullur und Velalicer kultur in Siebenbiirgen, Ger

mania 45, 1967, 1-2, p. 45, 59 . Z. Sz�kely, SCIV, 21, 1970, 3, p. 473-479; J. Topai, Bronz
kori ekszerlelet Ocsdr6/, Arch. Ertesită, 100, 1973, 1 Extr. p. 16-17. 

Kivonat 

Csomortân falu hatârâban (Lemheny kozseg, Kovâszna megye) a Kis Lemheny potaka 
vi.ilgyeben a ., Var" nevezetii hegy csucsân az eszaki reszen sanccal megerăsitett 6vălis alaku 
kăfalas văr romjai lathat6k. A kb'fal az alapjănăl 4 m. a foldfelszinti resze 3 m. vastag, a sze
leit Iapos kiivekkel raktăk ki, beliil nagy kiivekkel tiiltiittek meg. Kotăanyagot nem hasznâl
tak. A văr a teriileten talălt ·kerămia alapjan a bronzkorba (Wietenbergi muveltseg) sorolhat6. 
A vârat val6szin11. a trâkok epltettek meg pedig a halomsiros muveltseg hordoz6inak nyuga
tr61 valO betăreseinek a megakadâlyozâsâra. Ezek ugyanis mar i.e. a XIV -XIII. szazadban 
eljutottak Del-kelet Erd�lybe is, amit a szentieleki hamvasztasos sir is bizonyit. 

Ezt a sănccal es szâraz kb'fallal val6 vârepitesi m6dot veszik ât es fejlesztik tovâbb a 
dâkok. Egy ilyen trâk vârra �piilt dâk var van a Kis Kâszon patak volgyeben, amit a nep "Cece" 
vara neven ismer. 

Fig. 1. - Cetatea Ciuchian. Vedere generală. 
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Fig. 2. - Secţiunea peretelui estic al şanţului I. 
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Fig. 4. - Secţiunea peretului nordic al şanţului I al cetăţii dacice din 
Valea Casinului. 
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Pl. 1 - Fragmente de vase din cetate. 
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Pl. II - Fragmente de vase din cetate. 
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7. 
Pl. III - Fragmente de vase din cetate. 
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Pl. IV - Fragmente de vase din cetate. 



CONTRIBUŢIE LA STUDIUL PRELUCRĂRII FIERULUI 
LA DACII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

SZEKELY ZOLTAN 

In urma cercetărilor făcute în ultimii ani în unele aşezări din prima 
epocă a fierului în sud-estul Transilvaniei la Porumbenii Mari, 1 în Valea 
Tîrnavei Mari (judeţul Harghita), la Sîncrăieni, Tuşnad (judeţul Har
ghita), Reci, Cernat2 şi recent la Peteni3 (judeţul Covasna) în valea 01-
tului s-a putut stabilit că fierul şi prelucrarea lui au fost cunoscute pe 
aceste meleaguri deja în Hallstattul timpuriu (sec. IX-VIII î.e.n.).4 La 
Cernat un depozit de obiecte de bronz şi de fier, care conţinea şi bare 
de fier brut sub formă de lamă, a fost descoperit într-un bordei, care ar 
fi putut să fie şi un atelier de prelucrare a metalelor, a bronzului şi a 
fierului, fapt dovedit printr-o nouă descoperire de la Peteni, unde într-un 
mediu hallstattian, deranjat de mormintele unui cimitir din feudalismul 
timpuriu, au fost găsite zgură de fier, bucăţi de var, cărbune, - mărtu
riile unei prelucrări locale a minereului de fier. Aceste descoperiri sînt 
dovezi grăitoare, că în perioada următoare, dacii, care se trag din neamul 
tracilor, au avut de unde să cunoască exploatarea şi prelucrarea fierului; 
formele cuptoarelor de topit minereuri de fier, deocamdată din prima 
epocă a fierului nu sînt încă lămurite. In schimb în urma unei desco
periri de acest gen la Doboşeni (judeţul Covasna), sînt mai bine cunos
cute cuptoarele de topit minereuri de fier folosite la daci. În următoarele 
rînduri dăm descrierea lor. 

Satul Doboşeni (judeţul Covasna) este situat într-o vale laterală 
lîngă drumul asfaltat, care duce spre Vîrghiş. Pe partea stîngă a dru
mului comunal, care leagă satul cu drumul asfaltat se ridică un bot de 
deal cunoscut sub denumirea de "Panta Borvizului-Coada Muntelui (Bor
vizoldal-Hegyfarka)". Pe acest loc în anul 1955 au fost găsite cu ocazia 
deschiderii unei cariere de nisip gropi cu schelete în poziţia chircită şi 
resturi de cultură materială de tip cultura Ariuşd.5 In urma acestei des
coperiri în anul 1956 au fost făcute cercetări mai ample şi în afară de 
resturi de cultură materială din neolitic au fost descoperite şi două cup
toare de topit minereuri de fier.6 Rezultatele săpăturii privind aşezarea 
neolitică au fost publicate7, ne vom ocupa numai cu cele două cuptoare, 
care aparţin epocii dacice La Tene. 
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Cuptoarele au fost descoperite pe panta vestică a batului de deal, la 
adîncime de 27 cm sub humus, pe un strat de pietriş, urmat de nisip 
galben. Terenul a fost săpat pînă la stratul de pietriş cu conţinut feros 
şi a fost planat ca o terasă. Pe acest teren plan au fost construite cup
tom·ele circulare, partea lor din spate rezămîndu-se de peretele drept 
Uiiat al batului de deal. Fundul şi pereţii cuptoarelor făcuţi din lut şi 
groşi de 5-6 cm s-au ars în chirpici. 

Diametrul fundului plat al cuptoarelor a fost de 80-90 cm, iar 
înălţimea lor ar fi putut să fie cea. 60-100 cm (fig. 1). 

Pe partea estică a cuptoarelor la o distanţă de 27 de cm de la mar
ginea fundului "în situ" a fost găsită o placă de lut ars în formă de disc 
tăiat drept la o margine. Pe mijlocul discurilor , la 3 cm de la marginea 
tăiată a fost un orificiu cu diametrul de 6-7 cm. Diametrul discurilor: 
23 x 20 cm, groase de 4 cm (fig. 2/a, b, 3/1). In faţa acestor discuri au fost 
găsite zgură de fier, lupe şi resturi de fier din turnat. Printre zgure de 
fier au fost găsite cîteva fragmente de vase făcute cu mîna şi o piatră 
de pisat. In interior, pe fundul cuptoarelor, s-au găsit bucăţi de· cărbune, 
var, piatră de var, calcar semiars şi bucăţi de zgură de fier. In apro
pierea cuptoarelor în partea vestică a casetei lîngă grămezi de cărbune, 
pietre de calcar şi var au fost găsite şi fragmente de vase făcute cu mînă 
din pastă cu nisip de culoare neagră, bine arse, printre care şi o bucată 
din marginea unei fructiere dacice. 

In Transilvania exploatarea fierului s-a practicat - cum am men
ţionat mai sus- deja în epoca preistorică. Avem date despre exploatarea 
şi prelucrarea fierului şi din timpul dacilor.8 

Regiunea sud-estului Transilvaniei, unde este situat şi judeţul Co
vasna, este destul de bogată în roci feruginoase. Din Harghita este cunos
cut mai ales limonitul. In peretele băii de nisip de la Doboşeni s-au 
putut observa straturi de limonit groase de 30-40 cm. Munţii care încon
joară valea unde se află aşezarea conţin de asemenea roci feruginoase. 

Urme de exploatarea fierului au fost constatate la Doboşeni de 
I. Banyai la confluenţa pîraielor Togyes şi Volal la locul numit "Barta 
Bere" . 

· 

Prima dată G. Teglas face menţiune despre r·esturile de cuptoare 
de redus minereuri de fier din epoca preistorică de la Pădureni9 (jud. 
Covasna), iar I. Banyai de la Biborţeni (jud. Covasna) 1o şi Augustin 
(jud. Braşov) . 

Recent resturi de cuptoare de topit minereuri de fier au fost desco
perite la Herculian (jud. Covasna) la 2 km vest de sat în Valea pîrîului 
Tolgyes. In aprilie anul 1980 s-a surpat pe malul stîng al pîrîului panta 
văii şi au ieşit la iveală resturile a mai multor cuptoare, zgură de fier, 
bucăţi de siderit (roci cu impregnaţii feruginoase) şi ţevi de lut cu depu
neri de zgură de fier. Ţevi de lut, pietre arse, mangal de bocşă au fost 
găsite nu numai în surpături, dar şi în albia pîrîului. S-a încercat şi stabi
lirea dimensiunii a două cuptoare, care pare că în parte au rămas "în 
situ". Conturul lor a fost stabilit pe baza fundului ars, din pereţii laterali 
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nu s-a păstrat mmlC. Dimensiunile: 160 x 160 cm . Cuptorul celălalt 
la 8 m. de acest cuptor spre pîrîu a fost mai mic, 60 x 60 cm. La fundul 
cuptorului a fost un strat de mangal de bocşă amestecat cu zgură de fier 
gros de 20 cm. Din acest punct, în aval, tot la o distanţă de 8 m se află 
talvegul văii Tălgyes, în care pe un aliniament de 15 m au fost găsite 
resturi de cuptoare, bucăţi de ţevi de lut, zgură de fier şi pietre. 

Ţevile de lut s-au păstrat fragmentar. Sînt făcute din lut cu nisip 
ars în culoare cărămizie. O ţeavă cu depuneri de zgură de fier pe ambele 
capete (fig. 3/2), ne îndeamă să presupunem că au fost lungi de 10 cm, 
groase de 4 cm, cu orificiu 2-3 cm, peretele gros de 0,8 cm. 

Pe malul celălalt în panta abruptă a fost un afloriment cu gresii 
sideratice, de unde au exploatat minereuri de fier găsite în cuptoare. 

Fragmente de vase sau alte obiecte în afară de un fragment dintr-o 
rî,şniţă rotativă nu au fost găsite. Forma cuptoarelor precum şi fragmentul 
de rîşniţă sînt mărturii la încadrarea lor cronologică. Rîşniţa făcută din 
roca vulcanică este o unealtă casnică obişnuită la daci. Iar cuptoarele 
arată asemănare cu cele descoperite la Doboşeni, care pe baza ceramicii 
găsite pot fi încadrate în sec. III-II î.e.n.11 Probabil sînt contemporane 
cu aceste cuptoare. Aşezarea nu a fost găsită. · 

Pe baza acestor descoperiri şi a cercetărilor făcute şi în alte localităţi 
se poate stabili procedeul folosit de daci la topirea minereurilor de fier. 
Mai întîi rocile feruginoase au fost zdrobite în bucăţi şi amestecate cu 
pietre de var şi cu cărbune, pe care le-au aşezat în cuptoare. Printr-un 
disc cu orificiu probabil a fost introdusă o ţeavă de suflat, aparţinînd unei 
foaie. La Herculian discul folosit la cuptoarele de la Doboşeni nu a fost 
găsit, ceea ce nu înseamnă însă că nu au fost. Depunere de fier topit la 
ambele capete ale ţevii de lut de la cuptoare pledează pentru faptul, că 
ar fi putut să se servească şi ca ţeavă de scurgere pentru fierul topit. In 
această privinţă pentru stabilirea acestui fapt cunoştinţele noastre nu sînt 
suficiente, nici rezultatele obţinute de alţi cercetători nu ne dau lămuriri 
corespunzătoare.12 

In concluzie putem stabili, că dacii au cunoscut prelucrarea fierului 
deja într-o epocă destul de timpurie. Procedeul de prelucrare a fost moş
tenit de la traci, după cum arată depozitul de unelte şi de bijuterii d�s
coperit la Cernat, pe care însă 1-au dezvoltat la un grad mai înalt, fapt 
dovedit de· obiectele de fier găsite în aşezările dacice cunoscute din 
Transilvania. 

NOTE 

1 Z. Sz�kely, Aşezări din prima vlrstd a {ferului ln sud-estul Transilvaniei, Muzeul Sf. 
Gheorghe, 1966, p. 35. 

1 Idem, op. cit., p. 27; tn Dacia, N. S. X. 1966 p. 209 -219. 
a Z. Szekely - Zs. Sz�kely Aşezarea din epoca bronzului de la Peteni, Materiale şi 

Cercetări Archeologice. A XIII-a sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979, p. 72. 
' Z. Szekely In Dacia •. . p. 219. 
i Z. Szekely, în Materiale, III, p. 149. 

3 - ALUTA Xll-XW 
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s z. Szekely, în Materiale, V p. 231-233. Planşa 1. 8. VI, 1-7. 

7 G. Ferenczi-Ştefan Ferenczi, Săpăturile de salvare de la Doboşeni, Acta Muzei Napo
�ensis, 1, 1964 p. 39-66. 

8 D. Popescu, Exploatarea şi prelucrarea metalelor în Transilvania, SCIV, Anul II, 
2, 1951, p. 37-38. Vezi bibliografia la J. Glodariu - Jaroslavschi, Civilizaţia fierului la daci 
(sec. II. i.e.n. - I. e.n.), Cluj-Napoca 1969, p. 9 n. 1 şi urm. 

e G. Teglăs, Cuptor de redus minereuri de fier din epoca preistorică, (Praehistorikus 
vasolvaszt6 Bessenyon) Arh. Ertesito, U.F. 7 1887, p. 153-157. 

10 J. Bânyai, Bogăţiile naturale ale Ţării Secuieşii, 1938, p. 11. 
'll Z. Szekely, în Materiale, V. 1959, p. 236 Pl. VI. 1-4. 
u J. Glodariu E. Jarovslavschi, op. cit. p. 23, fig. 52. 

Zusammenjassung 

· LATtNZEITLICHE SCHMELZOFEN AUS DOBOŞENI UND HERCULIAN, 
KREIS COVASNA 

Bei den Grabungen von Doboşeni kamen im .Jahre 1956 die Oberreste von zwei Iaten
zeitlichen Ofen zum Vorschein, die zum Schmelzen von Eisenerz dienten. 

· Auf der Berglehne des "Borvizoldal-Hegyfarka" waren zwei runde Schmelzofen aufgestellt. 
An de_r Ostseite der Ofen befand sich je eine diskusfiirmige, an einer Seite vertikal abgeschnittene 
Lehmplatte mit einer Offnung in der Mitte, durch welche mit Hilfe eines Blasebalges Luft 
eingeblasen wurde. Vor den Schmelzofen fanden sich Reste von Eisenschlacke und Gefăss
bruchstiicke, die der dakisehen Zeit zuzuweisen sind. 

lm Jahre 1980 wurden bei einem Bergrutsch im Tai de Baches Tolgyes des Dorfes Her
culian die Oberreste der Schmelzofen gefunden. 

Die Ofen belegen die von den Dakern, moglicherweise als Handwerk betriebene Eisen
verhO.ttung. 
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Fig. 2. 

Fig. 3. 



CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA RITULUI FUNERAR 
' ' 

AL DACILOR DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

LAURENŢIA GEORGESC, SZI!:KELY :KJ!:KEDY ZSOLT 

!n urma cercetărilor făcute în sud-estul Transilvaniei în ultimele 
decenii au fost descoperite numeroase aşezări şi cetăţi, aparţinînd popu:
laţiei dacice, care locuia pe aceste meleaguri. 1 Să păturile sistematice efec
tuate în acestea au furnizat date importante pentru cunoaşterea culturii 
materiale şi traiului populaţiei dacice; numai cimitirele au rămas deo
camdată necunoscute, în afară de cîteva morminte descoperite în urma 
aceslor cercetări. Acestea aparţin în diferite epoci şi toate sînt de incine
raţie. Cel mai vechi, din sec. III-II î.e.n. este găsit cu ocazia săpării 
cetăţii feudale de la Bicsadul Oltului2, într-o epocă mai tîrzie, sec. I î.e.n. 
- I e.n., aparţin cele găsite la Zetea3 şi la Sf. Gheorghe4. Iar în sec. III 
-IV e.n. aparţine mormîntul de incineraţie găsit într-o aşezare de la 
Sf. Gheorghe- Epresteto. 

Lista mormintelor de incineraţie s-a îmbogăţit cu încă un mormînt, 
in cursul săpăturilor din anul 1980, care a fost descoperit la Ariuşd. Pe 
baza inventarului- un vîrf de săgeată, un cuţit de fier, o fibulă de bronz 
şi un fragment de vas roman - şi a ritului funerar, mormîntul se înca
drează în perioada de stăpînire romană, sec. II- III e.n.s !n cele ce 
urmează dăm determinarea osemintelor găsite în mormînt. 

Resturile osoase caldnate sînt reprezentate din 527 de fragmente 
osoase umane, care prezintă o gamă de culori variată de la alb-gri la gri
albastru, acest lucru datorîndu-se intensităţii diferite a focului la nivelul 
diverselor segmente ale scheletului uman. In nuanţări diferite, unele frag
mente osoase prezintă impregnări cu oxid de fier provenit de la inven
tarul funerar depus o dată cu individul care urma să fie incinerat pe rug. 

Resturile osoase calcinate descoperite, reprezintă o culegere simbolică 
de la nivelul diverselor segmente ale scheletului incinerat şi depuse o 
dată cu inventarul funer.ar descoperit în mormînt (groapă) în care a fost 
descoperit. Craniul este reprezentat din 64 de fragmente, extrem de 
robuste. Fragmente din frontal, ne dau aspectul unor arcuri-superciliare 
profilate de gradul II şi al unei glabele cu relief de gradul III. Fragmen
tele din parietale sînt robuste şi puternic reliefate. Fragmente mai multe 
avem din occipital care este puternic reliefat, bombat, cu torus occipital 
(şi cu i=5). Fragmentele de mastoide ne dau imaginea unor mastoide mari, 
late, robuste, puternic reliefate. Facialul este reprezentat destul de slab 
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prin cîteva fragmente de la nivelul orbitelor care sînt mari, rotunde, ce 
încadrează o rădăcină nasală de lăţime medie (estimare) ce profila oase 
nasale scurte-late (estimare) . Fragmentele de la nivelul n-pr şi din zona 
maxilarului superior cu fragmentul care cuprinde disparat intervalul 
I1-P1 şi M2-M3 cu un fragment din molarul definitiv superior dreapta 
((M3-drt.), ne dau imaginea unui palat de formă paraboloidă , cu dentiţia 
definitivă complet eruptă în arcada alveolară. Zona n-pr nu are pro
gnaţie, este îngustă. Resturile osoase calcinate care reprezintă scheletul 
postcranian sînt reprezentate de 463 de fragmente de la nivelul segmen
telor lungi, ale bazinului (mai puţin) şi cîteva fragmente de corpuri ver

tebrale (foarte mici sînt aceste fragmente) . Aspectul acestor fragmente 
ne dau imaginea unui individ extrem de robust, longilin însă, cu reliefuri 
puternice la nivelul inserţiilor musculare, atît cît am putut noi observa 
la fragmentele de humerus, femur, tibie, (asupra acestui individ noi vom 

mai reveni cu un studiu de detaliu după terminarea cercetărilor din zonă). 
Caracterul morfologic, rezultatele datelor metrice, aspectul extrem 

de robust al resturilor osoase calcinate, gradul de închidere al suturiJor 
la nivelul calotei, corelat cu stadiul complet al erupţiei dentare de la 
nivelul maxilarului superior ne face să înclinăm spre următoarea dia
gnoză: oasele calcinate descoperite aparţin unui bărbat robust, în vîrstă 
de aproximativ 30-35 de ani. Deoarece, în timpul arderii, există posibi
litatea clivării suturilor craniene, acordăm un coeficient de ± 5 ani la 
intervalul de vîrstă în care am încadrat individul studiat. 

NOTE 

1 Z. Sz�kely, ln Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. 231-240. 
1 Z. Sezkely, Si'1păturile la Bicsadul 0/lului, Materiale, 1951, p. 90, 92. fig. 1/20, 6. 
1 Z. Szekely, Zetevara, Sf. Gheorghe, 1949, p. 22-24. 
' Z. Szekely, Sepsiszentgyorgy tortenete, 1948, p. 35-36. 
1 Descoperirea se publică in revista S.C.I.V.A. 

Kivonat ' 1 

Del-Kelet Erdely teriileten szămos La Tene kori dăk telepiiles es var keriilt eHi, temet
kezesiik viszont - nehâny szorvâny sir ki vetell�vel - ismeretlen. 1980 nyarân Erlîsdon egy 
r6mai kori, dâk nepnek tulajdonitott sir kerfilt elo, melynek melleklete egy bronz fibulâb61, 
egy nyilhegyblîl, egy vas kesbOI es egy r6mai edeny toredekbOI âllt. 

· 

Extract 

Many Dacic graves and fortresses have been descovered in the South,-East- Transilva
nie trough which it becomes famous the material Iife of the Dacic people, Iived here. 

The incinerate funeral, characteristic to the dacs, only afew had heen descovered. · 

Recently an incinerate grave was discovered in Erlîsd but this belongs to the roman period .. 



SISTEMUL DE FORTIFICARE LA AŞEZAREA NEOLITICA 
DE LA "TYISZK" ŞI LA CETATEA FEUDALA 

DE LA "CSOKAS" îN SATUL ARIUŞD 
(JUD. COVASNA) 

SZEKELY ZOLTAN 

AŞezarea neolitică de la Ariuşd, eponimă a culturii Ariuşd, a devenit 
cunoscută prin săpăturile de mare amploare făcute de Lâszlo Ferenc 
intre anii 1908-1912 şi în anul 1925. Lucrările de săpături au fost reluate 
in anul 1969 şi au fost continuate pînă în anul 1975 de un colectiv com
pus din profesorul I. Nestor, E. Zaharia şi Z. Szekely. După moartea 
profesorului Ion Nestor lucrările au fost întrerupte. 

În anii 1977 şi 1978 numai colectivul muzeului a continuat săpăturile, 
iar în anii următori în afară de E. Zaharia de la Institutul de Arheologie 
din Bucureşti a participat şi D. Galbenu de la Muzeul de Istorie al 
R. S. România. 

Reluarea lucrărilor de săpătură începută şi neterminată de Lâszl6 
Ferenc a avut ca scop stabilirea etapelor de dezvoltare ale acestei culturi 
şi încadrarea ei justă în neolitic. Observaţiile şi constatările făcute în 
acest interval de timp au fost prezentate parţial de membrii colectivului, 
care ali făcut săpăturile, la sesiunea ştiinţifică organizată în 1973 cu ocazia 
aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Lâszlo Ferenc.1 

Obiectivul principal al cercetărilor executate în anii 1978-1979 a 
fost stabilirea sistemului de apărare al aşezării. Pentru acest scop în 
direcţia est-vest partea sudică a aşezării a fost secţionată cu un şanţ lung 
de 70 m. (Ş.I.) In urma executării acestui şanţ s-a constatat că pe latura 
estică a dealului, panta fiind abruptă, nu s-a făcut şanţ de apărare. Nici 
la partea vestică a dealului, unde panta este mai lentă, nu s-a putut 
constata urma şanţului (fig. 1). 

Partea nord-estică a dealului, unde se află aşezarea, cu restul pla·· 
toului este legată cu o şea. Această porţiune a fost secţionată cu un şanţ 
lung de 29 m (Ş.II). S-a constatat că pe acest loc a fost întărită cu un 
şanţ dublu, adînc de 2 m, lat de 2-4 m (fig. 2). 

La partea nord-vestică a aşezării a fost de asemenea observată urma 
şanţului de apărare; terenul fiind spălat s-a păstrat numai fundul şan
ţului, atestat printr-un strat de pămînt de culoare neagră rămas în umplu
tura lui. 



Fig. 1. -Planul săpăturilor făcute la dealul Tyiszk. 
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Săpăturile lui Laszl6 au fost făcute pe partea nordică a dealului, 
unde în prezent este un mal abrupt şi numai pe observaţiile lui ne putem 
baza în această problemă. Este greu de stabilit cînd au fost făcute şan
ţurile, aşezarea avînd mai multe etape de dezvoltare. Pe baza ceramicii 
găsite în şanţul II este verosimil, cii au fost făcute într-o perioadă destul 
de timpurie . Lăszl6 a secţionat cu un şanţ lung de 104 m dealul întreg 
în direcţia nord-sud, constatînd că în partea nordică a aşezării există şanţ 
şi val cu stîlpi înfipţi, iar latura sudică a fost abruptă, şi nu a avut nevoie 
să fie întărită cu şanţ.2 

Aşezările de cultură Ariuşd cunoscute pe teritoriul judeţului Covasna 
sînt situate de obicei pe promontorii (la Ariuşd, Doboşeni, Cernat, Sf. 
Gheorghe-Gemvara) sau pe platouri mai ridicate (Olteni, Moacşa, Leţ, 
Varheghiu, Valea Seacă, Sînzieni); la toate acestea, care au fost cerce
tate, s-a constatat că au fost întărite c.:u şanţ de apărare. 

In neolitic, după cunoştinţele noastre numai purtătorii culturii Ariuşd 
au întărit aşezările lor; la începutul neoJHicului aşezările au fost deschise 
şi nu au fost fortificate. Pe baza noilor cercetări s-a constatat, că cultura 
Ariuşd s-a prelungit pînă în perioada de trecere din neolitic în epoca 
bronzului, cînd şi în sud-estul Transilvaniei pătrund purtătorii culturii 
Tisa tîrzii, cultura Bodrogkeresztur, care nu au avut aşezări întărite.3 
Aşezări cu sistem de apărare mai solid cu şanţ şi val sînt cunoscute de 
la începutul epocii bronzului şi aparţin purtătorilor culturii Schecken
berg -G lina III. 4. 

Un alt punct arheologic în hotarul satului Ariuşd este pe promonto
riul cunoscut sub denumirea de "Cs6kas". Prima dată este amintit de 
B. Orban5, care aşează pe acest loc o cetate sau o mănăstire fortificată, 
care a fost demolată şi din pietrele zidurilor a fost construită biserica 
reformată din sat. 

Terenul este un promontoriu situat la capătul nordic al satului şi este 
înconjurat la vest de rîul Olt şi la est de pîrîu, denumit "pîrîul cetăţii ". 
Intre promontorţu şi Olt este drumul care duce la Araci. Promontoriu! a 
fost tăiat cu un şanţ de restul masivului de munte (fig. 3). 

Platoul are formă ovală, capătul sudic lărgindu-se în direcţia est. La 
capătul nordic şi la marginile estică şi vestică ale platoului este un val 
înalt de 0,50 m care spre partea sudică dispare pe ambele laturi. Pornind 
de la capătul nordic al platoului la mijloc terenul a fost secţionat cu un 
şanţ lung de 45 m lat de 1,5 m (Ş.I). Şanţul la capătul lui nordic arată 
următorul profil: sub humusul gros de 30 cm este un strat de lut galben, 
gros de 60-80 cm, în care a fost săpat pentru fundaţia zidului un şanţ 
adînc de 80 cm şi lat de 2 m; pietrele au fost scoase, a rămas numai 
moloz amestecat cu pietre mici. Sub zid şi pe ambele laturi ale zidului 
în lut au fost stîlpi de stejari groşi de 30-40 cm, arşi şi aşezaţi orizontal. 
La capătul nordic al şanţului peste stîlpii carbonizaţi a fost un strat de 
cenuşă gros de 20-30 cm, iar la cel sudic lutul a fost ars. In faţa zidului 
printre stîlpi arşi au fost găsite următoarele piese: o zăbală de fier şi 
fragmentul unei spade cu mîner, din lam:a căreia mai mult de jumătate 
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Fig. 3. - Cs6kas. Vedere generală dinspre nord. 
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lipseşte (fig. 4). !n direcţia vestică a fost deschisă o casetă cu dimensiuni 
de 5 x 5 m. La adîncime de 0,96 m a fost o suprafaţă cu pietre, urmat de 
sol virgin, lut galben. Pornind de la Ş.I. în direcţia estică perpendicular 
pe marginea platoului a fost făcut un şanţ lung de 20 m. Peretele şan
ţului arată următorul profil: sub humusul gros de 10 cm a fost un strat 
de culoare brun-neagră gros de 30 cm în care a fost săpat şanţul pentru 
fundaţia zidului, care a fost scos complet sau cu excepţia ultimelor pietre. 
Stratul de moloz gros de 40-60 cm, provenit în urma scoaterii pietrelor 
din zid, s-a putut observa de-a lungul zidului. Sub stratul de moloz·, sub 
zid,. în stratul de lut galben au fost- găsiţi stîlpi de stejar arşi, aşezaţi 
orizontal şi vertical. Lîngă partea exterioară a zidului între stîlpi arşi 
lutul a fost ars în roşu în grosime de 1 m (fig. 5). . . 

Pe partea estică a platoului zidul gros de l m ,a ·fost · găsit şi în 
şanţurile nr. V şi VI, iar pe partea vestică numai în şanţul nr.'· IV. Tere
nul numai pe partea nordică în lungime de 45,:m este mai ridicat, restul 
este în pantă. Pe marginile platoului valul a luat fiinţă prin scoaterea 
zidului. 

· ' 
. . . · . ·  · .. 

. · · . 

Şanţul de apărare pe partea nordică.� terenului adînc de 6 m şi lat 
de 4-5 m nu a păstrat forma lui originală, fiindcă a servit drept drum 
pentru ţărani, care au cultivat terenul, care în prezent este fîneaţă. 

!n partea nordică a promontoriului au fost găsite resturi de cultură 
materială din prima vîrstă a fierului; fragmente de vase ,.-hallstattiane, 
dar numai sporadic şi amestecate cu moloz. Numai în şanţul nr. II s .. a 
putut constata un strat hallstattian cu puţine fragmente de vase. 

Aşezarea a fost deranjată cu ocazia construirii cetăţii medievale, care 
s-a suprapus peste ea. Pe baza ceramicii, aşezarea se poate încadra în 
Hallstatt, în faza Reci I. Urme de fortificaţie din această perioadă nu au. 
fost găsite. 

Epocii romane aparţine un mormînt de incineraţie, descoperit la mar
ginea capătului sudic al platoului, al cărui inventar consta .dintr-un cuţit 
de fier, o fibulă cu resort spiralic, un vîrf de săgeată şi un fragment de 
buză dintr-un vas roman. 

In ceea ce priveşte construcţiile medievale, ele pot fi încadrate în 
două faze de construcţii. In prima fază aparţine un val de pămînt întărit 
cu stîlpi de stejar ale căror resturi arse au fost găsite sub zidul de piatră 
(fig. 4-5). Promontoriu! a fost tăiat cu şanţ şi în faţa şanţului pe această 
parte a fost făcut un val de pămînt cu stîlpi . Peste acest val de pămînt, 
după ce a fost distrus, incendiat, s-a construit cetatea cu zid d'e piatră 
făcut cu mortar (fig. 6). 

Sistemul de fortificare cu val cu construcţie de lemn este folosit în 
Transilvania la cetatea de la Dăbica în prima ei fază de construcţie6, şi 
în Ungaria primele fortificaţii aparţinînd sec. X-XI sînt de acest sistem.7 
Credem că nu greşim dacă prima etapă de fortificare la Csokâs de la 
Ariuşd o punem într-o perioadă timpurie, în sec. al XI-lea, fapt dovedi1 
şi de cele două obiecte găsite printre stîlpii arşi, un fragment de sabie 
de fier şi o zăbală de fier. S-a păstrat mînerul sabiei într-o lungime de 
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9,5 cm, o verigă lată de 1 cm, cu care a fost prinsă partea lemnoasă a 
mînerului şi lamă în lungime de 13 cm lată de 2-2,5 cm, grosimea de 
0,7 cm. Gardina credem că îi lipseşte, dar este verosimil ca veriga a în
locuit gardina (fig. 7). 

Sabia este de tipul săbiilor timpurii cu un singur tăiş, la care axa 
mînerului nu corespunde cu axa lamei, înclinîndu-se puţin spre tăişul 
lamei.B Zăbala este făcută din două bare rotunde, groase de 0,7 cm cu 
capetele plate şi încovoiate, care se legau printre ele, cuprind şi două 
verigi laterale groase de 0,6 cm cu diametru de 1,5 cm. Astfel de zăbale 
sînt cunoscute tot din sec. al X-XI-lea9 (fig. 8). 

Cetatea feudală cu incinta de piatră de formă ovală la capătul nordic 
probabil a avut un turn dreptunghiular, după cum arată stratul de moloz , 
suprafaţa acoperită cu pietre, care se găsesc pe o întindere destul de 
mare încît nu se poate atribui acestea resturilor lucrărilor de demolare 
numai a incintei de piatră. Dimensiunile cetăţii (axa lungă) în direcţia 
nord-sud nu s-a putut stabili, dar se poate presupune că numai partea 
mai ridicată a platoului a fost înconjurată cu zid. In privinţa cronologiei, 
datei, cînd a fost construită cetatea, săpătura nu a adus nici o dovadă 
arheologică, ne putem baza la încadrarea ei cronologică numai pe forma 
cetăţii şi felul de construire cu mortar. 

Cercetările noastre prealabile făcute în cetăţile feudale din judeţul 
Covasna au dovedit că acestea au fost construite înaintea stabilirii secui
lor pe aceste meleaguri, în sec. al XII-lea.10 Lucru dovedit şi prin faptul, 
că acestea se află pe teritoriul care aparţinea şi în continuare fostului 
judeţ Feher (Alba) şi după stabilirea secuilor, ca cetatea Bălvănyos, Şoi
milor, Herecz etc. 

Satul Ariuşd este situat pe teritoriul denumit (Terra Zek-Szekfolde), 
care a fost situat între ţinutul saşilor din Braşov şi cel al secuilor din 
Scaunul Sepsi.11 Acest tetern care cuprindea în afară de Ariuşd şi comu
nele Araci, Hăghig, Arin şi Iarăşi în prima jumătate a secolului al 
XIII-lea aparţinea unui sas cu nume Fulkun, iar după ce a fost devastat 
de tătari în anul 1252 a fost donat lui Vincenţiu fiului lui Akadăs, secui 
din scaunul Sepsi (Sebus).12 

Fortificaţia cu val şi şanţ precum şi cea cu incinta de piatră nu pot 
fi atribuite ordinului cavalerilor teutoni din două motive : este con
struită anterior aşezării lor în Ţara Bîrsei, ceea ce a fost în anul 1211 
sau cu puţină vreme înainte de acest an, confirmat şi de faptul că înainte 
de acest an nu sînt amintiţi. Teritoriul feudalului primit de la regele 
maghiar nu cuprindea şi pămîntul de pe malul drept al Oltului.13 Pe baza 
noilor cercetări s-a constatat că în această regiune la Araci s-au. stabilit 
coloniştii germani pe pămînt regal14, şi nici aceştia nu au făcut cetatea, 
fiindcă n-au avut dreptul de a construi cetăţi. 

Prin urmare la început a fost pămînt regal şi la Ariuşd acest punct 
a fost fortificat cu val şi şanţ destul de timpuriu în sec. al XI-lea. Devas
tarea lui s-ar fi putut întîmpla tot în sec. al XI-lea sau la începutul sec. 
al XII-lea, iar în a doua jumătate a sec. al XII-lea să fi fost construită 
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Fig. 1. - Sabia de la Cs6kâs. Fig. 8. - Zăbala de la Cs6kâs. 
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cetatea cu incinta de piatră. Construirea cetăţii cu zid de piatră s-a făcut 
în orice caz înaintea anului 1252, cînd Vincenţiu a primit, ca donaţie 
acest teritoriu de la regele maghiar Bela al IV-lea. Şi această cetate se 
încadrează în categoria cetăţilor regale construite în această regiune în 
sec. al XII-lea sau la începutul sec. al XIII-lea. Este greşită părerea că 
această regiune aparţinea ţinutului secuiesc înaintea anului 1224 după 
cum a fost interpretat documentul de donaţie dat în favoarea Sa.<?ilor de 
către regele Andrei II. Aceste cetăţi fiind construite pe pămînt regal din 
ordinul regelui, din această cauză nu sînt amintite în documentele 
secuieşti. 

A vînd o poziţie strategică excelentă pe malul drept al Oltului, supra
veghea regiunea Ţării Bîrsei şi a fost o stavilă contra pătrunderii duş
manului prin valea Oltului. Lista cetăţilor din judeţul Covasna cu această 
descoperire s-a îmbogăţit cu încă una, despre care - în lipsa documente
lor scrise nu s-a ştiut nimic, numai memoria poporului o păstrează în 
amintirea ei. 
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AZ.· 'E'RÖSDI .TYISZKEN ÉS. · A CSóKASON 
. LEVÖ. NEOLITIKUS ÉS KÖZÉPKORI ERÖDITÉSEK 

.. 
Az �rlSsdineolitikus tel�p, az ErŐ�di 

;
mÜveltseg névadó ja, László Ferencz

nek ,1908-1912 és 1925-ben végzett nagyméretű ásatásai révén vált ismerté 
Az ásatásokat 1969-ben egy, munkakq�össég, m�lyne.k tagjai voltak Ion Nes
tor, Eügenia, Zah�da és. Széke�y Zqltán, Í;ljrakezM� és folytatta egészen 1975-
ig. Ion· Nestor haiálakor a murikálatok 1· évig félbeszakadtak. . 

1977-ben és 1978-ban csak a múzeum munkaközössége folytatta az 
ásatásokat; a következő években a bukaresti Régészeti Intézet részéről 
Eugenia Zaharia, a bukaresti Románia Szacialista Köztársaság Történeti 
Múzeuma részéről pedig Doina Galhenu vettek részt az ásatáson. 

A László Ferenc által megkezdett és benernfejezett ásatások folytatá
sának a célja az erősdi műveltség fejlődési szakaszainak a megállapitása 
és a neolitikumba való helyes időrendi besorolása volt. Az ez idő alatt elért 
eredményeket a munkaközösség tagjai, akik az ásatásokat végezték, László 
Ferenc 100 éves születése megünneplése alkalmával rendezett tudományos 
ülésszakon közölték1• 

1978 és 1979-ben végzett kutatások fő célja, a telep védelmi rendsze
rének a megállapítása volt. Ennek a megválósitására a telep déli részét kelet
nyugat irányban egy 70 m hosszú kutató árokkal átvágtuk (I.�.,). 

A kutatóárok megásása nyomán megállapítást nyert, hogy a keleti mere
dek oldalon nem volt védősánc és árok. A domb nyugati kevésbé meredek 
oldalán se került elő az árok (l kép). 

A dombot az észak-nyugati oldalon, ahol a telep van, a fennsikkal 
egy nyereg köti össze. Ezt a részt egy 29 m hosszú árokkal vágtuk át (II. S). 
Ezen az oldalon egy 2 m. mély, 2-4 m széles árok kerűlt elő (2 kép). 

A telep ésszak-nyugati részén szintén felszínre került a védőárok; ezt 
a részt a víz jórészt lemosta csak az alján levő fekete földréteg maradt meg 
(3 kép). László ásatásait a domb északi oldalán végezte, itt az oldal meredek 
s csak a László megfigyeléseire támaszkodhatunk Nehéz megállapítani, 
hogy mikor készültek a védő sáncok és az árkok, mivel a telepnek több fej
lődési szakaszát ismerjük. A II. sz. árok alján talált edénytöredékek egy 
korai időszakra mutatnak. László a dombot egy 104 m. hosszú árokkal 
észak-dél irányban teljesen átvágta és megállapította, hogy a telep északi 
részén· árok és cölöppel ellátott sánc van; a déli oldal meredek lévén, nem volt 
szükség árokkal való megerősítésre2• 
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Az Erősdi müveltséghez tartozó telepek Kovászna megye területén 
általában hegyfokon (Erősd, Száldobos, Csernáton, Sepsiszentgyörgy-Gém
vára) vagy magasabb fennsíkon (Oltszem, Maksa, Lécfalva Várhegy, Szá
razpatak, Szentlélek) vannak; ezeknél az átkutatott telepeknél megállapí
tást nyert, hogy árokkal védték. 

A neolitikumban-tudomásunk szerint-csak az Erősdi müveltség hor
dozói erődítették lakótelepeiket. A neolitikum kezdetén nyilt, erődítés nél
küliek a lakótelepek. Az újabb kutatások bebizonyitoták, hogy az Erősdi 
műveltség utolsó szakasza átmenetet képez a bronzkorba, amikor Délkelet 
Erdélybe is behatolnak a késő Tisza müveltség, a Bodrogkereszturi művelt
ség hordozói. Ezeknek nem voltak erőditett telepeik3, Védelmi rendszerrel, 
sánccal és árokkal megerősített telepek ismeretesek a bronzkor ele jéről; ezek 
a Schneckenberg -Glina III müveltséghez tartoznak4• 

Erősd falú határában egy másik régészeti pont a "Csókás" nevü helyről 
ismeretes . Először Orbán Balézs5 emliti, aki erre a helyre egy várat vagy 
erődített kolostort helyez, melyet lebontottak s köveiből épitették a falú 
református templomát. 

A "CSÓKÁS" a falu északi végén egy hegyfok, melyet nyugaton az 
Olt foly-ó, keleten a "V ár pataka" vesz körül. A hegyfok és az Olt között visz 
az ut Árapatakra. A hegyfokot a fennsik többi részétől egy árok választja 
el (3. kép). 

Az ovális alakú fennsik déli vége kelet felé kihajlik. Az északi végén, 
a keleti és nyugati szélein egy 1/2 m magas földsánc huzódik, amelyik a déli 
részén mindkét oldalon eltűnik. A fennsik északi végétől kezdve a középen 
egy 45 m hosszú 1,5 m széles árkot huztunk, melynek a. metszete a követ
kező: 30 cm. vastag hum us alatt egy 60 -80 cm vastag sárga agyag van, 
abba ásták a 80 cm mély s a 2m széles falalapozás árkát; a fal köveit ki
szedték s csak törmelékkel kevert kisebb kövek maradtak meg. A fal alatt 
s mindkét oldalán az agyag rétegben 30 -40 cm vastag cserefa oszlopok vol
tak vízszintesen elhelyezve; ezek el voltak égve s 20 -30 cm. vastag hamú 
borította; a déli részen az agyag vörösre átégett. A fal előtt az elégett osz
lopok közül előkerült egy vaszabla és egy markolat nyulványos kard, mely
nek a pengéjének több mint fele hiányzik (4 kép) Az I. sz ároknál nyugatra 
egy 5 X 5 m kazettát bontottunk ki. A kazettában 0,96 m. mélységben kövek 
voltak, alatta sárga agyag. Az I. sz. árokra merőlegesen keleti irányban a 
fennsík széle felé egy 20 m. hosszú árkot húztunk. Az árok a következő metsze
tet mutatja: a 10 cm. vastag hum us alatt egy kormos fekete átlag 30 cm 
vastag rétag volt, ebbe valamint az agyag rétegbe ásták a fal a lapozásá
nak az árkát, melynek köveit majdnem teljese kiszed tek. A 40 -60 cm. vas
tag törmelékréteg a fal egész hosszában huzódott. A törmelékréteg és a fal 
alatt a sárga agyag rétegben vízszintesen és függőlegesen elhelyezett elégett 
cserefa cőlöpök kerültek elő. 

A fal külső oldalán az elégett cölöpök között az agyag l m. vastagság
ban vörösre égett (5 kép). 

A fennsík keleti részén az l m. vastag fal az V-VI. sz, árkokban, a nyu
gati .oldalon csak a IV. sz árokban került elő. A terület csak az északi ré-

4* 
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szén, 45 m. hosszúságban emelkedetebb a többi lejtös. A fennsík szélén levő 
sáncvonulat a fal kiszedésekor jött létre. 

Az északi részén levő 6 m mély és 4-5 m. széles védőárok eredeti mére
teit nem őrizte meg, mivel az árkot a földet megművelő gazdák útként hasz
nálták; jelenleg kaszáló. 

A hegyfok északi részén kora vaskori kultura törmelékkel kevert szór
ványos maradványai, edénytöredékek kerültek elő. Csak a II. sz. árokban 
lehetett a kevés edénytöredéket tartalmazó hal1statti réteget megfigyelni. 
A kora vaskori telepet a középkori vár építése alkalmával bolygatták meg. 
A telep a kerámia alapján a kora vaskor, Réty I. szakaszába sorolható. E 
korbeli erődítési maradványok nem kerültek elő. 

A római korba tartozik egy hamvasztásos temetkezés, melynek a göd
rét a fennsík déli részének a szélén ásták. A sirban a csontok között volt 
egy vaskés, egy rugos fibula ,egy nyilhegy és egy szürkeszinű római edény 
perem töredéke. 

A középkori várépítészetnek két szakaszát lehetett megfigyelni. Először 
a gerendákkal megerősített földsáncot csinálták, melynek átégett marad
ványai a fal alatt kerültek elő. A hegyfokot egy árokkal vágták át s ez előtt 
emelték a cölöpökkel megerősített sáncot. A földsáncra lerombolása után 
épitették a vár mésszel összerakott kőfalát (6 kép). 

Ilyen faszerkezetű földvár Erdélyben a szolnokdobokai (Dabica) vár 
legkorábbi szakaszában készült erődítmény6; ugyancsak a X -XI-ik száza
diak az ilyen szerkezetü magyarországi várak is7• Azt hiszem nem tévedünk, 
ha az erősdi Csókásorr levő erődítmény első szakaszát egy korai periodusra, 
a X I. századra tesszük, ezt még bizonyítja az égett gerendák között talált 
két tárgy is; egy vaskard töredéke és egy vas zabla. A kard markola ta 9,5 cm 
hosszú, ezen volt egy 1 cm. vastag gyűrű, mely a markolat burkolatát rögzí
tette; a 2-2,5 cm széles és 0,7 cm. vastag pengéből csak 13 cm maradt meg. 
A hárító vas valószínű hiányzik, de lehetséges, hogy azt a karika helyetesí
tette, mivel a markolat alsó részén került elő (7 kép). 

Az egy élű kard korai (szablya) tipusra mutat, melynél a markolat ten
gelye nem esik egybe a penge tengelyével, kevéssé a penge élének az irányába 
elhajlik8• A zabola 2,7 cm vastag ellapított végeikkel összekapcsolt vasru
dacskából áll, a két végén egy -egy 0,6 cm vastag egy 1,5 cm étmérőjű kari
kával. Ilyen tipus ú zablák ismeretesek a X -XI. századból (8 kép)9• 

A kőfallal körül keritett ovális alapozású középkori várnak a hegyfok 
északi részén, a sánc előtt valószinüleg egy négyszögű tornya volt, erre mutat 
a széles törmelék réteg, a kővel borított felület. Ez olyan nagy területet 
borított be, hogy ezt nem lehet csak a várfal kiszedésének tulajdonítani. 
A vár méreteit (hossztengelyét) észak-dél irányban nem lehetett megálla
pítani, de feltehet{), hogy csak a fennsík magasabb részét vették körül fallaL 
A vúr építese időpontjánalc a meghatározására az ásatás semmi régészeti 
bizonyíteket nem hozot t ; a vár alaprajza valamint a mésszel való építése 
szolgál csak támpontul. 

Kovászna megyt· területén a középkori várakban végzett eddigi kuta
tások azt bizonyítják, hogy ezek a székelyek betelepülése előtt a XII.szá-
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zadban épültek.10 Ezt bizonyítja az a tény is, hogy ezek azon a területen 
fekszenek, mely a volt Fehér megyéhez tartozik még a székelyek betelepe
dése után is, igy a Bálványos, Sólyomkő, Bereczvára stb. Erősd az úgyne
vezett "Székföldjén", a brassói szászok és a sepsiszéki székelyek földje között 
volt11• Ide tartozott még Erősdön kivül Árapatak, Hídvég, Nyires és Lüget. 
Ez a terület a XII. század első felében a szász Fulkun birtoka volt. Miu
tán a tarárok elpusztították, 1252-ben Vincze a Sepsi (Sebusi) székely Aka
dás fia kapta12• 

A földsáncból és árokból álló valamint a kőfalas erődítményt nem a 
teuton lovagok építették, ezt alátámasztja az a tény,. hogy előbb épült, mint 
ahogy ezek a Bareaságban letelepedtek volna, ami 1211-ben vagy kevéssel 
ezelőtt történhetett. Továbbá a magyar királytól hűbérbirtokot az Olt 
jobb partján nem kaptakP Az újabb kutatások azt bizonyítják, hogy 
erre a területre, nevezetesen Árapatakra, mint királyföldre, szász telepesek 
jönnek s ezeknek pedig nem volt joguk várat építeni14• 

Kezdetben tehát a királyföld ön, Erősdön ezt a pontot a X I. században 
árokl{al és sáncal megerősítették. A kőfalas vár építése is 1252 előtt történt, 
mikor Vince adományként ezt a területet IV Béla magyar királytól kapta. 
Tehát ez a vár is a XII. vagy a XIII. százag elején épült királyi várak cso
portjába tartozik. Téves az a megállapítás, hogy 1224 előtt a székelyföldhöz 
tartozott volna mint ahogy II. Andrásnak a szászok számára kibocsátott 
adományleveléből eddig értelmezték A király rendeletére a kiraly földjén 
épültek ezek a várak s ezért nem szerepeltek-köztük az erősdi is-a székely 
oklevelekben. 

Ezt a varat az Olt jobb partján egy elsörendű hadúszati ponton épí
tették azzal a céllal, hogy a Bareaságat vigy ázza és a támadó cllenséget 
feltartoztassa. Ez az ásatás a Kovászna megyei középkori várak jegyzékét 
egy eddig ismeretlen várral gyarapította, melyről az oklevelek említést 
nem tesznek, csak a nép emlékezetében maradt fenn. 

NOTE 
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2 Fr. László, Ín Dolgozatok V, 1914, 291-384. 
3 Z. Székely., Descoperiri din ncoliliC!!l tirziu in a9czarca dc la Reci SCIV, 1 an XV 1964, 

125-126. 
' La Zabala a fast constatat �i �ant �i val. 
5 B. Orbán A. Székelyföld teirása III, 1869, 26-27. 
e Cetatea Dabica in Acta Musci Napocensis, V, 1968, 179. 
7 J. Nováki, A Magyarországi j'ölduárak az őskortól a középkorig, A.z építés és épitészet

tudomány, VII, 3-4, p. 338-339. 
s Fr. Csillag Kardok történelmünkben, Hl71, 21. 
g K. Bakkay, Archéi.ologhische Studien Zur Fragc der Ungarischen Staatsgründtzng, Acta 

Archeologica, XIX, 1967, fig. 3 Af20, p. 65. 
1° Z. Székely, in Aluta VIII-IX, 1976-1977, 65. 
11 Székely Oklevéltár, I, 1872, 10 n. 1. 
12 Ibidem 
13 G. Bakó, Caualcrii Telltani in Tara Birsei, Studii, l, 1957, anul X. 148. 
14 P. Binder, Adalékok a középkori scpsiszék és a környező teriiletek lOrlénelmi földraj

r:ához, tn manuscris. 





. l . l 

ADALÉKOK A KÓZÉPKORI SEPSI SZÉK 
.ES A KÖRNYEZŐ. TERVLETEK. TÖRTÉNELMI 

· FÖLDRAJZAHOZ · ,., · 

HINDER PAL 

Az utóbbi é�ek régészÜi és tö�té'neti kritatásai'sök ú'j a<}atot szolgáltattak 
az egykori Seps��szék és ált.alábári 'H.áromsz�k köz�pkori 'történe'téhez1., Dr. 
Székely Zoltán kutatásai feltárták a zabolai és petőfalvi temetőket, melyekef 
az azokban talált XII. századi érmek da tálnak. Az elmult évek során a Sepsi� 

szentgyörgyi J.\1úze'um munkatársai több ·l�ö�épkori várat tártak fel. Ez�k 
közül a legrégibbnek az erősdi Csóká��;V�r bizonyult, ahol a XI. században 
épült faszerkezetű várra építették rá és' kőfallal kerítették. körül. a· �IV. 
száz;:t,dba;n az újat2• · · ·· ., · · · · 

. Az alábbiakban a hajdani Sepsi �zék településtörténetével, valamint 
a sebei székelyek földjét környező területek történelmi földrajzával kivánunk 
foglalkozni. Módszerünk főleg a középkori oklevelekben szereplő helynevek 
elemzése volt, de ugyanakkor szeretnénk ismertetni a szászsebesi székelyek 
kédrésével foglalkozó újabb szász történelmi kutatások eredményeit is. 

I. S�ászsebes és a sebesi (sepsi) s.zékelyek . 
. . r .  

A székelyek Erdélybe településének egyik áll0mása volt a Sebes patak 
torkolatvidéke és általában a későbbi sebesi esperesség területe3• A (szász) 
sebesi székelység megült területet a XII. század közepe táján IL Géza király 
(1141-1161) korában letelepedett szá.szok vették át. A (szász) sebesi széke
lység templommal rendelkező falvakban lakott és társadalmi · rétegződése 
előrehaladott volt, mivel a sz�kely· főemberek a Maros középső folyása mentén 
feudális uradalmakat birtokoLtak. A hajdani (szász) sebesi székely települések 
némelyikét átvették a szászok és azok nevét i.s megtartották. Egy 1330-ban 
eszközölt pápai összeírás szerint a sebesi katolikus esp�rességhez a követ
kező falvak tartoztak: Alvinc (Vynch,inferiori), Szászárkos (Arkus), Alkenyér 
(Kunyrthu), Kudzsir (Villa· Volcani), Péterfalva (Villa. Petri), Lámkerék 
(Lancruk), Szászsebes (Sebus), Kissebes, ma Sebeshely (Sub castro), .Bakludas 
(Malo prandio); Hehó (Hycho), Kclpek (Kelnuk), Récse (Reech), Szászorbó 
(Orbow), Doborka (Duburka) Felapold vagy Nagyapold (Apoldya superiori), 
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Omlás (Omlas), Ecsellő (Thychelew), Feketevíz, ma Szecsel (Nigra aqua), 
Toporcsa (Chapurka), Alamor (Olmur), Nagyludas (Lades), Kisenyed (Enye
dino), Alapold vagy Kisapold (Apoldya inferiori), Szerdahely (Ruzmark), 
Fejéregyház, pusztafalu (Alba ecclesia), Konca (Zekes)4• 

Szászsebes és a sebesi (sepsi) székelyek között fennálló kapcsolat a követ
kező nyelvészeti, birtoktörténeti és okleveles adatokkal bizonyítható: 

a) Már első tekintetre meglepő több sebesi és sepsi falunév azonossága. 
Szászorbó az orbai székre, Kelnek Kálnokra,_ Réche ( 1330: Reech) Rétyre 
utal. A fehérmegyei Csórától északra fekvő Arkos (Arcus Saxonicalis, villa 
Saxonum de Erkud) pusztafalu pedig Árkosra emlékeztet5• A Csórán átfolyó 
patakot a román lakosság a közelmultban is Valea Archi�elor-nak nevezte, 
egy 1563-as határjárás alkalmával pedig az Árkos patakot Árkosfő-nek, ro
mánul Obir�ia Archi�ilor-nak írták ("incipientes in jugo montis loco Oburssye 
Arkyssylor Walachice vocate")6• Az Alvinc melletti Árkos vagy Erkes név tehát 
nyelvészetileg egyértelmű a Sepsiszentgyörgy melletti ÁrkossaL A Sebes 
patak egyik mellékvize Egerpatak volt, ennek névadói -Ferdinand Baumann 
szászsebesi helytörténész szerint - a hajdan Bakludason élt székelyek 
voltak7• Ezt a helynevet is nyilván a sepsiszéki Egerpatakkal hozhatjuk 
kapcsolatba. 

Mivel a középkorban egyes helyneveket sokszor átfordított formájuk
ban használták és igy a régi székely nyelvben gyakoriak voltak a törökös 
hangzásu nevek, ezért megkockáztathatjuk a Szászsebes melletti Lámkerék 
(1330-ban Lancruk, azaz Hosszúhát) és a háromszéki Uzon helynevek párhu
zamba állítását, hiszen az utóbbi név törökül hosszut jelent. Megemlíthetjük 
még a Szecsel és Szelistye között folyó Cserna v oda ( oklevelesen Nigra aqua) 
és a háromszéki Feketeügy viznév azonos hangzását. Egy 1366-os határleí
rásban a Sebes-vidéki Csernavada patak neve "fluvium Ffeketevyz" néven 
fordul elő8• 

A Sebes - vidéki helység - és viznevek elemzése után említsük még 
meg, hogy Szászsebes városának főutcáját -az első világháború végéig -
hivatalosan "Siculorum Gasse"-nak, vagyis Székely utcának nevezték és a 
középkori város egyik negyede a "Quartale Siculorum" nevet viselte9• Most 
már nem dönthetjük el, hogy ez az utcanév az egykor Szászebesen lakó szé
kelyekre utal e vagy pedig csak a szomszédos Bakludason lakó székelyekre 
vonatkozik, akik - Baumann szerint - a székelység XIII-ik században 
történt áttelepítése után is itt maradtak. 

A helységnevek elemzését és azonosítását az egykori Sebes-vidéki nevekkel 
nagyon megnehezíti az a tény, hogy a legtöbb Sepsi-széki település egyháza 
védszentjétől vagy patronusától kapta nevét, mint pl. Szentgyörgy, Szemerja, 
Illyefalva, Gidófalva, Kilyén, Szentkirály, Szentivány. 

b) Az első név szerint okmányokban említett sepsi székely főúr, Akadás 
fia Vince ispán ("fidelis noster Vincencius comes filius Akadas Siculus de 
Sebus") volt, aki 1252-ben IV. Bélától adományul kapta a Székföldet10• Vince 
vagy Bencenc ispán azonban akkor is az öreg király hive maradt, amikor 
ő ellentétbe került István ifju királlyal, aki tudvalevöleg Erdélybe vonult 
vissza és Déva - majd Feketehalom várai alatt vivott csatákban legyőzte 
Béla hadait . .,Stephan iunior rex" ezért 1269-ben elkobozta a Béla király 



3 5.7 

pártján álló nemesek birtokait és azokat hiveinek adományozta. Igy jutott 
Vince birtoka, amely korábban fehérvári várföld volt ("terram Vincencii, 
quae fuerunt terra eastri in comitatu Albensi" ) a kelneki szász geréb Chyl 
ispán kezébe ("Chyl comitis de villa Kelnuk . ..  fideli nostro" )ll. 

Vince vagy Bencenc Maros menti földje később visszakerül a sepsi Vin
ce birtokába. 1291-ben a fehérvári káptalan bizonyítja, hogy Bencenc fiai 
István, Domokos és Mikó az akkor terra Sohtheluk-nak nevezett birtokot 
eladták a kelneki Cheel (1269-ben Chyl) ispán fiainak. A Sótelek birtok 1291-es 
határjárása minden kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a későbbi Bencenc 
(a mai Aurel Vlaicu) nevű faluról van szó. A székely nemzetségből (de genere 
Siculorum) származó testvérek birtokában levő falut délen a Szászváros 
székhez tartozó romoszi szászok (terrae Saxonum de Romoz), keletről Gyal
már (meta terrae Galmar), északon pedig Algyógy (villam Gyogy) falu hatá
rolta12. 

c) A székelyek keletre vándorlása után a sebesi székelyek egy kis kö
zössége továbbra is a Sebes patak vidékén maradt. Az Andreanum néven 
ismert 1224-ben kiadott kiváltságlevélben II. Endre király a Sebes vidéki 
székelyek földjét (terra Syculorum terrae Sebus)13 a szebeni szászok egye
temének adományozta. A szász történészek megegyeznek abban, hogy itt 
nem a Sepsi-széki, henem a szászsebesi székelyek földjét kell értenünk. Nem 
tudjuk azonban, hogy ez a Sebes vidékén maradt székelység kesőbb kitelep
edett-e innen, vagy pedig beolvadt a környező szászságba. Egy 1397-ban 
keltezett oklevélben a fehérvári prepostság és püspökség közötti periratban 
említik a székelyföldi tizeelet és a sebesi esperesség által fizetett ezüstöt (" Item 
in decimis de terra Siculorum et argento de districtu Sebes")14. A régebbi 
kutatók szerint a Sebes vidékén székelynek maradt falú Bakludassal (Gies
hübel) azonos, azonban az 1397-ben említett terra Siculorum-ot ujabbarr 
Otto Mitterlstrass a mai Sz ász pi án-al azonosította15. A későbbi századokban 
már többet nem említik a szászsebesi székelyeket. 

Összefoglalólag elmondhatjuk, hogy a XII század közepéig a székelyek 
egy része a közép-Maros mentén, a Sebes patak torkolatvidékén telepedett 
meg. A székelyek itt falvakat alapítottak és az itteni székelység vezetőjének 
tekinthető Akadás család hübérbirtokot szerzett a sebesi székelyek földjének 
peremén. II. Géza korában, tehát a XII század derekán és végén a szászok 
behivásának idejében, a sebesi székelyek az Olt vidékére költöztek és ott 
századokon át megőrizték régi lakhelyükre utaló Sebesi> Sebsi (ma Sepsi) 
elnevezésüket. Az ottani székelyek egy kis hányada (talán csak egyetlen falu
közösség) még tovább is (Szász) Sebes vidékén maradt, de földjüket 1224-ben 
a szebeni ispásághoz csatolták. A sebesi székelyekkel együtt Akadás fia Vince 
is az Olt vidékére kültözött, de Vince föleljének vagy Bencencnek nevezett 
Maros menti birtoka a VIII század végéig tulajdonában maradt. A további 
kutatás fogja talán megállapítani, hogy a helységnevek összecsengésén kivül 
nincs-e egyéb hasonlóság illetve összefüggés a szászsebesi (Árkos, Récse, 
Kelnek, Lámkerék) és a sepsi (Árkos, Réty, Kálnok, Uzon) helységek között. 
Erre vonatkozólag talán a patrisztikai kutatások, tehát az illető egyházak 
védőszentjének ismerete nyujthatna ujabb biznyítékot. 
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II. A Székföld rövid ismertetése 

Az oltvidéki Sebes-i (később sepsi-i) székelyek első okleveles említése 
1252-ből származik. Ebben az .évben Akadás fia Vince sebesi székely ispán 
hüséges szolgálatáért megkapja a Székföldet, ami azelőtt a szász Fulkun 
család birtoka volt, melyet a tatárok - bizonyára 124 1 - 1242-ben - fel
dúltale Az oklevél még megemlíti, hogy ez a birtok, a brassói szászok (terra 
Saxonum de Barasu) , a kerci románok (terra Olaeorum de Kyrch ) és a sepsi-i 
székelyek (terra Siculorum de Sebus ( földjei között terül el 16• A Székföld 
(terra Zek) tájnév e későbbi történelmi forrásokban nem fordul elő, de az 
itt kialakult Hidvég és Árapatak falvaknak határa századokon át változatlan 
volt és Akadás fia Vince vagy Bencenc egyenes leszármazottai - a  Nemes 
és Mikó családok - gyakorlatilag 1848-ig Hidvég birtokosai voltak. 

Az utobbi évek történelmi-földrajzi kutatásai bebizonyították, hogy az 
1252-ben említett "terra Saxonum de Barasu" alatt a mai Bareaságat értet
ték17, mely a Vidombák patak régi török-magyar nevétől a Barassától kapta 
nevét. A kerci románok földje valószinűleg Hidvég és Bölön között terülhettet 
el 18, de ebben az esetben arra is gondolhatunk, hogy a fogarasföldi Keres 
cisztercita apátság alapítása alkalmából innen kitelepített románok erre a 
vidékre költöztek. Ismeretes ugyanis, hogy a kerci apátság 1223-ban kiállított 
kiváltságlevele megemlíti az "elüzött románok földjét" (terram exemptarn de 
Blaccis )19. 

A Székföld, vagyis a hidvégi uradalom és a Sepsi-szék határa év száza
dokon át változatlan volt. A Baróti hegység vizválasztóján haladó határ 
az Olt melletti Vecernél kezdődik, ez a helynév már az 1252-es oklevelekben 
is szerepel és mint ilyen a legrégibb sepsiszéki határnév ( 1252: "Prima meta 
incipit ab oriente super quodarn monte Vecul et venit ad flumen Olth"). A 
Bencenc unokái ("ceteris nepotibus quandarn Benchench") és a Sepsi szék 
között fellépő határvillongások miatt többször, igy 1349-ben20, majd 1366-ban21 
és 1448-ban22 ujólag kijelölték Sepsi szék és a Hidvég Árapatak-i uradalom 
közötti határt, Az említett oklevelekben Vecer és Bölön között a következó 
határneveket olvashatjuk: 

� 1349: montis Vechul, Kuzepberch, Debrefw, Houad, Corlathpotak, 
Zoltángyepw; 

- 1366: montis Vechul, montem Benedikmezey, silvam Howad, rivulum 
Kurlatpataka vocatum seu Kurlatgepuy, possessione Bulgri; 

- 1448: montis Vecul, Berch, silvam Benedekmezeye, silvam Hawad, 
fluvium Kollatpathaka alio nomine Kollathkwkpw. 

Az említettek közül Benedekmezeje (eml. 1467) , Debrefő (eml. 1349) 
azaz a Debrenpatak forrásvidéke és Havad (eml. 1666), Sepsiszentgyögy 
város határát választotta el a hidvégi uradalomtól23. 

A Székföld uradalmi központja és legrégibb települése Hídvég. A falu 
német neve Fürstenberg24 (Herceghegy) azt sugal ja, hogy ez a település 1241 
elótt a szász Fulkun család birtoka volt. Mivel a német-lovagkori Barcaság 
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székhelye Földvár volt nem pedig Brassó, a német lovagrend kiüzése után 
(1225), a Barcaság ispánja a földvári geréb - talán maga Fulkun - lett. 
Miután Fulkun birtokait Akadás fia Vince kapta meg, a Mikó és Nemes 
családok ősei örökölték Fulkun földvári geréb udvarát és allodiumát, vagyis 
hübéri birtokait. 

A XIII -XV században szoros kapcsolat volt a Barcaság és a Székföld 
falvai, Hidvég és Árapatak lözött. Amig Hidvégen a Fürstenberg néven ki
vül nem maradt fenn semmi nyoma az egykori - feltehetőleg szász - lakos
ságnak, addig Árapatakon úgy a falu belterületén (Gáz utca - szászosan 
De Gauss = Gasse) mint a falu határában (Helt - Hiélt, Kruzbuk - Krez
brich, Lorhám - Rohrhamm, Henderbös - Henderbesch stb.) számos szász 
eredetü helynevet ismerünk 25• A középkori Brassóban több ArndörHer (=Ára
pataki) nevü család lakott és a bécsi egyetem 1488-as anyakönyvében szerepel 
egy "Valentinus Sutoris ex Arndorff Burciae" (Sutoris vagy Velten Schuster 
alias Varga Bálint a bareasági Árapatakából) nevü diák26. Egy 1427-os okle
vélben Árapatakon több német hangzásu családnév fordul elő (Nicolaus Sar
tor in alia Georgi us Thoth, in tertia Andreas Gothsmann, Petrus Glotz)27. 
A botfalusi Geréb-és az árapataki Geréb családoknak minden valószinüség 
szerint genealógiai kapcsolatai voltak egymással. Habár Botfaluban mai 
napig használják az "Af adler J erd" (auf edler Erde = a nemesi földön) hely
nevet28, Botfalu mégis szabdaparaszt közösség maradt, de azért a botfalusi 
eredetű Árapatakon lakó Geréb család szászokat is telepített Árapatakra29. 
Mivel Erősd falu csak a XV században alakult ujabb település volt Árapatak 
határában30, a csókási feudális vár az árapataki feudális földesurakkal, tehát 
a Geréb családdal hozható kapcsolatba. 

A Szekföld tehát a XIII század elején a bareasági Fulkun család tulaj
dona volt és ami a tatárjárás alatt igen sokat szenvedett, később a sebesi 
vagy sepsi székelyek főemberének, Akadás fiának Bencencnek birtoka lett. 
Bencenc birtokolta tehát a már Fulkun által alapított Hidvéget is, melynek 
neve Fürstenberg - azaz Hercegvár - ősi feudális erősitett helységre utal. 
Bencenc gondoskodott a Székföld benépesítéséről igy a XIV század elején 
már kialakult Hidvég és Árapatak lakossága, mely két falu katolikus egy
házköszégei már szerepeinek az 1330-as pápai tizedjegyzében. Amig Hid
véget ezután mindig Bencenc utódai birtokolták, Árapatak földesura száza
dokon át a szász eredetű Geréb (Graf - jelentése: szász nemes) volt. Amint 
már láttuk, a Geréb család a Barcaságból, feltehetőleg Botfaluból, egy pár 
szász családot telepített Árapatakra, melynek határán 1479 előtt alapították 
Erősd, majd a XVIII század végén Előpatak falvakat. Ugyancsak a XVIII 
században a Nemes család Hidvég határában jobbágyokat telepít, akik mega
lapították Lüget és Nyáraspatak falvakat31• 

A Székföld, illetve a Hidvég -Árapatak-i uradalom és a Sepsi szék falvai 
közötti határ jóllehet évszázadokon át a Baróti hegység gerineén huzódott, 
Bencenc utódai mégis megszerezték a Sepsi és Csíki székek között elterülő 
rengeteg erdőségeket is, melynek ősi neve a Mikóerdő volt. 
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III. A brassói ispánság és Sepsi-szék közötti határ kérdésiköre 

Ismeretes, hogy a sepsi székelyek földjétől délre elterülő Barcaságot II. 
Endre király 12 1 1-ben a Német lovagrendnek adományozta. A Bareaságon 
12 1 1-ben eszközölt határkijelölés Sepsi-szék története szá mára is fontos, 
hiszen a Scpsi-székhez tartozó Miklósvárat okleveleserr itt említik legelöszőr. 
A jeruzsálemi Szent Mária ispotály keresztes lovagjainak ("Cruciferis de hos
pitali sanctae Marie" - ezért Marienburg Földvár német neve) "terra Borza" 
határa Halmágy várának gyepüjénél kezdődik) "prima vero meta huius, 
terrae incipit de indaginibus castris Almage"), majd Ugra gyepüjénél folyta
todik ("usque ad indagines castris Noilgiant" ), ezután Miklós gyepüje ("usque 
ad indagines Nicolai") következik, innen az Olt vizén ("ubi aqua defluit quae 
vocatur Alt") a víz folyásával ellenkező irányban halad a határ addig, amig 
a Tatrang vize vagy a prázsmári Feketevíz (Tortillon) az Oltba ömlik32. 
Számunkra különösnek tűnik, az hogy habár az Olt Halmágy és Ugra falvak 
mellett folyik, a határ kijelölés, illetve határjárás szerint mégis csak Miklós
vártól ("indagines Nicolai" ) kezdve képezi a Német lovagrendnek adomány
ozott terület határát. Ez a körülmény azt sugalmazza, hogy az alsórákosi 
Oltkanyar vidékén nem az Olt képezte a Barcaság északi peremét. 

A Német lovagrendnek adományozott Bareaságon -amely akkor a 

Persányi hegység mindkét felére kiterjedt - 12 1 1-1225 között német és 
esetleg más anyanyelvü katolikusok falvakat alapítottak. A Persány hegység 
nyugati lejtjőjén kialakult falvakat egy 1235-ben kiadott oklevél, a tulaj
donképpeni Barcaság északi részén alapitottakat pedig egy 1240-ben keltezett 
okirat sorolja fel: 

1235 

Ultrasilvaniae diocesis33 

Leonem de Dubucha - Datk 
Gotfridum de Aqua Calida -
Hé viz 
Nicolaum de Cormosbach 

Comadum de Venetüs - (Alsó) 
Veni ce 

Bernardum de Debran 

Hermannum et Gerlacum 
sacerdotes de Sarcarn - Sárkány 

1240 

D i acesis Cumani ae34 

(ecclesias in Eureia in partibus 
Transiluanis videlicet) 

Castrum sanctae Mariae - Föl
vár 

Montem sancti Petri -Peters
berg -Szentpéter 

Montem Mellis - Szászhermány 

- Tartilleri - Prázsmár 

A Persányi hegység nyugati lejtője és az Olt között fekvő 1235-ben említett 
helységek meghatározásával Ernst Wagner foglalkozott, aki Debran-t egy 
Páró melletti pusztafaluval azonosítja, Cormosbach pedig szerinte a mai 
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Kucsulátának vagy az itten elterülő faluhelynek felel meg35• Ernst Wagner 
első megállapítását helyesnek tartjuk, hiszen a Vledény melletti Remete 
vidékén eredő és Páró felé folyó patak neve 1533-ben is Debren (fluvium Dob
rayum) volt36• Ami a Cormosbach azonosítását illeti véleményünk szerint 
ez inkább a Kormospatak mentén keresendő és mivel e patak mellett csak 
a (Felső) Fehér megyei Felsőrákos jobbágyfalu található, ezért az 1235-ben 
említett helység ez utóbbival iehetett azonos. 
Ha elfogadjuk Cormosbach (1235) azonosítását Felsőrákossal, úgy meg
magyarázható ugyancsak a Kormospatak-meuti Olasztelek ( 1332: sacredos 
de Olaszteluk) nevének eredete is. A szász történetírás ujabban bebizonyította, 
hogy a XII században bevándorló szászokkal együtt a többségben levő néme
tek (frankok, flamandok) mellett számos latin, tehát francia vagy vallon 
anyanyelvü család is bejött Erdélybe37• Ezek közül legismertebb volt az 1206-
ban említett disznóeli J ohannes Latin us, a Kozd forrásvidékén alapitott W ol
dorf vagy Wallendorf (lefordítva Olaszfalva), a mai Dombos (vagy Valeni) 
névadója. �ivel a szász bevándorlokkal együtt bejött latinok népies neve 
olasz volt, nincs kizárva, hogy Olasztelek névaelói is a X II-X III században 
bevándorolt latinok voltak. 

A Német lovagrend kiüzése (1224) után a volt "terra Borza" területén 
kialakult a Brassói ispánság (comitatus Brassoviensis), ami a Persány hegység 
mindkét oldalán elhelyezkedő falvak mellett magába foglalta s Székföldet 
is. Ezért a XIII század végétől kezdve egy évszázadon át a hídvégi, a bodolai 
vagy a hévizi székely nemesek, valamint a bareasági szász gerébek képezték 
ezen vármegye nemesi rétegét. Azonban a XIV században a havasalföldi 
vajdák hűbérbirtokul megkapják Fogarasföldét és 1372-ben Vlaicu-V oda az 
egész Sárkány-Héviz-i uradalom (Sárkány mezőváros, Venice, Kocsoláta, 
Hévíz és Datk) ura lesz38• 

A hidvégi nemesek - a székely Vince utódai (pl. a XIV században Beche, 
Benchench, Dominicus, Donch, Ladislaus, Myko stb) -feudális birtokakat 
és falvakat szereztek a brassói ispánság területén. A hidvégi Domokos volt 
Domokushaza (1367) vagy Dominicusfalwa (1373)39 birtokosa. Mivel a Domi
nicus név egyik röviditett formája Micus illetve Mikó, az 136 1-ben a prázs
mári Teel gerébek birtokában levő "Mykfolua alio nomine Leelfalua vocata 
in comitatu de Brassow"40, Nyén faluval vagy legalább is annak egy részével 
tűnik azonosnak. A középkorban Párót (Parau) Mikofalvának is nevezték, 
igy ez a falu szintén a hidvégi Mikó családdal hozható kapcsolatba. 

A brassói ispánsághoz tartozott Rákos is. Igy például 14 17-ben a Földvár 
és Veresmart közt folyó határperben, a tanuk között szerepelt "Ladislaus 
filius Stephani de Hydwegh aut Daniel de Rakos"41 is. 

A székföldi nemesek sokáig kettős szerepet játszottak, mint birtokosok 
Brassó vármegye nemességéhez tartoztak, de mint székebyek továbbra is sepsi 
széki főembereknek számítottak. Igy mikor 1426-ban a botfalusiak egy bizo
nyos területet vásároltak ("particula terrae emptionali cum metarum distric
tione") és itt őket a sepsi széki székelyek ( Siculos sedis Sepsy) zavarták, 
pelsőci Bebek Péter székely ispán megerősíti a szászok régebbi kiváltságait 
és ezt szentgyörgyi Daczó, bölöni Forró, ezenkivül rétyi, komollói, szentiványi, 
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illyefalvi és kálnoki főemberek mellett a hidvégi Mikó fia Antal és az árapataki 
Antal és György is aláirásukkal jóváhagyták42. 1448-ban a bölöni Forrók és 
a brassói gerébek közötti perben tanuként szerepeitek a hidvégi Nemes, a 
bodolai Béldi, valamint a nyéni szász eredetü Theel család tagjai43. 

A hidvégi nemeseket már a XIV század óta rokoni kapcsolatok füzték 
a brassói szász gerébekhez. 1360-ban a hidvégi Domokos fia János, ennek 
fia Benedek, Pál fia Miklós birótól - anyai ágon való ősétől -egy nemesi 
kőházat örökölt, melyhez három malom tartozott, az egyik a Brassó ("unum 
super fluvio Brassou" - ma Vidombák), kettő pedig a Tömös patakán ("duo 
in fluvio Themes"), igy tehát mind a három malom Brassó határán volt. 
Dénes erdélyi vajda által kiállított oklevélben a következő !an uk szerepeinek: 
a hidvégi Mikó fia László és Domokos fia László, valamint Arapataki László44• 

Jóval kevesebb okleveles adattal bizonyítható, habár valószínűnek tűnik 
a hidvégi nemesek ea a földvári gerébek közötti rokonsági és birtokjogi kap
csolat. Mivel Hidvéget a krizbai Höltövény várával összekötő út neve Nemes 
János útja, feltételezhető, hogy ez a XIV században királyi birtokban levő 
vár45 egykor a hidvégi Bencenc utódainak tulajdona volt. Akadás fia Bencenc, 
aki 1252-ben megszerezte Fulkun földvári geréb birtokait, egy ideig a föld
vári birói tisztséget is viselte. Igy az sincs kizárva hogy a földvári határon 
a XIII-XIV század fordulóján újonnan alapított Höltövény (Heldsdorf) 
szász falu és egyben Höltövény várának névadója, Heltwin, a hidvégi Ben
cenc család egyik tagja volt. Egy höltövényi szász legenda szerint a falu 
alapításának idején Hidvégen (Fürstenburg) Klingsor lovag lakott, akit a 
nép hősnek nevezett (Haldebautsch) ez a hős alapította úgy a falut valamint 
a várat, akinek személyét Höltövény pecsétje is megörökített46• Az Árpádház 
kihalása után a hidvégi nemesek a királynak adták át Höltövény várhegyét, 
de veszedelem idején tovább használhatták ezt a tulajdonképpen csak egy 
család befogadására alkalmas lakótornyot. 

IV. Az 1227 4-ben említett Boralt és Barat.. azonosításának kérdése 

II. András király 1224-ben a szebeni ispánság fennhatósága alá rendeli 
az addig különböző közigazgatási egységekhez tartozó összes erdélyi szászokat. 
Az Andreanum szerint ezentúl a "Waras usque Boralt" közötti területen élő 
lakosság, .valamint a sebesi székelyek területénés az un. Darócföldön (terra 
Daraus) lakó népesség egyesül (unus sit populus) és jogilag ezután a szebeni 
ispán alá lesz rendelve ("unus ... sub uno iudice censeantur omnibus comita
tibus praeter Chybiniensem cessantibus radicitus")47• 

A szászok régi történetét kutató legtöbb történész Waras-t Szászvárossal, 
Boralt-ot pedig Baróttal azonosította. Ezt tette a XVIII századi történészek 
köz ül az erdővidéki Benkő J ózsef48, vagy a német felvilágosodás történésze 
August Ludwig Schlözer49• A XVIII -XIX században vásárhellyé fejlödő 
Baróttal azonosította az 1224-ben említett Boralt-ot Johann Karl Schuller 
szebeni szász történész is50• A Barót-al való azonosítást fogadják el az e kérdés-



9 63 

sel foglalkozó mai történészek is, mint például Corionan Suciu és �tefanPascu5I, 
az erdélyi szászok történelmével foglalkozó nyugatnémet OttoMittelstrass52 
és Ernst Wagner53, valamint a sepsiszentgyörgyi Bálinth Gyula54 vagy a sze
beni Thomas Nagler is55. 

A kőhalmi helytörténészek rriár a XIX század második felében kétel
kedtek a Boralt-Barót azonosításában, hiszen a szász székek területe sohasem 
érintkezett Barót község határávaL Friedrich Teutsch már 1875 -ben feltette 
a kérdést, hogy az 1224-ben említett Boralten nem azonos e a Kőhalom hatá
rán emelkedő Boralten nevű dombbal?56. Ezt a nézetét Friedrich Teutsch 
az apja - Georg Daniel Teutsch - által megkezdett szász törtélmi összefog
laló munka új kiadásában is fenntartotta57 . 

Dr. Heinerich Müller kőhalmi orvos és helytörténész 1895-ben egy tanul
mány ban foglalkozik az 1224-ben említett "Wa ras usque Bor alt" helynevekkeL 
Müller doktor Friedrich Teutsch érveit azzal cáfolja meg, hogy a kőhalmi 
Boralten domb túl jelentéktelen ahoz, hogy a Szebeni ispánság 1224-ben 
�eg állapított keleti határának lehetne tekinteni58• Ebben a cikkében, majd 
a Kőhalom szék tőrténetét tárgyaló terjedelmesebb munkájában59 Müller 
azt állítja, hogy az 1224-ben említett Boralt tulajdonképpenn a "Baratrum 
Oltae"-ra, tehát az Olt alsórákosi szorosára vonatkozik. 

· 

A Sepsi szék és a Barcaság XIII századi történetének ismeretében megál
lapíthatjuk, hogy az 1224-ben megnevezett Boralt nem azonosítható sem 
Barót várossal sem pedig az Olt alsórákosi szorosával. Ezt a megállapítást 
a következő érvekkel támaszthatjuk alá: 

a) Barót keleti határát régen is, de ma is a Barót pataka képezte, igy 
a helység nem lehetett tőszomszédja Kőhalom széknek, melynek határas oha
sem terjedt az Olt turzoni kanyarától keletre, jóllehet 1224-ben a későbbi 
Kőhalom szék területe alkotta a Szebeni ispánság keleti nyulványát. · · 

b) A középkorban Barót nem volt sem mezőváros, sem pedig Sepsi 
szék székhelye, de még az Erdővidék központja sem. Igy például 1549-ben a 
Sepsi székhez tartozó erdővidéki falvak - köztük Barót is -a miklósvári 
fiuszékhaz tartoztak60. . · 

c) A Kőhalom széki falvak közül kelet felé csak Szászzsombornak volt 
közös határa a székely székekkel, azonban nem a Sepsi székkel, hanem az 
U.dvarhely székhez tartozó Bardóc fiuszékkel vagy Vargyas vidékével61• 
A szászkédi esperességhez tartozó Zsombor falu, ha 1224-ben egyáltalában 
már létezett, nem tartozott a Szebeni ispánsághoz - habár a Boralten domb 
az ispánság keletti határát képezte - hanem Daróc földjéhez, melyet csak 
később csatoltak a Királyföldhöz. Zsombortól északra és keletre tehát a telegdi 
- később udvarhelyi - székelyek földje terült el, Barót falu azonban Sepsi 
székhez tartozott, tehát nem képezhette a Szebeni ispánság keleti határát. 

d) A Szebeni ispánsághoz és a kézdi esperességhez tartozó ·legészak
keletibb szász falu Mirkvására volt, de ennek keleti határvonala a Brassói 
ispánságb�m, majd Felsőfehérmegyében fekvő Alsórákos falu határával érint-
kezett · · . -

e) Az 1224-ben említett Boralten nem azonosítható az. alsórákosi Olt
szorossal azért sem, mert az Olt völgye a kanyarban nem volt alkalma:; kö., 
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zuti közlekcdésre, ezért az Erdövidékéről és a Bareaságról nyugat felé menő 
utak a Rika hágon és Apáca erdején keresztül vezettek62• Maga az Oltszatos 
pedig sohasem volt közigazgatási határvonal hiszen a szorostól nyugatra elte
rül() Alsórákos és a szorostól keletre fekvő Felsőrákos a középkorban egyazon 
megyéhez tartozó jobbágyfalvak voltak. ·Ha az Andreanumban valóban az 
Oltszotost akarták volna határnak kijelölni, akkor nem a felemás értelmü 
Baratrum kifejezést, hanem más egyértelmü latin szót, mint pl. claustra 
vagy augusta, használtak volna. Az Andreanumban 1224 - ben említett 
Boralten helynév tehat csakis Kőhalom szék keleti felén keresendő, valahol 
ott ahol a Szebeni ispánság a XIII szazadban a Brassói ispánság -a későbbi 
Felsőfehér megye -területével határos volt. 

f) Az 1840-es években Michael Fuss, majd Johann Karl Schuller is leiriák 
a Kőhalom és Szászugra között fekvő "Grossborlten" helynevet63• 

A Boriten vagy Boralten nevű domb vagy magassági pont azonban nem 
fordul elő a XIX-ik században készült részletes térképeken. Ez a tény arra 
indította Ernst Wagner történészt, hogy Friedrich Teutsch állítását egy kőhalo
széki Boralt létezéséről64, a legendák és történelmi mesék birodalmába·sorolja. 

Hogy a Boralt kérdést jobban megértsük, tudnunk kell, hogy Szász
ugrán, szász lakosság mellé, már a XVI századtól kezdve magyarok is letele
pedtek. Az ugrai magyarok a XVII -XVIII században ugyan elszászosodtak, 
azonban a falu határ- és dülő nevei közül mai napig is számos magyar eredetü 
név van használatban. Az ugrai határ északi részén emelkedő Boriten domb 
vagy magaslat nevét az ugraiak Weinhelten (szőlős hegy)-re fordították le. 
Az ugrai evangélikus egyház 1592 - 1594 évi anyakönyvében a bérbe adott 
egyházi földek között a Weinelden nevű szántó is szerepel: "Anno 1592. 
Eodem anno legavit ad templum Georgius Barabas jug. agri 1 in Weinelden". 
"Anno 1594 legavit ad templum jug[erum] 1 agri im Weinelden Petrus Kuti 
vel Pitter beym Brunnen"65• 

Amig a kőhalmi szászok inkább a lefordítatlan Boralten (Grossboralten) 
helynévformát használták, addig a szászugrai "magyar szászoknál" ma is 
a Weinhelten-re lefordított és némileg ez a népi etimológia által torzított 
névalak használatos. Az ugrai helynevek 1885 évi összeirásában a szász han
gzásu "an Wanjelden" név mellett szerepel a magyaros "am Borkarok" (a 
Borárkónál) elnevezés is, ami alatt minden bizonnyal az 524 m magas Boral
ten dombról leereszkedő árkot értik66• 

Az eddig dmondotlak szeríni a Boralt-en ( BorZten) helynév semmiképpen 
sem legenda szülte vag y mesterkélt elnevezés, his zen lefordított W einhelten (524 m) 
alakban Kőhalom és Szászugra közölt minden régi topográfiai térképen előfor
dul. Mivel az újabb kutatások az ugrai evangélikus temető területén emelked6 
V ár hegyen ( s zás zu l "det Burgreg" - az i ft eredő patak neve: "am W araschpatak") 
keresik az 1211-ben okleveles en említett N o i lgi ant várat, a vár felett j ól látható 
a talán besenyő eredetü nevet viselő Borulten emelkedés könnyen képezhette az 

1224-ben szervezett Szebeni ispánság keleti határvonalát, annál is inkább mert 
Noilgiant g yepüje a Német lovagrend 1211 évi határjárásában ismint határvonal 
szerepel. 
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- · A Boralten helynév 1224-ben nemcsak a Szebeni ispánság keleti határát 

jelentette. A XIII század elején Kőhalom királyi vár volt és még nem tartozott 
a szászoknak adományozott Királyföldhöz. A legrégibb oklevelekben Kőhalom 
a besenyő eredetü Rukbaz néven fordul elő, ami arra utalhat, hogy a királyi 
vár védői besenyők voltak. A szász Kőhalom széket eredetileg Kozd széknek 
nevezték, a "S[igillum] provincialium sedis de Kozd" felírás szerepel a későbbi 
Kőhalom szék legrégibb pecsétjén 67• 

Noilgiant várától, illetve Boralten-tól északra a XIII század elején királyi 
darocók, azaz vadászok laktak68• A darócok földjét (terra Daraus). II. Endre 
1224-ben a szászoknak adományozta, de a Homoróddaróc vidékére betelepedő 
szászok nem délről, a kozdi esperesség területéről, hanem nyugatról, Szászkézd 
vidékéről jöttek és ők alapították meg a későbbi Kőhalom szék északi részén 
fekvő falvahat, Zsombort, Sövénységet, Darócót, Pálost, Mohát, Zoltánt stb.69. 

A Boralt dombja volt tehát a határ a Szebeni ispánság, a kőhalmi vár
tartomány, a darocók földje és a Barcaság között. Nincs kizárva, hogy a 
Boralt szó eredeti jelentése - talán a besenyők nyelvén - határ volt, annál 
is inkább mert hasonló hangzásu helyneveket nyugatabbra is találunk, igy 
a kozdi esperességhez tartozó Kaca és a szászkézdi esperességhez számító 
Pálos falvak között is. 

A Boralt helynév földrajzi meghatározása Sepsi szék történetére nézve 
is fontos, mert kizárja az 1224-ben említett Boralt azonosítását Barót várossal. 
Ez utóbbi, tehát a középkori Sepsi szék, a Barcaság, az Orbai, -, Kézdi-, 
Csíki- és Telegdi (udvarhelyi) székelyek földje között feküdt és közvetlenül 
nem volt határos az eredetilag Szebeni ispánságnak nevezett Királyfölddel, 
vagyis a szász székekkeL 
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CONTRIBUTil LA GEOGRAFIA ISTORICA A S CAUNULUI SEPSI 
�� A REGIUNILOR LIMITROPE 

( Rezumal ) 

Cercetarca geografiei istorice a decanatului catolic �i a scaunului sasesc Sebe� din evul 
mediu a dus la concluzia, ca secuii din scaunul S epsi in secolele X I I  - X I I I  au loenit in zona 
vaii Sebe�ului. La aceasta concluzie ducc atlt diploma Andreanum din 1224 (unde se pomc
ne�te de terra Syculorum terrae Sebus) cit �i analiza unor coincictente toponimice �i lingvistice, 
cum ar fi ;>ebes - Se p esi (p rescurtat Sepsi), a dica cei din Sebe�, un ul din cel e Trei Scaune de mai 
tirziu), Reciu ( Girbova-Alba) �i Reci (Covasna) Arcu� (Archi� azi pe hotarul sa tul ui Ci o ara 
Sali�tea) �i Arcu�, Gilnic (Alba) �i Gilnic (Covasna) riul Cernavo da ( Nigra Aqua) de llnga Saeci 
�i Riul Negru din Covasna. Feudalizarea secuilor a inceput inca in tinutul Sebe�. Acesta se 
poate dovedi �i prin onomasticul Bintint ( Benzenz), p roprietarul satuhii Bintint (azi Aurel 
Vlaicu) din secolul al X I I I-lea. Akadus fiul secuiului Vincencius ( Bintint) a fost conducatorul 
secuilor a�azati in cotitura Oltului. Acest nobil in 1 252 prime�te in donatie tinutul "Terra Zek " 
adica zona satelor Haghig �i Araci . Urma�ii lui Bintint au avut re� edinta la Haghig (numit 
tn germana Fürstenberg, adica cetatea printului), iar urma:;;ii lor erau nohilii Nemes �i Mikó. 
in secolele XII - X IV intre Terra Zek ?i Tara Birsei erau strinse relatii demografice, iar nohi
lii din Haghig aveau posesii in Bra�ov �i un timp erau j uzii tirguini Feldioara �i in aceasta cali
tatc construiesc cetatea Halchiului (Crizbavului).  Analiza atenta a diplomei din 1224 a dus 
la conei uzia cií. sa�ii din comitatul Sibiu au avut limita posesiei lor  rasaritene reperul Baraolt 
(incipiens a Waras usque in Boralt) care insa nu se identifica eu o ra!,>Ul Baraolt din actual ul 
j udet Covasna, ci eu dealul Boralten dintre Ungra �i Rupea. Intre Pamlntul Craiesc (Comi
tatus Cibiniensis) :;;i cele Trei Scaunc s-a interealat Comitatul Alba, care cuprindea zona Ser
caia - Hoghiz - Raco�ul de Sus. In acest tinut s-a extins colonizarea saxona, poate �i cea valo"na
italiana (Tali�oara " sa tul italienilor"). Nohilii din Haghig aveau p osesii �i prin aceste p ar p, 
tez:'í confirmata !,>Í dc numele vechi al c satuini Pií.rau : Mi ca ( Mikesdorf) . 



INASOK ÉS MESTERLEGÉNYEK TÁRSADALMI 
HELYZETE A KÉZDIVÁSÁRHELYI SZŰCS CÉHBEN 

CSEREY ZOLTAN 

Inaskodás 

A céhek több évszázados történetében mindig az inasoknak jutott a 
legnehezebb sors. A mesterlegényekkel együtt örökös kizsákmányolásban 
szenvedtek. Munkájukért valójában csak ellátást kaptak, s az inas mes
terségre tanítása is fizetésnek sz ámi tottl. 

A mester házában és műhelyében az inas állott a szigorú rangfokozat 
legvégén. Gazdáján kívül engedelmességgel tartozott asszonyának, de ki 
volt szolgáltatva a mesterlegényeknek is. A műhelyben végzett munka mellett 
a mester családjának házkörüli tennivalóiból is részt kellett vállalnia.2 

A kézdivásárhelyi szűcs céh inas szegődési szertartásához tartozott a 
fogadalomtétel is, ami azoknak a feladatoknak és kötelességeknek a fel
sorolása, amelyeket az inas szigorúan tiszteletben kellett tartson. Igy mcste
rének és környezetének a legnagyobbtól a legkisebbig tisztelettel és megbecsü
léssel tartozott; köteles volt távol maradni mindenféle rossz társaságtól; 
dologkerülö szolgákkal vagy cigánnyal nem társalkodhatott; céhbeli mcste
rembereknek és az öregeknek útjukból félreállva, süveget levéve, tisztelettu
dóan kellett köszönnie; köteles volt gazdája és felesége minden parancsát 
és "hasznos mondásait teljesíteni,házát kiseperni, tál át felmosni, vizét bevinni"; 
ha a gazda a céhnél vagy barátjánál sokáig időzött, az inasnak volt a fela
data utánna menni és lámpással hazakísérni, csizmáját lehúzni és megtaka
rítani; ha gazdájának mesterlegénye volt, vele szemben is engedelmességgel 
tartozott, az ő csizmáját is le kellett húzza és meg kellett takarítsa. Az inas 
ha a felsorolt követelményeknek eleget tett csak akkor várhatta "tanulá
sának az áldását"3• Mint már mondottuk a gazda kötelessége volt az inas 
ellátásáról és ruházatáról felszabadulásáig gondoskodni. A céh szabályzata 
pontosan előírta a kérdéses ruhadarabokat: "ha az inas jámborul kitölti 
apród esztendejét az uránál, tartozzék az ura az inasnak adni egy ködmönt, 
egy surcot, egy nadrágot, egy bokor csizmát, egy süveget; de addig is mig 
az urát szolgálja ,minden esztendőben tartozik az asszonya egy -egy ing
gel, egy -egy lábravalóval a maga embersége szerint"4• 

Az inas munkaidejét nem szabályozta semmiféle határozat, nem volt 
egységes, műhelyenként változott. Az inast a házkörüli teendők és az 
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egyébb feladatok sokszor annyira igénybe vették, hogy a mcsterség elsa
játítására alig vagy egyáltalán nem jutott ideje. Ezért fordult 1839-ben a 
céhhez Molnár Bálint, aki Bodó Józsefre panaszkodott, hogy a mesterségre 
nem tanította, hanem ehelyett az erdőre kellett járjon és a bányászoknak 
élelmet hordjon, miközben ruhája is elszakadozott. A céh döntése értelmé
ben a mester tisztességes öltözékben vette maga mellé az inast, köteles tehát 
új ruhát készíttettni: ujast, lájbit, nadrágot és csizmát5• A céh, a mcster
ség tanítását elhanyagoló szücsmestert nem is figyelmezteti inasával szem
beni alapvető kötelességére. A bepanaszoltat csupán a hasznára végzett 
munka következtében elszakadt ruha megújítására utasítja. 

A mester házánál történt konfliktusok rendezése belső ügynek számí
tott, a céh ezekbe nem avatkozott bele. A bánásmód az illető céhmcsterre 
tartozott, ö döntött afelől is, hogy milyen büntetésbe részesüljön a házi 
rend ellen vétő inas. Amennyiben az inas sértette meg a céhszabályokat, 
vagy a két fél közül valamelyik a céh segítségéért folyamodott, az, ítélke
zett. A szabályzatok a büntetések között nem emlegetik a testi fenyítést, 
mégis az esetek többségében az inast testi fenyítéssei és nem a kiváltság-levél
ben megjelölt pénzbírsággal sújtották. Az inasok és mcstereik közötti viszonyt
hiven tükröz az a mód is, ahogyan a rossz bánásmód ellen a panaszt emelő 
inas sérelmét orvosolták: a bepanaszolt mestert kétszer figyelmezteti a céh, 
s ha a panasz ezután is megismétlődik, a céh más gazdát rendel az inasnak. 
Az inasokat tehát teljesen kiszolgáltatták munkaadóik önkényének és sze
szélyeinek, a velük szembeni brutális bánásmód semmilyen körülmények 
között nem számított kihágásnak. A céh utolsó, 1860-ban kiadott mükö
dési szabályzata megkísérelte ugyan a védelmet nélkülöző inas gyámolí
tását, de furcsa módon a védelmét arra bízták aki a leginkább bántalmazta, 
a gazdája, "óvni őtet nünden bántalmaktól és védeni a többi szolgáló és 
háziak ellen is. A kiskorú tanítványt munkásságra és jó erkölcsre szoktat
ni"6. Lényegében az inasok helyzete ezután sem változott. Az áttanulmá
nyozott jegyzőkönyvek továbbra sem tudnak olyan céhmcsterek megbír
ságolásáról akiket az alaltvalóikkal szembeni bánásmód miatt vontak 
volna felelősségre. Az inas viszont, ha gazdájától elszökött és méltó 
panaszt nem tudott ellene felhozni, a kemény büntetéserr kivül köteles volt 
visszatérnie régi mesteréhez. A mcsterség tanulását indokolatlanul abba
hagyó inast pedig a mcstere által ráfordított teljes összeg visszatérítésére 
kényszeritették 7. Ezért az inasok szegődésekor, kezeseket állítotttak, kik fele
lősséget vállaltak érettük, hogy szorgalmasan, becsületesen kifogják töl
teni a tanulóéveket. Ha az inas elhagyta gazdáját és nem tudta visszaté
ríteni a reá költött összeget, akkor a kezes fizetett. Jancsó Sámuelhez, 17 45-
ben, inasnak szegődött N agy Mózes. "Megegyeztek, hogy 4 évig fogja gaz-
dáját jámborul szolgálni, azonban nem tudni mi okból mesterét elhagyta, 
kezese Szabó István kénytelen volt a céhnek 3,96 forintot és fél veder bort 
fizetni"8• 

A legtöbb gondot a céhnek ezután is a megszökő vagy önkényesen távozó 
inasok megfékezése jelentette. Igy 1786-ban Szöts Iakab inasa a céh gyű-
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lése elött vállalta, hogy többé nem hagyja el a gazdáját és becsületesen viseli 
magát, "ha fogadalmát megszegné immunis legyen a céhtöl". Ugyanabban 
az év ben J an ts ó Péter inas viselkedése iránt panasz merült fel, aki rövid 
idő alatt három gazdát is cserélt. "Mostoha apja sok könyörgése és 16 pénz 
lefizetése után céhgyülést hívtak". Az inas utolsó lehetőséget kapva a céh 
előtt fogadalmat tett, hogy soha többé sem új gazdáját sem pedig a céhet 
nem sérti meg9• 1873-ban is önszándéku inastávozási ügyet tárgyalt a céh. 
Kováts Jenő inas felszababulása elött tanítómesterét elhagyta és Gál Gás
párhoz ment munkába. Gál Gáspár a céh elött megigérte, hogy az inas amíg 
régi mcsterével J antsó Sándorral szembeni kötelezettségét nem teljesíti 
nem tartja többé a házánál10. A lopáson kapott inas felett is a céh ítélkezett, 
de sokkal szigorúbb elbírálásba részesíteték, mint, az ugyanazon hibát eikö
vető mestert. 1775-hen Szőts Péter, István nevezetű inasát borlopásért a 
céh 10 bot-pálca ütéssei büntette meg. Az inas kötelezte magát, "hogy ha 
többé ilyen kázusba esik legyen immunis a céhtöl, az az céh nélkül marad 
jon"11• 1856-ban is tolvajság ügyéhen ítélkezett a céh. Szöts Dániel két 
és fél évet szolg�lt inast lopás vétségéért a céh 6 magyar forintra birságolta12. 

A szerénységet, alázatosságot, szolgálatkészséget, a mester és háza 
népe számára mindenkoron megkövetelték az inasoktóL Ha az inas meg
próbálta ennek a megalázott életformának egy számára emberibbel való 
felcserélését, nem kerülhette el gazdája haragját és a szigorú megtorlást. 
A céh vezetőivel szembeni tiszteletlen magatartás letörésére a céh házánál 
levő büntető eszközöket használták. Nem csoda tehát, ha 1850-ben Kováts 
István inasát Csengeri Tamást 4 lapátütésre ítélte a céh, mert "a f() céh
mcster úrnak nemhogy az érdemelt tiszteletet megadta volna, söt megki
sebbítette". Az egyébként is rossz magaviseletű, de még az ap j ával is szem
beszálló és azt is bántalmazó Szőts Sámuel, Ábrahám nevezetii inasát 6 
lapátütéssei büntették megi3• 

Az inasoknak céhen kivüli kontármesterrel vagy mesterlegénnyel bár
milyen üzleti kapcsolatot fenntartani tilos volt. Az ilyen szabálysértésért 
is verés volt a büntetés. "1829-március 7-én a nemes céh Sükös Ferenc inast 
20 vesszöcsapással büntette meg azon hibájáért, hogy egy Kantába követ
kezett Morvai nevü szücslegénynek kaszapadot adott, ugyanakkor megin
tették, hogy a céh prejudíciumára olyant s m ásfélét ne cselekedjék14". 

Az inasok XIX századi helyzetéről hamisítatlan képet fest emlékira
taiban Francsies Károly borbély mester. Miután keserves inaséletét tovább 
nem bírta elviselni, egy alapos verés után otthagyta gazdáját és haza ment. Apja 
a szülői szeretet és féltés leküzdése után fiának a következőket mondotta: 
"Te fiam -úgymond -én téged annyira szeretlek, hogy azt neked meg 
sem mondhatom, tollal le nem irhatom, s nekem szörnyen fáj, hogy prin
cipálisod oly durva kegyetlen hozzád, de vissza kell menned, habár nem 
tudom mi történend is veled. Egy gazdánál kell kitanulnod mesterségedet, 
ha bármi nagy áldozatodba kerüljön is. Sehogy meg nem engedem, hogy
inaséveidet helycserével töltsd ki, nemkülönben azt sem, hogy mester sé 
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get mást válassz. Akaratom pedig szilárd, az hogy amely pályára léptél, azon 
járj mig sorsod meg nem állit"l5• 

Az ifjú tehát, aki kijárta a mcsterség felé vezető rendkívül keserves 
tanulói éveket, sok szenveclésben, megaláztatásban kegyetlenségben része
sült gazdája és háza népe részéről. 

A mcsterlegények helyzete a céhben 

A mcsteré válás hoszzú, rögös útján az inasságot a mcsterlegénység 
követte, mely bár egy lépéssei közelebb állott az áhított célhoz, mégis több 
dologban hasonlított az inasi státushoz. A legényt is a mester családtagja
ként kezelték, aki munkájáért általában ellátást és bizonyos pénzösszeget 
kapott. A legényt, annak, ellenére, hogy fizetést kapott, még mindig tanuló
nak tekintették, bérébe a mcsterség elsajátítását is beleszámították. Mun
kafeltételei az inasénál jobbak voltak, gazdája kizárólag szakmai munkára 
kötelezhette, házi munka végzésére nem kényszerithették16. 

A felszabadult inas egy esztendeig a céhnél dolgozott, utána három 
évet kellett más vároosban vagy országban vándorolnia. Búcsuzáskor a dékány 
a legénytársaság pénzéből fél kupa bor árával indította útjára a távozót. 
Hazajövetele után magatartása és erkölcse megismeréséért egy fél esztendeig 
a céh által kijelölt mcsternél volt köteles lakni és megszabott bérért dol
gozni, és csak ezután kérhette felvételét a céhbe. 

A kézelivásárhelyi szűcs céh életében a szertartásos, hagyományos cere
móniával lebonyolított események közé tartoztak a szegödtetések és felsza
badítások. Ilyen esemény volt az inas felszabadítása és mesterlegénységbe 
való iktatása. Az ünnepi asztalnál, még mielött a lakoma elkezclödőtt volna, 
a kis céhmcster előszólította a felszabaduló személyt és az elkövetkezendő 
időszak legfontosabb feladatait, a céh elvárásait körvonalazta az ifjú elött: 
"eddig a kied neve volt Józsi, ele kied a maga szolgálatja, jó magaviselése 
és tanulása kiedröl elvette ezt a nevet és lészen ezután a kied neve József 
mcsterlegény, úgy mindazonáltal amint inasságában elébe adatott volt, 
hogy minden céhbeli mcsterembert megbecsüljön és becsülettel köszönjön, 
útját el ne keresztelje, afféle haszontalan béresektől magát elvonja, cigány
nyal egy pohárból ne igyék és minden rossz társaságtól magát megoltal
mazza. Ezek után a kied kötelessége elsőbben az lészen, hogy próbahétre 
az atyamesterhez menjen két hétig, mikor a két hét eltelik, jelentse magát 
az atyamesterrel együtt a céhmesternél, ha a céhmesternek kivantatik meg
tartja kántorig, ha pedig nem kell amelyik nagyobb mcsterember találta
tik, ahhoz kisérje az atyamester és az elejébe adandó munkát tisztán és 
igazán elvégezze. Kántori fizetését a privilégiumba megmondják mire lesz 
érdemes "17• 

A legények ügyeinek intézője, pártfogója és az érkező vándorlegények 
szálásadója az atyamester volt. A vándorlegények, rnihelyt az atyamester 
házúnál jelentkeztek, kötcle�iek voltak lcadni a szabaduJél levelüket és a 
vándorkönyvüket. Ezeket az okmányokat mindadJ.ig a céh ládájába tar-
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tották, ameddig a legény a városból el nem távozott. Akinek az iratai hiányoz
tak be kellett szereznie 2 de legfennebb 4 hét alatt utolsó tartozkodási helyé
ről, ellenkez() esetben nem kaphatott munkát, sőt mint koborló, bizonyta
lan embert jelenteni kellett a város magisztrátusánál18. 1862-ben Gáspárik 
Jakob, Zaller János mcsterlegény alkalmazását kérte a céhtőL A legényt, 
mivel csak útlevéllel, de vándorkönyvel nem rendelkezett, a mesterségtől 
eltiltották Hasonló sorsra jutott a Jantsó Áronnál lakó vándorkönyvnél
küli legény isi 9. 

A legények szétosztása meghatározott sorrend szerint történt. A beván
dorolt vagy a helyben felszabadult legények elsősorban azokhoz a mcste
rekhez kerültek, akik betegség vagy öregség miatt nem dolgozhattak, ezu
tán a besorolásban az özvegyek következtek. A többi mcsterlegény szétosz
tása a következőképpen történt: az aty amesternél felírták egy táblára az 
igénylők névsorát, s ezt tiszteletben tartották. Ha a legénynek nem tetszett 
a kiutalt műhely, két hét után elmehetett olyan helyre, ahol csak egy vagy 
egy legény sem volt. Ha újabb gazdáját sem tartotta megfelelőnek, többé 
már nem állott jogában szabadon választani. A XIX. század közepétől a 
szegődési kötöttségek a legények javára olyan formán módosultak, hogy 
minden körülmények között maguk választhatták meg munkahelyüket. Ettől 
fogva a Kézdivásárhelyre érkező legények a városba levő gyüjtőtanyát 
keresték. fel. Ott a munkát kereső legények könyebb tájékozódása végett 
kifüggesztve állt egy kimutatás a céh tagjairól. A mellék vagy zúg gyüj
tőtanyák felállítását tiltotta a céh20• 

Ha a vándorló legény nem talált gazdát és munkát 3 napnál tovább 
nem tartózkodhatott a városban, de kapott 15 krajcárt a céh lád á jából s 
ugyanannyit a legények ládájából is, útiköltségként. A henyélő, dolgozni 
nem szerető legény nem volt méltó az útiköltségre. Azt a legényt, aki a mcssza
bott időn túl is a városban tartozkodott, engedetlenségéért a céh megbün
tette21. 

A XVIII. században a céh a mcstereknek csak egy legény szegődte
tését engedélyezte. Kováts .József ifjú mester 1775-ben, a céh tudta nél
kül, két mcsterlegényt hozatott UdvarhelyrőL A céh ezt sokalta és az egyi
ket J antsó Józsefhez utasította. A XIX. század első felében már sokkal 
nagyobb szabadságot élveztek a mesterek a legények alkalmazása terén is. 
Minden mesterembernek jogában állott annyi legényt hozatni saját költ
ségén, amennyire szüksége volt. A hívás nélkül érkezett legények alkalma
zását, a céhnek mindenkoron tudomására kellett hozni. A mcsterek azon
ban nem egy esetben megszegik ezt az előírást és önhatalmulag alkalmaz
nak legényeket. 1848-ban J an ts ó J án os mestert a céh 6 magyar forintra 
bűn tette, me rt a céh híre nélkül legényt alkalmazott; úgyszintén J an ts ó 
Jánost 1852-ben 4 forintra bűntette a céh, mert mcsterlegényét a céh tudta 
nélkül hívta magához és "müvet adott neki"22. 

Korhelység miatt tilos volt a hétfőt munkaszünetnek tekinteni. Azt 
a mestert, aki ennek helyet adott, első esetben 30 krajcárra büntették, a 
tovúbbiak sorún ez az összeg kétszereződött. H a a legény a kiszabott 
órára nem állott munkába, levonták egy napi bérét, de aki egész hétfőn 
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hiányzott, annak egész heti bérét visszatartották. A gazda, ha saját hibá
jából vagy ittassága miatt nem biztosított munkát, köteles volt legényé
nek a bérét folyósítani. A legények nem alhattak munkaadójuk házán kivül, 
s ezt 12 krajcárral büntették, ismétlődés esetén a bírság is megkétszerező
dött. Többszöri ilyen rendbontás után a legényt eltávolították a céhbőL 
Nemcsak a kinnalvást tiltották, de megindoklás nélkül a mühelyt sem hagy
hatták el. A mester sem küldözgethette ok nélkül a legényét.23 Az illető 
helység elhagyásához pedig szükséges volt a céh jóváhagyására is. Süküs 
András mcsterlegényt a céh 2,30 forinttal bírságolta, mert a céh híre 
nélkül Moldovába ment24. 

A munkaerő ellátásában mutatkozó nehézségek miatt a céh szabályai 
azt is előírták, hogy egyik mester a másiktól hitegetéssei mcsterlegényt 
meg ne prób ál jon el csalni. 1848-ban J an ts ó J án os né arról panaszkodott, 
hogy a neki kiosztott Pál nevezetű legényt Jantsó Sámuel elcsalta tőle. A 
szabálysértő mestert 8 magyar forint megfizetésével sujtották 

A kiváltságlevélben felsorolt okok mellett a rnssz bánásmód és a nyo
morúságos élet, valamint a mesterség elsajátítását gátoló akadályok kész
tették a legényeket a gyakori helyváltoztatásra. 1827-ben Csiszár Dániel 
Szőts Dávid nevezetű mesterlegénye kérte a céhet, hogy rendeljen neki 
más gazdát, mert a jelenleginél mesterségét nem tanulhatja. 1842-ben Mol
nár Ádámnak a céh visszaítélte Sükös András nevezetü szökött legényét, 
akit

. 
az említett mester szabadított fel. A szófogadatlan legényt egy kántor 

bérivel büntették meg. Sükös András azonban semmiképpen sem akart visz
szatérni régi helyére ,a céh és gazdája közös beleegyezésével, az addig ráköl
tött 6 forint visszatérítése után, szabaddá lett. 1848-ban Jantsó Sámuel 
is konfliktusba került legényeiveL Noha kölcsönösen lemondtak egymás
ról és a legényeknek már új gazdát is rendelt a céh, J antsó Sámuel megvál
toztatta elhatározását: szerette volna visszakapni eltávozott legényeit. A 
céh döntése értelmében a legények új helyükün maradtak25• 

A céh szigorúan örködött afelett, hogy a rossz magaviseletű legénye
ket, akiket a mesterség tanulásától eltiltottak nehogy valamelyik mcsterem
ber foglalkoztatni merje. Ez a tilalom méginkább vonatkozott a kontár 
legényekre. "1817-ben teljes céhünk gyülése tartatván azon dologban, hogy 
ifjabb Tóth Sámuel ökegyelme a magánál levö kontárságot folytatott maros
vásárhelyi Szatmári Ferenc mesterlegénye dolgában, mivel a céhtöl meg 
volt tiltva, hogy ne dolgoztassa és ennek nem tévén eleget a céh végezte, 
hogy amig céhvel meg nem békélik se mesterségével se pedig személyével 
társaságunkba nem tartozik". 1843-ban J an ts ó Jánost is "egy ártikul us 
értékéig" büntették meg, mert Sükös András mesterségtől eltiltott legény
nek munkát adott. 1846-ban Jantsó Sámuelt 2 forint és 2 font viasszal 
büntették, mert háromszori üzenetre sem jelent meg a céhnél mesterlegénye 
ügyében és a céh utasítása ellenére is a legényt házánál tartotta26. 

A legények munkaideje az egész napot felölelte: kora reggeltől késő estig 
tartott, "a mcsterlegények akár hét számban akár napszámban dolgoznak, 
egész héten át tartoznak dolgozni, téli idöben reggel 6 órától este 10 óráig, 
nyáron reggel 5 órától addig mig a nap világa tart. Meg nem engedhető, 
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hogy a legény gazdája tudta nélkül letegye a munkát és csavarogjon a város
ban"27. A XIX. század második felétől némileg csökkent a munkaidő, ettől 
fogva a munka reggel 6-kor kezdődött és este 8-kor fejeződött be. A munka 
napot háromszor lehetett megszakítani: reggelizéskor, ebédkor és gyerya
világításkor, ami tulajdonképpen a munkanap végét is jelentette28. 

A mcsterlegények bérét is a céh szabályzatok állapították meg. A fize
tés azonban nagyon csekély volt és ezért a legények gyakorta, anyagi nehéz
ségeik leküzdéséért, titokban vállaltak munkát. Saját hasznukra bárány
bőröket vásároltak vagy mesteremberrel szövetkezve, "sutyonba" készí
tették a szűcstermékeket. 1781-ben Szőts István legény, a céh tudta nél
kül, Brassóból egy kozsokot hozott. Hibáját beismerte és lekötelezte magát, 
hogy többet ilyen szabálysértést nem követ el. Kováts József mester l 803-
ban Szalatsi József nevű legényével egykézre bőröket vettek, kidolgozták 
és eladták ezeket. A céh tudomást szerzett erről és Kováts Józsefet meg
büntette fél veder borraJ29• A céh 1829-ben egy Kantában élő szűcslegény 
ügyét tárgyalta, aki a városból bárány és süvegbőröket szokott felvásá
rolni. Szalgabírói rendelet útján tiltották meg az említett legénynek a bőrök 
vételét. 1832-ben Sükös Ferenc legény ügyében született ítélet. Tavasszal 
bárányokat vásárolt, húsukat eladta, a bőreiket pedig egy Kristóf neve
zetű kantai örmény kereskedő vásároita meg, kitől a céh a tiltott árut elko
bozta a legényt pedig 2,30 forintra büntette. " Sükös Ferenc mesterlegény 
a fent leírt hibáit elismervén a büntetést megfizette. A céh is kebelébe újra 
bevette, megigérte hogy a céh ártikulusai ellen soha nem hibázik, ha hibáz
nék a céhböl zárassék ki"30• 

Jantsó Sándor atyamestert a céh 1867-ben 6 magyar forintra birsá
golta, mert helyet adott Szabó Lázár mcsterlegény bőreinek a kicsáválá
sára. Az effajta kihágások magyarázata, a legények létminimumát is alig 
biztosító, rendkívül alacsony bér. Az 1649-es kiváltságlevél a legények 
bérét így állapította meg: "ha jó műves legény heti bére 20 pénz, 
ha alábbvaló 16 pénz". Az 1824-es szabályzat is a bér megállapításánál figye
lembe vette a munka minőségét, az illető magatartását és az élelmiszerek 
árát. Eszerint a heti bér "ha jó munkás 20 dinár, ha kevésbé jó 10 dinár". 
A fizetés ilyen nagy ingadozása megteremtette a lehetőséget a visszaélé
sekre, a bérek erőszakos lecsökkentésére. A XIX. század második felétől 
a céh már nem szabályozta a legények munkabérét, hanem a munkafelté
teleket, akárcsak a bérezést a felek köz ös megegyezésére bizta: "a segéd 
alkalmazásánál ami a fizetést, kosztot, lakást, ágyat, mosatást, gyertyát 
és más szükségleteket illeti úgyszintén a próbaidőt, fizetési terminusokat, 
felmondási időt, mindezek a munkaadók és mesterlelegények között egyez
kedés útján végrehajtandó. Egyezkedés hiányában a heti fizetés és a 14 

napi felmondási idő tüzetik ki, mely a helyiség gyakorlata szerint zsinor
mértékül veendő. Ha a szolgálattétel darab szám szerint történik, vagy a 

segéd a munkaadótól előlegezett, ekkor a felmondásra nem figyelve rászo
ritandó az elvállalt művet bevégezni és az előlegezést vagy ledolgozni vagy 
lefizetni31". 
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1862-ben a mesterlegények mindennapra előirt munkamennyiségét pon
tosan körvonalazták: egy posztó subát megbérelni, két egyujjas bundát vagy 
6 sapkát kellett elkészíteni. A megszakott fizetési egység továbbra is a heti 
bér maradt, mely rendszerint egy forint 12 krajcárt tett ki értékben, kosz
tal és szállással együtt. Ugyanebben az időszakban egy pár juhbőr ára 3 
forint körül mozgott. A legény egy havi bére tehát alig volt több egy pár 
juhbőrnéL A darabszám utáni javadalmazás nem volt szokásban a kézdi
vásárhelyi szücs céhnéP2• 

A legények állandó pénzszükében voltak. A szegényebb sorsúak még 
a beállási díj és a vendéglátás költségeit sem tudták előteremteni. 1847-ben 
Jantsó Sámuel "mesterlegényi ónusát" nem fizette meg. Büntetésből a céh 
3 magyar forintot rótt ki rá és kötelezte "az 5 kántori bor" megfizetésére is33. 

Anyagi fedezet hiányában a mcsterlegény kezest kellett fogadjon, mert 
a céh csak ilyen esetben tekintette fizetőképesnek a céhvel szembeni esetle
ges adóságak vagy birságak kiegyenlítésére. 

1862-ben Sükös Dávid mcsterlegényt a céh felszóltotta, hof,:ry az 1 forint 
birságát fizesse meg. Pénz hiányában az érette kezességet vállaló J an ts ó 
Sámuel mester kötelezte magát az említett összeg kifizetésére34. 

A legényeket is szigorú fegyelemre kényszerítették, akárcsak az inaso
kat, testi fenyítésről, "áristomról" is olvashatunk az egyébb büntetések 
mellett. A céhlevelek pontosan körülhatárolták a követendő magatartás
formákat, az élet különböző területein. Mivcl a céh katonákat is állított a 
kifogásolható magatartású mcsterlegényt "a katonaság gondjaira bizták"35• 
1784-ben Szőts Péter és Nagy Márton legények gazdájuktól elszöktek és 
hamisított szabaduló levéllel Udvarhelyre mentek. Az ottani céhet is becsap
ták, onnan is elszöktek, majd Csíkba bújkáltak. A Csiki katonai parancsnok
súg azonban tudomást szerzett hollétükről és mint szökött katonákat haza
küldötte, ahol a század és a céh is megbüntette őket. Ugyanabban az évben 
Szőts Péter Baróton gazdájától "kvártélya alkalmával egy pánglikás süve
get ellopott, ezért hazaküldték ahol a compánia aréstomba tette, de innen 
éjjnek idején elszökött és feltörte Jantsó Jánosné tapasztatlan házának 
ablakát és fáját ellopta". Tetézett bűnösségéért a mcsterség tanulásától 
eltiltották36. 

A viselkedési szabályok megsértését a céh közüsségi ügyként kezelte 
és gyűlésein ítélkezett a kihágást elkövető fölött. 1802-ben Csiszár Sámuel 
mcsterlegényt lopás miatt az ezredparancsnokság keményen megbüntette, 
apja pedig a megbékülésért fizetett a céhnek 2 veder bort36. 1842-ben Sükös 
András mcsterlegény gazdájának Molnár Ádámnak a lovát az. istállóból 
elvette és falura ment vele guzsalyosba. Mestere ezen kívül bizonyos pálinka 
árának eltulajdonításával is gyanusította. Ezek után a céh más helyre ren
delte a legényt, de volt gazdájának is megparancsolta, hogy a vádat 15 nap 
alatt bizonyítsa be38. 1803-ban Nagy András mcsterlegény éjjnek idején 
a Molnár Andrásné ablakát beverte, tettéért fél veder borral büntették. 
Bruder Tamár mcsterlegényt 1852-ben 2,30 forintra büntették, mert a céh 
rendjél tudatosan áthágta. Csengeri Tamás mcstcrlegényt pedig 1857-ben 
3 forinttal büntették meg hibás mérésért39. 
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A mcsterlegények renitenssége országos gondot jelentett , erre utal egy 
1851-es felső utasítás, mely a céh figyeimét felhívja, hogy a legények maga
tásával szemben a legnagyobb szigort és következetességet alkalmazz ák: 
"a mesterlegények jövőre is az illendö önviseletre és becsületességre szeri
tassanak rá a tévelygők fedessenek meg és a körülményekhez képest elkö
vetett hibáikért az illető uton érdemileg büntetődjenek meg. Egyszer s mint 
tudja minden mcsterlegény előre, hogy a mesteri jog eléréséhez a mesterségi 
munkásságon kivül megfedhetetlen, hű és becsmérelhetetlen magaviselet 
is tartozik és hogy az célját el nem éri, ki erkölcsösségéröl kielégitő bizto
sítást mutatni nem képes "40 . 
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Rezumat 

Studiul de fata prezinta situatia ucenicilor �i calfe1or brcslei cojocarilor din Tg. Secuiesc, 
tn secolele al XVIII-lea �?i al XIX-lea. 

Situatia umilitoare a ucenicilor, numeroasele obligapi, lipsa totala a drepturilor, le-a ingre
nnat foarte mult viata. Dintre pedepsele aplicate, cea mai frecventa era cea corporall'i. Calfele 
de�i aveau o situatie mai buna decit ucenicii, -nu erau obligati sapresteze munci injurul casei -, 
totu�i, drumul ce trebuia parcurs pina la calitatea de me�ter, era foarte spinos. Prograrnni de 
lucru ce a cuprins ziua lntreaga, salariile scazute, tratamentul dur, ln general o viata mizerabila, 
a caracterizat viata calfelor, care avea ca scop final, dobindirea funcpei de me�ter. 



NAGY SÁNDOR 
ÉS AZ 1848-AS TÖRTÉNETI HAGYOMANY 

EGYED AKOS és KOVACS SANDOR 

Nagy Sándor Háromszék önvé
delmi harca 1848-1849 című könyve 
1896-ban jelent meg s azóta foly
tonosan közkézen forgó forrásmun
kája a forradalom és önvédelmi 
harc történetével foglalkozóknak: 
kutatóknak s mindazoknak, akik 
e kérdés iránt érdeklődnek. De para
dox módon idők folyamán a szerző 
alakja egyre inkább háttérbe szo
rult, s ennek mintegy tüneteként, 
a népszerűsítő tevékenység évti
tedeken át megfeledkezett róla. Kö
vetkezésképpen az sem lehet vélet
len, hogy Nagy Sándor mint az 
1848-as forradalmi hagyományaink 
egyik igen jelentős ébresztője s 
fenntartója, történelmi örökségünk 
sorában még mindig nem kapta meg 
az őt megillető helyet. 

A történeti irodalomban egyéb
ként eléggé gyakori az a jelenség, 
amely Nagy SándoiTa és könyvére 
is jellemző, az tudniillik, hogy vala
mely könyv fokozatosan önállósodik Fig. 1. - Nagy Sándor öregkora arcképe. 
szerzőjétől s úgyszólván külön éle-
tet kezd élni. Történeti segédkönyvek használatában ez nem is okoz semni 
zavart, ám ha olyan típusú alkotásról van szó, amelynek forrásai a szerz() 
személyes élményvilágából erednek, ezek ismerete a tárgyalt történeti 
kérdések értelmezésének feltételévé válhat. Mivel H árornszék önvédelmi harca 
kétségkívül ahhez a kategóriához tartozik, a szerz() és müve viszonyáról 
történetkutatásunknak márcsak szűkebb szakmai szempontból is· foglal-
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koznia kell. Ugyanerre intenek a történeti hagyományfeltárás és - ápolás 
szélesebb érdekei is; s itt nemcsak arra gondolunk, hogy N agy Sándor a 
48-as események aktív résztvevőjeként s későbbi histórikusaként valóban 
kiérdemelte az utókor emlékezetét, hanem arra is, hogy a mai nemzedékek 
történeti érdeklődése is igényli ennek a hagyománytípusnak (is) a jelenlétét. 
E kettős ösztönzés jegyében emlékezünk Nagy Sándorra a k övetkezőkben. 

l. Közismert tény, hogy az ifjúság szerepe az 1848-as forradalmak
ban Európa-szerte igen nagy volt. Amint Benkő Samu találóan írja: "Pá
rizsban, Bécsben, Pesten az ifjúság harci kedve lendíti cselekvésre a szunnyadó 
forradalmi energiákat, és ugynakkor az ifjúság vállalkozik a forradalmi 
vívmányok megvédésére"1. Erdélyben különösen a tanulóifjúság tűnt ki 
az európai forradalom eszméi iránt való fogékonyságával: 1848 tavaszán 
Kolozsvár, Nagyenyed, Balázsfalva és Marosvásárhely magyar és román 
tanulóifjúsága fogta fel legelőbb a forradalmi eszméket és lendült mozgásba 
hazai talajon való terjesztésükért. 

Az alig 24 éves Nagy Sándort (1824. július 31-én született Gidófalván) 
a nagyenyedi Bethlen Gábor alapította kollégiumban érte az európai forra
dalom kitörésének a híre. S bár 1846 óta ott már oktatóként működött, tehát 
már nem tartozott a diáktársadalomhoz, a valóságban rá is arinyira jellemző 
volt az ifjúság magatartása, hogy alakja nemcsak konkrétan mutatja, de 
szimbolizálja is az erdélyi kollégiumi ifjúság útját a forradalomban. Mivel 
azonban mi elsősorban azt szeretnők tetten érni, hogy miként lett az 1848-as 
primér élményből történeti forráskönyv, a továbbiakban nem az általános 
jelenségeket kutatjuk, hanem empirikus módon próbáljuk követni, mégpe
dig a történeti események, folyamatok konkrét kereteiben, időben és térben, 
Nagy Sándor tevékenységét, előrebocsátva, hogy őt a forradalom és szabad
ságharc alatt a legtöbbször ott találjuk, ahol jelentős események szemtanúja 
lehetett, és volt, ahol történelemformáló erők működtek. 

Miután a francia forradalom kitöréséről értesült, a nagyenyedi kollé
giumi ifjúságot lázas türelmetlenség kerítette hatalmába: "Naponta mohón 
várók a döcögő «gyorskocsit» napilapjaival"2 - írta később Nagy Sándor. 
Persze a napilapok mellett a szóbeliség és a levelezés is terjesztette a forra
dalmi eseményekről szóló információkat. Nagy Sándor például baráti levél
ből értesült a pesti ifjúság márciusi mozgalmairól. Ezzel aztán a várakozás 
ideje végetért: rövid három hónap alatt több erdélyi városban és vidéken 
fordult meg a forradalom varázslatos üZenetével, amelyet akkor a "sza
badság, egyenlőség, testvériség"3 hármas jelszava fejezett ki, bár eléggé 
sejtelmes, de mégis érthető módon. Ezeket az eszméket gyorsan befogadta 
a romantikán nevelkedett ifjúság, de éppen olyan gyorsan szembe is került 
az erdélyi realitással, hiszen a feudális függőségek és társadalmi, valamint 
nemzeti egyenlőtlenségek itt még mindig érvényben voltak. 

Nagy Sándor először Alsó-Fehér vármegye közgyűlésén vett részt Nagy
enyeden, majd Torda, Marosvásárhely és Kolozsvár tanácskozó terein és 
termeiben bukkan fel, s foglal állást az átalakulások mellett. Kiemelkedően 
fontos volt a kolozsvári tartózkodása, ahol az országgyűlést előkészítő viták 
s. a megnyítást követő tanácskozások sok tanulságot nyújtottak Általuk 
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nem kis betekintést nyert a politikai erőviszonyok, társadalmi és nemzeti 
mozgalmak fejlődési tendenciáinak alakulásába. Ezzel érkezett haza Három
székre 1848 őszén, immár küldöttség tagjaként, néhány Enyeden tanuló 
háromszéki társával, majdani bajtársaival, köztük a székely tü zérség későbbi 
ütegparancsnokával, Bodola LajossaL 

Ha eleddig az erdélyi viszonyokkal ismerkedett, miközben olyan vezető 
személyiséggel került kapcsolatba, mint Kemény Dénes, most a székely
ség, elsősorban Háromszék gyakorlati problémáival találta magát szemben, 
nevezetesen a határőr katonai rend szabadulási törekvéseivel, a jobbágyok 
és zsellérek robotellenes mozgalmaival és az értelmiség, valamint a szaba
delvű nemesi réteg kiútkeresési vivódásaival4• 

2. A székely társadalom kérdései nem lehettek teljesen ismeretlenek 
eddig sem Nagy Sándor számára, hiszen e szék szülötteként vakációzni 
tanulóéveiben is gyakran hazatért ide. Apja Nagy Ferenc, Gidófalva refor
mátus papja, maga is szabadelvű társadalmi eszméktől áthatott ember volts. 
Orbán Balázs mint "klasszikus jellemű öreget" emlegeti "ki a szentgyörgyi 
gy-ülésen, midőn az önmegadás szóba hozatott, egy lelkes beszéddel felvilla
nyozá a szíveket"5• S mivel Nagy Ferenc a forradalom kezdetétől részt vett 
a mozgalmakban, Nagy Sándor mindenekelőtt általa s az ő társadalmi cso
portja révén került kapcsolatba a helyi valósággal. N agy Ferencről már 
itt el kell mondanunk, hogy a polgári átalakulás híveként, valamint Habs
burg-ellenes és szabadságharcos nézeteinek köszönhetően először közeledett 
felé, majd 1848 őszén tagja lett annak a csoportosulásnak is, amelyet Kis
korniténak neveztek s amely a polgári forradalom programjáért és a Habs
burg-ellenes önvédelmi harc megszervezéséért a legtöbbet tett Háromszé
ken6. 

Mint ismeretes, a magyar forradalom vezetője a liberális középnemesség 
volt. Ez a társadalmi réteg Háromszéken is erőteljes tevékenységbe kez
dett 1848 tavaszán s élére állt a társadalmi és nemzeti átalakulási mozgal
maknak. Nyilvánvaló, hogy az erdélyi társadalompolitikai viszonyok isme
retével s erős küzdőszellemtől vezérelve hazaérkező N agy Sándornak talál
koznia kellett ennek képviselőivel. Valóban, amint maga mondja, Háromszékre 
való megérkezésekor sietett felkeresni a rétyi Antos családot, ahol a szék 
vezéregyéniségeinek afféle találkozóhelye volt. Aztán az ismerkedést köve
töen ő is bekapcsolódott az átalakulási mozgalomba. 

Éppen ezért nem véletlen, hogy a kormánybiztosí minőségében Há
romszékre érkező országgyűlési követ, Berde Mózes, titkárává nevezte ki. 
S mivel a laborfalvi születésű Berde Mózes 1848 októberétől 1849 január 
elejéig, tehát a Habsburg-ellenes önvédelmi harc idején Háromszék választott 
politikai vezetője volt, természetes, hogy az ő körében futottak össze a közis
mert nevezetes történelmi események szálai. Ezáltal Nagy Sándornak tit
kári funkciója révén sikerült megismernie, mégpedig a legautentikusabb 
forrásból, az események mozgatóerőit. Annál inkább, mivel nem volt csu
pán passzív szemlélője, de alakítója is volt ezeknek az eseményeknek. Ehhez 
többek közt két körülmény járult hozzá. Először az, hogy állandóan érint
kezésben állt a már említett Kiskomitéval, amelynek vezére Gál Dániel 

6 - ALUTA XII-XIII 
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illyefalvi születésű, radikális társadalmi nézetű ügyvéd volt, s amely hez 
apja, Nagy Ferenc is tartozott. Gál Dánielné visszaemlékezésében írta, hogy 
a "gátnál", vagyis a Kiskomité akcióiban, azokon a gyűléseken és értekezé
seken, ahol az önvédelmi harc döntő kérdéseit vitatták meg, N agy Feren
cet is ott látta7• A Kiskomité határozataival általában Nagy Sándor is egye
tértett s ahogyan írja, azok szellemében igyekezett befolyásolni Berde Mózest, 
annál inkább, mivel "N ag y Ferenc és e sorok írója, aki a marosvásárhelyi 
leverelés után mint ti tkára, rokon és bizalmas barátja mindi g mellette volt, egészen 
a Gedeonnal kötött béke idejéig"8• A másik körülmény sem kevésbé volt jelen
tős, az nevezetesen, hogy miközben, Berde mellett titkári (sőt több mint 
titkári) funkciót töltött be, "Gábor Aron előkészületei ben mint közreműködő 
szolgáltam"9• Kiderül tehát, hogy Nagy Sándor Háromszék nagy történelmi 
napjaiban a legjelentősebb "tényezők" (Bíró Sándor, a Kiskomité egyik 
befolyásos tagja, későbbi krónikása az önvédelmi harc vezetőit mint "ténye
zők" -et emlegette) körében tevékenykedett. 

A dolgok logikai rendje szerint természetesnek kell elfogadnunk, hogy 
az árapataki szerződés megkötése után, amikor Bem felszabadító hadjá
rata Erdélyben kibontakozott, Nagy Sándor aktív katonai szalgálatra jelent
kezett. Mivel korábban a székely tűzérségnél megszerezte a szükséges 
kiképzést, 1849. január 26-án abba a tüzérségi ütegbe kapott beosztást, 
amely egy nagyobb katonai erő részeként Gál Sándor vezetésével Bem segít
ségére kellett, hogy siessen. A csapat útnak is indult, de Szászhermány köze
lében portyázó cári katonai alakulatba ütközött. S mivel éppen a tüzérség 
került a cáriak támadásának középpontjába, Nagy Sándor is sebet kapott, ami 
azonban mégsem akadályozta meg abban, hogy valamivel .később Bodola 
L.ajos ütegében tűzmesterként Bem haderejéhez ne csatlakozzék. Ettől 
kezdve hadnagyként, majd főhadnagyként 1849 augusztus 18-ig 12 ütkö
zetben vett részt. 

De közben még egy igen fontos, bár rövid ideig tartó funkciót 
töltött be: június 21-től július 2-i g Gábor Aronnak, a székely tüzérség főpa
rancsnokának a hadsegéde volt. Ismeretes, hogy a magyar forradalmi had
erők, s helyzeti beosztásuknál fogva elsősorban a székely egységek Gál Sán
dor parancsnoksága alatt éppen ebben a periódusban igyekeztek a cári és 
császári erők Háromszék elleni együttes támadását feltartóztatni. A szé
kely haderőben Gábor Áron szerepe sokkal nagyobb volt, mint rangfoko
zata s tüzérparancsnoki hatásköre: ő volt az a személy, aki körül a szabad
ságharcos forradalmi közszellem kialakult és élt. Körében Nagy Sándor 
mint hadsegéd s az önvédelem későbbi történetírója felemelő napokat élt 
át: ott lehetett, ott volt a háromszéki reménytelen, de bátor csatákban, 
mellette tartózkodott akkor is, amikor július 2-án Kökösnél a végzetes ágyú
golyó érte Gábor Áront. 

Aztán a dévai fegyverletéteiig (augusztus 18) Müller tüzérezredes had
segédeként működött. 

A szabadságharc leverését követő megtorló akciók során majdnem 
két évet töltött a nagyszebeni katonai börtönben, ahonnan szabadulása 
után útja ismét haza Háromszékre vezetett. Itt a gidófalviak, a még min-
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dig fogságban levő apja10 helyébe református lelkésszé választották, ahonnan 
1858-ban Hídvégre került; itt támogatói közt volt gróf Mikó Imre is. 

A XIX. század második felének új történelmi feltételei közt is kivette 
részét a közügyi küzdelmekből. Nevezetes szerepe volt a háromszékieknek 
abban a harcában, amelyet egy kollégium (a későbbi Mikó Kollégium), vala
mint egy történeti múzeum (a kesöbbi Székely Nemzeti Múzeum) létesí
téseért folytattak. Kollégiumért folytatott állhatatos küzdelmének kiemel
kedő eseménye 1858. május 4-i személyes találkozása Mikó ImréveL Nagy 
Sándor ekkor egyházmegyéje küldötteként tartózkodott Kolozsváron, ahol 
az iskolaügyi állandó bizottmány képviselőjeként is tevékenykedett. L.elke
sedéssel téve eleget a megbízatásnak, Mikó Imrének "az ügy valódi állásá
ról őszinte előterjesztést tett s meggyőzte őt arról, hogy Háromszék nem 
főtanodát, hanem csakis algimnáziumot akar összekötve reáliskol ával". Köz
benjárására nemcsak bíztató és határozott igéretet kapott, hanem anyagi 
támogatást is. Mikó Imre éppen a N agy Sándorral folytatott beszélgetés 
után jelentette ki: "ha úgy van, úgy én is tehetségem szerint befoly ok annak 
felállítására adományommal". Harcról s küzdelemről szólunk és nem téve
sen, mert nemcsak az anyagi alapokat kellett önerőből előteremteni, ami 
önmagában is éppen elég gondot jelentett, de a felsőbb hatóságok ellenállá
sát is le kellett győzni, főként a kollégium létesítése alkalmával. Minderről 
krónikaszerű részletességgel számolt be a Székel y Mikó Kollégium Mono
gráfiája cimű írásában, amelynek néhány részét a Sepsiszentgyörgyön meg
jelenő Székel y N ép közölte 1906-ban11• Sajnos a kézirat mindeddig nem került 
elő. 

3. A szabadságharc eltiprása s a Habsburg-:-abszolutizmus rendszere 
megingatta a negyvennyolcas nemzedék helyzetét s mély kiábrándulást 
okozott, de a forradalom olyan alapvető eredményei, mint a feudalizmus 
eltörlése és a polgári jogok kinyilatkoztatása nem mentek veszendőbe. Bár 
lassan és sok kompromisszum révén ugyan, de a kapitalizmus mind a gaz
dasági, mind a társadalmi életben uralkodó rendszerré vált. Az átalakulá
sok során, főként az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés ideológiai tartalma 
ráhatásaként, a negyvennyolcas hagyományokat a feledésbemenés veszélye 
fenyegette. N agy Sándor (mint sokan mások) felismerte ennek a mentali
tásnak a várható következményeit s e felismerés vitán felül hozzájárult 
ahhoz, hogy Gábor Áron volt hadsegéde, Bem katonája, a szabadsághor
cos s forradalmi. eszmék egykori terjesztője, most a forradalom és szabad
ságharc hagyományainak ébresztőjévé, történetkutatójává, történetírójává 
legyen. 

Bár valószínű, hogy 1848 története korábban is foglalkoztatta, a 48-as 
események konkrét számbavevésére első alkalommal akkor került sor, ami
kor az 1860-az években Orbán Balázs gyűjteni kezdte nagy művének, a 
Székelyföld leírásának az anyagát, s éppen Nagy Sándort kérte fel fő tanácsa
dójául esadatszállítójául a háromszéki önvédelem történetét illető kérdé
sekben12. Már ekkor felmerülhetett benne az a gondolat, hogy megírja Há
romszék önvédelmének a történetét. Ilyen irányú buzdítást kapott - bárha 
bírálati formában is -azon nyílt levél által, amelyben Macskási Antal 
6• 
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és Bíró Sándor, a Kiskomité volt tagja, radikális szabadságharcosok azt 
állították, hogy "Háromszék önvédelmi harcát történetíróink, a története
ket ( !) nem elég hűn írván, elhatároztuk annak kiegészítését . . . 13" l\fivel a 
szerzők Orbán Balázs művének fogyatékosságait kritizálták, igaz nagyon 
hangsúlyozva annak értékeit is, lehetetlen, hogy ez Nagy Sándort ne kész
tette volna emlékei fokozottabb rendszerezésére s egyáltalán az események 
kutatására. Ugyanilyen hatással lehetett Jakab Elek Szabadságharcunk 
történetéhez című visszaemlékezése, amelyet 1880-ban adtak ki Budapes
ten, mivel ennek egyes megállapításaival vitába is szállt. 

N agy Sándor könyvének története önmagában is érdekes s kortörténeti 
szempontból is tanulságos. Legnagyobb értéke természetesen a háromszéki 
események történetének részletes és hű leírása, s ezért akkor járunk el valószí
nűleg helyesen, ha az eddigi empirikus módszert követjük s megpróbáljuk 
felvázolni a könyv történetét. 

Az előkés.?:ületek meglehetősen hosszú időt, mintegy három évtizedet 
vettek igénybe és ennek során a szerző széles körű levelezést folytatott haj
dani szabadságharcos barátaival, s mindenekelőtt a kézirat elbírálása és a 
könyv szerkesztése. körül segítő Kuszkó Istvánnal, az 1848-as Történelmi 
Lapok főszerkesztőjével, a kolozsvári Ereklyemúzeum vezetőjével. Noha 
ennek a levelezésnek csak töredéknyi részét sikerült felkutatnunk, ebből 
a kevésből is feleletet kapunk számos kérdésre. 

Az első levél kelte 1889. december 13 s cémzettje Szász Dániel kézdi
vásárhelyi 48-as veterán. Ebben Nagy Sándor arról meditál, hogy a modern 
realisztikus gondolkodásmód térhódítása bizony háttérbe szorította a 48-as 
forradalom emlékét. Ezzel nem tud megbékülni, hiszen ami 1848-ban Három
széken történt olyan "tény", amelyre okkal lehetnek büszkék: még "az elbi
zakodott ellenség" is elismerte a széket "hadviselő félnek", sőt "kénytelen volt 
velünk formális békét kötni". S mivel mindeddig csak részeit vagy csak 
egyes részleteit írták meg "Háromszék szabadságharci óriási küzdelmének, 
hozzáfogtam s teljes elfoglallatossággal megírtam (jobban mondva részle
tesen lejegyeztem) Háromszék állapotját, önmagával s ellenségeivel való 
vívódását 1848-ik év márciusától egész 1849 január 4-ig". 

Már e néhány sorból is kiderül, hogy 1889-re elkészült a háromszéki 
forradalom és szabadságharc azon időszakának vázlata, amelyet a szerző 
személyesen átélt. A könyv forrásait illetően gyakorlatilag is igazolódik 
tehát az, hogy könyve elsődleges kútfője a visszaemlékezés, a személyes 
élmény volt. A könyvtervnek ebből a koncepciójából következett, hogy 
annak a periódusnak a· történetét, amikor Nagy Sándor nem tartózkodott 
Háromszéken, vagyis az 1849 januárja - 1849 júniusa közti időszakot, olyan 
személynek kell megírnia, aki akkor a helyszínen volt. A levél vonatkozó 
részéből magyarázatot kapunk a könyv kissé szokatlan belső struktúrá
jával, szerkezetével kapcsolatban. A körülmények "elparancsoltak innen 
szülőföldemről s ezért 1849 januárján az írással "túlmenni nem tudtam". 
"Nem tudom tehát ·a háromszéki óriási mozgást, harci készületeket s azok
nak kiváló tényezőit, hőseit leírni. Ezt azok tehetik, akik szemtanuk, sze-
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replők voltak, főleg addig a pontig, míg az északi koloszszus ( cárism us) ránk 
dőlt nagy tömegével, június 2 1-ig, mert azon túl ismét idehozott sorsom, 
majd ismét tovább lökött"14• 

Végül azt a személyt, aki az említett problémát részben megoldotta, 
Szabó Samu volt szabadságharcos barátjában, akkori kolozsvári tanárban 
találta meg; ő Nagy Sándor felkérésére külön fejezetet írt A székely tüzér
ség első tanítói címmel, és néhány más fejezet magírásához is hozzájárult. 
De az említett 1849 január-júniusi időszak történetét mégis Nagy Sándor 
készítette el emlékiratok s már megjelent tanulmányok alapján. 

Mivel Nagy Sándor már 1892-ben befejezte a könyv kéziratának tanul
mányi részét ,a kiadás lehetőségei iránt kezdett érdeklődni. 1894 decembe
rében Szabó Samu, a könyv szerkesztője, arról értesíti

· 
a szerzőt, hogy a 

Kolozsvárra küldött kéziratát jónak tartják, tehát ki kell adni. A szerző 
válaszát a Kuszkóhoz intézett leveléből ismerjük (bizonyos, hogy hasonló 
tartalmú levelet küldött a szerkesztőnek is, de az még nem került elő): igen, 
ki kellene adni, írta, mert "már eléggé fel van keltve a kiváncsiság". Es itt 
a Történelmi Lapokban 1894-ben megjelent hírverésre gondolt, de valószí
nüleg más közlésekre is, amelyek nyomán a közvélemény tudomást szer
zett készülő munkájáról. Azonban amikor már lezártnak tekintették a kézi
ratot, újabb "probléma" adódott: előkerültek . Bem tábornok erdélyi napi
parancsai s más hadiiratok, amelyeket be kellett illeszteni a kéziratba, mert 
ez a rész ugyan "nagyon megnöveli a munkát, de azt hiszem -írta a szerző 
- mindennél becsesebb, értékesebb". A kolozsvári szerkesztő és a kiadó 
egyetértettek a szerzővel és így 1895 júliusában megkezdődhettek a nyom
dai munkák. 

Ebből az alkalomból a Történelmi Lapok 1895. július elsejei száma néhány 
nem mellékes információs adatot közölt a készülő kényvet illetően. Ezek 
szerint a munka fö része valóban már 1892-ben készen volt, s "azóta a három
széki öndédelmi harcba n  nevezetesebb szcrepet vitt egyének életére s mükö
désére vonatkqzú adatokat gyüjtötte össze az öreg bajtárs sok utánajárással 
nagy buzgalommal". A kiadvány példányszámát 500 darabban állapították 
meg; a költségeket a szerző viselte15. Az említett lap egyúttal előfizetési 
felhívást is közölt. 

De még mindig sok elintézni való akadt, különösen a képek megszerzése 
s kinyomatása körül. Ez a kérdés pedig azért érdemel figyelmet, mert a körü
lötte folyt levelezés fényt vet a szerző igényességére, s tükrözi véleményét 
az önvédelemben kitünt személyiségek értékrendjével kapcsolatosan. Amint 
1895. december 4-én Hídvégen kelt levelében írta, az események "három 
fő-fö szereplője" Kis Sándor ezredes, Pap Mihály őrnagy, valamint Rauber 
N án dor erdővidéki birtokos voltl6• Egyébként a vezetők ilyen 'Sürjázását 
javasolta a kiadónak: l. Bem, 2. Gábor Áron, 3. Berde Mózes, 4. Németh 
Lészló, 5. Gál Dániel, 6. Gödri Ferenc, 7. Nagy Ferenc, 8. Dáné István, 
9. Bíró Sándor, 10. Gál Sándor, ll. Szabó Nándor, 12. Antos János. 

Ez rendben is lett volna, de a nyomdának ugyancsak meggyűlt a baja 
a képek minőségével; "őszintén megvallom -írta a nyomdatulajdonos 
Gombos Ferenc, - hogy ezen képek igen gyarlók, úgyszólván semmit sem 
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érnek". Ime ez a magyarázata a könyv képanyaga silányságának. Másrészt 
ez a technikai jellegű akadály egyre késleltette a könyv megjelenését s ez 
a vidéken élő idős szerzőre lehangoló hatással volt. Ilyen körülmények közt 
jól jöttek Kuszkó István bátorításai: "Rendkívül jól esik - írta a szerz{) -
a hosszas késedelem miatt már-már eflásult lelkemnek, kedélyemnek" ti. 
a bíztatás. 

Végre 1896 nyarán elhagyta a nyomdát Nagy Sándor Háromszék önvé
delmi harca 1848-1849 cím ű műve. 

Az előszó vallomásszerű: "Nem a pillanat ötlete, nem dicsvágy, hanem 
a nagy múlt iránti kegyelet s az élő nemzedék iránti kötelességérzet ösz
tönzött már évek óta e szerény munka megírására". Aztán megnevezi fő 
forrásait: saját naplójegyzeteit, apjának Nagy Ferencnek a naplótöredé
két, Németh László volt kormánybiztos emlékiratait, Orbán Balázs, Kővári 
László és Jakab Elek vonatkozó munkáit. Talán az sem felesleges, ha a ma 
már eléggé ritka kiadvány belső felépítéséről is megemlékezünk. A munka 
két nagyobb részre oszlik: a tulajdonképpeni történeti részre és az okmány
tárra. Az első szakasz hat fejezetből áll, a történeti tanulmány fejezeteiből s 
Nagy Ferenc krónikaszerü naplójábóL A második szakaszban az élet -és 

jellemrajzok olvashatók, a harmadik 
pedig a székely ágyúöntés históriku-

. ,, mát tárgyalja. Ezt a részt, amint 

Fig. 2. 

már említettük, Szab ó Samu írta. Az 
okmánytárban Bem napiparancsait, 
Gábor Áron 1847-ből való levelét, 
emléktárgyainak jegyzékét, a szé
kely tüzérség okmányait és más 
dokumentumokat találunk. 

A befejező rész felhívja az ol
vasó figyeimét a történeti források 
elégtelenségéből adódó kérdésekre. 
"Szinte egy félévszázad mind sű
rübb-sűrűbb homálya borong már 
ama kor fölött, melyet felderíteni 
bizony gyenge az egyéni emlékezet 
hal v á ny mécse; az eredeti írott 
adatok pedig nagyobbrészt elpusz
tulva, bistos fonalat nem nyújt
hatnak az akkori, egymásra tor
lódó események tömkelegében"17 • 
A szerző ezzel mintegy ösztönzést 
adott a további kutatásokhoz. 

Hogyan fogadta a közönség 
Háromszék önvédelmi harcának 
történetét? 
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Feleletért térjünk vissza a szerző leveleihez. Nos, 1896. december 15-i 
levelében köszönetét fejezi ki Kuszkó Istvánnak "a hosszas vajudás után 
könyvpiacra vergődött munkám körüli fáradozásaiért", majd a közönség 
érdeklődésére tér ki: " Szeretné tudni hát hogy megy a vásár a könyvekkel. 
Biz az csak lassan. Rossz üzletember vagyok: éppen azok, akikért leginkább 
írtam, amit írtam, késlekednek a kereslettel". Csalódast okozott hát pilla
natnyilag a közönség lagymatag érdeklődése. 1897. január 22-i levelében 
is szóvá teszi ezt; kiderül belőle, hogy cikket írt a Történelmi Lapok számára, 
olyant, amely "a közönség buzdításául szolgálhat, ha megvan a fogékony
ság erre a mai reális világban". Az eladást előmozdítandó, árengedménye
ket tett, annak ellenére, hogy - és ezt már korábban közölte Kuszkóval -
a kiadás komoly anyagi áldozatokkal járt18• 

Ha meggondoljuk, hogy a nem nagy példányszámban megjelent l'..önyv 
milyen nehezen talált vásárlókra, igazolva látjuk a szerző ama célját, hogy 
a könyvvel a már-már feledésbe menő 48-as hagyományt szeretné ébresz
teni. Igaz, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy abban az időben keve
sen vásároltak könyvet, ami mégsem mond ellent annak, hogy nagy szük
ség volt egy olyan munkára, amely a múlt e nagy eseményére felhívja a köz
vélemény figyelmét. 

Örömet okozott viszont a szerzőnek a sajtábeli kedvező visszhang, 
hiszen több lap elismeréssel szólt Nagy Sándor könyvéről. Az aztán már 
a szakmai elégtételt jelentette, hogy a korszak egyik legkiemelkedőbb és 
legtekintélyesebb történetírója, Szi lágyi Sándor Nagy Sándor köny
vét Háromszék 1848 -1849-i történetére vonatkozóan "fő forrásmunká"-nak 
minősítette. Mindezek hatására fokozatosan a szélesebb közvélemény is 
felfigyelt a szerzőre és könyvére, ami az 1900. augusztus 10-én bekövetke
zett halála aikarnával közölt írásokból is kitűnik.l9 Nagy Sándor Hídvégen 
halt meg, annak temetőjében nyugszik. 

Összegezésül, Nagy Sándor a 48-as forradalom hagyományainak ébresz
tésére vállalkozott s e célját nagy mértékben el is érte: Háromszék önvé
delmi harcának történetét nemzedékek egész sora az ő könyvéből fedezte 
fel, ismerte meg, s hasznosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 
hogy ma is nélkülözhetetlen forrása a kérdés történetének. A fentiekben 
arra is igyekeztünk rámutatni, hogy a könyv sikerének titkát a szerző 
személyes élményvilágában, valamint a 48-as eszmék iránt való hűsé
gében kell keresnünk. Nagy Sándor alakja tehát elválaszthatatlan Háromszék 
önvédelmi harca 1848-1849 című könyvétől, hiszen az ő alakja is része a 
48-as forradalmi hagyománynak . 

JEGYZETEK 

1 Benkő Samu: Csíki ifjúsági mozgalmak 1848 tavaszán. A. helyzettudat változásai. Buka
rest 1977. 259. 

1 Nagy Sándor: Háromszék l:invédelmi harca 1848-49. Kolozsvár 1896. 3. (A továbbiak
ban Háromszék). 

1 Uo. 
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12 Orbán Balázs: i.m. 178. - Vasárnapi Újság 1900. szeptember 2. - Ereklyemúzeurn 81. 

csomó 26. A levél a Történelmi Lapokban is megjelent. 
13 Ereklyemúzeum 81. csomó 2. 
u No. 83. 
15 Történelmi Lapok, 1895. július l. 
16 Ereklyemúzeum 81, csomó 55. 
17 Háromszék. Befejezés. 
1a Ereklyemúzeum 81. csomó 55. 
19 Székely-Egyesületi I<épes Naptár és Évkönyv az 1901-es évre (.Szcrk. Benedek Elek). 

Budapest 1900. 136-137. - Székely Nemzet Sepsiszentgyörgy, 1900. 120-124. sz. - Vasár
napi Újság 1 \JOO. sze p tember 2. - Erdélyi Protestáns Lap 1900. 30 U. 

BIBLlOG RAFIA 

NAGY SÁNDOR: Háromszék önvédelmi harca 1848-49. (és) Okmánytár Háromszék önvé
delmi harcához. Kolozsvár, 1896. 175+116. 

NAGY SÁNDOR: Háromszék 1848-49. önvédelmi és szabadságharcának rövid történelmi leírása. 
Háromszék vármegye. Emlékkönyv. Sepsiszcntgyörgy. 1899. 30-41. 

NAGY SÁNDOR: Háromszék önvédelmi harca. Csaták az oroszok betörése után. 184\J. jún.
aug. (A Székely Nemzet tárcája Nagy Sándor könyvének megjelenésekor. Ré�zlctek a 
könyvből). Székely Nemzet, 14. évf. 142. sz. 1896. szcpt. 23.2., 143. sz. 2. 144. sz. 2. 

NAGY SÁNDOR: Petőfiről. Székely Nemzet, 15. évf. 23. sz. 1807. febr. 13. 3. 
NAGY SÁNDOR: Adalékok a Mikó Kollégium lörténcféhez. Székely Nép. 190G. június-júll�, 

augusztus 5. 6.21. és 44. sz. 
NAGY SÁNDOR: A Székely Mikó Rallégium monográfiúja. (kézirat) 
NAGY SÁNDOR: Eletírásom (I. rész: 1824-1866. II. 1867-1890.) kézirat 
DOMJÁN ISTVÁN: A sepsiszentgyörgyi ev. re{'. Székely Mikó Kollégium alapításának története. 

Scpsiszentgyötgy, 1893. 
KOVÁCS SÁNDOR id.: Nagy Sándor hidvégi ref. lelkész élele és munkássága. 1925. (Kézirat). 
ORBÁN BALÁSZ: Székelyföld /cir·ása. III. Pest, 1869. 
BAKK ENDRE: Kézdivásárhely és az ottani Jancsó családok története. Kézdivásárhely. 1896. 
BENCZÉDY GERGELY: Berde Mázsa életrajza. Budapest. 1901. 
BENEDEK ELEK: Szent Anna laPál ó/ a Cenk tet űig. 32. 

EGYED ÁKOS: Háromszék 1848-49. Bukarest. Kritcrion. 1979. 
JAKÓ ZSIGMOND-JUHÁSZ ISTVÁN: Nagyenyedi diákok. Bukarest. Kriterion. 1979. 31, 32, 

247, 245. . • 

KOVÁCS LÁSZLÓ: Gábor .Áron. (egy hős arcvonásai). Kolozsvár, 1943. 
TAMÁSI ÁRON: Hazai tükör. Budapest. Móra 1957. 371-373. 

SZINNYEI JÓZSEF: Nagy Sándor (címszó) Magyar irók élete és muukái. IX. 751. 1903. 
+ * *: Nagy Sándor (élete és munkássága). Magyar Életrajzi Lexikon ll. Budapest. 196\l. 276-

-77. 
�' * * 



ll 

* * *: Nagy Sándor: Háromszék őnvédelmi harca. 1848-49. (Ismertető) Erdélyi Múzeum. 
XIII. Kolozsvár. 1896. 440-441. 

* * * : Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harca 1848-49-bcn. (Ismertető). Protestáns 
Szemle, Hunyad, 46. sz. 
BENKE ISTVÁN: Egy székely pap emlékezete. (Arkcpppcl) . Vasárnapi Ujság, 47. évf, 1900. 

35. sz. 
BENKE ISTVÁN: Nagy Sándor (1824-1900). Székely Egyesületi Képes Naptár és Évkönyv, 

1901. Szerk. Benedek Elek. Budapest. 136 - 37. 
DEÁK A. - WÉGH B. - KUSZKÓ I.: Emlékezés Nagy Sándorra. Székely Nemzet, 18. 

évf. 1., 24. sz. 1900. aug. 22, 2-3. 
GYŰRBIRÓ SAMU: Nagy Sándor ref. lelkesz temetése. Hídvég. aug. 13. Székely Nemzet, 18. 

évf. 122. sz. 1900. aug. 17, 2. 
* * * Nagy Sándor. Budapesti Hírlap. 1900. 229. sz. 
* * * : Nagy Sándor: Nekrolog. Székely Nemzet. 18, évf. 121. sz. 1900. aug. 13. 
* * * : Nagy Sándor: Gyászjelentő. Székely Nemzet. 18. évf. 120. sz. 1900. aug. 11. 
EGYED ÁKOS: 1848 -Az önvédelem hősei, Berde Mózes, Gál Dániel és Bíró Sándor. FÓRUM. 

1977. Sepsiszentgyörgy. 
EGYED ÁKOS; Egy nap fóriénele Haromszéken, FÓRUM, 1977. dec. 
ZÁGONI JENŐ: Nagy' Sándor sziiletésének évfordulója. Megyei Tükör, 13. évf. 2651. sz. 1980. 

júl. 31. sz. 
ZÁGONI JENŐ: Nyolcvan éve, 1900. azzg. 10-én húnyl el Nagy Sándor. Megyei Tükör, 13. évf. 

2665. sz. 1980. aug. 16. 
* * * : Székely tiizér csizmája. Igaz történet (Vers, Nagy Sándor és Gödri Ferencnről). Székelyek 

a költők dalaiban. Bp. (1908) 97-101. 1. 
* * * : Sepsiszentgyörgyi Nagy Sándor tiizérfőhadnagy. Gábor Áron hadscgéde. (Arcképpel) . 

1848-49. Történelmi Lapok, Kolozsvár, 1894. július 15. 14. sz. 

Rezumat 

NAGY SANDOR �I TRADI'fiA ISTORICA A REVOLU'fiEI DE LA 1848 

Studiul prezintá pe istoricui Nagy Sándor �i lucrarca sa documcntara de valoare dco�ebitií. 
Nagy Sándor, particip:mt activ la evenimcntcle revolu\ionare de la 1848 -18·HJ, in lucrarca sa 
aparuta in auul 1896, adncc un omagiu luptei eroice dc rezistcnta revolu\.ionarií. a populatiei din 
Trei Scaunc. Sint prezentatc evcnimentclc prcmergátoarc, dcsHb;;urarca revolu�ici, precum .5i 
personalita \ile participante la marc\ ul act istorie. Au torii stndiului prezinta �i a preciaza via ta 
�i activitatea lui Nagy Sándor, valorca documentanl deosebita a operei, precum �i conditiilc 
aparitiei volu mului . 





LUPTA PROLETARIATULUI DIN JUDEŢUL TREI SCAUNE 
PENTRU IMBUNATAŢIRE'A CONDIŢIILOR DE TRAI 

ŞI PENTRU DREPTURI DEMOCRATICE IN PERIOADA 
ANILOR 1920--1940 

KOZAK ALBERT 

1. Principalele caracteristici ale situaţiei social-economice ale Româ

niei şi al judeţului Trei Scaune în perioada anilor 1920-1940. 

Situaţia social-economică şi politică a societăţii româneşti iri peri
oada interbelică este dominată , în primul rînd de desăvîrşirea procesului 
istoric de formare a statului naţional român unitar, care a creat condiţii 
favorabile pentru dezvoltarea mai rapidă a forţelor de producţie , pentru 
concentrarea la scară naţională a mişcării muncitoreşti revoluţionare, a 
tuturor forţelor înaintate ale patriei. In aceste condiţii sarcina principală 
a mişcării muncitoreşti din România a fost centralizarea şi unificarea la 
scară naţională a tuturor organizaţiilor politice şi profesionale, a înmă
nuncherii lor intr-un puternic partid revoluţionar şi adoptarea unui pro

gram de acţiune pentru a face faţă în noile condiţii sarcinilor istorice ale 
proletariatului român. 

Greutăţile începutului au fost duse de către masele populare, în 
special ele către proletariat şi ţărănime, iar accentuarea contradicţiilor 
dintre clasele dominante şi cele asuprite a dus la izbucnirea unor puter
nice conflicte. 

Procesul de dezvoltare rapidă a relaţiilor capitaliste în toate dome
niile vieţii economice,  creşterea numărului şi extinderea întreprinderilor 
industriale, comerciale şi bancare, extinderea micii producţii de mărfuri 
au dus la creşterea numărului elementelor burgheziei mici şi mijlocii, 
la afirmarea lor în viaţa economică şi politică a statului. 

Mutaţiile şi schimbările intervenite în structura internă a claselor 
sociale, consecinţă a modificărilor care au avut loc în sfera economiei , 
reformele aplicate în diferite domenii, au determinat un amplu proces 

de fărămiţare a partidelor politice ale claselor stăpînitoare. 
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Cea mai importantă consecinţă a transformărilor de la începutul 
deceniului al treilea, care se va dovedi determinantă în dezvoltarea socie
tăţii româneşti, este creşterea numerică şi întărirea organizatorică a 
proletariatului, care a dus la situarea ei în avangarda mişcării progresiste 
şi revoluţionare. 

In perioada anilor postbelici a avut loc o dezvoltare mai accentuată 
a forţelor de producţie, îndeosebi a industriei ,  ceea ce a exercitat o puter
nică influenţă asupra vieţii economico-sociale a ţării. 

Partidele burgheze , care s-au aflat la conducerea ţării 'n această 
perioadă au îngrădit pătrunderea capitalurilor străine, dezvoltînd pon
derea capitalului românesc, dînd un anumit avînt economiei, stabilind 
măsuri protecţioniste favorabile dezvoltării producţiei autohtone, în spe
cial cea industrială , trecînd în stăpînirea statului o mare parte din bogă
ţiile subsolului, precum şi comercializarea şi controlul întreprinderilor 
economice ale statului. 

Judeţul Trei Scaune în perioada respectivă va rămîne un teritoriu 
care se încadrează în linia dezvoltării generale a ţării, cu specificul vieţii 
social-economice locale. Ramura principală a economiei rămîne în conti
nuare agricultura, dar noile condiţii create pentru dezvoltarea industriei 
vor avea efecte importante şi asupra acestor teritorii. In perioada anilor 
1920-1940 în judeţul Trei Scaune cele mai importante ramuri ale indus
trei erau: exploatarea şi prelucrarea lemnului, industria textilă şi pre
lucrarea tutunului. In aceste domenii erau obiective industriale care 
produceau pe scară mai largă şi aveau peste 1000 de lucrători. 

Fabrica de textile din oraşul Sfîntu Gheorghe , înfiinţată în anul 
1879, după primul război mondial se modernizează şi îşi extinde in mod 
considerabil producţia. In 1928 1a această fabrică funcţionau 231 războaie 
de ţesut, 500 de lucrători la sediul întreprinderii şi peste 600 la domiciliu 
(în oraş sau satele învecinate). In acelaşi an sînt proiectate noi măsuri 
pentru instalarea a încă 100 de războaie de ţesut, însă primele semne ale 
crizei economice din 1929-1933 se fac deja simţite, încercările de moder
nizare şi extindere a întreprinderii sînt pentru o perioadă oprite.1 Totuşi 
fabrica de textile va ajunge al doilea important obiectiv industrial al 
oraşului, după cum reiese şi din darea de seamă pe anul 1920 a fabricii , 
care precizează că venitul întreprinderii pe anul anterior era de 18 mili
oane lei, bani, recalculaţi. Capitalul întreprinderii creşte odată cu extin
derea producţiei, ajungînd în 1920 la 20 milioane lei, iar în 1937 la 
70 milioane lei.2 In 1934 se dă în funcţiune secţia de muşumale şi pînză 
de legătorie - ţesătoria a fost extinsă cu o nouă hală. In 1939 se înfiin
ţează Societatea Anonimă Uzinele Textile Sf. Gheorghe, cu un capital 
de 100 milioane lei, 3 însă m ajoritatea acţiunilor au intrat pe mîna capi
taliştilor străini. 
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Mina de la Căpeni la începutul deceniului al treilea a fost în pro
prietatea S.A. Rom?nia Carboniferă, al cărui acţionar principal a fost 
capitalistul german Otto Polensky. În 1920 S.A. România Carboniferă 
ocupă în privinţa producţiei locul al 13-lea printre cele 55 de întreprin

deri carbonifere din ţară şl producea 2.066.763 tone de cărbune,4 ca în 

ajunul izbucnirii crizei economice să ocupe locul al 6-lea după cele mai 
mari întreprinderi din ţară. 

· 

Dinamica producţiei între 1920 şi 1931 era următoarea.3 

ANUL 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

PHODUCŢIA ÎN TONE 

31.178 

32.625 

28.120 

44.661 

49.086 

71.188 

112.868 

131.412 

90.778 

74.048 

58.335 

8.913 

MODIFICAREA 
FAŢĂ. DE ANUL 

DE BAZĂ. ÎN % 

100 

103 

90 

143 

157 

227 

362 

421 
291 
231 

187 

28 

Anul 1927 reprezintă anul de vîrf al producţiei , iar anul 1931 fali

mentul minelor de la Căj:eni. 
Numărul minerilor în perioada studiată se prezintă astfel : 

ANUL 

1920 

1927 

1928 

1930 

NUMĂRUL MUNCITORILOR 

3656 

6857 
2438 
146g 

Iată cîteva date referitoare la judeţul Trei Scaune, situaţie care 
prezintă starea din anul 1932.10 



Nr. 
Unităţi 

Nr. 
Denumirea 

Nr. 
gospodă- Locu- economice 

crt. clădirilor 
riilor 

itori şi 
comerciale 

1 Plasa Baraolt 4020 4138 16.340 367 

2 Plasa Covasna 8664 8778 34.004 768 

3 Plasa Sfîntu Gheorghe 8951 9248 34.899 760 

4 Plasa Tîrgu Secuiesc 8950 8757 35.026 629 

Totalul comunelor rurale 30 882 30 624 120.269 2524 

Capitala judeţului: 1963 2602 10.942 486 
Sfîntu Gheorghe 

Totalul judeţului 33 835 34 495 136.358 3401 

Principalele ramuri ale industriei judeţului Trei Scaune în anul 1 9 35 
se prezentau astfel 11 : 

Intreprinderile de la 5 .H.P. sau 20 lucrători în sus 

Numărul Forţa Personal 
Valoarea 

Industria 
fabricilor motrice ocupat 

prod. 
tn mii lei 

Alimentară 23 410 65 18.154 

Textilă 3 680 1.024 180.840 

Chimică 2 90 11 759 

Htrtie şi arte grafice 1 5 143 44.210 

Lemnului 20 2.440 1.836 131.039 

Materiale de construcţii 2 100 17 260 

Ceramică 1 30 37 1.298 

53 3.763 3.137 377.005 

Ramura principală a economiei judeţului rămîne în continuare agri
cultura. Nivelul scăzut de dezvoltare a acestuia se datora fărămiţării 
pămînturilor, gradului scăzut al înzestrării tehnice şi lipsei investiţiilor 
de perspectivă, precum şi a pieţelor de desfacere restrînse. În anul de 
vîrf al economiei româneşti dinaintea celui de al doilea război mondial, 
in judeţul Trei Scaune suprafeţele neproductive depăşeau 40_000 ha, la 
un tractor fizic reveneau 4.022 ha teren agricol.12 

In economia judeţului mutaţii cantitative şi calitative mai semnifi
cative nu se vor produce decît după eliberarea patriei. 
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2. Lupta clasei muncitoare, a celorlalte forţe progresiste din judeţul 
Trei Scaune, pentru apărarea drepturilor democratice (1922-1929). 

Obiectivele concrete ale luptei clasei muncitoare la începutul dece
niului al treilea pe plan naţional erau: dezvoltarea industriei naţionale 
şi îngrădirea capitalului străin, etatizarea marilor întreprinderi indus
triale, a mijloacelor de transport, a instituţiilor de credit, şi asigurări, 
iar pe plan local adoptarea unei legislaţii moderne a muncii, care să 
uşureze condiţiile de muncă şi trai ale proletariatului, prin asigurarea 
tuturor salariaţilor în caz de boală, accidente, lipsă de lucru, invaliditate 
şi bătrîneţe ; protejarea muncii femeilor şi copiilor; legalizarea zilei de 
muncă de opt ore, ridicarea salariilor în raport cu scumpetea, etc. Intru
cît clasele avute nu doreau să renunţe la nimic din privilegiile lor, reven
dicările muncitorilor urmau a fi obţinute prin luptă. 

Situaţia diferitelor categorii de oameni ai muncii din judeţul Trei 
Scaune era la fel de grea ca şi a celorlalţi muncitori din marile centre 
economice ale ţării : nerespectarea duratei zilei de muncă, manipulările 
cu salariile lor, condiţii de muncă improprii, angajarea femeilor şi mine
rilor la munci necorespunzătoare, salarizare foarte scăzută, instabilitatea 
contractului de muncă, ,ş.a. 

La mina Căpeni de exemplu, repausul duminical, deşi era regle
mentat, totuşi "în septembrie 1926 o echipă formată din 12 mineri a 
efectuat 29 de schimburi duminicale, din care 7 mineri au prestat cîte 
3 duminici".13 Situaţia era agravată şi de neacordarea concediilor de 
odihnă. 

O altă problemă care provoca numeroase nemulţumiri din partea 
muncitorilor era lipsa celor mai elementare măsuri de protecţie a muncii 
şi a asistenţei sanitare. Intr-un raport al Inspectoratului Muncii din Bra
şov se arăta că la Mina Căpeni sînt cele mai multe accidente de muncă.14 
"Numărul accidentelor, deşi uşoare, este mare şi se datoreşte lipsei măsu
rilor de modernizare a exploatării, economiei făcută de întreprindere la 
întrebuinţarea lemnului în galerii şi a diferitelor maşini moderne pentru 
evitarea neprevăzutului''.15 

Salariile mici şi preţurile, neconcordanţa acestora, a fost o altă cauză 
a nemulţumirilor. La Mina Căpeni, minerii îri perioada 1923-1925 au 
beneficiat de o majorare a salariilor în medie de 24,20j0, iar între 
1925-1927 de o majorare de 12,5'0/o, în timp ce cheltuielile de trai s-au 
mărit cu 50,9o;0 în 1925 şi cu 80,lo;0 în 1928, faţă de anul de bază 
- 1923.16 

Nu era mai bună nici situaţia celorlalţi muncitori, care îşi desfă
şurau activitatea în alte domenii. Astfel la Fabrica de tutun din oraşul 
Sfîntu Gheorghe, unde în 1920 lucrau peste 1000 de muncitori, iar în 1923 
numărul lor ajunge la 1400, condiţiile de muncă erau foarte grele. Docu
mentele vremii consemnează "0 situaţie asemănătoare în ce priveşte 
durata muncii există şi la fabricile de tutun". In continuare se arată că 
muncitoarele trebuie să înceapă lucrul la ora 6 dimineaţa şi să stea pînă 

• 
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la ora 15, după care au voie să meargă acasă, să-şi ia de mîncare, dar 
ele la 6 seara pînă la ora 12 noaptea sînt obligate să  fie prezente din 
nou la fabrică.17 

Un rol important în această etapă a mişcării muncitoreşti din ţara 
noastr{t 1-au avut sindicatele muncitorilor pe ramuri de producţie. În 
atenţia acestora a stat organizarea luptei pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de trai şi  de muncă ale proletariatului, ele devenind "un instrument con
tra ofensivei patronale azi, iar mîine pentru ofensiva clasei muncitoare" .18 

Organele politice şi sindicale ale proletariatului din România înce p  
să acorde o atenţie din c e  î n  c e  mai mare contractelor colective. Con
gresul sindicatelor de la Braşov din 21 octombrie 1 921 pune la ordinea 
zilei problema legiferării contractului colectiv. La congresul de la Braşov 
au participat şi reprezentanţii muncitorimii din Sfîntu Gheorghe.19 La 
fel, proletariatul din judeţul Trei Scaune, care în anii anteriori primise 
un ajutor substanţial din partea grupării revoluţionare a Regionalei Parti
dului Social-Democrat din Braşov, salută cu entuziasm, printr-o tele
gramă înfiinţarea secţiunii la Braşov a Partidului Socialist Comunist din 
România, la 30 iulie 1 9 22.20 

Ca o consecinţă firească a perfecţionării procesului de organizare a 
proletariatului din România şi în j udeţul Trei Scaune se  constată o 
permanentă cristalizare a luptei proletariatului local. La Căpeni, în anul 
1920 se înfiinţează o grupare comunistă, care mai tîrziu, în anii următori, 
va deveni un puternic. nucleu al Partidului Comunist Român şi va juca  
un rol important în organizarea grevelor. 

După conflictele de muncă de la începutul deceniului al treilea ale 
minerilor de la Căpeni, ale lucrătorilor de la fabrica de cherestea de la 
Covasna, ale tipografilor, textiliştilor şi muncitorilor de la fabrica de 
tutun şi altele, în localităţile judeţului sînt răspîndite ideile, metodele 
de luptă ale proletariatului, concepute de Partidul Comunist Român. 

In anul 1 9 24 în oraşul Sfîntu Gheorghe sînt răspîndite manifeste 
comuniste. "In unele locuri ale oraşului nostru, acum zece zile au apărut 
afişe comuniste. Jandarmeria a îndepărtat repede manifestele şi în cola
borare cu siguranţa, a pornit o acţiune severă de urmărire a făptaşilor.  
Urmărirea a fost încununată de succes, întrucît siguranţa i-a arestat 
pe Gombai Mihaly şi Klein Sandor, care şi-au recunoscut fapta. Afişele 
au fost aduse de către Gombai de la Braşov, Klein i-a ajutat la lipirea 
lor. Amîndoi au fost aduşi la Braşov, de unde vor fi transportaţi la 
Văcăreşti".21 Cu această ocazie au fost ordonate percheziţi la domiciliul 
lui Daragics Gheorghe, Szekely Geza, Klein Sandor, Joos Janos, Duşan 
Gheorghe, toţi locuitori ai oraşului Sfîntu Gheorghe. 

De asemenea, într-un raport al Brigăzii de siguranţă din Sfîntu 
Gheorghe din anul 1924 se arată: "Cu ocazia percheziţiilor făcute s-a 
găsit manifest acasă la Szekely Geza, iar la comunistul Klein Sandor, 
evreu, fost conducător al tineretului comunist; s-a găsit paltonul plin 
de cocă cu care lipea manifestele în oraş ; ambii au fost arestaţi şi îna
intaţi Parchetului cu actele dresate". Semnificativ este faptul că şi în 
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oraşul Tîrgu Secuiesc au fost răspîndite asemenea manifeste comuniste, 
Direcţia siguranţei ordonînd în ianuarie 1925 controlarea tipografiilor, 

deoarece s-au răspîndit manifeste comuniste".22 
" 

In urma ridicării treptate a producţiei, în perioada stabilizării rela-
tive a producţiei, se constată o accentuată tendinţă a patronilor de a-şi 
mări profiturile. Sub pretextul "raţionalizării muncii" se trece la mărirea 
zilei de lucru, intensificarea procesului de producţie , scumpirea alimen
telor şi ale altor bunuri, toate acestea stîrnind reacţia vehementă a 
m unei tarilor. 

În vara anului 1 926 este rîndul muncitorilor Fabricii de tutun să-şi 
manifeste nemulţumirea prin organizarea unei greve. "Situaţia munci
torilor de la Fabrica de tutun se înrăutăţeşte pe zi ce trece . . . în pofida 
scumpetei, salariile au fost reduse . . .  directorul a respins categoric cere
rile muncitorilor .. . care au încetat lucrul şi au părăsit uzina . "Lucrătorii 
au intrat în grevă la 15 iunie 1926, trimiţînd o delegaţie la Bucureşti 
pentru soluţionarea problemelor.23 In adresa direcţiunii Manufacturii de 
Tutun din Sfîntu Gheorghe, adresată prefectului judeţului se arată : "As
tiJ.zi, 15 iunie, ora 1 1 ,  parte din lucrătorii fabricii au părăsit lucrul fără 
a îndeplini condiţiile legei pentru reglementarea conflictelor de muncă",24 
subliniindu-se în continuare că încetarea colectivă a muncii s-ar datora 
unor agitatori. La rîndul lor şi muncitorii adresează prefectului un me
moriu, prin care se subliniază situaţia precară în care se află, că salariile 
mici îi condamnă pe ei şi pe membrii familiilor lor la foamete, leafa lor 
nefiind deajuns nici pentru satisfacerea celor mai modeste pretenţii .25 

Tot în anul 1926 sînt semnalate şi mişcările revendicative ale negus
torilor din Tîrgu Secuiesc, a căror existenţă la fel este periclitată .26 

Acţiuni concrete de luptă sînt organizate şi la Căpeni, unde in 
aprilie 1928 izbucneşte un nou conflict pentru încheierea contractului 
colectiv de muncă. Presa vremii relatînd cele petrecute la Căpeni subli
niază "La Minele de la Căpeni, judeţul Trei Scaune, sînt în curs trati
vele de conciliaţiune pentru aplanarea diferendului ivit între patroni şi 
lucrători, ca şi pentru încheierea unui nou contract colectiv de muncă, 
e. el vechi u expirînd la 1 aprilie". 27 

In marea maj oritate a cazurilor conflictele din deceniul al treilea 
al secolului nostru s-au datorat problemelor ivite cu ocazia încheierii 
sau nerespectării contractelor colective de muncă sau a consecinţelor 
acestora asupra situaţiei muncitorilor. 

· 

Toate contractele de muncă încheiate în această perioadă au fost 
urmarea unor puternice conflicte de muncă. In general contractele 
colective au fost încheiate de sindicatele profesionale în tratative directe 
cu patronii şi cu reprezentanţii Ministerului Muncii.2B 

Lupta proletariatului din aceşti ani constituie un capitol de seamă 
al istoriei mişcării muncitoreşti din România , demonstrează creşterea 
spiritului combativ al clasei muncitoare, care sub conducerea Partidului 
Comunist Român - deşi aflat în ilegalitate - a reuşit să impună multe 
din revendicările lor, prevestind începutul marilor bătălii de clasă, spiritul 

7 - ALUTA XII-XIII 
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său revoluţionar, solidaritatea sa cu lupta forţelor progresiste din 
România. 

3. Intensificarea luptei maselor populare în perioada crizei econo
mice din anii 1929-1933. Greva minerilor de la Căpeni si a textiliştilor 
din Sfîntu Gheorghe. 

· 

Lumea capitalistă între anii 1929-1933 a fost grav perturbată în 
dezvoltarea sa economică şi social-politică de puternica criză economică. 
Cea mai intensă şi îndelungată din istoria de pînă atunci a capitalis
mului, criza a cuprins toate ramurile de activitate, toate ţările capita
liste, şi a determinat apariţia unui nou val de lupte revoluţionare ale 
oamenilor muncii. 

Cercurile guvernante, urmărind să-şi păstreze profiturile au pro
movat o politică de aruncare a greutăţilor pricinuite de criza economică 
mai ales asupra maselor largi de oameni ai muncii de la oraşe şi sate. 
Pe măsură ce criza se accentua, procesul de radicalizare a maselor căpăta 
amploare, cuprinzînd în sfera sa cele mai diferite categorii de oameni 
ai muncii. 

Greva minerilor de la Căpeni. 

Efectele crizei economice se fac simţite curînd şi la minele de la 
Căpeni. Preţul cărbunelui scade pe piaţă de la 520 lei tona în 1928, la 
440 lei în 1929 şi apoi la 363 lei în 1930. Greutăţi deosebite se ivesc în 
desfacerea cărbunelui. Deşi producţia a scăzut simţitor, cu 40.000 tone 
in 1928 faţă de 1927, totuşi 8,2o;0 din cărbunele extras a rămas nevîndut, 
iar încasările au fost mai mici cu aproape 12 milioane lei, decît în 
anul 1928.29 

Raportul prezentat la adunarea generală a întreprinderii pe anul 
comercial ţ930 arată printre altele: "Din cauza crizei economice generale 
care a pustiit şi a atins mai cu seamă industria cărbunelui, anul care 
s-a scurs a fost pentru societatea noastră anonimă mai defavorabil decît 
anii precedenţi într-atîta, încît am fost nevoiţi să limităm producţia şi 
mai mult decît înainte. 30 Ca atare conducerea minei a luat o serie de 
măsuri în vederea reducerii "cheltuielilor de producţie", a recurs la scă
derea salariilor, concedieri masive, introducerea săptămînii de lucru de 
3-4 zile.31 Numai în primele patru luni ale anului 1929 la Căpeni au 
fost concediaţi aproape trei sute de muncitori. Ca urmare a aplicării 
curbelor de sacrificiu salariile minerilor se reduc cu 2-6o;0• 

Măsurile antimuncitoreşti au contribuit la creşterea nemulţumirii 
maselor populare, care sub conducerea Partidului Comunist Român pre
gătesc marile confruntări de clasă, în cadrul acestora încadrîndu-se şi 
luptele minerilor de la Căpeni din anul 1929. Cu ocazia acestor lupte s-a 
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confirmat din nou capacitatea organizatorică a partidului comunist, care 
a reuşit să unească sub steagul său forţele revoluţionare, diferite cate
gorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naţionalitate . 

În organizarea şi desfăşurarea grevelor de la Căpeni, muncitorii 
primesc un important ajutor din partea organizaţiei de partid a judeţului 
Braşov şi sindicatele unitare. Astfel, în iarna anului 1929 o delegaţie a 
muncitorilor de la Căpeni este trimisă la sindicatele unitare, unde cer 
ajutor pentru lămurirea situaţiei precare în care se află. Delegatul din 
Braşov, Ilyes Jozsef "a mers la Căpeni şi a agitat muncitorii mineri, 
pînă ce au declarat grevă".32 Serviciul special al Siguranţei din Braşov, 
într-o notă a agentului său, referitoare la adunarea generală a sindica
telor unitare ale lemnarilor din Braşov, relatează despre cuvîntarea comu
nistului Ilyes Jozsef, care la această întrunire a prezentat mişcarea 
minerilor de la Căpeni.33 

Intr-o altă notă este menţionată printre altele : "Urmare la nota mea 
din 25 febr, cu privire la comunistul Ilyes J ozsef am onoarea a raporta 
că, cu toate că legea nu admite punerea în grevă a muncitorilor mineri, 
comunistul Ilyes Jozs�f a agitat pe muncitorii mineri pînă ce au decla
rat grevă".34 

Celula de partid înfiinţată la Căpeni încă în 1920 se va dovedi la 
înălţimea misiunii sale, care stabileşte legătura cu regionala de la Braşov 
şi cu conducerea sindicatelor unitare : "La minele Căpeni, prin Bibo 
Iosif şi Balazs Tilda am avut legături cu o celulă de partid" - scria 
Kisgyorgy Tamas, membru în conducerea sindicatelor unitare. 35 

Aceeaşi celulă de partid va ţine legătura cu Ilyes Jozsef şi Chioreanu 
Gheorghe, care au dat un sprijin substanţial în organizarea grevei, care 
a izbucnit la sfîrşitul lunii februarie a anului 1929. 

Semnificativă este şi colaborarea şi legătura dintre minerii din Valea 
Jiului , Căpeni, precum şi alte centre muncitoreşti. Unii dintre minerii 
de la Căpeni au lucrat în Valea Jiului unde muncitorii se aflau la un 
grad mai înalt de organizare, tradiţiile revoluţionare erau mai vechi 
şi experienţa dobîndită în vechiul centru miner a conferit luptei lor mai 
multă consistenţă. De la Lupeni a venit la Căpeni minerul Cristea Aron 
şi aici a desfăşurat o intensă activitate revoluţionară. Tot la Lupeni au 
lucrat şi muncitorii Korda Jozsef şi Maier  Imre, care prin poziţia fermă , 

curajul şi perseverenţa lor au imprimat luptei minerilor de la Căpeni 
mai multă combativitate în apărarea şi susţinerea intereselor lor profe
sionale şi politice . 

Greva minerilor de la Căpeni a izbucnit la sfîrşitul lunii februarie 
a anului 1929. Scînteia declanşării grevei a constituit-o comportarea bru
tală a inspectorului de mină Ioan Ranguth, dar cauzele ei sînt mult mai 
adînci : situaţia materială precară, lipsa drepturilor politice ale munci
torilor, nesiguranţa calităţii de angaj at. Memoriul minerilor din 24 ianua
rie 1929 trimis Inspectoratului Muncii din Braşov printre altele arată : 
" . . . întreprinderea a concediat 80 de muncitori, nu achită sporul pentru 
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orele suplimentare şi conducătorii - printre care în primul rînd Ioan 
Ranguth- brutalizează muncitorii".36 

În urma concilierilor dintre reprezentanţii minerilor si conducerea 
întreprinderii, muncitorii concediaţi sînt reprimiţi, se plătesc sporurile 
reţinute, însă se cere amînarea cazului inspectorului pentru a putea fi 
cercetat . Intrucit nici după o amînare de mai multe zile inspectorul 
I. Ranguth nu a fost concediat, la îndemnul organizaţiei de partid şi al 
sindicatului, este declarată greva : "Cu onoare vă comunicăm că de la 
ziua de 23 februarie 1929, ora 6 dimineaţa lucrătorii noştri în număr de 
175 au încetat lucrul ( ... ) depozitele de explozivi, uzina electrică şi 
mina sînt de fapt în mîna muncitorilor"37 - se scrie într-o notă a con
ducerii minei . 

In scrisoarea adresată Parchetului Sfîntu Gheorghe, direcţiunea minei 
menţionează : "Contractul colectiv s-a rupt în mod unilateral .din partea 
muncitorilor şi ca atare ei sînt consideraţi concediaţi".38 Astfel sînt con
cediaţi 13 1 de muncitori, ,cantina este închisă şi la Căpeni vine un grup 
de 15 jandarmi, un pluton de militari şi agenţi ai siguranţei din Sfîntu 
Gheorghe şi Braşov. 

Greviştii însă nu se lasă înfricoşaţi şi organizează un comitet de 
grevă şi întocmesc o petiţie în care sînt cuprinse revendicările lor, care 
au fost următoarele : 

-· plata salariilor restante ; 
- mărirea generală a salariilor ; 

recunoaşterea bărbaţilor de încredere ; 
- contract colectiv de muncă; 
- eoncedierea imediată a inspectorului Ioan Ranguth. 
Evenimentele petrecute la Căpeni sînt comentate şi de către orga

nele de presă din Braşov: "Asemenea la mina de lignit Căpeni, judeţul 
Trei Scaune, lucrătorii în număr de :175 au declarat grevă, tot sîmbătă, 

23· februarie 1929, orele 6 diminea-ţa, deşi legea conflictelor de muncă 
interzice încetarea muncii la minele de cărbuni ( . . .  ) . La amîndouă între

prinderile a intervenit Inspectoratul Muncii, însă fără rezultat, căci lucră

torii de la mina Căpeni au reufzat să reia lucrul" .39 
La fel ziarul "Brassoi Lapok" consemna : " ... Aici amintim că a 

izbucnit şi la Căpeni, o grevă, unde direcţiunea nu a voit să concedieze 
pe unul din maiş.tri, care s-a comportat in mod brutal cu muncitorii. 
Prim procurorul Maced'onescu, pe baza actului întocmit la faţa locului, 

a arestat pe muncitorii Ilyes şi Bartos".40 

Opinia publică este informată în continuare despre evenimentele de 

la Căpeni : " . . . Minerii din Căpeni , vineri au reluat lucrul, dar au 
anunţat direcţiunea minei că în cazul în care nu vor fi eliberaţi de către 

procuratură tovarăşii lor, vor declara grevă generaJă".41 
Deşi s-au luat măsuri severe ca greviştii să fie izolaţi de restul 

coloniei, to.tuşi direcţiunea minei rapDrtează companiei de jandarmi: din 
Sfîflltu Gheorghe : " ... în ziua de 3 martie a fost un delegat al sindi
catlil!lui din Braşov, Kisgyorgy Tamas, pe teritoriul minei noastre şi a 
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luat contact cu muncitorii minei. Noi am înştiinţat postul de j andarmi din 
Baraolt, dar înaintea sosirii jandarmilor, agitatorul a dispărut" .42 

Pentru a cîştiga timp, patronii recunosc punctele noului contract 
colectiv, inspectorul de mină Ranguth este concediat, salariile restante 
sînt plătite .şi muncitorii concediaţi sînt reprimiţi . 

Conducerea minelor însă nu consideră conturile încheiate. Măsurile 
luate vizează numai reîncperea producţiei şi nicidecum recunoaşterea de 
către patroni a drepturilor legitime ale muncitorilor. Se iau măsuri }m
potriva minerilor participanţi la grevă pentru îndepărtarea acelor indi
vizi, care au provocat greva minerilor, aceştia fiind consideraţi "munci
tori comunişti instigatori".43 într-adevăr , în a doua jumătate a lunii apri
lie 50 de muncitori sînt concediaţi şi - după cum reiese din adresa 
direcţiunii adresată Procuraturii din Sfîntu Gheorghe - îndepărtaţi din 
oo1onia de la Căpeni.44 Vor fi luate măsuri ca orice încercare în viitor 
să fie curmată din timp, tendinţă reieşită şi din adresa Companiei de 
jandarmi Trei Scaune adresată direcţiunii minei Căpeni : "Am onoarea 
a Vă ruga să binevoiţi a da instrucţiuni Dv. personalului însărcinat cu 
conducerea minei de cărbuni Căpeni-Baraolt pentru a ne anunţa din 
timp orice încercări din partea oricărei persoane care ar avea ·ca sciDp 
mişcări ca cele care s-au produs în ultimele zile ale lunii februarie 
1929".45 

Greva minerilor de la Căpeni a fost înfrîntă, mulţi muncitori au 
fost concediaţi, unele concesii ale patronilor au trebuit foarte scump 
plătite , dar lupta plină de abnegaţie a lucrătorilor mineri a arătat creş
terea spiritului lor de combativitate revoJuţionară, unitatea şi coeziunea 
mişcărilor conduse de Partidul Comunist Român. 

Greva mnncitori.lor textilişti din oraşul Sfîntu Gheorghe. 

Conflictele dintre muncitori si conducerea fabricii textile din Sfîntu 
Gheorghe continuă tot în jurul 'contractului colectiv care la 1 aprilie 
1929 a expirat. Direcţiunea fabricii, invocînd situaţia nouă, creată în 
urma crizei economice , nu intenţiona să încheie noul contract colectiv, 
iar pentru a face economii, a retras diferite ajutoare de la muncitori .46 

Lucrătorii fabricii nu erau de acord cu desfacerea contractului de 
muncă şi ne avînd încredere în vechea conducere muncitorească, care 
nu i-a mai reprezentat interesele, a trecut la alegerea unor noi bărbaţi 
de încredere.47 

in ziua de 7 aprilie 1929 se organizează o mare adunare pentru con
stituirea sindicatului de la Fabrica de textile. Adunarea, la care au parti
cipat aproximativ 600-700 de muncitori, a fost deschisă de reprezen
tantul sindicatului muncitorilor pielari şi îmbrăcăminte, Bartha Karoly 
după care Mihaly Istvan,  unul din reprezentanţii muncitorilor aleşi în 
conducere a schiţat situaţia extrem de grea a muncitorilor textilişti , adre
sîndu-se celor prezenţi în vederea înfiinţării sindicatului lor. întrucît cu 
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ocazia alegerii consiliului de conducere al sindicatului s - au ivit mai multe 
divergenţe, printre participanţi aflîndu-se şi provocatori , şedinţa se va 
termina prin intervenţia poliţiei.48 

Peste două săptămîni se organizează o nouă adunare ,  care este pre
zidată de Magyarosi Sandor, preşedintele sindicatului . La adunare par
ticipă Rusu Simion, delegatul Uniunii Sindicale din Braşov, care în 
cuvîntul său îi îndeamnă şi pe ceilalţi muncitori să  intre în rîndurile 
sindicaliştilor, al căror număr se ridica abia l a  100 .  La 29 aprilie mun
citorii textilişti înaintează direcţiunii un proiect d e  contract colectiv şi 
trimit o adresă Inspectoratului Muncii din Braşov, c erînd soluţionarea 
problemelor lor.49 

Concilierile dintre conducere şi muncitori continuă pînă la mijlocul 
lunii mai, dar muncitorii nu sînt de acord cu prevederile v echiului con
tract colectiv şi cer mărirea salariilor. so Conducerea fabricii hotărăşte 
concedierea a 44 de muncitori , pe motiv că "fabrica nu poate să desfacă 
produsele sale, m agazinele sînt pline cu produse ale căror valoare se 
ridică la 1 0  milioane lei" .5 1  Muncitorii organizează o nouă adunare (în 
grădina Kolcza) unde Magyarosi Sandor arată că concedierea muncito
rilor este o încercare de a destrăina sindicatul şi atrage atenţia ca în 
cazul în care cei 44 de muncitori nu vor fi reprimiţi se va declara grevă . 
A doua zi apare în oraş un afiş,  reprezentînd un muncitor rupîndu-şi 
lanţurile.52 

Tratativele din 1 3  mai şi 22 m ai 1 9 29 dintre reprezentanţii munci
torimii si directorul tehnic al întreprinderii Richard S chmidt nu vor duc e  
la nici � înţelegere .  La sfîrşitul lunii mai,  î n  grădina Kolcza s e  organi
zează o nouă adunare la care vor lua parte 3 0 0  de muncitori . Cu această 
ocazie Magyarosi Sandor citeşte participanţilor hotărîrea Consiliuli sin
dical şi al bărbaţilor de încredere . "Nici unul dintre grevişti nu va relua 
lucrul pe baza contractului individual , căci ţelul final este încheierea 
c ontractului colectiv de muncă" .53 Tot aici se hotărăşte acordarea uno r  
ajutoare materiale celor m a i  săraci muncitori.  

Din iniţiativa lui Nagy Viktor, preşedintele sindicatului de la Fabric a  
de tutun, se organizează o mare adunare î n  sala festivă a oraşului , unde 
este declarată înfiinţarea organizaţiei locale a Partidului Social Democrat. 
Delegatul muncitorilor sindicalişti din Braşov, îi încuraj ează pe munci
tori, îndemnîndu-i să continue greva, promiţîndu-le aj utorul material al 
celorlalte sindicate. Asemenea aj utor promite şi muncitorul Bruder, repre
zentantul sindicatelor din Cluj . Se trece la alegerea conducerii organi
zaţiei locale a P.S.D.  care va fi formată din 1 2  persoane .54 

Direcţiunea întreprinderii caută să aplaneze conflictul şi să-i con
strîngă pe muncitori să reia lucrul, încercînd să angaj eze noi muncitori.55 
La 11 iunie încep noi tratative, dar greviştii nu renunţă la revendicările 
lor, niCi la încercările delegatului sindicaliştilor din B raşov, care afirma 
că "greva nu mai are nici o perspectivă "  propunînd reluarea lucrului 
în condiţiile propuse de director. In astfel de condiţii direcţiunea a fost 
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nevoită să reînceapă tratativele în urma cărora, se va încheia noul con
tract colectiv de ,muncă .56 

În ziua de 1 3  iunie şeful Parchetului , într-o scrisoare adresată pre
fectului, informează despre reînceperea lucrului, întrucît direcţiunea fa
bricii Klinger a acceptat mărirea salariilor celor 550 de grevişti cu 
l0-20°/o .57 

Printre clauzele noului contract colectiv erau următoarele :58 
- ziua de muncă de 8 ore ; 
- asigurarea concediului plătit în felul următor : după 1-3 ani 7 zile ,  

dup�1 3-5 ani 10 zile , între 5-10 ani 1 4  zile, peste 1 0  ani cîte o zi pentru 
fiecare an, dar concediul să nu depăşească 30 de zile ; 

ziua de 1 mai să fie plătită ; 
orele suplimentare să fie plătite ; 
nici un muncitor aflat în grevă să nu fie concediat ; 
să se facă încadrarea corectă a muncitorilor ; 
recunoaşterea bărbaţilor de încredere,  c a  reprezentanţi ai mun

citorilor ; 
- asigurarea ocrotirii sănătăţii muncitorilor şi construirea locuin

ţelor pentru muncitori . 
Prin încheierea noului contract colectiv, prin recunoaşterea de către 

patroni a revendicărilor juste a muncitorilor, greva de la fabrica de 
textile din Sfîntu Gheorghe se încheie cu o mare victorie a muncitorilor, 
ceea ce va constitui un important suport moral în acţiunile viitoare. Eve
nimentele au confirmat necesitatea unităţii de acţiune. 

Conflictele colective de muncă ale muncitorilor din 1udeţul Trei 
Scaune în perioada adîncirii crizei economice 1 930-1 933.  

Prin adîncirea şi  extinderea în toate domeniile vieţii social-econo
mice şi politice a efectelor crizei economice, se petrece o intensificare 
a exploatării maselor populare, ieşind în evidenţă tendinţa claselor domi
n ante de a ieşi din criză pe spinarea celor ce muncesc . Toate acestea 
vor contribui în mod firesc la intensificarea luptei maselor populare, care 
în perioada anilor 193 0- 1 9 3 3  se vor materializa prin rputernice conflicte 
de muncă, cu toate că forma cea mai eficace în cadrul diverselor forme 
şi mij loace de luptă ale proletariatului îndrumat de partid, continuă 
să fie greva.59 Conflictele colective de muncă au izbucnit ca urmare a 
nerespectării de către patroni a prevederilor contractelor colective .  

In faţa procesului de creştere a numărului ş i  a combativităţii clasei 
muncitoare , burghezia a trecut la elaborarea unei legislaţii a muncii, care 
reprezenta un puternic instrument de represiune în mîna burgheziei, în 
relaţi ile sale cu muncitorimea. Adoptarea şi dezvoltarea legislaţiei muncii , 
care cuprindea �i contractul colectiv, a fost legată nemijlocit de apariţia 
şi extinderea relaţiilor de producţie capitaliste,  de creşterea numerică a 
proletariatului şi de intensificarea luptei revoluţionare a maselor.61 Deşi 
această legislaţie nu a fost concepută pe baza unor principii de echitate 
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socială, totuşi ea a fost un important mijloc legal de reglementare a 
relaţiilor de muncă, legislaţie care a fost întotde auna invocată de mun
citori în timpul conflictului lor cu patronii . 

În perioada anilor 1 9 29-1933 ,  clasa muncitoare din România prin 
luptă revoluţionară a reuşit să impună 1 209 contracte colective de 
muncă în 494 7 de întreprinderi, acţiune la care au luat parte 335 . 0 5 5  
salariaţi . 61 

La fel ca în organizarea şi conducerea grevelor şi în problem ele 
conflictelor colective de muncă, rolul important 1-au avut comuniştii , 
care prin intermediul sindicatelor au mobilizat muncitorii să ceară In
spectoratelor Muncjj purtarea tratativelor cu patronii şi încheierea unor 
contracte colective în care să fie cuprinse şi revendicările muncitorilor. 
Apelul C .C.  al P . C .R.  din noiembrie 1 93 1 , către comitetele de partid 
locale şi regionale îndemna pe comunişti la acţiuni hotărîte în cadrul 
luptelor zilnice, pentru a-i salva pe muncitori din ghe arele mizeriei şi 
foametei . 62 

După cum reiese şi din exemplele de m ai sus , efectele crizei econo
mice se fac simţite din ce în ce mai mult şi în j udeţul Trei Scaun e .  
Pres a loc ală consemnează î n  anul 1 9 3 1  : "Criza economică î n  permanentă 
creştere se m anifestă în proporţii din ce în ce mai m ari şi efectele sal e  
negative se simt şi î n  oraşul nostru" ,63 (Sf. Gheorghe - n. a.) ,  unde conce
dierile, curbele de s acrificiu şi . mizeria populaţiei au contribuit la ascu
ţirea contradicţiilor şi la izbucnirea conflictelor de muncă. 

La fabrica de ţesături şi in dustrie casnică din Sfîntu Gheorghe în 
cursul anilor 1 93 1  şi 1 93 2  au izbucnit numeroase conflicte de muncă 
între muncitori şi patroni , ele apar ca mijlo ace de luptă ale lucrătorilo r  
împotriva ofensivei patronale d e  a reduce salariile şi  de a mări durata 
zilei de lucru .64 

In oraşul Sf. Gheorghe şi în celelalte centre economice ale jude
ţului conflictele de muncă din perio ada respectivă se înmulţesc, cuprin
zînd diferite categorii ale oamenilor muncii şi ele se integrează organic 
în rîndul luptelor muncitorilor din oraşul Sfîntu Gheorghe împotriva 
intensificării ofensivei patronale . Astfel de conflicte izbucnesc între pa

tronii restaurantelor şi ospă '. arii din oraşul Sfîntu Gheorghe, reprezentati 
prin sindicatul Uniunii angaj aţilor din industria ospitalieră - grupa 
Braşov.65 

La fabrica de tutun din Sfîntu Gheorghe în to amna anului 1930 sînt 
concediaţi 32 de muncitori şi conducerea întreprinderii intenţionează să 
m ai concedieze încă 200 . Muncitorii trimit un delegat l a  Bucureşti , la 
Ministerul Muncii să prezinte situaţi a lor şi să ceară un delegat pentru 
s oluţionarea conflictului, izbucnit din cauza concedierilor, a atitudinii  
provocatoare a directorului care "nu res pectă contractul colectiv, reducînd 
salariile muncitorilor" . 66 

Un articol al ziarului local prezintă situaţia dezastruoasă în care a 
ajuns populaţia locală, arătînd că nici cele mai elem entare bunuri nu 
pot fi procurate de locuitori, micii producători nu pot valorifica produ-



15 105 

sele lor, la agravarea situaţiei contribuind şi plata diferenţiată a impo

zitelor .67 
Au loc numeroas e adunări muncitoreşti, una dintre ele desfăşurîn

du-se în cas a Balhaz (Casa de Baluri) din Sf. Gheorghe în februarie 1 9 3 1 ,  
unde este condamnată politica de a arunca greutăţile crizei pe seama 
muncitorilor, aplicarea curbelor de s acrificiu şi a restricţiilor la muncitori 
şi funcţionari, care nu cîştigă nici pentru acoperirea celor mai elemen
tare nevoi . Cei peste  5 0 0  de participanţi îşi exprimă cu entuziasm ade
ziunea la revendicările formulate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
trai ale populaţiei .68 

Tot în cursul anului 1 9 3 1  se desfăşoară conflictul de muncă de la 
tipografia "Patria" din Sfîntu Gheorghe ,69 precum şi a şoferilor de auto
taxiuri , care erau puşi în imposibilitatea de a putea plăti impozitele de 
asigurăriJ0 

La fabrica de textile din Sfîntu Gheorghe conflictul de muncă s-a 
declanşat , ca urmare a rezilierii de către patroni , în ianuarie 1 9 3 1 , a 
contractului colectiv, încheiat cu muncitorii la 28 martie 1 9 3'0 ,  cu scopul 
de a putea aj unge la o nouă convenţie de muncă, care să conţină o 
reducere a salariului muncitorilor . 

Concilierile dintre direcţiunea fabricii şi muncitori au eşuat, ceea 
ce a determinat conducerea întreprinderii să solicite intervenţia Inspec
torului Muncii din Braşov, pentru aplanarea conflictului de muncă şi 
salarizare . 71  

Inspectoratul Muncii înştiinţează părţile în conflict să trimită repre
zentanţii lor la concilierile fixate pentru ziua de 4 martie 1 9 3 1 .72 Cei 
3 5 8  de muncitori participanţi la conflict investesc o delegaţie compusă din 
opt persoane, să-i reprezinte la tratativele cu patronii . Din delegaţie 
făceau parte : Sandor Iosif, Katona Elisabeta, Keresztes Jozsefne, Szabo 
Ioan, Czintos Andrei, Szep Marton, Teglas Andrei şi Demeter Rozălia. 
Reprezentantul patronilor a fost W. Gust , secretarul .Uniunii industriaşilor 
din Braşov. 73 

Tratativele încep la 4 martie 1 9 3 1  la sediul fabricii de textile. Dele

gaţia muncitorilor în afara celor opt mai cuprinde încă trei lucrători cu 
drept de asist enţă, iar cea a patronilor pe delegatul W. Gust şi pe 
directorii E. Montag şi R.  Schmidt . Printre reprezentanţii muncitorilor 
erau mulţi membri de sindicat, întrucît maj oritatea salariaţilor de la 
această întreprindere erau sindicaliştiJ4 

Reprezentanţii patronilor au condiţionat încheierea unui nou contract 
colectiv cu muncitorii , de aplicarea unei reduceri a salariilor lucrătorilor 
în felul următor : în proporţie de 10°/0 dacă se lucrau 6 zile pe săptă
mînă . Reducerea salariilor era motivată de faptul că preţurile la diferite 
articole alimentare, textile, încălţăminte, etc . , au scăzut foarte mult, iar 
în magazinele întreprinderii sînt mari stocuri de produse textile, care 
nu pot fi vîndute JS 

Delegaţia muncitorilor respinge propunerea ele reducere a salariilor 
în proporţia mai sus-amintită şi înaintează o altă propunere prin care 
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s-ar reduce salariile cu 70/0 pentru patru, 8o;0 pentru cinci şi 9o;0 pentru 
şase zile lucrătoare, dar reprezentanţii patronilor res ping această soluţi e J6 

Astfel discuţiile se lungesc şi foarte greu se încheie noul contract 
colectiv de muncă, care prevede o reducere a salariilor într-o formă ceva 
mai apropiată de propunerea delegaţiei muncitorilor cu 1 0 o;0 dacă se lucra 
pînă la 40 de ore pe săptămînă şi cu 1 20j0 pentru c azul în care se lucrau 
peste 40 de ore . Muncitorii au reuşit să impună clauza ca aj utorul familiar 
pentru copii să nu fie supus reducerilor aplicate la s alarii .77 

In anul următor, 1 9 32,  divergenţele apar din nou, întrucît patronii 
întreprinderii refuză să reînnoiască contractul colectiv încheiat la 4 mar
tie 1 9 3 178 şi care se expiră la 1 martie 1932,  întrucît sperau să încheie 
un nou contract care să cuprindă reduceri mai substanţiale de salarii . 

Din nou se solicită medierea Inspectoratului Muncii Braşov. 
La noul conflict de muncă participă 508 de salariaţi , 442 muncitori 

din care 1 20 erau membri de sindicat.79 După aprinse şi vehemente dis
cuţii se ajunge la încheierea unui nou contract colectiv d e  muncă , care 
cuprindea toate dispoziţiile vechiului contract colectiv referitor la con
diţiile de muncă ale salariaţilor, dar aducea schimbări în ceea ce priveşte 
salarizarea : astfel se fixa pentru fiecare categorie de muncă un anumit 
s alar tarifar pe oră şi pe zi, iar aj utorul familiar pentru copii la 0,65 lei 
pe oră lucrată. Prevederile puteau fi revizuite pe părţi , după şase luni 
de la încheierea contractului colectiv.B0 

In încheiere a  noului contract colectiv muncitorii au fost constrînşi 
să facă concesii datorită imenselor greutăţi care s-au ivit odată cu adîn
cirea crizei economice şi să accepte o reducere d e  s alar la munca în 
acord cu o proporţie de l00/0 (făcînd excepţie salarizarea în acord din 
sec:torul fabricării unor categorii de pînzeturi bru te) .B 1 

Cu toate concesiile făcute, noul contract colectiv cuprindea şi o serie 
de prevederi , care împiedicau patronii să abuzeze în problemele retri
buirii muncitorilor, de asemeni s-a impus ca ziua de 1 Mai să fie recu

noscută ca sărbătoare legală , pentru care muncitorii să primească sala
riile obişnuite , s-a recunoscut dreptul muncitorilor de a se organiza în 
sindicate şi de a participa la mişcările organizate pentru salariu, fără 
ca ei să fie concediaţi , precum şi obligaţia patronilor de a recunoaşte 
"oamenii de încredere" , ca reprezentanţi ai muncitorilor la diferite tra
t ative. Contractul sublinia că datoria oamenilor de încredere "este de a 
duce la cunoştinţa direcţiunii întreprinderii plîngerile, reclamaţiile şi 
dorinţele muncitorilor şi în aceste privinţe să trateze cu direcţiunea 
întreprinderii" .a2 

Astfel, prin lupta perseverentă a muncitorilor de la  fabrica de tex
tile din Sfîntu Gheorghe s-a reglementat raportul de muncă dintre mun
citori şi patroni, s-a recunoscut dreptul muncitorilor de a se organiz a  
î n  sindicate ş i  d e  a avea reprezentanţii lor la tratativele cu patronii .  
Doar parţiale , totuşi victoriile muncitorilor au demonstrat hotărîrea de 
luptă, unitatea şi forţa clasei muncitoare în lupta sa pentru apărare a 
drepturilor sale legitime . 
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Importante acţiuni de luptă se desfăşoară în această perioadă în 
continuare şi la Căpeni , unde după greva din 1929 patronii trec din nou 
în ofensivă. La 1 5  aprilie 1 9 29 sînt concediaţi 45 de mineri motiv pentru 
care se declanşează o nouă serie de conflicte, în care muncitorii mineri 
erau ajutaţi şi îndrumaţi de sindicatele unitare din Braşov. Tratativele 
încep la 1 5  aprilie 1 9 2 9 ,  dar nu se ajunge la nici o înţelegere, minerii 
ne mai reuşind să declanşeze o nouă grevă. La 24 aprilie sosesc la Căpeni 
încă 1 O j andarmi, dar directorul minei cere retragera lor pe motiv că 
" . . .  în colonie şi în mină s-a restabilit liniştea" _83 

In primăvara anului 1 9 3 0  se declanşează un nou conflict de muncă 
la Căpeni, care a fost provocat de denunţarea de către patroni a con
tractului colectiv de muncă, propunerea de a se reduce salariile cu 25'0/o , 
cererea de a se încheia o nouă convenţie colectivă de muncă şi sala
rizare.84 Cu această ocazie patronii nu reuşesc să pună în practică pla
nurile,  dar în septembrie 1 9 3 0  sînt concediaţi 9 6  de lucrători, iar în 
octombrie alţi 6 1  şi astfel numărul angajaţilor minei scade foarte mult.85 

La 27 august 1 9 3 1  minerii de la Căpeni trimit un memoriu la Mi
nisterul Muncii prin delegaţii Maier Emeric şi Baroth Beni cerînd ca 
Societatea România Carboniferă să distribuie , conform legii, 1 5 0fo din 
veniturile anuale nete obţinute în perioada anilor 1924-1930. In me
moriu, printre altele se arată "Subsemnaţii muncitori, în număr de trei 

sute de la mina de cărbuni din comuna Căpeni, judeţul Trei Scaune , 

avem onoare a Vă aduce la cunoştinţa dvs . următoarele fapte precise .  
La 29 iunie ne-am adresat Insp. Muncii Braşov c u  u n  memoriu ş i  o 
cerere înregistrată sub nr. 2 . 1 9 9  prin care cerem s ă  ni se .facă dreptate . . . 
ca Socie tatea România Carboniferă ca să ne achite sumele de 1 5 0fo din 

veniturile anuale nete de la 1 9 24 pînă la  1930 sumă ce ni se cuvine ca 

inuncitori în baza legii minelor conform art. 43 dar aceste drepturi ale 

noastre cîştigate au fost călcate în picioare, cum .şi legea de mai sus . . . 

dreptatea este de partea noastră . . . care astăzi am ajuns muritori de 
foame cu familiile şi copilaşii noştri dezbrăcaţi şi nemîncaţi . . . am ales , 
din sînul nostru doi delegaţi pe Maier Emeric şi Baroth Beni, care au 
împuternicirea noastră ca să se prezinte în numele nostru la dv. şi să vă 

explice starea de plîns în care ne aflăm . . .  " .  86 Datorită opoziţiei patro
nilor însă revendicările legitime ale minerilor nu au putut fi rezolvate . 

Nu este mai bună nici situaţia celorlalte categorii de oameni ai mun
cii , deoarece efectele crizei economice se fac simţite în toate domeniile 

vieţii social-economice . Astfel şi reprezentanţii învăţătorilor din Trei 
Scaune participă la adunarea preşedinţilor asociaţiilor regionale şi jude
ţene ale învăţătorilor, organizată la 22 ianuarie 1 9 3 3  în Bucureşti , unde 

în numele a peste 40 . 000 de cadre didactice se cere revizuirea imediată 

asupra măsurii de reducere a salariilor" . 87 
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4 .  Lupta maselor populare sub conducerea Partidului Comunist 
Român pentru apărarea intereselor generale. Greva muncitorilor de la 
Comandău. 

In condiţiile economice şi social-politice de după criza economică , Par� 
tidul Comunist Român, mişcarea muncitorească din România în ansamblul 
său se aflau în faţa unor noi şi complexe -sarcini care decurgeau din 
situaţia internă şi mai ales din evoluţia evenimentelor internaţionale .  

Măsurile adoptate de Comitetul central al  partidului în iulie 1 9 3 3  şi 
aprilie ţ934, aveau în vedere orientarea activităţii organizatorice a par
tidului în trei direcţii principale : întărirea legăturilor organelor centrale 
de partid cu organizaţiile regionale şi locale, concentrarea activităţii de 
partid în marile fabrici şi uzine, intensificarea activităţii fiecărei orga
nizaţii (celul€) de partid în part€ . 

P.C.R.  a înţeles că, clasa muncitoare din România, trebuia să se 
manifeste înainte de toate în mod organizat, cu o politică unitară şi de pe 
aceeaşi platformă comună, să acţioneze în toate marile probleme ale 
societăţii româneşti. 

Realizarea unor acorduri principiale de Front Unic Muncitoresc au 
contribuit la afirmarea cu mai multă vigoare a muncitorimii în viaţa 
politică a ţării şi la întărirea legăturilor partidului comunist cu masele, 
la  creşterea influenţei şi a prestigiului său politic în rîndurile poporului, 
cee a ce a determinat clasele exploatatoare să ia noi măsuri antimunci
toreşti . 

Desfăşurarea luptelor economice şi politice ale clasei muncitoare pe 
baza frontului unic şi prin alegerea unor comitete de acţiuni largi a 
reprezentat o caracteristică a acestei perioade. In numeroase centre mun
citoreşti ca urmare a unificării sindicale s-au produs restructurări în 
sindicate, în conducerea acestora, elementele muncitoreşti, partizane ale 
unităţii de acţiune a clasei muncitoare, preluînd efectiv organizarea con
flictelor colective de muncă. Combativitatea muncitorimii s-a concretizat 
şi în declanşarea unui mare număr de acţiuni revendicative. Trăsătura 
caracteristică dominantă a celor mai multe conflicte colec tive de muncă, 
a grevelor muncitoreşti din acea perioadă este, că ele s-au desfăşurat sub 
semnul unităţii de acţiune a clasei muncitoare, a s olidarităţii proletare . 

In frontul luptei pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor democra
tice, pentru cucerirea de revendicări economice şi politice principala şi 
cea mai combativă forţă a constituit-o clasa muncitoare în frunte cu 
detaşam entul ei cel mai înaintat, Partidul Comunist Român. Aplicînd 
o varietate de forme şi mijloace de luptă, partidul comuniştilor a reuşit 
în această perioadă s ă  pătrundă adînc în aproape toate straturile sociale 
şi să le atragă în lupta pentru adîncirea procesului de democratizare a 
ţării.  

Greva muncitorilor forestieri de la Comandău s e  încadrează în şirul 
m arilor bătălii de clasă ce au urmat crizei economice din 1 9 29-1 9 3 3 ,  
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făcînd parte din numeroasele bătălii organizate şi conduse de P.C.R. în 
această perioadă. 

Fabrica de cherestea de la Comandău, înfiinţată în anul 1 8 88,  apar
ţinea din 1 8 9 3  de Societatea Anonimă "Ardeleana" pentru Industria Fo
restieră din Transilvaniasa, care era cea mai importantă întreprindere 
capitalistă d in industria forestieră a judeţului Trei Scaune. Toate acţiu
nile societăţii erau în proprietatea familiei baronului Groedel, care obţinea 
cîştiguri fabuloase din exploatarea nemiloasă a muncitorilor forestieri şi 
a splendidelor păduri din împrejurimile Comandăului. Din 1 93 1 acţiunile 
S.A. "Ardeleana" sînt preluate de Holding Internationale des Bois , dar 
în continuare 6 5 la sută din acţiuni rămîn în proprietatea familiei Groe
del, iar 35 la sută în proprietatea unor capitalişti elveţieni.89 

Producţia întreprinderii, după criza economică a anilor 1 9 29-1 933,  
va spori în mod considerabil, creşte numărul muncitorilor. Produsele fa
bricii de la Comandău îşi  găsesc o bună piaţă de desfacere în Anglia, 
Franţa , Egipt şi în ţările Orientului Apropiat.9D 

Valul de scumpete din 1 9 3 5  a provocat o adîncă nemulţumire în rîn
durile muncitorilor forestieri, care ne mai găsind altă soluţie trec la orga
nizarea rîndurilor lor în vederea declanşării grevei .  Nemulţumirea munci
torilor forestieri a început din toamna anului 1 9 3 5 .  Unul dintre organi
zatorii şi conducătorii muncitorilor era învăţătorul Făget, care a redactat 
memoriile şi cererile muncitorilor, ce au cuprins revendicările privind 
mărirea salariilor, înfiinţarea sindicatului.91  

În faza incipientă de organizare a sindicatului, de la Bucureşti a sosit 
la Comandău în misiune specială muncitorul Kekesi Istvan, care s-a 
dovedit a fi un mare agitator. Tot atunci au început lucrul în fabrică doi 
alţi muncitori : Schuller-Szabo şi Konya Istvan. Despre Schuller-Szabo 
s-a aflat că este un orator bun, se pricepe la instigarea maselor, are o 
pregătire comunistă deosebită şi în tot timpul conflictului de muncă el a 
intreţinut legătura dintre muncitorii de la Comandău şi uniunea sindicală 
din Bucureşti. Despre Konya Istvan s-a dovedit că autorităţile judiciare 
îl urmăresc pentru agitaţie comunistă, dar a fost lăsat liber în mod 
provizoriu.92 

In primăvara anului 1 9 36 izbucneşte conflictul dintre muncitorii fo
restieri şi patroni. In luna martie lucrătorii cer mărirea salariilor, dar 
cererea lor este respinsă . Ca urmare muncitorii se adresează cu plîngerea 
lor Ministerului Muncii, care trţmite un reprezentant al Inspectoratului 
Muncii de la Braşov să lămurească situaţia. In urma unor tratative înde
lungate se ajunge la înţelegere, muncitorii primind o mică majorare a 
salariilor. 93 

Ziua de 1 2  mai 1 9 3 6  marchează un moment important în viaţa fores
tierilor de la Comandău. In această zi, cu permisiunea prefectului munci
torii organizează o adunare deschisă,  cu această ocazie luînd fiinţă sindi
catul muncitorilor forestieri de la Comandău organizaţie care s-a afiliat 
la uniunea sindicateloF cu reşedinţa la Bucureşti .94 
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Un rol important în formarea sindicatului l-a avut muncitorul Bartha, 
trimisul federaţiei sindicale, care a prezidat la adunare şi a clarificat în 
faţa muncitorilor numeroase probleme politice.95 

Intrucit în ziua de 1 2  mai muncitorii nu au mai reluat lucrul, direc
ţiunea întreprinderii a doua zi a concediat 28 de muncitori , care au fost 
principalii animatori ai creării sindicatului şi au semnat primii actul de 
constituire. 96 Cei 7 8 0  lucrători pornesc o luptă consecventă pentru repri
mirea tovarăşilor concediaţi, dovedindu-şi maturitatea politică în cursul 
conflictului cu patronii întreprinderii. Reprezentanţii muncitorilor au 
început tratative cu direcţiunea şi ceilalţi reprezentanţi ai prefecturii, 
prezentîndu-le cererile lor : 

1 .  Reangaj area celor 28 de ·muncitori concediaţi fără nici un temei ; 
2 .  Reducerea zilei de lucru de la 1 0  la 8 ore şi asigurarea salariului 

ce au primit anterior ; · 
3 .  încheierea contractului colectiv de muncă.97 
Intrucit conducerea întreprinderii a respins cu încăpăţînare cererea 

lucrătorilor, aceştia au declarat, la 3 iunie 1 9 3 6 ,  orele 6 şi 3 0 de minute 
dimineaţa, greva generală. La prînz, în aceeaşi zi, comandantul jandar
meriei judeţene şi procurorul general al judeţului se aflau dej a la Coman
dău şi au început tratativele mai întîi cu directorul general al întreprin
derii,  care însă s-a dovedit a fi induplecabil în faţa cererilor muncitoreşti. 
El a arătat că anterior a fost de acord cu reducerea zilei de lucru de la 
1 0  la 8 ore, dar cu reducerea de 20 la sută a salariilor, echivalentul celor 
două ore, cu cît ar lucra mai puţin lucrătorii. 

Muncitorii au arătat că cei 28 de lucrători concediaţi fără nici un 
temei sînt organizatorii sindicatului înfiinţat la începutul lunii mai, ori 
concedierea lor ar însemna desfiinţarea organizaţiei sindicale pentru care 
au depus eforturi organizatorice timp de şase luni şi au investit 3000 lei . 
După muncitori, reducerea zilei de lucru de la 1 0  la 8 ore nu ar afecta 
cu nimic producţia şi astfel profitul întreprinderii ar fi la fel ca înainte. 
Muncitorii îşi iau angajamentul că şi în viitor vor asigura producţia la 
nivelul anterior, ca întreprinderea nici prin reducerea zilei de muncă şi 
nici prin mărirea salariilor să nu fie păgubită.98 

O mare mîhnire a produs în rîndurile muncitorilor şi faptul că mun
citorii încadraţi în cea mai înaltă categorie de salarizare prin reducerea 
zilei de lucru de la 10 la 8 ore, în loc de 5 8  de lei au primit doar 47 lei, 
iar muncitorii necalificaţi numai 25 lei_99 

Acest salariu nu putea acoperi nici cele mai elementare necesităţi 
ale lucrătorilor, aceştia neputînd procura nici alimentele zilnice, preţul 
acestora majorîndu-se în ultima perioadă cu 25 0/0 , şi familiile forestierilor 
nu aveau din ce să-şi procure alimentele. 

Totodată muncitorii au demascat şi au combătut afirmaţiile direc
ţiunii, că întreprinderea ar avea de pierdut în urma imposibilităţii valo
rificării produselor, că preţul cherestelelor pe piaţa externă stagnează şi 
depozitele sînt arhipline de produse. Healit>atea era însă cu totul alta : 
întreprinderea lucrează cu toată capacitatea, . era mare nevoie de munci-
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tori, fapt dovedit şi de numeroasele angajări de muncitori noi. In ziua 
de 2 iunie 60 ,  iar în 3 iunie 7 0  de tăietori au fost angajaţi,  numărul mun
citorilor forestieri ridicîndu-se de la 800 la 930 . 10° Toate acestea ilustrează 
necesitatea forţei de muncă şi faptul că întreprinderea are numeroase 
comenzi, că altfel nu ar lucra în acel ritm intensiv. 

Marea majoritate a muncitorilor forestieri de la Comandău au parti
cipat la grevă, din cei 780 de lucrători, 650 menţinîndu-se pe poziţii , 
numai mecanicii de locomotivă, 3 frînari (din 25) şi şefii de  ateliere şi 
întendenţii nu au luat parte la grevă. 1o 1 Din primele zile de la declararea 
grevei şi pînă la încetarea ei 47 de j andarmi, 9 şefi de post şi coman
dantul j andarmeriei din Covasna se aflau la Comandău, gata oricînd. să 
intervină. 102 

Printre primele măsuri represive ale direcţiunii fabricii a fost şi cea 
a închiderii prăvăliei de unde muncitorii se aprovizionau. Aceştia au fost 
nevoiţi să se deplaseze în taină pînă la Covasna (la 20 km de la Coman
dău) şi să-şi procure aici alimentele necesare. Autorităţile nu au putut 
afla de unde şi cum şi-au cumpărat alimentele muncitorii . 

După două săptămîni, direcţiunea întreprinderii dîndu-şi seama că 
nu poate să-i înfometeze pe muncitori, se adresează acestora comuni
cîndu-le că Ministerul Muncii a fost de acord cu reducerea zilei de muncă 
la 9 ore şi cei care vor să reia lucrul, cu excepţia celor 28 de concediaţi , 
să se prezinte la birourile întreprinderii. 103 Dacă pînă la 2 0  iunie nu se 
prezintă un număr corespunzător de muncitori, direcţiunea va recurge la 
angaj area unor lucrători străini. 

La apelul direcţiunii,  nici un muncitor nu s-a prezentat la muncă. 
In 22 iunie de la Belani sînt aduşi 70 de muncitori forestieri , care 

reîncep producţia într-o secţie . Numai prezenţa j andarmilor i-a putut 
� alva pe spărgătorii de grevă de mînia greviştilor. 

In prima zi de la reînceperea producţiei, a izbucnit un puternic 
incendiu la fabrica de brichetare a întreprinderii de la Comandău. Focul 
a fost repede descoperit şi după trei ore a fost stins, însă s-au produs 
pagube în valoare de 30 .000 lei, care erau mult mai mari , dacă incendiul 
s-ar fi extins şi asupra .întregii fabrici. 

Investigaţiile nu au putut descoperi cauzele reale ale incendiului . 
Directorul şi inginerul fabricii au susţinut că ea s-a produs ca urmare a 
grevei, incendiatorul fiind poate unul dintre muncitorii concediaţi . Mun
citorii, printre care şi Pîrghie Simion, preşedintele sindicatului , Szabo 
Ernă, Kekesi Istvan şi alţii au susţinut în unanimitate că el s-a produs 
ca urmare a unei scîntei căzute din coşul fabricii , la fel cum s-a întîmplat 
e:u un an în urmă. 104 

Direcţiunea s-a folosit prompt de incendiu, în adresa trimisă prefec
turii invocînd fel şi fel de pretexte, că muncitorii ar atenta la "siguranţa 
personală �' , la bunurile altora, că sînt pregătiţi la acţiuni de sabotaj ,  sînt 
indemnaţi de idei subversive. La fel magistratul din Covasna raportează 
prefectului că chestiunea grevei de la Comandău nu se mai limitează doar 



lil!2 22 

la cererile muncitorilor ci ea este o acţiune periculoasă,  pregătită de 
comunişti, împotriva acestora trebuiesc luate măsuri hotărîte. 10S 

Noile măsuri ale direcţiunii şi jandarmeriei au reuşit să pună capăt 
grevei. Sînt aduşi noi muncitori străini, iar măsurile teroriste ale j andar
milor au împiedi'cat ca greviştii să se aprovizioneze. La 29 şi 30 iunie 1 1 5  
muncitori s e  prezintă pentru reînceperea lucrului , d e  bună voie, părăsesc 
Comandăul 53 de muncitori împreună cu familiile lor. 106 La 6 1 iulie 1 936  
greva muncitorilor forestieri de  la  Comandău va înceta complet relu
îndu-se producţia atît în schimbul de zi, cît şi în cel de noapte. 

Greva lucrătorilor de la Comandău, care a durat de la 3 iunie pînă 
la 6 iulie 1 936, deşi a fost înfrîntă,  a avut un mare ecou în rîndul munci
torilor din judeţul Trei Scaune. Cu toate că reducerea zilei de lucru 
a cerut prea mari sacrificii, direcţiunea refuzînd să-i reprimească pe cei 
28 de concediaţi, care au contribuit la crearea organizaţiei sindicale şi 
incă 54 grevişti, nu s-a semnat nici contractul colectiv de muncă, totuşi 
luîndu-se în considerare condiţiile vremii, consecvenţa dovedită de către 
grevişti şi rezultatele parţiale sînt demne de luat în seamă. 

Muncitorii concediaţi, cu experienţa dobîndită în cursul grevei, s-au 
incadrat în alte colective de muncă, organizînd în continuare rîndurile 
muncitorilor în vederea înlăturării dominaţiei burgheze. 

* 
* * 

In judeţul Trei Scaune, în anii 1 9 33-- 1 940 sînt consemnate şi alte 
m anifestări ale proletariatului local sau ale diferitelor categorii de lucră
tori. Organele de presă consemnează în anul 1935 101 şi 1 9 3 6 108 greutăţile 
ivite în aprovizionarea populaţiei, creşterea vertiginoasă a preţurilor ali
mentelor şi încercările autorităţilor de a păstra ordinea şi disciplina în 
localităţile judeţului. 

Un moment de seamă în procesul organizării în sindicate a crescă
tori10r de animale din Trei Scaune 1-a constituit adunarea organizată la 
inceputul anului 1937,  cînd şi-au creat sindicatul lor propriu în vederea 
apărării intereselor personale şi a îmbunătăţirii condiţiilor de procurare 
şi valorificare a animalelor atît pe piaţa internă cît şi cea externă. 109 

Bătăliile de clasă purtate de muncitorimea judeţului Trei Scaune în 
perioada anilor 1 920-1 940 se încadrează în mod organic în lupta clasei 
muncitoare din România dusă pentru drepturi economice şi politice , pen
tru democraţie, independenţă şi suveranitate naţională. In cursul desfă
şurării luptelor şi în perioada care le-a urmat s-au întărit legăturile par
tidului cu masele, a crescut rolul elementelor muncitoreşti în partid, în 
conducerea sa.  S-a extins considerabil influenţa partidului în mase, s-a 
ridi<mt prestigiul său politic şi s-a îmbogăţit experienţa lui revoluţionară. 



Fabrica de tutun din Sfîntu Gheorghe în anul 1920. 

Document referitor la activitatea comu
niştilor Szekely Geza şi Klein Sandor 

(1924). 
Pl. 1. 

Document cuprinzînd diferite aspecte 
ale grevei muncitorilor de ia · Fabrica 

de tutun din Sfîntu · Gheorghe (1926). 



Casa Balhăz (Casa Balurilor) din Sfîntu Gheorghe, loc de întîlnire a muncitorilor. 

Conflicte de muncă la Fabrica de ţesut 
din Sfîntu Gheorghe, consemnate în 

; documentele vremii (1929). 

Pl. 2. 

Document privind greva minerilor de 
la Căpeni {1929). 



Documente oglindind conflictele de muncă ale muncitorilor din · Sfîntu · Gheorghe 
1929. 

Proces-verbal încheiat cu ocazia conc1-
lierilor dintre muncitori şi patroni de 
la Fabrica de textile din Sfîntu Gheor-

ghe (1931). Pl. 3. 

Notă informativă asupra evenimentelor 
p etrecute cu ocazia grevei muncitorilor · 

de la Comandău (1936). 
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EDITII ELSEVIERIENE EXISTENTE IN COLECTIA 
, 

BIBLIOTECII COLEGIULUI MIKO DIN 
, 

SFINTU GHEORGHE 

MIKLOS JOLANTA 

Intre dinastiile de tipografi care au activat în secolele trecute, una 
dintre cele mai remarcabile a fost cea a familiei Elsevier, care a avut o 
influenţă serioasă asupra formării şi perpetuării gustului estetic al publi
cului cititor. Nu numai pasionaţii colecţionari de bibliofile, ci şi persoa
nele laice au manifestat un respect deosebit faţă de cărţile care purtau 
însemnul acestei officine. Eleganţa tipografiei, prezentarea grafică deose
bit de frumoasă a cărţilor, reprezintă o pagină remarcabilă a artei edito
riale. Ele au servit în primul rînd pretenţiile de culturalizare a burgheziei 
şi în special a negustorimii, care căuta să lărgească contactele cu alte 
ţări. 

!n secolul al XVI-lea, epocă de adînci prefaceri social-economice şi 
politice, cînd Europa era subjugată de marile monarhii, Olanda, după 
proclamarea Republicii Provinciilor Unite (în 1579 la Utrecht) ·a avut o 
soartă aparte. Nici habsburgii, nici Ludovic al XIV-lea nu au putut să o 
supună. Dimpotrivă, lupta victorioasă pentru libertatea ei religioasă i-a 
creat totodată mijloacele de a-şi clădi libertatea politică şi preponderenţa 
economică. In Europa încovoiată sub dominaţia monarhilor, Olanda men
ţine ideea libertăţii de conştiinţă, devine adăpostul intelectualilor perse
cutaţi în întreaga Europă. 

In aceste condiţii se desfăşoară activitatea dinastiei Elsevier, pe o 
perioadă îndelungată, din 1587-1712. Fondatorul Îirmei, Ludovic Else
vier, născut la Louvain, părăseşte Flandra cu un grup de calvinişti, în 
urma recuceririi ei de către ducele de Alba şi s-a stabilit la Leyda, cel 
mai important oraş din Olanda, care şi-a cucerit faima, datorită activităţii 
culturale. 

!n anul 1587, aici a pus bazele casei Elsevier, în calitate de 
librar şi editor al Universităţii din Leyda. El şi-a deschis atelierul chiar 
în incinta universităţii, iar apoi, primind autorizaţie de a vinde cărţile 
direct studenţilor, a mai înfiinţat o casă de editură şi o librărie. A stabilit 
legături cu celelalte universităţi europene, primind comenzi şi expediind 
cursuri şi tratate în centrele mai importante în care avea reprezentanţi. 
Adresa editorului - "apud Elsevirios" sau "ex officina Elseviriorum" -
va fi cunoscută în întreaga Europă. Din 1594 publicaţiile lui se succed 
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rapid, ele purtînd o marcă tipogDafică, care reprezenta armele Provin
ciilor Unite: un vultur cu un mănunchi de şapte săgeţi în gheare, simbo
lizînd cele .şapte provincii, şi deviza "Concordia parvae res crescunt" ("De 
la cele mărunte la cele mari, prin înţelegere"). 

Incepind din 1617, doi dintre cei patru fii ai săi, Matthys şi Bona
ventura, au continuat afacerea la Leyda. Isaac, fiul lui Matthys, devine 
tipograf al Universităţii din Leyda, instalîndu-şi officina într-o depen
dinţă a universităţii, unde au funcţionat şi urmaşii pînă în 1712. Isaac 
adoptă o nouă marcă sub numele Solitarul şi deviza "Non Solus". Marca, 
reprezentînd un Ulm, lîngă care se află Solitarul, semnifică adaptarea 
înţelepciunii cu singurătatea. Dealtfel, Solitarul va rămîne principala 
marcă tipografică a elsevirilor din Leyda. 

Anii 1626-1652 este perioada celor doi asociaţi - Abraham, celălalt 
fiu al lui Matthys şi a unchiului său Bonaventura, cînd firma Elsevier 
realizează cea mai mare producţie, avînd relaţii de afaceri cu toată 
Europa. In această asociaţie Abraham s-a ocupat de îndrumarea tehnică 
a întreprinderii, în timp ce Bonaventura asigura va1orificarea comercială. 
Filosoful Heinsius avea rolul de consilier ştiinţific şi literar. Activitatea 
lor, care se întinde pe o perioadă de 27 ani, marchează perioada de glorie 
a Analelor elseviriene. Cărţile, avînd o formă elegantă, un tipar perfect, 
o hîrtie ireproşabilă, s-au bucurat de o apreciere deosebită. Chiar şi pri
mele ediţii au întrecut cele editate de Isaac şi în curs de un deceniu au 
reuşit să scoată din tipografia lor cărţi de o înaltă măiestrie. Cele mai 
frumoase ediţii sînt operele clasicilor antichităţii: Iulius Caesar, Teren
tius, Plinius, Vergilius şi Cicero. Aceste ediţii apărute în 1635 constituie 
adevărate bijuterii ale artei tipografice prin claritatea tiparului, prin 
gustul şi alegerea ornamentelor, prin puritatea şi corectitudinea textelor. 

Alături de in-folio şi in-quarto-urile comune, formatul cel mai obiş
nuit al Elsevierilor este în-12 (duodecimo), iar unele serii în şi mai micul 
şi foarte neobişnuitul în 24 °. 

Analiza catalogului celor 2.000 de volume editate ar echivala cu 
analiza istoriei literare şi ştiinţifice a secolului al XVII-lea, editînd dic
ţionare, cărţi de matematică, filozofie, medicină - toate acestea consti
tuind mărturia seriozităţii preocupărilor lor. 

Dintre ediţiile elseviriene colecţia Micile republici merită o menţiune 
specială, întrucît constituie o micromonografie în 24°, în care fiecare din 

·cele 35 de titluri este consacrat unui stat modern. O parte, marea majo
ritate a Micilor republici, este reproducerea unor opere editate mai îna
inte, ele fiind întregite cu capitole noi, iar o altă parte este combinaţia 
diferitelor opere ştiinţifice. Fiecare volum are un frontispiciu care repre
zintă simbolic caracteristicile ţării descrise. Pentru această serie au fost 
create ornamente speciale de C. C. Duysend, caracterele fiind gravate de 
Christoffel Van Dyck. 

La mijlocul secolului al XVII-lea casa din Leyda decade, însă cu 
Ludovic, nepotul fondatorului, şi apoi cu Daniel Elsevier capătă o impor
tanţă din ce în ce mai mare imprimeria şi librăria de la Amsterdam. Ei 
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au publicat operele lui Descartes, Pascal, Moliere, Grotius, Comenius, 
Milton în 12°, folosind marca tipografică Minerva sub deviza "Ne extra 
oleas ", marcă ce va fi menţinută pînă la moartea lui Daniel Elsevier în 
1680, după care văduva lui lichidează toată afacerea. Soarta officinei din 
Amsterdam este urmată în 1712 şi de atelierele din Leyda. 

Ediţiile elseviriene aflate în diferite biblioteci din ţara noastră sînt 
destul de puţin cunoscute datorită lipsei unor cercetări generale, care ar 
fi trebuit, să cuprindă cel puţin marile biblioteci ale ţării. Din aceste con
siderente am ales ca temă de cercetare ediţiile elseviriene aflate în biblio
teca fostului Colegiu Miko din Sf. Gheorghe. Comunicarea de faţă este o 
modestă contribuţie la cunoaşterea moştenirii culturale olandeze concre
tizată şi prin aceste tipărituri consemnate în biblioteca Colegiului Mik6, 
întrucît ele atestă încadrarea organică a vieţii culturale autohtone în tra
diţiile europene. Aceste ediţii comportă o problemă aparte, legate în mod 
direct de specificul formării bibliotecii, de provenienţa acestor cărţi. In 
total au fost depistate 24 elseviere, care vor fi prezentate şi într-o anexă, 
la sfîrşitul lucrării, sub forma unui catalog, după cîteva din criteriile 
folosite în munca de cercetare şi valorificare a cărţilor vechi.1 Se ,pune 
întrebarea, în ce biblioteci particulare, colecţii ale unor pasionaţi biblio
fili s-au păstrat elsevierele înainte de a intra în fondul bibliotecii noastre. 
Care a fost circulaţia acestor cărţi ? 

Colegiul Miko din Sf. Gheorghe a fost înfiinţat în 1859, ca urmare 
a efervescenţei culturale din a doua jumătate a secolului trecut. Istoricul 
colegiului - asupra căruia nu insistăm - cuprinde printre altele, şi for
marea şi dezvoltarea bibliotecii, conţinutul ei bogat oglindind procesul 
educaţional desfăşurat în cadrul şcolii. Deşi înfiinţată în a doua .iumătate 
a secolului al XIX-lea, nucleul de bază datează din secolul al XVI-lea, 
ca urmare a donaţiilor colecţionarilor Ferenczi J an os, Teleki Domokos 
senior şi Miko Imre. Fondul de bază al bibliotecii s-a creat prin donaţia 
lui Ferenczi, care în 1867 a donat colegiului colecţia sa compusă din 
1.100 volume. 

Ferenczi Janos (1789-1868), preot reformat, s-a născut la Aita Medie, 
efectuîndu-şi studiile la Tg. Secuiesc, Aiud şi Gottingen, manifestînd 
atenţie deosebită faţă de lingvistică, istorie şi medicină. Probabil în 
timpul şederii în Germania a reuşit să-şi procure cărţile editate în 
străinătate, care abordau diferite aspecte din domeniul istoriei şi ştiin
ţelor naturii. In cadrul donaţiei voluminoase am reuşit să depistăm doar 
două ediţii elsevieriene. 

Unul din exemplarele, operă a lui Justinus : Cum notis selectissimis 
Variorum .. . , Amstelodami, Apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, Anno 
1669, oferindu-ne mai multe posibilităţi să-i urmărim drumul parcurs, 
l-am ales pentru prezentare. Lucrarea se remarcă prin înalta măiestrie 
artistică a frontispiciului, precum şi prin numeroasele însemnări ale dife
ritelor posesori. Pe dosul copertei superioare găsim însemnarea "Est 
Josephi Benko", proprietarul cărţii, uha dintre personalităţile culturale 
remarcabile ale vremii. Benko Jozsef (1740-1814) a fost profesorul Cole-
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giului din Odorheiul Secuiesc, fiind ales în 1781 membru al Societăţii 
Oamenilor de Ştiinţă din Harlem. Este cert, că în 17G7 s-a aflat la Aita 
Medie, fiind preot tocmai în satul natal al lui Ferenczi J tmos. Probabil cu 
această ocazie a ajuns cartea de mai sus în proprietatea sa. Pe dosul foii 
liminare se află însemnarea: "Huius libri possidet Carolus Horvath", iar 
mai jos: "Possidet hunc librum Josephus Katai". Ex-libris-urile şi notele 
marginale aflate în această carte sugerează circulaţia cărţii, precum şi 
nivelul de cultură al posesorilor. 

Dintre donatori se remarcă Teleki Domokos senior (1810--1876), care 
alături de Miko Imre a avut un rol important în crearea Colegiului Mik6. 
In 1876 lasă moştenire colegiului peste 6.000 de volume de cărţi, care 
reprezintă fondul de bază al bibliotecii vechi. Teleki Domokos a studiat 
dreptul, fiind adept al mişcărilor reformiste. Efectuează numeroase călă
torii în străinătate- Germania, Anglia, Elveţia, Olanda, Franţa, cu aceste 
ocazii aj ungînd în contact nemijlocit cu creaţiile culturale ale ţărilor 
respective. Manifestă un interes deosebit faţă de istorie. Lucrează opt 
ani la înregistrarea şi sistematizarea documentelor aflate în Biblioteca 
Teleki din Tg. Mureş. 

In stadiul actual al cercetărilor efectuate pe baza vechilor cataloage 
ale Bibliotecii Teleki din Gorneşti (Catalogus librorum in Ill. Bibliotheca 
Gernyeszegiensi Contentorum - 1854) am identificat 18 ediţii elsevie
riene, care după conţinut se pot prezenta astfel : istorie - geografie, 
filologie-beletristică, filolozie, drept, medicină, matematică. Citeva exem
plare din elsevierele donaţiei Teleki ridică o serie de probleme în privinţa 
însemnărilor de proprietate, care fac parte organică din soarta cărţii, 
dîndu-ne drumul spiritual pe care 1-au parcurs volumele. Din acest punct 
de vedere o importanţă deosebită are opera lui Henricus Regius: Funda
menta physices ... , Amstelodami, apud Ludovicum Elsevirium, A. 1646, 
cu marca tipografică Minerva şi dev]za "Ne extra oleas", coligată cu opera 
lui Henricus Regius: Fundamenta Medica, Ultrajecti, apud Theodorum 
Ackersdycium, anno 1647. 

Cartea este legată în pergament, pe copertă avînd imprimate iniţialele 
G.C.C., precum şi anul 1650, dată care se referă la primul posesor al 
cărţii. In ordine cronologică urmează ex-librisul de pe dosarul copertei 
superioare : "Johannis Apatzaei. A. 1651. Maji, Trajecti ad Rhenum". 

Apâczai Csere Janos (1625-1659) a fost unul dintre cele mai repre
zentative personalităţi culturale ale secolului al XVII-lea, remarcîndu-se 
prin vaste cunoştinţe de pedagogie, filozofie şi educaţie, fiind un promo
tor al învăţămîntului public în limba maternă, devenind astfel un pre
cursor al iluminismului. După studiile ce le-a urmat în ţară, în perioada 
1648-1653 urmează cursurile diferitelor universităţi din Olanda. Intii Ia 
Franeker, apoi la Leyden şi Utrecht şi în sfîrşit, la Harderwijk, unde 
primeşte şi titlul de doctor în teologie. Din 1651 este profesor al Univer
sităţii din Utrecht, unde începe să-şi redacteze opera principală Magyar 
Enciclopeclia (Enciclopedia Maghiară). In timpul şederii în Olanda, în stu
diile sale este influenţat de Descartes, Regius cartezianul, personalităţi 
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remarcabile ale ştiinţei vremii. Nu întîmplător cumpără Apaczai în 1651, 
în timpul şederii la Utrecht, cartea lui Regius, fapt consemnat şi în carte. 
!nsemnările minuţioase de pe paginile exemplarului dovedesc că a stu
diat cu deosebită atenţie în mod critic conţinutul ei, folosindu-se în 
capitolul VII al Enciclopediei de constatările lui Regius -medic vestit al 
vremii - referitoare la medicină şi ştiinţele naturii. In 1635 Apaczai se 
reîntoarce în Transilvania, aducînd şi cărţile procurate în Olanda. 

In continuare, pe foaia de titlu, sub anul apariţiei, este însemnarea 
"Ex libris Georgii Martonfalvi ab Ao 1662", ceea ce atestă faptul că 
acest exemplar a ajuns apoi în proprietatea profesorului calvinist din 
Oradea, Martonfalvi Gyorgy. După cucerirea cetăţii Orad'ei de turci, în 
1660, împreună cu cîţiva elevi pleacă la Debreţin, unde în 1664 este 
ales rector. Pe foaia de titlu, lîngă marca tipografică Minerva găsim 
însemnarea lui din 1665, ceea ce denotă că această carte şi la Debreţin 
se afla încă în proprietatea lui: "Ex oblatione Clarissimi Doctissimi Domini 
Georgii Martonfalvi Illustris Scholae Debrecinae Professoris Quondam 
Praeceptoris dilecti, Accepi in Coll. N. Enyediensium Anno 1665, mense 
octombri Georgius Inczedi". Totodată, reiese că în acelaşi an a donat-o 
lui Georgius Inczedi. 

Un alt ex libris, din 1672, aflat pe fila de titlu, sub marca tipogra
fică, aminteşte de Inczedi Mihaly de la Colegiul din Aiud, probabil fiul 
lui Georgius Inczedi. In 1678 cartea este cumpărată de Fejervari Istvan 
("Stephani Fejervari preceptor Jehova, emptus ao. 1678"), care mai tîrziu, 
în 1683-1684 studiază medicina la Leyden, iar după ce revine în Transil
vania, devine medic vestit. Opera sa Dissertatio inaug. medica de scorbuto, 
editată în 1684 la Leyden, este dedicată lui Teleki Mihaly. Legăturile 
strînse dintre el şi familia Teleki sînt atestate şi de însemnările aflate pe 
foaia de titlu a coligatului : "Est Stephani Fejervari Doctoris in Aula 
Telekiana". Întrucît în continuare nu mai apar alte însemnări, presupu
nem că, în ultimă instanţă, cartea ajunge în proprietatea familiei Teleki. 

Faptul că o asemenea carte, cu un conţinut atît de progresist - gîn
dindu-ne la stările vremii - a fost editată, dovedeşte încă odată şi sub 
acest aspect, activitatea spirituală progresistă a tipografiei Elsevier din 
Amsterdam. In acelaşi timp, ex-libris-urile manuscrise, notele marginale 
care ne dau informaţii precise de-spre circulaţia cărţii, ne creează posibi
litatea cunoaşterii preferinţelor spirituale ale unor reprezentanţi de 
marcă ai istoriei culturii şi ştiinţei din ţara noastră, unde ideile înaintate 
ale vremii încep să pătrundă şi pe această cale, ele stabilind contactul 
organic cu ideile progresiste care circulau în ţările Europei apusene. 

Un alt exemplar foarte interesant din donaţia Teleki este cartea lui 
Hugo Grotius: Dissertationes . . . , apărută în 1645 în tipografia din Am-
sterdam a lui Ludovic Elsevier, care a reuşit să adune în jurul editurii 
sale mai ales oameni cu idei înaintate, liberale, editînd alături de operele 
lui Descartes şi creaţiile eminentului savant şi om de stat din Olanda, 
Hugo Grotius. 
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La marginea superioară a foii de titlu întîlnim din nou ex-libris-ul 
lui Apaczai Csere Janos, din păcate însă fără dată. Însemnările din carte, 
în special cele de la capitolul "De ratione studiorum dissertatio ad Jodo
cum Lodensteinium", dovedesc un studiu deosebit de amănunţit. 

Din cadrul literaturii clasice latine amintim ediţia elsevieriană a 
lui Sulpitius Severus: Opera Omnia apărută în 1656 la Amsterdam, care 
S(-� remarcă prin execuţia tipografică remarcabilă, avînd un frontispiciu 
cu gravură în metal, reprezentînd figuri simbolice. Pe prima foaie Urni
nară găsim ex-libris-ul lui Teleki Jozsef (1738-1796), discipolul cărtu
rarului Bod Peter, preocupîndu--se de filozofie, istorie şi teologie la uni
versităţile din Basel şi Leyden. A fost în strînsă prietenie cu savantul 
şi profesorul universitar Daniel Cornides, care o perioadă îndelungată i-a 
fost şi secretar. După moartea lui Cornides, cumpără valoroasa sa biblio
ted. Astfel se poate explica faptul că în cadrul donaţiei Teleki Domokos, 
aflată în biblioteca Colegiului Miko, sînt numeroase volume pe care se 
află ex-libris-ul lui Daniel Cornides. 

Ultima donaţie, în ordine cronologică este cea a lui Miko Imre 
(180:)-1876). Evocînd date biografice ne dăm seama de vastele cunoştinţe 
şi activitatea culturală foarte bogată a donatorului. Politicianul şi isto
ricul Miko Imre a sprijinit în special uniunile şi mişcările culturale din 
Transilvania, fiind unul dintre fondatorii Uniunii Muzeale din Transil
vania, avînd un rol important şi în crearea Universităţii din Cluj. In 1859 
a fondat Colegiul Miko din Sf. Gheorghe, acordînd sprijin şi celorlalte 
şcoli din Transilvania. Desfăşoară o activitate literară multilaterală, dar 
in primul rînd se remarcă prin munca sa de istoric, arheolog şi istoric 
literar. Volumele aflate în biblioteca sa prin conţinutul lor reflectă gama 
largă a preocupărilor sale, cuprinzînd foarte multe domenii ale ştiinţei şi 
culturii. Donaţia lui, cuprinzînd 1.619 de volume, este lăsată moştenire 
în 1881 Colegiului Miko, unde se află şi în prezent. In cadrul donaţiei 
Miko am reuşit să depistăm 4 ediţii elsevieriene, operele lui Seneca în 
3 volume şi al lui Florus, cărţi la care pe dosul copertei se află ex
libris-ul tipărit al lui Mik6 Imre, care atestă proprietatea. Circulaţia lor, 
deocamdată, nu poate fi clarificată, întrucît nu au alte însemnări manu
scrise şi ca atare, nu ne putem da seama de modul cum au ajuns în 
Transilvania. 

Prin aspectele prezentate mai înainte am intenţionat să clarificăm 
căile şi mijloacele prin care ediţiile elsevieriene au pătruns în diferite 
zone ale ţării şi totodată să atragem atenţia asupra stării de spirit, a 
intereselor şi preocupărilor cărturarilor din vremea respectivă, asupra 
modului cum au reuşit să stabilească şi să menţină contactul cu ideile 
înaintate, cu centrele culturale din Europa, şi să acordăm cinstea şi 

onoarea acelor creaţii remarcabile, care încă din secolele XVI-XVII au 
reuşit să ridice cartea la rangul înalt ce i se cuvine. 



CATALOGUL EDIŢIILOR ELSEVIERIENE EXISTENTE IN 
COLECŢIA BIBLIOTECII COLEGIULUI MIK6 DIN spr GHEORGHE 

Nr. 1. 

BURGERSDICIUS, Fr. 

1622 

!DEA PJ-IILOSOPHIAE NATURALIS, COLLECTA ET CONSIGNATA 

A FRANCON E BURGERSDICIO, LIB. ARTIUM MA GISTRO, ET IN 

ACADE.LY.l!A LUGDUNO BATA VA LOGICES ET ETHICES PROFES

SORE ORDINARIO. LUGDUN BATAVORUM, APUD BONAVENT. ET 
ABRAHAMUM ELZEVIRIUM. ANNO 1622. 12°. 

Bibliografie: Willems, Al. , p. 55, nr. 192. 
Paginaţie: 4 f. liminară + 110 p + 1 f. errata 
Marca tipografică: Solitarul 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 

Nr. inv.: 9 
1625 

Nr. 2 

THORIUS, RAPHAEL 

HYMNUS TABACI, AUTORE RA PHAELE THORIO. 

LUGD. BAT. TYPIS ISAAC! ELSEVIRIJ, 1625. 4o 
Bibliografie: Willems, Al., p. 66, nr. 246. 

Paginaţie: 4 f. liminară +55 p 

Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 

Nr. inv.: 174 
1629 

Nr. 3 

SELDENUS, IOANNIS 
DE DIS SYRIS SYNTAGMATA II . . .  EDITIO ALTERA, EJYIENDA-

TIOR ET TERTIA PARTE AUCTIOR. AD VIRUM AMPLISS. DANIE

LEM HEINSIUM. LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA BONA
VENTURA ET ABRAHAMI E1.SEVIR. ACAD. TYPOGRAPH. 1629. go 
Bibliografie: Willems, Al., p 84, nr. 322. 
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Paginaţie: 20 f. liminară +373 p. 
Marca tipografi că: Solitarul 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Ins. de propr: F. titlu "Sigismund N. Borosnyai" 
Nr. inv.: 2678 

1631 
Nr. 4 

BARLAEI, CASPAR 
POEMATUM EDITIO NOUA, PRIORE CASTIGA TOR ET ALTERA 
PARTE AUCTIOR. CUM PRIVILEGIO LUGDUNI BATAVORUM. EX 
OFFICINA ELZEVIRIANA. ANNO 1631. 12a 
Bibliografie: Willems, Al., p. 88, nr. 344 
Paginaţie: 8 f. liminară +511 p 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Nr. inv.: 14 

1633 
Nr. 5 

RIVET, ANDR. 
THEOLOGICAE ET SCHOLASTICAE EXERCITA TIONES CXC. IN 
GENESIN . . . LUGDUNI BATAVORUM, EX OFFICINA BONAVEN
TURA ET ABRAHAMI ELZEVIR. ACADEMIAE TYPOGHAPH. ANNO 
1633. 4° 
Bibliografie: Willems, Al., p 97, nr. 388 
Paginaţie: 4 f. liminară +916 p +9 f. index 
Marca tipografi că: Solitarul 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Nr. inv.: 646 

Nr. 6 

SENECA, L.A 

1639 

L. ANNAE! SENECA PHILOSOPHI TOMUS SECUNDUS IN QUO 
EPISTOLA E ET QUAESTIONES NA T URALES. LUGDUN BATA
VORUM. EX O FFICINA ELSEVIRIANA, 1639. 12° 
Bibliografie: Berghman, G., p. 8, nr. 13 
Paginaţie: 719 p. 
Marca tipografică: Solitarul 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Nr. inv.: 20 

Nr. 7 

SENECA, L.A 

1639 

L. ANNAEI SENECA RHETORIS, SUASORIAE, CONTROVERSIAE 
CUM DECLAMATIONUM EXCERPTIS. EX ULTIMA ANDREAE 
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SCHOTTI RECENSIONE. TOMUS TERTIVS. LUGDUN BATAVORUM. 
EX OFFICINA ELSEVIRIANA. 1639. 12° 
Bibliografie: Berghman, G., p. 8, nr. 13 
Paginaţie: 443 p. +82 f. liminară 
Marca tipografică: Solitarul 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Nr. inv.: 21 

1645 
Nr. 8 

GROTIUS, HUGO 
H. GROTII ET ALIORUM DISSERTATIONES DE STUDIIS INSTI

TUENDIS. AMSTERDAM!, APUD LUDOVICUM ELZEVIRIUM, ··A 
1645. 12° 
Bibliografie: Vvillems, Al., p. 260, nr. 1028 
Paginaţie: 4 f. liminară +688 p 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Ins. de propr.: F. titlu "J oh. Apatzaei" 
Nr. inv . : 889 

1646 
Nr. 9 

REGIUS, HENRICUS 

, .  

HENRICI REGII ULTRAIECTINI FUNDAMENTA PHYSICES 

AMSTELODAMI, APUD LUDOVICUM ELZEVIRIUM. A 1646. 8° 

Bibliografie: "Tillems, Al., p. 264, nr. 1043 

Paginaţie: 8 f. liminară +306 p 
Marca tipografică: Minerva 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Ins. de propr.: Coperta superioară: GCC 1651 

\. . 
Forzaţ "Stephani Fejervâri receptor Jehovah, 

emptus Anno 1678 die 3 Maji" 
· 

"J ohannis Apatzaei. A o 1651. Maji Trajecti 
ad Rhenum" 

Nr. inv.: 26/392 

F. titlu: "Ex oblatione Clarisismi Doctissimi 
Domini Georgii Martonfalvi Illustris 
Scholae Debrecinae Professoris quondam 
Praeceptoris dilecti, Accepi in Coli. · 

, . 

N. Enyediensium Anno 1665, mense octobri 
Georgius Inczedi" 
"Ex libris Michaelis . Inczedi. A o 1672" . , · 

Coligat: Regius, Henricus: Fundamenta Medica, Ultrajecti; 1647. 

9 - ALUTA XII-XIII 
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1653 
Nr. 10 

APOSTOLII, MICH . 
... CENTURIAE XXI PROVERBIORUM EX O PTIMIS A UCTORIBUS 
GRAECIS COLLECTA E A MICHAELE APOSTOLIO, BYZANTINO. 
CUM V. C. PETRI PANTINI, TILETANI, VERSIONE ET NOTIS 
IPSIUS AC ALIORUM DOCTORUM, QUIBUS ADAGIA ILLUSTRAN
TUR ET SUIS AUCTORIBUS ASSIGNANTUR. CUM INDICIBUS 

LOCUPLETIBUS. ITEM PATRIARCHAE GREGORII CYPRII PRO
V ERBIA. LUGDUNI BATA VORUM, APUD JOHANNEN ET DANIE
LEM ELLEVIER 1653. 4o 

Bibliografie: Willems, Al., p. 178, nr. 718 
Paginaţie: 8 f. liminară +387 p. + 15 f. li mi nară 
Marca tipografică: Solitarul 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Ins. de propr.: Forzaţ: "D. Michaeli Torda mittit Giskraus Zyll Ultrajecti 

1653. 20 Aug." 
Nr. inv.: 8352 

Nr. 11 

JUSTINUS 

1656 

HISTORIARUM EX TROGO POMPEIO LIB XLIV CUM NOTIS 
ISAAC! VOSII. 
AMSTELODAMI, EX OFFICINA ELZEVIRIANA, Anno 1656. 12° 

Bibliografie: Willems, Al., p. 308, nr. 1203 
Paginaţie: 6 f. liminară +330 p. + 19 f. liminară index 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Ins. de propr.: Forzaţ: "Car. Teleki" 
Nr. inv.: 2659 

1656 
Nr. 12 Coligat. cu nr. 16 

SEVERUS, SULPITIUS 

OPERA OMNIA QUAE EXTANT. AMSTELODAMI, EX OFFICINA 
ELZEVIRIANA Ao 1656. 12o 

Bibliografie:- Willems, Al., p. 309, nr. 1207 
Paginaţie: 328 p 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Ins. de propr.: Forzaţ: "Samuelis Tetsi" 

"Biblioth. J osephi Szilâgyi ab Âkosfalvi" 
"Josephi Teleki minores" 

Nr. inv.: 2621 
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1660 
Nr. 13  

COCCEIUS, JOH. 
DISPUTATIONUM THEOLOGICARUM DE RESPONSIONIBUS ET 
QUAESTIONIBUS JUDAICIS, SECUNDA AGENS ... SUMPTIBUS 
ACADEMIAE, LUGDUNI BAT A VORUM, APUD JOHANNEM ELSE
VIRIUM, ACADEM. TYPOGRAPH. 1660. 4° 
Bibliografie: Berghman, G ., p. 13, nr. 28 
Paginaţie: Signatura A2 • • • • • •  Tt4 
Marca tipografi că: Minerva 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Ins. de propr.: Coperta superioară: Pâsztor Istvân 
Nr. inv.: 41 .1 

1661 
Nr. 1 4  
COMENIUS, J.A , 
JANUA LINGUARU.l\J RESERATA QUINQ UE LINGVIS . .. CUM QUIN
TUPLICI INDICE. A NATHANAELE DUESIO, IN IDIOMA GALLI
CU!vl ET ITALICUl\/l TRANSLATA, ET IN HAC TERTIA EDITIONE 
ACCURATE EMENDATA ATQUE CORRECTA ... AMSTELODAMI, 
APUD LUDOVICUM ET DANIELEM ELZEVIRIOS. 1661. 8° . 
Bibliografie: Willems, Al., p. 322, nr. 1270 
Paginaţie: 10  f. liminară +863 p. 

/ Marca tipografi că: Minerva 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Nr. inv.: 2686 

Nr. 15  
1664 

OVIDIUS , 
OPERUM P. OVIDII NASONIS. T01\1US II. QUI XV METAMOR
PHOSEON, SIVE TRANSFORMATIONUM, LIBROS CONTINET .. 
AMSTELODAMI, TYPIS DANIELIS ELZEVIRII. 1664. 24° 
Bibliografie: Willems, Al., p. 342, nr. 1345 
Paginaţie: 292 p 
Marca tipografi că: Minerva 
Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Nr. inv.: 43 

1667 
Nr. 16  

PRUDENTIUS, A 

. .  '; 

Colig. cu nr. 12 

QUAE, EXTANT NICOLAUS HEINSIUS DAN. FIL. EX VETUS
TISSIMUS EXEMPLARIBUS RECENSUIT ET ANIMAD' VERSIO
N ES ADJECIT. AMSTELODAMI, APUD DANIELEM ELZEVIRIUM, 
1667. 12° 

9* 
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Bibliografie: Willems, Al. , p. 355, nr, 1386 
Paginaţie: 167 p. +8 f. liminară 
Marca tipografică: Minerva 
.Provenienţa: Donaţie Teleki Domokos 
Nr. ,inV.: '2621/A 

1668 
NC'17 

MATTHIAE, CHRISTIANUS 

12 

THEATRUM HISTORICAR UM THEORETICO-PRA CTICUM. IN 
QUO QUATOR MONARCHIAE NEMPE PRIMA, QUAE EST BABY
LONIARUM ET ASSYRIOR UM; SECUNDA, MEDORUM ET PER
SARUM ... AMSTELODAMI, APUD DANIELEM ELZEVIRIUM, 1668. 4o 
Bibliografie: Willems, Al. , p. 359, nr. 1397 
Paginaţie: 36 f. liminară+1144 p.+18 p. 
Marca tipografică: Minerva 
Provenienţa: Donaţie Ferenczi J ânos 
Ins. de propr.: Forzaţ: "Prossidet Johannes D. Kovâts" 
Nr. inv.: 77 

1669 
,Nr . .  18 

JUSTINUS 
CUM NOTIS SELECTISSIMIS VARIORUM BERNEGGERI BON
GARSY, VOSSY THYSY. EDITIO ACCURANTISSIMA. ACC URANTE 
S.D.M.C. AMSTELODAMI, APUD LUDOVICUM ET DANIELEM ELZE
VIRIOS. Anno 1669. 8° 
Bibliografie: Willems, Al., p .. 363, nr. 1409 
Paginaţie: 12 f. liminară +547 p. +36 f. liminară 
Provenienţa: Donaţie Ferenczi J ânos 
Ins. de propr: Forzaţ: "Est Josephus Benko" 

· · 
Prima f. liminară verso 

' · L 

Nr. inv.: 48 

"Huius libri possidet Carolus Hor
. vâth" 
"Possidet hunc librum J osephus 
Kâtai" 

1672 
Nr. 19 

SENECA, L..A 
:O PERA; QUAE EXTANT, INTEGRIS J UST! LI PSI!, J. FRED. 
GRONOVII, ET SELECTIS VARIORUM COMMENTARIIS ILLUS
TRA:.\A'CCEDUNT LIBER TI FROMONDI ... TOMUS 1. AMSTELODAMI, 
ARUD:. DANIELEM ELSEV�RIUM, 1672. 8° . 
. BibJliografie:� :Willems, Al. , .. p. 379, nr. 1477 
Paginaţie: 28 f. liminară +869 p. 
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Marca tipografi că: Minerva 
Provenineţa: Donaţie Mik6 Imre 

133 

Ins. de propr.: Forzaţ: "D. Kizon hunc librum dono dedit Henrico Fri-
derico Pfannzuche. 15 April 1782" ; · 

Nr. inv.: 1868 

Nr. 20 

SENECA, L.A. 

Supralibros: Blazonul familiei Mik6 

1672 

OPERUM TOMUS SECUNDUS . . .  AMSTELODAMI, APUD .DANIR:. 
LEM ELSEVIRIUM 1672. 8° 
Bibliografie: Willems, Al., p. 379, nr. 1477 
Paginaţie: 2 f. liminară +998 p. +43 f. liminară index 
Provenienţa: Donaţie Mik6 Imre 
Ins. de propr.: Pe dosul copertei superioare supralibros: Blazonul fami

liei Mik6 
Nr. inv.: 1869 

Nr. 2 1  

SENECA, L.A 

1672 

RHETORIS O PERA. TOMUS TERTIUS. 
DANIELEM ELSEVIRIUM, 1672. 8° 
Bibliografie: Willems, Al., p. _379, nr. 1477 
Paginaţie: 12 f. liminară+750 p 

AMSTELODAMI, APUD 

Marca tipografi că: Minerva 
Ptovenienţa: Donaţie Miko Imre 
Nr. inv. : 1870 

Nr. 22 

FLORUS, L.A 

1674 

• •  : 1 • 

CUM NOTIS INTEGRIS CL. SALMASII ET SE LECTISSIMI VARIO-
RUM ACCURANTE S.M.D.C. ADDITUS ETIAM L. AMPELIUS 
EX BIBLIOTH ECA. CL. SALMA SI!. AMSTELODAMI, EX OFFICINA 
ELZEVIRIANA, Anno 1674. 8° 
Bibliografie: Willems, Al. , p. 382, nr. 1490 
Paginaţie: 8 f. liminară +588 p. +54 f. liminară index 
Provenienţa: Donaţie Miko Imre 
Ins. de propr.: Forzaţ: supralibros Blazonul familiei Mik6 
Nr. inv. : 1867 

1678 
Nr. 23 

LIVIUS, TITUS 
HISTORIARUM AB URBE CONDITA TOMUS SECUNDUS. AMSTE-
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LODAMJ, APUD DANIELEM ELSEVIRIUM , 1678. 8° 
Bibliografie: Willems, Al., p. 402, nr. 1568 
Paginaţie: 1080 p. +40 f. liminară 
Marca tipografi că: Minerva 
Provenineţa: Donaţie Mik6 Imre 
Ins. de propr.: Forzaţ: supralibros Blazonul familiei Mik6 
Nr. inv.: 2851 

16'78 
Nr. 24 

LIVIUS, T ITUS 

14 

HISTORIARUM AB URBE CONDITA TOMUS TERTIUS. AMSTE
LODAMI, APUD DANIELEM ELSEVIRIUM, 1678 . 8° 
Bibliografie: Willems, Al. , p. 402, nr 1568 
Paginaţie: 1080 p. +42 f. liminară 
Marca tipografi că: Minerva 
Provenienţa: Donaţie Mik6 Imre 
Ins. de propr.: Forzaţ: supralibros Blazonul familiei Mik6 
Nr. inv.: 2850 

NOTE 

1 Se va menţiona: autor, titlu, locul apariţiei, tipografia, editura, anul, formatul, biblio
grafia, paginaţie, provenienţa, lnsemnările de proprietate; nr. de inventar. 



Foaia de titlu al lucrării "Theatrum hir;;tori
cum . .  !', Amsterdam, 1668. 

:S;u;Ji(oriiill. ��!ro��. (11111 
D�d.�mlll!Îcilm� 1!-:l'.l���l��is. 

lllli' ... . 
<!\li111'lll;!!;�!'i$i;g;�l0t'Îfl'� 

't�iilfll�ijlll'�ms • 

Foaia de titlu a lucrării lui Se
.neca. Leiden, 1639. 

Foata de titlu al lucrării lui Henri
cus Regius "Fundamenta physices". 

Amsterdam, 1646. 
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Kivonat 

"A sepsiszentgyorgyi 1:i:ik6 Kolh�gium regi konyvtai·all�k 'El�evir Jdadvânyai cimii dolgo 
zat a hires nemetalfoldi Elzevit nyomdasz es ktinyvkia do CSS<lâd XVŢ :-:: XV I I .  szâzadi tevekeny
s�gere vonatkoz6 adatokat jsmertet. A Mik6 Kollegium konyvtaf:aban ta1alhat6 konyveket a 
dolgozat szerzilj e a nyomdasztcchnil�a, tartalom, valamint abb6J ·S, )l·ZempontbOl elemzi, ho gy 
mily m6don j utottak - nehany, at' crdelyi muvelodesi elet kiernclkedo szemelyisegeinek -
Ferenczi J anos, id. Teleki Domokos es Mik6 Imre tula j dohab a. Ugyanakkor hemutatj a az E1ze
vir kiadvânyok miiveszi saj atossâgait, es ktiltintis figyelmet szentel a ktinyvekben levil bcj egy
z�sekre, melyek muvel6 destorteneti j elent6seggel birnak. 

Zusamrnenjassung 

Oie in der Bibliothek des Mik6 K ollegiums vorh egcnde Arbcit "Elscvierischc Ausga ben " 
prăsentiert verschiedene Aspekte aus dem Schaffen, dcr als Drucker und Herausgeber bekannten 
niederlăndischen Dynastie El sevier aus dem XVI und X V I I .  Jahrhundert. 

Die sich im Mik6 Kollegium befindlichen Bticher werden aus mehreren Gesichtspunkten 
analysiert : dem des Druckens, des Inhalts sowie aus dem, wie sic in den Besitz einiger herv or
ragenden Personlichkeitcn im kulturellen Le ben Transilvaniens, wie Ferenczi J an os, Teleki 
Domokos Senior oder Mik6 Imres gelangt sind. D esgleichen Werden spezifische Darstellung o der 
Randbemerkungen betrifft, welche das Allgemeinbild der Zeit vervollkommen. 



EGY HAROMSZÉKI KÉZIRATOS RECEPTKÖNYV 
1828-BÓL 

FEJÉR ANIKÚ 

"A konyhatudomány épp úgy megérdemli a históriai tanulmányozást, 
mint minden tudomány, egyrésze a biótikának, az élet tudományának." -
mondta Jókai Mór, a múlt század romantikus regényíró ja, aki többek között 
a természet, a természetes élet és a népélet ismerője is volt.l 

Köztudomású, hogy az utóbbi évszázad folyamán az egyre rohamosabb 
urbanizáció következtében az életmód legköznapibb tartozékai, így a táp
lálkozás hagyományai is rengeteget változtak. A régi korok főzési szokásait, 
fűszereit, edényeit, mértékegységeit és receptjeit kéziratos és nyomtatásban 
megjelent szakács- és receptkönyvekből ismerhetjük meg. 2 J óliehet ezek 
a köznemesi és polgári konyhák számára készültek, a néprajzkutatást is érdek
lik, mivel a módosabb és igényesebb rétegek étkezési szokásai, bevált fűszerei 
és receptjei javarészét átvette a köznép is, amely aztúrr a maga adottságainak, 
ízlésének, életmódjának megfelelően módosította. 

Schram Ferenc, e kérdés kutatója megállapítja, hogy az átvétel folya
mata ezen a területen gyorsabb volt, mint a mindennapi élet más vonatko
zásaiban, mivel legtöbbször a nemesi - polgári család konyháin dolgozó 
szakácsnők, konyha-és cselédlányok a nép köréből kerültek kiS. 

1818-ig 12 magyar nyelvfí szakácskönyvről van tudomásunk,4 amelyek 
kéziratos másolatban terjedtek, és egy kivételével nyomtatásban is megje
lentek. Ezeket a szakácskönyveket szakácsok, "főmesterek" írták, köztük 
pl. az Apaffy Mihály fejedelemé is. Korunkra kevés példány maradt belőlük, 
azoknak is nagyobb része Erdélyből.5 

A háromszéki nemesi étkezési szokásokról ezideig csak Apor Péter leí
rásából tudtunk. 6 Noha ez sok vonatkozást feltár, a kérdés alaposabb megis
merése további régi szakács-és receptkönyvek tanulmányozását feltételezi. 
Az 1800-as évek elejéről kevés kéziratos receptes könyv maradt fenn Három
székről. Ilyent találtam Esztelneken Köntzei Mariska nyugalmazott taní
tónőnél, akinek valószínűleg Illyefalvárúl került tulajdonába. A szakácskönyv
nek nevezett receptes könyvet "jegyezte: Szotyori N agy Istvánné születtet 
Oliveti és illyefalvi Petke Anna" 1828-ban. Az illyefalvi ·petke család eredete 
az 1600-as évek elejéig nyúlik vissza. A család egyik ága az okmányok sze
rint kezdettől fogva címeres "nobilis", a másik ág viszont "oppidanus" (székely 
mezővárosi polgár) volt.7 
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A Szotyori Nagy Istvánné kézira
tos könyvében előforduló receptek 
nyersanyagának egy részét, például a déli 
gyümölcsöket és az idegen eredetű fűsze
reket csak módosabb családok szerezhet
ték be. 

A gyűjtemény többnyire németes 
ételeket tartalmaz, benne sajnálatos mó
don nagyon kevés erdélyi ételt találunk. 
A kézirat kevés apró húsból készült gulyá-

sos húsfélét köz öl, alig talál juk nyomát a 

káposztás ételeknek, melyek különösen 

Erdélyben régóta elterjedtek és kedveltek. 

Káposztából két receptet említ a szerző: 

"Fodor káposzta tengeri hallal" "Fodor 

káposztából leves". A rakott és töltött 

káposzta épp úgy hiányzik; mint régen 

kedvelt vad szárnyasainkból, a fogolyból 

és fácánból készült ételek. Csak a hamis 

fo goly és fácán készítését ismerteti. 
"Tsirkéből Fogoly mad ár", "Kappan y 
Fátzá n módra bétsinálni". 

A könyv érdekessége, hogy nem található benne a fűszerek között az akkor 
már ismert paprika, de burgonyás étel sem, pedig ekkor már hazánkban is 
ismerték a burgonyát, amely a XV I II. századtól már a nép között is elterjedt. 
Nem esik benne szó a paradicsomról sem, amely a Törökország felől a XVII. 
században szintén meghonosult nálunk is. A tészta receptek közül nem sze
repelnek a ma divatos rétesek és palacsin ták.. Más szakácskönyvekről szóló 
tanulmányok tanulságát is figyelembe véve, arra a következtetésre jutottam, 
hogy a szerzők nagyrészt azokat a recepteket írták le, amelyeket különleges
nek tartottak, és csak ritkán készítettek el. Elképzelhetetlen az a székely 
ko ny ha, mely ne használt volna burgonyát , káposztát, zöld, vagy szem es 
paszulyt. Az egyszerű ételeket mindenki tudta készíteni, ezek nem szorultak 
leírásra. Ezért nem találunk a kéziratban mindennap elkészíthető ételrecep
teket. A könyv nem kezdő háziasszonyok számára íródott, hanem mint a re
ceptekből is kitűnik, a sorok írója feltételez némi főzési tapasztalatokat, 
ami kitűnik az ilyenféle utalásokból is, mint például "Tisztítsd meg a Patzalt, 
mint szokták". 

Lehet, az utolsó 15 receptet másolta, mert az egyiknél megjegyzi :  
"Én úgy gondolom, hogy bor helyett te jet töltvén rá, az is jó volna". 

Találgatásokra vagyunk utalva, mi lehetett a kézirat szerzőjének célja 
a receptek összegyűjtésével? Feljegyezte az általa ismert, kipróbált recep
teket a maga használatára, vagy azért, hogy megmaradjanak valamelyik 
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utódjának? Egy teljesebb gyűjteményből másolta át azokat, amelyeket 
magának fontosnak tartott, vagy kinyomatatás céljából állította volna ösz
sze receptkönyvét? 

A kézirat korához képest nagyon jó állapotban maradt meg, s így fel
tételezhető, hogy konyhán nem igen használ ták. A 18 X 22 cm méretű kézi
rat fűzött, kötése keményhátú. J ól olvasható , iskolázott szép női írással 
íródott. A receptek sorrendjét minden fejezetben 1-el kezdődő arab számmal 
jelölték meg. A lapok két centiméteres széllel margázottak és 145-ig arab 
számokkal számozta azokat a kézirat írója. 

A munka négy részből áll. Az első rész címét nem ismerjük, mert a 
könyvből két lap hiányzik ,ez 65 receptet tartalmaz. A második rész cime 
Tortáta és egyéb lisziből való étek, ez 45 receptet közöl. A harmadik rész a 
Böjti napokon való étkeket gyűjti össze, szám szerint 107-et. r\ negyedik részben 
Levesek és egyéb húsnemű étkek 7 4 receptjét ismerjük meg. Az előbbi, összesen 
291 recept után még 15 étel készítési módját olvashatjuk; ezt utólag valaki 
más írta le. A könyv végén található lHutató Tábla betűrendben sorolja fel a 
recepteket, feltüntetve a levél (oldal) számokat. A receptek csoportosítása 
nem mindig következetes, mert például a második részben a tartáták és 
fánkok közé több mint hat féle kolbászt is besorol. 

Itt nem lehet célunk a receptkönyv közlése; e helyett a kézirat recept
jeiből és leírásaiból megismerkedünk a XVIII. századvégi módosabb három
széki ko ny ha nyersanyagai val, fűszereivel, edényeivel, mértékegységeivel, 
valamint az ételek készítési technológiájával. 

N yersanyagok, izesítők, színezők 

A nyersanyagokat a szerző külön nem sorolja fel, ezeket a receptekből
ismerjük meg. Az ételek többségének alapanyaga a hús: 24 recept fogialko
zik a bornyú hús, 7 recept foglalkozik a ichény hús, 18 a baromfi hús, 3 a malac 
hús, 3 a bárány hús, 31 a hal, 18 a rák, 3 a csiga, l a iekenyősbéka, 3 a vad 
hús, 28 pedig a belsőség (máj, bél, zuza) elkészítési módjaival. 

A borjúhús részeiből feldolgozták az édesmáját, a fejet, a velőt, a tzombot, 
a karménátát (karaj), a vesefaggyút, a belet, a címert, a farkat és a vért. Ezekkel 
kapcsolatos receptek: Bornyúhúsból kolbász, hornyúbélből kolbász , töltött 
bornyú gyomor, Húsból fántzel (palacsinta), vagdalt bornyúhússal Kármonádl, 
bornyúhúsból Stofáta, májból leves, hornyúbélből kása vagy tortáta. A tehén 
húsrészeiből hasznosították a patzalt, a marhanyelvet, az ökörfarkat, a tőgyet, 
a bélpecsenyét, a velőscsontot. Ezekből készült a Töltött patzal, Marinátas (vadas) 
tehénhús, Tehénhús vad hús formába, Sült patzal bétsinálva, It1�arhanyelv töltve, 
a megkészített ökörláb. A bárány húsrészeiből megkészítették a tzimert, fejet, 
bárányfaggyú hártyát. Ilyen receptek: Bárány vagy borny úhús béts inálva, 
Töltött ......... bárány gyomor, Bárány tzimer bétsinálva. A sertés húsrészeiből 
a sodart , szalonnát, disznóorját, karmenátát, disznóherét és a malac vérét dolgoz
ták fel; az egyik receptből a T öltött malac készítési módj át tudjuk meg. A 
baromfiak húsrészei közül a májról, a zúzáról , a tsirke nyelőjéről, véréről szót 
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e jt, míg a mellet, combot, hátat, püspökfalatot nem említi. A baromfiból 
készült a Szalonnával töltött tsirke, a Tsirke bémarinátozva (vadasra pácolva), 
Tsirkéből fogolymadár, Tsirke Jagerlével (vadas). A húsrészek megne\· ezése 
a maihoz képest szegényes. Mai közhasználatú kifejezéseket, például fels ál, 
oldalas lapocka, a receptkönyv nem használ, csak így utasít: "Végy disznóhúst 
"végy bornyúhúst". Egyes ételeknél idegen kifejezéseket használ, például: 
Tsirkéből készitett Bigádi (?), Borny ú  húsból Stofáta (?), Bornyú hússal Kar
monadl. A húsból Fanizel-nél a bárány és a bornyú h ártya faggyát megtöltik 
és felgöngyölik. A bornyúhúsból Stofáta recept szerint szalonnával tűzdelt 
hornyúcombot sütöttek, s azt babérlevéllel, vereshagymával és citromhajjal 
fűszerezték. A halak közül a füstös halat, heringet, sztok fischi (tőkehal) , 
csukát, vizát, harcsát, szardellát, posárt, menyhalat, továbbá a rákot, a lekenyős
békát és a Micherl csigát (tengeri csiga) készítették meg. A hal húsrészei közül 
a tüdőt, a májat és a belet is hasznosították. E zzel kapcsolatos recepetek: 
Vizából Klődör (gombóc) , Tsuka béfsinálva, Tsuka kolbász, Rákból pástétom, 
Rákból Től gy, H al kolbásszal leves, Ts iga leves, Stokfisch (tőkehal J szardellivel, 
Rák zsemle. A rák húsából, farkából, héjából az ételek festésére szolgáló rák 
vaj at készítettek. 

A húsok mellett gyakran említett alap anyagok a tej és tejtermékek 
a bálmos, tejföl, tej, reszelt sajt, színvaj, írós vaj. Más zsiradékok: olaj, faolaj, 
zsír. 

Az ételeket általában növényi fűszerekkel izesítették, de előfordultak állati 
eredetűek is. A növényi eredetű fűszerek gyakorisági sorrendben: a kony
hakerti növény�k, a gomb ák, a kerti gyümölcsök, továbbá a déli-és vadgyü
mölcsök. A receptekben a következő konyhakerti növények fordultak elő: 
gyömbér, majoránna, rozmaring, paré, mustár, zsálya, kapornya, tárkony, 
hagymaszár, veres hagyma, fokhagyma, articsóka, endivasaláta (cikória), sáfrány, 
uborka, ánismag, borsó, csombor, köménymag, petrezselyem gyökér, murok, 
zeller; spárga, kanlérápé (kalarábé), sóskalevél. Izesítésre használt kerti gyü
mölcsök: alma, csert!sznye, szőlő, zölddió, egres, szilva, birsalma, eper, meggy, 
fekete cseresznye, zöld szilva, kökényszilva, barackmag, körtvély, görög dinnye . 

A vadon termő növények közül ilyen összefüggésben a vad cseresznyét,zöld 
fenyőágat , csipkegyümölcsöt, tört fenyőmagot, málnát, sornot említi. A gombák 
közül: a szömörce, szekfű, német, szentgyörgy (májusi pereszke), tsiperke és 
süveg (kucsma) gomba szerepel a receptkönyv ben. Déli gyümölcsök és fűszerek: 
narancs, lémoni, füge, tzitrom, masola, mandula, keserű mandula, pisztácia, 
fahéj, szekfűszeg, fahéjvíz, kávé, kakaó, vanilia, laurus vagyis babér levél, szere
csen dió, szerecsendió virág, kápri bors. A fűszerezéssei kapcsolatos általános 
kifejezések: béfíiszerszámozni és savát meg adván. A régibb vőfélykönyvek 
tanusága szerint mind ezen fűszerek nagyrészét a népi konyha is használta 9. 

A receptkönyv sok növényi és állati eredetű festéket és festékkészítési 
módot ismertet ; ezek nagyrészét tészták és fagylaltok színezésére használták. 
A növényi eredetű festékanyagok közül a citromhéjból és sáfrányból sárga 
színt nyertek, turn izoual vagy meggyel pedig veresre színezték az almalik
táriumot. Az almakocsonya festésére használt anyagot festék viznek nevez
ték. Zöld sz ín t a petrezselyem levélbe áztatott dragont ból (kocsony ásító 
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anyag), paréjból és salátából, sötétbarna színt pedig reszelt csokoládéból, 
szitált kávéból nyertek. Lilás-piros festéket készítettek az álkörmösböl (festő 
szől ő) ételek és italok színezésére . Az állati eredetű festékek közül a rákvaj 
elkészítésének pontos leírását közli . "A rákot rendszerint meg főzvén, az 
húsát ki kell szedni s azt meg vagdalván vajban meg kell rántani, s ezt kell 
ebbe a tésztába (pástétom) tenni , a rák haját pedig egy jó darab vajjal , mentől 
j obban lehet, hogy pirosabb legyen egybe törvén egy serpeny őbe n  tévén forró 
vizet öntvén réá addig kell főzni , míg a vaja mintegy el válik a rák hajtól , 
azután egy kalánnyal a vaját leszedvén sz ín vajat egy lábas porsolóha kell 
tenni s friss vizet ré á. " 

M értékegységek 

A mértékegységek nagyjáb ól megegyeznek a korabeli nyo mtatott sza
kácskönyvekben említettekkeL Előfordul: a fertály, a font, a loth súlymérték, 
a meszely, az itce, az ejte!, az ejteles kupa, a véka, továbbá a marok, a kalány, 
a diónyi űrmérték , a darab illennyiség jelző ,  valamint a fertály óra (negyedóra), 
és Miatyánkig időmérték. 

A nyersanyag előkészítése 

A nyersanyag előkészítésére több tanácsot közöl a receptkönyv. Megis
mertet az állatok levágásával , a húsuk tisztításávaL Eszerint a bélpecsenyét 
megspékelték, a húst a kés fokával puhították, a malacot megmellyeztették. A 
baromfiak közül a csirkét szintén megmelyeztették, elevenen tépték, amint 
a "Tsirkéből fogolymadár" receptben is olvashatjuk: "Egy jó húsban lévö 
j ó  nagy de nem vén Tsirket elevenen szépen meg kell tépni , azután erős 
égettbort (szeszt) jól megborsolván, gyömbérezvén, a torkába kell tölteni , 
a nyakánál fogva fel kell akasztani,  hogy vergődgyék addig mig szinte meg 
döglik, akkor·vérit vévén, annak rendi szerint meg kell tisztítani ,  fenyő magot, 
Tsombordot, vagy majoránát tévén belé , meg kell spékelni,  mint egy fogoly 
madarat." E hhez hasonl ó leölési módról olvashatunk a ,.Kappany Fátzán 
módra bé tsinálva" receptben . A baromfi vérét felfogták: "az tsirkét meg 
ölvén ereszd egy fazékba az vérit, keverj egy néhány csepp ecetet bele , hogy 
meg ne aludgyék" Részletezi a halak, rákok tisztítására vonatkoz ó utasí
tásokat: "Végy egy jó darab áztatott Stochfisch farkat, vízben felforralván, 
tisztísd meg szépen a haj ától" . "Ha állott a viza bél,  tedd friss vízbe, a máját 

· vedd ki és az epé jét, de a máját nem kell meg sózni , mosd meg igen jól sóval 
és szalmával , hogy szép tiszta legyen" ;"a Posárt tisztítsd meg szépen a pén
zétől ." "Végy Mischel nevü tengeri csigát, mosd meg szépen b orban"; "Az 
apró rákot forraid fel , az apró lábait vagdald le, huzd ki belőle az ér formát 
a farkáb ól". 

A gombákat, az artics ókát forrázták, utóbbinak kivették közepéből a 
szőrös bimbóját. A mandul át és a kakaóhabot meghajalták-utóbbinak. amint 
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azt a Tsakoláta isinálása módja receptben olvashatjuk: "egy görbe [homorú ? ] 
kőre terítvén a laska seritővel el kell a haját rontani". 

A nádmézet, keményitőt és vaniliát megtörték - utóbbit réz- vagy fa 
mozsárban; a rosolisnak való gyümölcsöt, fenyőmagot szintén szétroncsolták . 

A tojást abárlóban (fazék), tiszta mázas fazékba verik, a fejérit a "széke 
mellől kivévén", tiszta kalánnal, seprűből készült vesszővel [?] fakéssel vagy 
kártya levéllel [?] mindad dig jó szaporán verik, keverik "mig egészen felhabzik, 
s mint a torony megáll, arra kell szargalmasan vigyázni , hogy ha legkissebb 
vizessége is látszik a to j ás fejérinek midőn bele teszik [a tésztába] semmire 
kel ö lesz azon tortátá". 

Ételkészítés i elj árások, edén y ek 

A változatos nyersanyagokat főzés, párolás és sütés útj án tették élvez
hetővé. 

Szenen (parázson) forralták fel a tejet, főzték a nádméz szirupot, a levese
ket, a tőltelékes ételeket, egyes húsféléket, a kocsony ák at , fagylaltokat (krém), 
liktáriumokat (gyümölcssajt) bétsinálták (befőzték) a gyümölcsöket. Gőzben 
főzték a kocsony át, parázson a becsinál t csuk át. 

Főzőedények: a fazék, föld fazék, abárló fazék, porsol ó ("befed vén a por
solót, főzd meg szépen"), réz edény réz fedővel, melyekben főzésen kívül időle
gesen tárottak is, ón tál, ónozatlan réz serpenyő. A vesét, több vagdalttal 
együtt tiszta aszialkeszkenyőbe, a rákból tölgyet, [?] bornyú tőlgyet egy ruhába 
kötötték "jó szorosan", s addig főzték az edényben, míg "magában jól össze
ment". E művelet időtartama az elkészítend ő étel természetétől függően v ál
tozott. A nádmézet például "mikor az el olvad, két Miaty ánkot mennyi i d ő  
alatt elmondhatni, addig kell főzni" (1/52); "addig kell főzni míg annyira sűrü
södik, hogy az arra készített lyukatos kalányt belé mártván s azon átal fuván 
meghabzik" . A más ételeket egyszerűen addig "míg azok leve majd egészen 
belefő", míg megfőttek. 

A szak ácskönyv harminc leves receptjét közli ; ezek mindenike halból, 
rákból, csigából , a háziállatok húsából vagy gomb áb ól készült, előbbi olykor 
fekete !évben (halvér), a legtöbb pedig petrezselymes tehénhúslévben, mely 
állandóan rendelkezésére állott a gazdaasszonynak, hiszen a böjti napok kivé
telével minden főétkezéskor ettek húst is .  A levesbe, azok tartalmasabbá tételére 
a húsrészeket, tésztából ,  húsból készített galuskát borsóhoz hasonló tésztát, 
reszelt kenyérbelet, fekete kenyeret tettek,9 ízesítőként elmaradhatatlan volt 
a fojtott , azaz pirított hagyma és a petrezselyem zöld .  

A csirkelevesbe a csirke mellehús áb ól, toj ásb ól készült, a mellcsontra 
rásimított galuskát főztek bele. 

A töltelékek leggyakoribb alapanyaga a rákhús és m arhatölgy volt. 
A malacozból Sultz (kocsonya) készítésekor a felfőzött malacz levet egy 

tiszta és sűrű zacskón átszűrték. Ugyancsak megszűrték szitán, lévszűrőn, 
fagyialt szűrő zsákon, itatópapiroson, spongyán, avagy áttörték sz itán , jó erős 
ruhán a, _ _  különféle fagylal tok, (krémfélék) , rosolisok folyékony alap anyagát. 
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Ezzel kapcsolatos megszövegezések: "Egy tojásnyi nagyságú spongy át 
szépen megmosva felfacsarni, a töltsérben nem éppen szarosan dugván, átal 
kell szűrni a N aranis Rosolisi". '!agy hogy "Három versen [három 120 r] 
szűrd átal egy tiszta ruhán" (az Alkermes levet). A Kávé Rosalist "a hozz á 
készített kalapon vagy itatópapíroson meg kell szűrni". 

A kilenc féle, fahajból, citromból, birsalmából, almából, meggyből, 
somból, tejből készített fagyialt (krém ill. gyümölcskocsonya), alapanyagát 
összekeverték, citrommal ízesítették, aminek levétegy föld (cserép) tálba 
ezöst kalánnyal" benyomták, fagylallas szűrő zsákon átszűrték, majd vizahólya
got és ázott tragontot - kocsonyásítókat adtak hozzá. Az edénytől a gyü
mölcs kocsonyát hosszú tűvel választották le. 

Az édes tejből hideg Étek készítése egyszerű: "fel forralva egy nagy fazék
ban ... mikor már jó vastagotska, s forrani akar, egy tserép tálba töltvén, 
Jégre vagy hideg helyre kell tenni, ott egy órára szépen meg aluszik". 

Főzéssel, nádmézzel isinálták bé a tseresznyét mag nélkül, a tsereszn yét 
magjával, a szőlőt, zölddiót, egrest, szilvát, narancsot, citrarnot is. Az igy 
elkészült édességet "melegen az üvegbe kell önteni és nyitva kell hagyni, egy
két nap, s utána az üveget lantomával jó szarosan be kell kötni, és úgy eláll 
esztendeig is, bekötvén fel j ül Egresborban mártott Papirossal." 

Leírja a narancshaj kandírozását és a meggy esszencia készítését. Lik
táriumot (szilárdra préselt lekvárt) készítettek almából, szilvából. 

A "Kemény tészta" vastagságú liktáriumot kimagozott szilvából két
féle képpen készítették: "J ó tágos" nagy fazékban, avagy üstben 20 óráig 
főzték, lapockával minduntalan keverve, vagy pedig deszkára állogatva gyenge 
meleg kementczében fonnyasztották, szárasztoiták két rendben, végül pedig 
mázas edényben összenyomtatták, az asztalra szárasztott körtvéllyt főzés után 
tették meleg kemencébe, előbb magában, majd mézbe, cukorba mártva is. 

A spiriiuszt, égett bort a különféle borseprőben bepácolt (beáztatott) 
megtört levél, gyümölcs vagy mag borseprőben való lepárlásával, a maláta 
több napos, vagy hetes erjesztésével, majd leborított üstben vagy lombikban 
való kifőzésével állították elő; lassan jártatták le, hogy ki ne menjen az ereje, 
majd a szeszt megint ízesítették és itató papirosorr megszűrték. A szeszes 
italt orvosságként is fogyasztották. 

"A vad tseresznye spirituszának utóját nádméz nélkül szakták inya Rosalis 
hellyett, szív erősíteni, a vizit (elejét) pedig tiszta üvegben töltvén, s jó szaro
san bé dugván, az nap fényen kell három hétig meg érelni, azután Pintzébe 
kell tartani, s akár mitsoda forró betegségben lévő Embernek azt kell inya 
adni, kivált himlőzöknek vagy más kiütő Nyavallyában valóknak. Nyavallya 
rontás ellen is igen jó, szakták Borral, Virágvízzel, és tiszta kút vizzel is elegyí
teni és egyikből anyit kell tölteni, mint az másikból, a s arra kell vigyázni, 
hogy mikor isszák, se igen meleg ne legyen, se igen hideg"." A fodormenta ros o lis 
igen hasznos gyomor kenni". A M an dul a Rosalist gutta ütés ellen is igen hasz
nosnak tartották. 

Az ételek leírása mellett 15  eitevési móddal is megismerkedünk, aszalás
sal, füstöléssel, befőzéssel. A legegyszerűbb konzerválási módot, a füstölést 
olvastuk a füstös kolbász tehénnhúsból receptben. "A Kolbászt aztán ollyan 
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Kementzében, ha vagyon, ha pedig nincsen, egy hordónak a fenekit ki vévén, 
arra fejül vas vagy másféle Vesszöket kell rakni keresztül, s azokra tévén a 
kolbászt, fejül bé kell takarni, alája pedig bors [borsika] fenyő fából tüzet 
kell rakni, de úgy, hogy közel ne essék a Kolbászhoz, mert úgy megsülne, 
hanem hogy tsak pirosodgyék és füstölőggyék." A húsok hosszabb időre való 
tartósítási módjáva.l kapcsolatban nem olvasunk recepteket. A húst rostélyon, 
nyárson, kemencében, porsolóban sütötték. A soványabb húst, bélpecsenyét 
szalonnával megspékelték. A tűzhelyen való sütés-főzés módjára utalnak az 
ilyen nemű kifejezések: "alul felül sze n et tévén szép pirorsa megsütvén", 
"süsd meg rostélyon szép pirosan, sütés közben íros vajjal gyakran meg kell 
kenni." Előfordul a tűzhely puszta áttüzesedett kövén való sütés . A húst kés 
fokával puhították és vajban rántották. A húsok sütéséhez borból, tojásból 
és lisztből bundát készítettek, ezt Kadaznak nevezték. 

A kolbászokat papirosba csomagolva rostélyon sütötték meg. Sütöttek 
gyenge tűznél, jó erős tűznél, szép lassan, mértéklefesen. A Szalana Patzalnak 
valót ván dl iban gyúrták össze. A pástétomot pástétom sütő vasedénybe, a Bornyú 
húsból kolbászt, belől kizsírozott lábos porsolába sütötték. 

Az édes tészták, sütemények felsorolását a már meghatározott alapanyagok
kal kezdjük. A kéziratban 21 féle tortáta, 21 féle fánk, 5 féle pogácsa, 3 féle 
kalács 6 féle kása, 9 féle fagylaU és 2 jég (máz) szerepel. 

Az alaptészták készítési módját nem ismerteti, csak mint más sütemények 
alapanyagát, emlegeti, mint például a körivély fánk pástétom, élesztős vándli, 
palacsinta, galuska vagy írás tésztáé. A megszitált és megtört nádmézet a liszttel 
egybeverték, súrolták és sodorták. A tésztáknál több esetben liszt helyett ázott 
kenyér -vagy zsemlebelet használtak. 

A mandulából pogácsa a nugához hasonlít azzal a különbséggel, hogy 
vajban rántották. Leírja a csokoládé készítését is. Izesítőként használták a 
mandulát, a citrom hajat, a szegfüvet, a fahajat, szerecsendiót és virágát. 
A torlátákat nem töltötték krémmel. Tetejüket jéggel, azaz mázzal vonták 
be. Az írós tésztát egynéhány versen egybe rételték, a tésztát verhenyegesre 
készítették. A fánkon nem az általunk ismert kerek, vajban sütött tésztát 
értették, és ezek alaptésztáját nem élesztővel készítették. Igy pl. shváb fánk 
egyszerű ázott zsemle volt, amit vajha rántottak, a mandula fánknál és a 
tengeri barack fánknál írós vajas tésztát használtak, az ánisos fánknál az 
ostyalapot töltötték, a tejfeles fánkhoz, rák fánkhoz élesztőt is tettek, a hó 
f'ánkot csörögéhez hasonlóan készítették. A Velőből fánk nyersanyagait "tedd 
egy Medentzébe ... az tortátás serpenyőbe s süsd meg". Az íros vajas fánkot 
"vándli formába töltvén süsd meg szépen ". A Gyalu forgátsot "tekerd egy 
fakalány nyelére, egy széntartóba szenet tévén tartsd a szénre, míg megszárad" 
A Mandulás Ostyához szükséges cukorszirup elkészítésére a következő tanácsot 
találjuk: "végy egy fertály font N ádmézet, egy sárga réz Edénybe, tölts fél 
fertálly vizet belé, hadd mind addig főni, míg egy kissé főni kezd." A rostélyos 
fánkhoz a "vasat jól megmelegítvén fel kell nyitni az alsó felit, színültig tésztá-
val megtöltvén, azután egybenyomván a fedelit, mint az Ostyát pirosats

kán megsütni". A fánk sütőben, irós vajban sütötték a fánkokat, vagy nyársra 



9 iJ.45 

húzták az írós vajat azaz nádmézbe forgatták, hogy ne olvadjon meg, sodró
fára, fakanálnyelére kötötték és így sütötték. 

Többféle kása nevű készítmény is volt, de ezek nem árpa, rizs vagy más 
kásából valók voltak, elkészítési módjuk a mai tálbafőttekre hasonlított. 

A receptkönyvben mandula, birsalma, feketekenyér és citromkása elkészítését 
olvashatjuk. 

N agy gondot fordítottak a különböző formájú edények előkészítésére , 
kibélelésére, majd a tésztaknak a kemencéből való kivevésére: "Seritsd ki 
egy új vastagságura, a kiseritett tésztát vágd ketté középen, kend meg egy 
pléh tálnak a karimáját tojással, hajtsd bé béleid ki a serített tésztával, 
tégy valamit a közepére, hogy bé ne essék vagyis ne váljon el az edény falától" 
"Végy két tortáta alá való pléhet, s megtisztítván szépen kend' meg egy kis 
vajjal, ismét töröld le róla a vajat, ezen összekevertet (mandula +tojás , 
+ nádméz) kend szép vékonyan a pléhre, s hintsd meg jóféle nádmézzel tedd 
a tortát a sütőbe, hogy piruljon meg." "Arra pedig reá kell vigyázni, hogy ha 
a vasat víz, vagy nedves ruha éri, megromlik, mikor pedig a tésztát beléteszik, 
a vas jó meleg legyen." "Akkor a tortátához való karika vasat, amelyre szak
ták a pástétomot tenni, meg kell melegíteni, mikor elég meleg, akkor viasszal 
meg kell kenni, és azt sietve, hogy a vas meg ne hűljön, itató papirossal le 
kell törölni, akkor a megnevezett tésztából egy késfoknyi vastagságura, mint 
egy palacsinta, bé kell a karikát kenni, aztán jó meleg tortáta sütőben meg kell 
sütni, amíg megpirosodik, tsak szaporán kell sütni, mert ha késnek vele, nem 
lesz olyan jó." "A pl é karikát vajjal jól megkenni, osty ával bé kell borítani, 
az ostyát szép gyengén, midőn már pléhen van, egy kis borral vagy vizzel 
meghintvén, hogy megnyirkuljon. ". 

A receptkönyvben a következő torták szerepelnek: "Bornyú húsból 
Torfáta, Kármelita Tortáta; Eperből habos torláta vagy Kása, Irós Vajas Tortáta, 
Kemény tojásból való tortáta, Laska Tortáta, Mandula Tortáta, Marcipán 
Torfáta, N aranis Tortáfa, Rákból való Tortáta, Tsokoládé Tortáta, Tornyozott 
tortáta, V ag dalt mandula Tortáta. 

Az edények sorát még néhány különféle rendeltetésű tárgy is gyara
pította. Lapockával kavartak, a Szakáts kaZánnyal a tésztát öntötték, a Játszó 
Kártyával a tésztát egyengették a tepsibe. A tojás fehérit egyenként adták 
a tésztához, hogy azt keményítse meg. "A tojás harmadát azon tésztához 
kell tenni, s keverni kell minél erősebben keverik, annál jobb, valami fél fertyál 
(óra) múlva a másik harmadát kell hozzá venni s aszerint erőssen kell keverni." 

A Tornyozott Tortáta sütéséhez "gombos és töltsér forma tortáta nagy 
pléhet "használtak. A kevert Kugel Hop{ sütéséhez egy" kicsiny üstöcskét vagy 
lábos porsolót vajjal meg kenvén, gyengén az tésztát �ele kell tenni, fűttőre 
vagy meleg tűszhelyre kell tenni, míg jól megkél". Az Uveg Tortáta tésztáját 
"tedd egy dombos pléhre". A Korpa Tortátát" az kementzébe bétévén arra 
kell vigyázni, hogy hirtelen meg ne égjen, hanem lassú tűznél lassan sűljön". 

A tésztáknál, süteményeknél is használ németes elnevezéseket, mint 
például: A carmelita Tortáta (egyszerű piskóta tészta mandulával). A Prigli 
Kraplin a kürtőskalács megfelelője. A töltött almátApfel Stofreknek nevezi. 

10 - ALUTA XII-XIII 
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Díszítés, formaadás. 

A régi háziasszonyok gondot fordítottak az ételek dísz ítésére is ,  mint 
azt az al ábbi szövegrészek is példázz ák: "Zs ály ával vagy egyébbel, mivel tet
szik, meg kell virágozni". "T sin ál j szokás szerint aprón tört n ádmézből jeget, rakd 
meg hajait, s hosszan vagdalt Pisztáciával , hintsd meg T urnizoros nevű veres 
festékkel és aprón tört n ádmézzel". "[Tortáta] tetejére tehetsz szép kitsi virá
gokat, tsinál j  jeget re á". "[Ap áca kalács] és ugy körös körül az a vas meg
csipkézze és tsak a közepe táj án maradjon simán,  ha hozz á való kitsiny sar
katyú, [derelyemetsző] vagyon,  a tetejét meg kell tzifrázni" . 

Két érdekes tehnol ógi át ismertet: a Birsalma sódor és Nyúl Birsalmából 
cimű receptekben.  Az első szerint birsalma sajtot készítettek és sódor (sonka) 
formára alakították, a sódor "bőrét" egy keveset csokol ádéval megfestették, 
ugyanígy készül a birsalma nyúl , annyi különbséggel , hogy azt kézzel nyúl 
alakúra mintázták és citrommal megtűzdel ték. A tésztáknak fahaj, szerelsen 
dió, szegfű, szömörcegomba, szív, tsiga, formát adtak. A kürtőskal ácsot fanyárs
ra kötötték, a palacsintát hab merő kalány (meregető kan áe) külső megforrósí
tott szélén sütötték , egyes tésztákat pedig Kolbász alakura formáztak. Az 
osty át laska serítővel hajlították . 

A fahéjizetZi tésztáj át "fecskendőn kell átalnyomni, amint akarja, olyan
formán." 

A kis sz ámú b őjti ételekkel külön fe jezetben foglalkozik. Ezeket gomb ából ,  
rákból halból készítették. A bőjti napokon az ételeket tehén hús lév helyett 
száraz borsó lévvel eresztették fel . 

Feltűnő, hogy a kéziratos könyv több esetben utal a konyha tisztaságára: 
a "tiszta" szó többsz áz esetben fordul elő a gyűjteményben.  Igy péld ául: 
"törölgesd meg szép tisztán (edényt)", "fatsard egy tiszta kendőcskébe" .  
"V é gy egy tiszta asztal keszkenyőt". A tisztas ág mellett a szépre val ó  
törekvés is jellemző,  gyakori a "szép, szépen" szó .  

A kéziratos könyv újabb adatokat tartalmaz Háromszék régi étkezési 
szokásainak ismeretéhez, és b ár túlnyomó részt a tehetős nemesi polgári 
osztályok konyhakultúrája korabeli igényeit és törekvéseit tükrözi, számos 
részlete és vonatkoz ása segíthet a népi tápl álkoz ás sz áz-kétsz áz évvel 
ezelőtti form áinak rekonstru ál ás ában is. 

A KÉZIRATBAN ELÖFORDULÓ KŰLÖNLEGES KIFEJEZÉSEK 
MAGYARÁZATA 

Apfel stofrek 
álkörmös 

bigadi 

töltött alma 
Phytolacca Tourn, noveny , b ogy ó termésével hí
b orszínű festékanyagul szolgál .  A belőle nyert 
festéket főleg ételek-italok színezésére használ ják. 

- ?  



ll 

csüg ö r 
dragont (tragont) 

égetett bor 
endiva saláta 
fantzel 
jágerlé 
jég 
kadóc 

karmonádli 
ki p fel 
klődör 
Kugl Hopf (kuglóf) 

laurus levél 
lémoni 
liktárium 
marin á ta 
marin oz 
melyezd meg l 

michel csiga 
nádméz 

pisztácia 

porsol ó 
pozsár 
radicem Curcurnae 
ros o lis 
sódor 

sólet 
spékelés 
stofáta 
Stockfich 
St ru dl 
Sulz 
szarvas 
szarvas szarv 
szömörce gomba 
szömörcsök 
Turnizor 
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gyümölcs must 
Astragatus Tragant - Mézga. Fehér, vagy sár
gásbarna viszkózus anyag, pora vízben zavaros, 
nyálkás anyaggá válik. Festékek besűrítésére hasz
nálják. 
borból párolt szesz 
cikória 
palacsinta 
vadászlé 
máz 
lisztben, tojásban, prézliben való forgatása a 
húsféléknek 
borjú oldalszelet (kotlett) 
kifli 
gombóchoz hasonló tésztaféle, rántva 
formában sütött, mazsolával, kakaóval ízesített 
csonkakúp alakú kalács 
babérlevél 
citrom 
gyümölcsíz 
fűszeres, ecetes sós lé 
fűszeres, ecetes sós lébe pácol 
a szárnyast tollától, bőrétől tisztítsd meg, kopaszd 
meg! 
tengeri csiga 
cukornádból főzött és süveg formában megszi
lárdult cukor 
Pistaeia vera - halványzöld olajos, édes fűszer 
Pistatia terebintbus - festék 
mai palacsintasütő tepsinek felelhet meg 
ponty 

- sárga gyömbér gyökerét 
- égetett pálinka 

füstölt sonka, sertés lapockából készített füstölt 
hús 
babból, füstölt hússal, rántás nélküli étel 
szalonnával való tűzdelés 
? 
tőkehal 
rét es 
kocsonya 
kifli 
kocsony ásító anyag 
Ithypallus impudicus - kucsma gomba 
apró gombócféle 
veres festék 



Tzetli 
vizahólyag 

ejtel 

font 
lot h 
meszely 
it ce 

fertály 
kupa 
véka 
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- mézeskalácshoz hasonló 
- Colla piscium - kocsony ásító a nyag a kocso nya 

készítésénél 

MÉRTÉKE GY SÉ GEK 

- Erdélyben a legújabb ideig fen n  maradt nagyobb 
hig mérték egyik neme, hol ku p át, hol pintet, 
hol icét jelent "egy erdélyi ren des ejteiben fér 
36 toj ás haj jal" írja Bod  Péter. (kb . 3 liter) 

- 0 ,42 kg vaj.  (egy font 32 Ioth) 
- a fontnak 1 ,32-ik része - 4  Ioth =7 dkg. 
- kevesebb 4 decinél 

l itce =3/4 liter 
=2 meszely =0,85 liter 

1/4 font 
2 itce = l  kupa 
20 kupa 

RECEPTEK 

Bírsalma Sodor 

Először 2 font B írsalm ához kell venni 21/2 font N ádmézet de az Bir
salm át előbbszőr meg kell főzni egészszen, és az után meg kell hámozni s 
vakarni , hogy semmi gazság,  mag benne ne légyen, azután egy réz Edénybe 
N ádmézet kell tenni , és egy pohár vizet réa tölteni, s a szénen kell hadfiimig 
el olvad, azután az Birsalmát belé kell tenni, s főzni kell, és keverni min
denkor hogy meg ne égjen, azután kell belé tenni apron metélt lémoni hajat ,  
tőrt fa hajat, Szegfűvet mindenikből egy egy lotot, utoily ára az Turnizort, 
de az Turnizort egész éjtcaka friss vízbe kell tartani , lehet egy fél lémonit 
is belé fatsarni , azután mikor az Turnizornak színe vagyon  ki kell fatsarni ,  
és a főtt Birsalmába kell tenni , és főzni kell , mig magátol az réz Edénytől 
el válik, tsak anyi Turnizort kell tenni hogy az hushoz hasonl o  légyen, azu
tán fel kenni a forma szerint, de ne igen melegen,  egy keveset hagyván 
ebből,  vakart Tsokol átét kell belé tenni , hogy fekete légyen mint az Sodor
nak az bőre azután ezt bőr form ára kell tsin álni ,  ehez kell venni szitán gyen
gén által tőrt Birsalm át, a menyi Birsalmát anyi N ádmézet, és együtt meg 
kell keverni mind azokat és az után olly vastagon mint a kés foka, fel kell 
kenni egy on tángyérra egy aránt, igen szép lassan le kell huzni , de ebből 
is meg kell valamit hagyni ,s ebbe is kell reszelt Tsokol átét tenni , hogy olly 
fekete Légyen mint az S odornak bőre , s meddig a B őr ér addig az Sodort 
a tsontnál meg kell kenni ezzel. Az hol a Sodornak az kövére szokott lenni , 
azt a B őrre es Sodorra így kell tsinálni. A meg hámozott Alm át tiszta Víz
ben meg kell főzni ,  azután a Vízb ől ki vévén anyi N ádmézet kell venni, . menyi 
az Alma és ezeket főzni kell hogy szép fejér légyen, azután meg hűlvén a 
bőrre és Sodorra fel kell kenni, azután meg kell sz áraztani, s a B őrt a Sodorra 
borítani . (I/ 17)10) . 
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Karlszhadi Piskota 

Fél font keményítőt meg tőrvén jo sürű szitán meg kell szítálni , ugyan 
anyi N ádm ázat j o apron meg tőrvén,  három vagy négy ejteles fazékban 
m ázosban pedig nyoltz u j  taj ást ütvén a fél font törött N ádmézet hozz á 
kell venni , egy jo nagy kal ányal mind tsak egy felé egy egész oráig szünte
len kell keverni , a ki jol tud a keveréshez anyi Idö  alatt nem tsak hojagzik 
hanem megis vastagodik , akkor a szítált keményítőt belé tévén, nem kel 
véle keverni , hanem tsak a kal ányal meg rázogatván hogy az liszt tsomoson 
ne maradgyon,  kivált a fazék fenekéről , és oldal áral j ol le kell az Lisztet 
vakarni, s akkor a papírosból hajtogatott formát · kalányal meg tőltvén, 
ollyan kementzében kell tenni a ki szépen fel fogja ,  de meg ne égesse mikor 
egy kissé kezd pirosulni , akkor ki vévén ha magátol el nem v álik késsel el 
kell metélni, a kementzének kivált alol ollyan melegnek kell lenni, hogy 
az papíros meg ne éjen,  a ki jol nem tudgya az fazékban keverni , végyen 
egy nagy cserép T álat, s az nyoltz toj ás fe jérét belé tévén egy csomo szép 
tiszta Seprő ágot egybe kőtvén azzal addig kell keverni , az míg tiszta hab 
leszsz belőlle, s akkor kell a toj ás székit és a N ádmézet hozz á venni,  és lehet 
mind végig tsak azon seprű ággal keverés hellyett fel verni . (I/3 1). 

Eperből habos Tortata vagy Kása 

Az szép ért szitán által tőrvén,  fél fontot kell mérni , ugy anyi szép fejér 
tőrt és szítált N ádmézet egy nagy Medentzében őszve elegyítvén j o nagy 
fejű nehéz fa kaJ ánnal egy mindenkor jo erőssen keverje egy felé, mikor 
jol el van elegyedve akkor kell négy k ávés kalányi tőrt tragacantot, 
az előtt egy fertály orával gyenge meleg Vizben  meg ásztatván Ruhán 
által fatsarni , mellyre mikor bé ásztatyákis kevés Vizet kell tőlteni, hogy 
ollyan sürü légyen mint az kása ezt az Eper tésztáj ával együtt fél fertállyni 
oráig jo erőssen kevervén ,  az alatt két uj tyuk toj ásnak az székit és azt a 
két szem fejérít melly az széke mellett van ki vévén egy j o  nagy késsel addig 
kell verni , míg egészszen fel habzik , és mint az torony meg áll , ennek har
mad át egyszer azon tésztához kell tenni , s keverni kell , minél erősebben 
keverík annál j obb, valami fél fertály mulva a m ásodik harmad át kell hozzá 
tenni, és a szerint erőssen kell keverni, s még m ás fél fertálly ora mulva az 
harmad átis hozz á kell tenni, evelis ugy kell bánni ,  ha  pedig jo  erősen tudgya 
Valaki keverni azon to j ás fe j erit, lehet ts ak két részre osztani,  és így kétzer 
tenni azon tésztában,  tsak arra kell szorgalmatosan vigy ázni , hogy ha leg 
kissebb vízessége látzik is az to j ás fejérinek midőn belé teszik , semmire kellő 
leszsz azon Tortáta , e szerint tselekedvén, mind addig kell keverni míg őszve
séggel tiz toj ás fe jére megyen belé . Alkalmatos pedig a sütésre , az az elég-
séges kemény arrol ismerhetui meg, hogy ha kal ánt belé szurván meg áll 
benne , akkora tortáta alá valo karikára, mint egy széna buglly át réá kell 
rakni , a késsel körös körül fel simogatván, hogy darabosan ne maradgyon, 
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akkor ollyan habos vagy fel vert to j ás fejérrel , a míllyent belé tettek, meg 
kell kívül kenni , és szítált N ádmézzel j o vastagon bé  kell hinteni , s a tor
táta körűl valo Abrontsat, íros vaj jal meg kenvén ,  Körűlette kell tenni , 
az bugilya pedig ollyan magas légyen hogy azon Abrontsat joval fellyül 
haladgya, akkor egy jo nagy kést to j ás fe jériben m ártvá n, jó mélly keresz
tet kell az tete jín vágni , s ollyan mértékletesen fűtött kementzében vagy 
Tortáta sütőben kell tenni , hogy jol fel fogja s meg se é gesse a keme ntze 
fenekinek nem kell felettébb melegnek lenni,  ha igen meleg volna, hideg 
hammat kell ré á tölteni , ezt lehet másféle Gyűmőltsők tésztáj ábol is e sze
rint készíteni . Ha pedig télre bé főzött Gyűmmőltsőkb ől készítik , aztis a 
szerint kell tsak magában elébb egy fertáll y or áig keverni , N ádmézet pedig 
keveset kell belé tenni, minthogy már az előtt meg volt n ádmézezve . De 
arra ré á kell vigyázni , hogy felettéb sokáig a kementzében ne maradgy on,  
mert másként bé esik a magoss ága , az  habja  meg vizesedik s az  ízeis nem 
leszsz ollyon jo ,  mikor ki  veszik s az  Abronts át le  veszik , ré á kell vigy ázni, 
hogy szél ne érje ,  s azon  forron kell az Asztalra tenni .  ( 1/32) 

Kék Viola levet tsinálni 

Szép tiszta sz áratlan kék Violát, ugy hogy semmi fejér azokon ne légyen 
vévén, egy fertálly víznek hat lot szép Vinlát on kanuáb a  kell tenni , és ugy 
a fertálly vízet jo  forrón ré á kell önteni , hogy a víz mindenütt meg j árja ,  
és a kanna tel í légyen, eztis másfélnap Pintzébe tévén egy uj ruhán meg 
kell szűrni , egy fetálly Viola !évhez , szintén anyi N ádmézet menyi a lév 
öszve öntvén egy réz Serpenyőben, és szénre tévén ,  hogy forjon,  de vigy ázni 
kell ré á igen j ol ,  hogy ki ne fusson,  az habj átol szépe n  tisztítani kell , és igen 
sokáig nem kell főzni , m ásként meg árt, azután el vévén az tűztől , ismét 
az on kannába kell tenni, egy k ártya levéllel az habj át el kell venni,  az fövés
ben ugyan meg váltaztatya a színét, de az on E dénybe meg kap ja ismét, 
egy éj jel állani kell az on Edénybe , azután kis üvegekbe ürítvén nem kell 
mindny árt bé kötni , s igy jo  leszsz. ( I/46) . 

Tejjel készített Hideg Étek 

Végy fél font reszelt szarvas szarvat, ruhában kötvén egy tiszta fazékba 
tévén, tölts más fél ejte! vízet ré á, s bé fedvén,  addig kell főzni , mig anyira 
el fő, hogy tsak egy ejtel leszsz , akkor az szarvas szarvat ki kell venni , az 
levét jol belé kell fatsarni , s azután fazakastol azon levet hideg hellyre tévén, ha 

meg fagy, egy tiszta kal ánnal egy s árga réz E dényben rakván tsak az tisztá
j át ,  s a szénre tévén mikor meg forr, akkor végy fél font hajalt és apron 
vagdalt, édes Mandul át, egy Tzitromnak a levit, és apron metélt s árga haj át, 
egész szegfűvet, egybe kell főzni , ha bornyu vagy bárány láb nintsen, ber
béts lábis jo,  csak apron kell tőrni, édes tejet, m ás fél fertálly N ádmézet, 
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ezeket egybe kevervén, ha együtt j ol fel fö, akkor  ki vévén az Tűztől, tiszta 
ruhán által kell szűrni , s hozzá való Tálat vagy üveg csészéket tele kell töl
teni , s éjtzak ára ugy hadván ha meg aluszik ,  Pisztátzi ával vagy apro Sző
lővel meg kell hinteni, ( 1/48) . 

Tsipke Gyümőltsből Csügőr 

Ha husz vedres az Hordo, az menyi Seprője szokott lenni benne kell 
hagyni, két véka Csipke Gyűmőltsőt, midőn m ár egyszer vagy kétzer az  
ho harmat meg üti ,  fél ejtel tört fenyő magot belé kell törni , tiszta vizzel 
meg töltvén, s jol bé petsételvén leg alább két hétig nem kell hozz á nyulni .  
( I/53) .  

Keserű Mandula Rosolis 

Elsőben végy legg j obb ki válogatott friss keserű Mandul ábol egy fon
tot, meg égetett szarvas szarvat egy darabba egy lotot és jo  erős égetbort 
négy ejtett, az Mandul át meg tőrvén egy jó sűrű lév szűrőn által kell szí
tálni ,  és a melly darabok fellyül maradnak, azt ujjolag meg törvén ismét 
meg kell szitálni de az szarvas szarvnak egészszen kell maradni, annaku
tánna vévén ezen darabot egy uj tiszta mázas E dénybe vagy üvegbe kell 
tenni ,  és ugy az említett égetbort ré á tölteni , de igen j ol bé kell tsinálni , 
hogy az ereje ki ne menyen, és nyoltz nap alatt valami Kementzén vagy 
meleg tűz hellyt tartván, mindennap egyszer szagaimatosan  fel kell rázni, 
azután lehet felít le j ártatui de igen hívesen egész utollyáig, az utoilya alá 
pedig bővebben lehet tüzet tenni, hogy az ola j j a  az spírítussal edgyűtt le 
j árjon  de erre is jo vigyázattal kell lenni, hogy az Seprő je  együtt ne menyen 
az olaj j ával és spírítuss ával , melly ugy jo és tiszta lészen. Ez az említett 
mod szerint ki lévén főzve kell elegyíteni egy üvegbe , és az meg írandó mod 
szerint meg ke festeni , vévén három uj j  között B étsi tőrt S áffrányt, egy 
tiszta Ruhába kell kötni , és azon csomotskát egy üvegbe kell ereszteni, s 
gyakorta felrázván, mi ndenkor jol ki kell fatsarni a csomotska Sáffrányt, 
valameddig sárga színt fog mutatni utolly ára öt vagy hat kés hegy Radi
cern Cureurna kell venni , mellyet Németül az az S árgas ág gyűkerinek 
hívj ák, ezen p ort az le j árt Spíritusnak negyed résziben kell tenni de 
S áffrány Nélkül és hogy állyon két vagy három oráig és gyakorta is fel kell 
rázni , hogy az színe vastagnak l ássák lenni , s itato Pappíroson által szűr
vén, még mint egy veres . színűnek mutattya magát lenni akkor ki vévén az 
port az belőlle, az több vizzel öszve kell elegyiteni. , ez meg lévén, két font 
finom N ádmézet kell venni és más fél meszelly friss kut vizben szépen meg 
tisztál ni , mihelly ez meg lett, azonnal az tisztál t meleg N ádmézet az festett 
Spiritusra kell tölteni és éjtzak ára meleg hellyt hagyván, valamint az előtt 
gyakorta fel kell rázni, s itato papirosorr által j ártatni . Valameddig az kivánt 
tisztas ága és színe meg lészen, így ezen keserű Mandula Rosolis készen van, 
mellyel mint jo  orvoss ággal kiki maga tetzése szerint élhet, s nem tsak Roso
lis gyanánt szokták inya, hanem gutta ütés ellen is igen hasznos. (1/55) 
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Szilvából lektáriom 

Az szép ért szilvának szedd ki az magvát, ha meg h ám ozod annál bet
sesebb ,  nagy fazékba vagy üstbe a ki jo  tágos is légyen ted d  az tűzhöz ,  állits 
melléje j o  nagy lapatzkával egy férfiat hogy mind untala n  keverje, mig 
magának leve ereszkedvén aztat addig kell főzni, mig olly vastag lesz mint 
az kemény tészta, s leg alább husz orát kell illyen form ában föznöd, ha ugy 
akarsz, hogy esztendeig is el áll jon mikor elegendőt főtt, tégy fűszersz ámot 
belé az millyen tetzik, mikor meg hül tedd mázos E dénybe, mikor akarsz 
belőile készíteni ,  vagy sal áta helyett Asztalra adni végy kalányal belölle, 
megint hadd egyenesen az felső  szélit. Ha betegnek szomjus ágtol adod, fűszer
sz ámot ne tégy hozz á. ( 1 /64) .  

Szegfű 

Végy N ádmázet egy kis kávét, egy kis Tsokol átét, törött Szegfűvet 
bőven,  égetett kenyér hajat, ezeket drágántal öszve kell állítani , mint az 
szegfüvet ki tsinálni . ( I I/ 1 6) 

Apfel Stofrek 

Az álm át meg h ámozván, fellyül meg kell lyukasztani , s az magvát ki 
kell venni , hogy maradgyon bel ől üressége, az apro sz őlőt szépen meg tisztít
ván, kevés olvasztott vagy Iros vajha fel kell rántani , hogy p uhullyon meg, 
egy kis zsemllye belet, szeretsen Dio Virágot Szegfű vet, N ádmézet kell belé 
tenni , ezzel meg töltvén az nevezett Alm át, mint az V ándlinak a szerint el 
nyujtván az Iros tésztát belé kell takarni , a hol a felsö végin egybe hajtogatya 
az Ember a tésztát, egy kis fottal bé kell foldozni , to j ással meg kenvén meg 
kell sütni , s melegen az Asztalra adni. (1 1/22) 

Tornyozott Tortáta 

Fél font Mandulát meg hajolván, szép vékonyorr negyed részit meg kell 
hasogatni laposan, az három részit pedig jo apron rrieg kell törni, annak rendi 
szerint Vizzel meg őntőzén hogy meg ne olo josodgyék , mikor az meg van 
törve, fél font szitált Nádmézet közzibe téven, hat to j ásnak az fejérít addig 
kell verni fa késsel, míg fel nem habzik, ezt ré á kell tölteni ,  együtt szűntelen 
egy fertály oráig keverni , akkor az meg hasogatott Mandul át hozzá tenni , 
mikor ez így meg van készítve, akkor az T ortátához valo karika vasat, a mellyre 
szokták az P ástétomot tenni meg kell melegíteni, mikor elég meleg, akkor 
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viaszszal meg kell kenni , és azt sietve hogy az Vas meg ne hiíllyőn, itato 
Papirossal be kell j ol tőrőlni , akkor az meg nevezett tésztáhol egy kés foknyi 
vastagságura, mint egy palatsinta bé kell az karikát kenni , azután jo meleg 
tortáta sütőben meg kell sütni , míg meg p iros o dik ,  tsak szap orán kell sütni , 
mert ha késnek vélle,  nem leszsz ollyan jo ,  mikor  már meg van sülve, minek 
el őtte meg hül, négy vagy öt részben osztván le kell egy j o nagy hoszszu késse l  
szedni . A Gombos és  tőltsér forma tortáta Pléhet,  vagy ha az nem volna egy 
tálat bé borítván , arra kell rakni jo sürün, ugy kell velle forgodni , hogy ha 
meg sül nem ragad a pléhre , azután a több tésztát is hasonloképpen meg 
sütvén, bé kell azon pléhet velle jol rakni minél sűrübben lehet, azt az rontso
latyát ugy kell alkalmasztatni , hogy mint egy darabos kőszikla formában 
essék, az közepit pedig magasabban fel kell tornyozni , ha egy rendivel a pléh el 
van takarva, két, három , négy rendet is lehet réá rakni , hogy vastagabb és 
magasobb légyen s annál szebb.  Mikor ez meg van tojás fejérib ől és Nádméz
ből kész ített Jéggel meg hintvén, a meleg ha jalt és hasogatott Pisztátzit 
réá kell Bánni , hogy tzifrább légyen turnizor vagy Álkermes levivel lehet 
hellyen kellyen meg hinteni az után bé tévén az tortáta sütőben addig kell 
sütni, mig az Jege egy keveset keményedik . ( 1 1/24) . 

Rákból Tölgy 

A Rákot meg főzvén az husát szép apron meg kell vagdalni, azután 
két anyi híg rátottát, s tejben ázott zsemllyét kell hozzá vágni , a mig ezek 
készülnek, egy Edényben !ros Vajat j ol el surolv án míg meg habzik, azután 
anyira valo friss To jást kell hozzá venni a meg vágott Hákhoz és zse mllyéhez , 

hogy mint az galuska tészta meg higullyon,  és őszve kevervén ,  s meg sozván 
fűszerezvén,  egy ruhában jo szorosan bé kell kőtni , s meg főzvén Petreselly
mcs Vizben,  mikor jol meg van főve , ki vévén a Ruhábol, lehet ak ár Borso ,  
ak ár másféle Levesekben tenni , ha pedig zöldségre akarja az E mber tenni , 
szeletenként egy rostéllyon meg pírítván ugy kell az z őldtségre rakni. Ha pedig 
bé tsin ált hellyett akarja az Ember készíteni , lehet íros Vajhol Tejfélből , 
vagy a kinek miből tetzik levet tsinálni alája.  ( I I I/9) . 

Fel puffat Tzitrom Kása 

Végy egy kisded zsemllyét, vágd le a haját, az bélit édes tejbe ásztasd meg, 
szitán verd által , végyed három tzitromnak az haját apron meg vágván, főzd 
meg vizben olly lágyan, hogy szítán által lehessen törni , egy ferttálly íros 
vajat keverj meg míg meg habzik, ebbe keverd belé az szitán által tőrt tzitrom 
haj át, és zsemllye belet, négy egész T o j ással , és Nádmézet tévén hozzá, míg 
elég édes lészen, ugy keverd mint az egyébféle k ás át ,  és süsd meg. ( I I I/27) .  
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Zsemllye Kása GalusJm 

Végy anyi tejet menyi Galuskát akarsz tsinálni ,  e gy serpenyöbe tőltvén,  
tégy zsemllye kását belé , hadd mind addig főnni szenen mig úgy fel dagad 
hogy keverni sem lehet, tedd tálba hogy hüllyön meg jo l ,  végy egy fertálly 
olvasztott vajat, keverd belé a k ását, verj anyi toj ást belé , mig olly kemény 
lészen mint az Galuska tészta , add meg N ádmézit, a mint akarod ,  vagdaly 
Czitrom hajat belé ,  sozd meg, olvaszsz vajat egy p ors oloban  melly tsak anyi 
légyen, hogy az Porsolo fenekit el lep je, a tész táboi jo nagy Galuskákat tsi
n álván, tedd az Vajha ,  fedd  bé egy pléhvel az Pors olot, tégy szenet ré á ja ,  
süsd meg szépen egy fertálly ora alatt de arra vigyázz ,  hogy sok tüz ne légyen 
alatta, tedd tálba a Galusk ákat, s N ádmézeld meg. ( I I I/65) . 

Hal feh:ete lévre 

Az Halnak a belét ki vévén,  a Vérit félre kell te nni , az halat darabokra 
v ágni , s szép piroson meg rántván, végy egy fő apron vagdalt Veres hagymát,  
Petresellyem levelet, s gyükeret, fél marék reszelt kenyeret egy kal án te jfelt, 
töltsd az hal Vérbe egy kevés etzettel , és borsa lével , ted d  belé az halat, főzd 
meg jol, füszerezd meg. ( I I I/85) 

Kappany Fátzán módra bé tsinálva 

Végy egy fertálly Etzetet, tégy tőrőtt Borsat, törött Szegfüszeget, és 
Fenyő magot belé keverd öszve jol ,  végy egy szép eleven j o  kövér kappanyt, 
töltsd elevenen a torkába az Etzetet kös d bé j o  szoreoso n  a torkát, akaszd 
fel egy szegre , Ny árba hadd egy Nap s egy ejtzaka fel akasztva állni, télbe  
pedig  két nap s két éjtzaka,  ez meg lévén tépd  meg, a fe j it l ábait meg ne  tisz
titsd ,  hanem a fe jin a toll át a l áb án pedig a durva b őrit kell hadni ,  s fel bontván 
tölts forro Etzetet ré ája ,  mosd ki velle, tzővekeld meg, s meg sozván, spékeld 
meg szép szalonnával , hintsd meg tőrőtt Fa hajjal ,  s Szegfüvet, süsd meg és 
sütés közbe öntözzed gyakorta iros vajjal ,  s meg lévén sülve, tölts egy kevés 
Tzitrom levet egy tálba ,  s egy Kevés Tehén hus levet, hints egy Kevés törött 
Szegfűvet belé,  tedd eleven szénre a tálat, tedd belé az Kappanyt, hints Tzi
trarn hajat ré á,  tégy még egy darab iros Vajat is belé ha elég zsiros nem volna 
s fel forralv án add Asztalra. ( IV/7 1 ) .  

JEGYZETEK 

l Glück Frigyes - Stadler Károly : !n yes mesterség k ön yve tartalm azza Jókai Mór " Nők 
a tüzhely mellett" cim ü írását. 

2 A legrégibb emlékünk a báró Radvánszky Béla munkáj ában ismertetett müncheni 
kórlexlap az erdélyi fej edelem főmesterének könyve a XV I. századból. Ez a mü Régi magyar 
szakácskön yvek eim alatt Budapesten 1893-ben j elent meg. Korban ezek után következnek : 
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1 60 1 .  Szent Benedeki Mihály : Thököly Sebestyén Uram Szakács a :  " Magiar étkeknek 
főzése". 

1 667.  Apaffy Mihály szakácsának könyve . 
1 698. Szakáts-mesterségnek Könyvetskéj e .  
1 7 3 6 .  Melamorphosis Trans ylvaniae, báró altorj ai A p o r  Péter munkáj a. 
1 7 5 3 .  Ételek nemeirőL 
1 7 6 3 .  Szakáts Mcsterségnek Kön yuetskéje. Kassa. 
1 78 5 .  Szakáts M esterségnek J{ ön yvctskéje. Nagyszomba t.  
1 7 93. Szakáls Meslerségek Kön yvetskéje . Kolozsvár. 
Évszám nélkül : Mag yar-Szakáls Kön yu a X VIII. század uégéről. 
1 7 96. Veres Mihály : A j ó gazdasszon y (fordítás németből, az eredeti szerző megnevezése 

nélkül) . 
Fenti adatokat Ballai Károly : A mag yar vendéglátóipar t örténele. Bp . 1 943.  cimü könyvé-

ből vettem. 
3 Shram Ferenc : Sirnai Kristóf kézi ratos szakácskönyve: Ethnographia. 75/1964 .  
' L. a 2.  sz .  j egyzetet 
5 Radvánszky Béla : Régi mag yar szakácskön yuek. Kolozsvár, 1 69 5  
6 Apor Péter : Metamorphosis Trans ylvan iae. ( 1 7 3 6 )  1 9 7 8 .  1 - 53.  1 . 
7 Pálmay József :  Háromszék megye nemes családjai. S ep siszentgyörgy, 1901.  
8 Sinarn Ferenc : Dunaföldvári vőfél yek kösz öntése lakodalmakban . Pest,  1852.  
9 "A kenyérnek ez a felhasználása - mely a mai rántást pótolj a, a legrégibb időkre nyúlik 

vissza, a régi Róma konyháin is használatos volt mint azt Apieius Coeliusnak " D e  Re Coquinaria "  
cimü szakácskönyvében megtalálhatj uk. (Ballai : A magyar vendéglátóipar t örténete. B p .  1943 . )  

10 Az ilyennemü zárój elben közölt számok a receptnek a recepteskönyvben elfoglalt sorszá-
mára utalnak . 

CARTE DE BUCATE DIN 1828. 

Rezumat 

Cartea de bucate din 1828 descrie citeva dintre mindírurile specifice facute pe vremea 
aceea pe meleagurile noastre . 

Autorul acestei colectii de retete este S ZOTYO R I  NA GY I ST VÁNNÉ OL IVET I 
illyefalvi PETKE ANNA. 

Din aceasta colec�ie afliim materiile prime, ustensilele dc buditiiric, condimentele ;;i procese
le tehnologice ce au fost folosite in arta culinarii in prima j umatate a secolului X IX .  

Lucrarea este impartitii in patru capitole. Prirnul capitol trateaza retete referitoare l a  
prepararea j eleurilor, dulceturilor :;;i vinuril or. in capitolul al doilea sint cuiese retete pentru 
prepararea torturilor ;;i a dulciurilor de buciitiirie.  Capitolul al treilea cuprinde retete pentru 
mincarurile de post. Din capitolul al patrulea cunoa;;tem supele �i preparatele de carne . 

Cartea de buca te cuprinde in total 2 9 1  de retete, valoroase ;;i pentru gospodina zilelor noastre 





SZENTKATOLNAI BALINT GÁBOR 
ÖNÉLETRAJZI NAPLÚTÖREDl';KE 

ZAGONIJENŰ 

Korának egyik legnagyobb és leg
többet szenvedő vil águtazója ,  Kőrösi 
Csoma Sándor szellemi örököse, Szent
katolnai B álint G ábor ( 1844-1913)* 
életének alkony án önéletrajzának meg
írás ához kezdett. Sajnos ,  a munka 
nem fejeződhetett be, a rendkívül iz
galmas,  változatos - a  maga nemében 
p áratlan - életből csak az első har
minc évet ( 1844 - 1874) öleli fel . Ennek 
ellenére sok, közérdeklődésre sz ámot
tartó,forrásértékü, csal ád- és müvelő
déstörténeti , néprajzi adatot tartalmaz. 
Külön figyelmet érdemelnek a XIX. 
sz ázad közepének szentkatolnai isko
l áj át leíró, valamint a korabeli  orosz 
birodalombeli állapotokat megörökítő 
részek. 

K ár, hogy az önéletírás nemcsak 
befejezetlen, de sok helyen vázlatos ,  
számos utólagos bejegyzést tartal
maz, ezért közlésre alkalmas szöveget 
meglehetősen nehéz kialakítani belőle . 

A kézirat a szegedi Egyetemi Könyv- Szenrtkatolnai BáHnrt Gáibor 
tár tulajdona. Odakerülésének kö-
rülményei ismeretlenek. 

Ez úton is köszönetünket fejezzük ki Ilia Mihály egyetemi tanárnak és 
Lengyel András könyvtárosnak, akik felhívták a figyelmet az ott levő kéz
iratra és annak másolatát rendelkezésünkre bocsájtották. 

*) Szentkaio'lnai BáLiln:t Gábor élétéról és munkásságáról dolgozat jelent meg a 
Sepsiszentgyörgyi' Múzeum Évkönyveinek egy lmrábM számában, Zágoll!i Jenó: 
130 éve született Szentkatolnai Bálint Gábor eimmel· Aluta '1974/7,5, (VI-VII 
kötet) 373-389. l· 
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Én szeotkatolnai B álint Gábor születtem 1844 év M árcius 13-adikán, szerda 
napon hajnalban Szentkatolnán, mint szüleim harmadik gyereke, aki után 
következett még kilenc fiú- és le ánytestvér. Ap ám volt  sz eotkatolnai B álint 
E ndre és anyám imecsfalvi Illyés Ágnes. 
1-ső atyai nagyap ám volt B álint István, 2-o dik nagyap á m  B álint György, 
3-adik nagyap ám szentkatolnai B álint Endre. 

I .  Szeotkatolnai B álint Endre 17 16 - 1780 
Szeotkatolnai B álint György 175 1 - 1835 
Szeotkatolnai B álint István 1796- 1824 
Szeotkatolnai B álint Endre 1818 - 1880. 

Ebből látható, hogy a szeotkatolnai előnevet nem én  vettem föl, mert őseírn 
m ár I. Rákóczy György ( 1594 - 1648) erdélyi fejedelem korában törzsökös  
szeotkatolnai birtokosok voltak s az  1635-ödiki Lustrakö nyv szerént mint 
primipilus lustrált egyik szeotkatolnai B álint. Arról én nem tehetek, hogy a 
finnugor ipar kezdeményezője haz ánkban, a nagy parasita , engem plánszávnak 
tett meg, amit a bécsi külügyminisztériumban 188 1 Janu ár ha[vá]ban sze
memre vetettek. 

Szépap ámnak, szeotkatolnai B álint Györgynek (sz . 175 1-1835) több 
le ány án kívül volt négy fi ja (György, L ázár, J ános és Istv án) . A nagyobbik 
fi ja kantai gymnasiumot végézve kiment Magyarorsz ágra , ahol Arad- , Toron
tál- és Csanád megyében mint törzsökös Székely s így nemes ember, megyei 
hivatalt kapott. 

Hogy milyen volt a gyakorlat az igazi székely ember nemsségépek iga
zolás ánál, közlöm itt a fent nevezett 3 testvér közül az 1 785-ben született 
ifjabb B álint Györgynek részére kiállíott nemességi bizonyítványt. Amely 
okm ány magyarul így hangzik: 

Mi ,  Sepsi , Kézdi, Orbai és Miklósvár székely székekből törvényesen egye
sült H áromszéknek tisztviselől jelen iratunkkal emlékezet ok áért tudatjuk 
mindazokkal , akiket illet, úgy az egyesekkel , mint a k özönséggel , hogy az 
al ább írt évben,  napon és helyen a politikai , közgazdas ági s egyéb a királyi 
felség szolgálatába vágó ügyek tárgyalása végett kellő sz ámban együtt megje
lentünk s arra kért a fiatal , székely nemesi kiválts ágokat élvezett s jelenleg 
is élvező szeotkatolnai B álint György, aki jelenleg dicső Magyarországban, 
Arad vármegyében, Arad szabad királyi városában él és tartózkodik s akinek 
az ap ja szintén szentkatolnai B álint György, nagyb átyja az egykor Arad 
v árosában élt B álint Ferenc, hogy mink az ő törzsökös székely nemességéről 
bizonys ágot tevő okmányt adjunk neki. Amely igazs ágos kérésének annál 
is inkább eleget tartozunk tenni: mert a közismeretségen kívül, bizonyítja 
hét hitelt érdemlő törzsökös székely tanu eskü alatt a hivatalos utánkérdezés
ben, amelyet foganatosítottak 1806 év Szeptember 17-edikén Cseh Endre 
és Elekes István, királyi jurátusok és székünk tényleges ül nökei, hogy a folya
modó B álint Györgynek apja, aki szintén Bálint György, tényleg is a fent
nevezett Szentkatolnán birtokos, igaz , kétségbe nem vont székely nemes , a 
Katona Székelyek rendjéből, hogy birtoka székely örökség, s hogy elődei is 
a sokszor említett Szentkatolnán laktak életükben ,  székely neniesi kivált
ságnak örvendettek s azzal éltele Az 1 635 -ödik évben készült lustra-könyv 
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szerént pedig a régi katona székelyek közt mint Primipilus lustrált. Akiket s 
az egyes Székelyeket Verbőczy H ármas könyve I I I-adik részének l-edik 
fejezete valamint a legújabb legfelsőbb rendeletek is  kiválts ágos állapotukban 
törvény szerént megtartandónak rendeltek. Amiért is említett folyamodót, 
B álint Györgyöt, aki Arad városában tartózkodik ,  olyannak ismerjük és 
bizonyítjuk. Aminek hiteléül és erősségéül jelen bizonyító levelünket, miután 
a fiskus sem mondott ellent, mint a mondott folyamodó  jogainak teljesebb 
védelmére szükségest, a közigazság és méltányosság , parancs ára az  igazgató 
tisztviselő és rendes jegyző aláirás ával és székely székünk hiteles és nyilvános 
pecsétjével kiadandónak tartottuk 

Szentkatolnán 1806 

Szeptember 18-adikán 

Demény Istv án s .k .  
mint királybiró 
Cseh J ózsef s .k . 
mint H árornszék székely 
székének rendes jegyzője. 

1 8 1 0-edik év Július 4-edikén nemes Torontál v ármegye Szent-Miklós mező
város ában tartott generális gyülésből 57-edik sz ám alatt : 

Ezen bi zonyság-levél erejénél fogva fent nevezett B álint György, aki 
Aradról e nemes vármegyében B ántok helységébe által j ött s ottan nótárius 
hivatalt nyert s a közelebb felkelt megyebeli nemes lovasseregben pedig 
hadnagyi tisztséget viselt, a megyebeli nemesek közé minden ellenmondás 
nélkül bevétetett. 

Kiadá főnótárius K ászonyi S ándor m.k.  
1807 év Július 8-adikán e nemes Arad vármegye részéről tartott generális 
gyülése alkalmával H áromszék székely székének bizonys áglevele ,  mely Bálint 
György nemességéről szól ,  fel lett olvasva és 52 1 szám alatt jegyzőkönyvbe 
véve és annak értelmében,  a Fiskusnak sem lévén semmi kifogása, mondott 
B álint György e nemes vármegye bekebelezett nemesek sorába lett iktatva . 
Kiadta nemes Aradvármegye első vicenotariusa, Sipeti Bal ás S ándor. 

Szépap ámnak, B álint Györgynek legkisebb fi ja  B álint István tudva, 
hogy apj ának Szentkatolnán, Gelencén , Imecsfalván ,  Hatolykán, Oroszfalu
ban és Kézdiv ás árhelyt levő fekvő birtoka egyedül őreá marad, kicsapongó 
életet élt, amint az öreg szomszédoktól hallottam, úgy hogy 28 éves korában 
meghalt árván hagyv án egyedüli gyerekét, Endrét, az én ap ámat 10-éves 
korában. 

Ap ám anyja korán özvegyen maradván nőül ment szolgáj ához, egy 
jobb ágyrendü emberhez , a miért is kiskoros apám a katonai törvények sze
réut nagyap jának B álint Györgynek hatalma alá került s ez is neveltette amig 
élt. Midőn ap ám 17 éves korában nagyapját is elveszítette, a katonai törvény 
nem hagyta őt a magát degrad áita anyja gy áronoks ága alatt, hanem odaadta 
nagynénje férjének (P. L) hatahp[a] alá. Ez a j ó  rokon a B álint-birtok egy 
részének haszonélvezete fe jében tartotta ap ámat (mint a kutyát) ,  ruházta 
(csepű inggel) s iskolába j áratta mint egy koldusfiút. 
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E nyomorus ágos gyerek- és fiatalkorát sokszor e mlege tte ap ám nekünk 
szemrehányólag "Bezzeg én egyedüli gazdag gyermek létemre csepűinget  
hordottam kantai de ákkoromban is" .  

Ezért házasodott meg ap ám m ár 28 éves korában .  De házas élete sem 
kezdődött boldogsággal, amikor birtokát a gy ámj ától s a bérbe n bírt szomszé
d októl kézhez vette , az egész úgy ki volt használva és elsoványítva, hogy 
csaknem semmit sem termett. Aztán éppen azok, akik l e ány ágon rokonok 
s a tagosítás előtt beltelek számba ment Bálintok nevü rétnek társtula jdo
nosai voltak, irigységből semmi alkalmat sem mulasztottak el apám káro
sítás ára . A többi közt a Magyarorsz ágra kisz ármazott nagyb átyák egyi
kének törvénytelen sz ármazékát behívták s rábeszélték , hogy perrel 
követelje a B álint György-féle birtok felét. El is  j ött a Székelyföldre 
valami bandsa sváb alak s keresetet inditott, de a 48 előtti székelybirós ág 
elutasította keresetével , mint olyant, akinek semmi joga székely birtokhoz.  
S ez volt ap ám szerencsétlensége,  mert ezen itéletben bízva ,  a becsalt állí
tólagos rokonnak szerény kérését, hogy haza utaz ás ára ad jon  vagy sz áz forin
tot s lemond követeléséről, nem teljesítette . Jött az osztrák törvény s ap á m  
ellenségeinek biztatás ára újra pert kezdett a keringő s 20 évi perlekedés 
(itélet, fellebbezés, perújítás) után nem osztrák, hanem m agyar birák odai
télték a B álint-birtok felét a kétséges rokonnak, aki most s okkal dr ágábban 
egyezett ki .  Igy züllött e l  az  egykor irigység tárgy át  képezte B álint-birtok . 
1 847 nyarán halt meg az utánam született kis le ánytestvérem, amit én még 
nem értettem [ .. . ], de sajn álkozni tudtam, amikor h allottam, hogy a szé
pen fölcifrázott testvéremet a földbe temetik, mint ahogy tavasszal pityó
kát l áttam volt a földbe temetni (elültetni) . 

E korban kezdettek azzal ijesztgetni,  ha valami okb ól s írtam, "hal
gass, mert megesz a Bankus !". A pest (tüzhely) megett áll ott egy pálinka
főző üstalakú (borszőllő hozás ára haszn ált) kétfülü ,  füstös kos ár s ezt néz
tem Bankusnak, amelyre még nézni sem mertem j óform án. 

Az én szellemi tehetségem e korban alacsonyabb fokú volt mint a lib áé ,  
mert amikor 1891 ben a török vízpip ám (n árgilem) az ajtó előtt letettem ,  
a lib ák előbb körül j ártak s midőn l átták, hogy az a különös alakú valami 
nem b ántja őket, szépen közeledtek s megtapogatták. 

Minden szépen öltözött, termetes asszonyt szeretettel néztem, mert 
sz áraz dajkám is egy csinos,  termetes le ány volt. 

Nagyon örültem csipkés gallérú és tászlis (fodros) u j jú ingemnek. 
1 848 . Emlékszem a sokszínű uni ó-tollakra, amelyek közül a piros és s árga 
(mert ilyent is festettek nálunk) tollak tetszettek nekem leginkább. 

Emlékszem,  hogy a szomszéd falukból tágas udvarunkon gyülekezett 
székely katonák fakarddal tanultak vívni . Emlékszem,  mikor ez év tava
szán (fűzöldüléskor) a templom előtt énekelte öregebb fitestvérem (Están) 
a többi iskol ásfiúkkal és leányokkal a királyhymnust, amely ilyenformán 
kezdödött : 

Isten a mennyek trónusán, 
Földi felség Ferdinándi 
Halld meg szívünk mit kiván. 
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E mlékszem,  hogy amikor este nem takarták be jól a tűzhelyeken a tűzet s 

m ásnap reggel a szomszédban sem kaptak, miként gyújtottak tűzet acél , 
kova (tűzkő) topló (tapló) segítségéveL Ezt láttam s mégis logik átlanul azt 
kérdeztem,  hogy ha mindenütt kialudnék a tűz , minő lajtorja (létra) val 
hozn ának tűzet a napból ,  mert ezt tűznek gondoltam minden tanítás nélkül. 

Están ( István) testvéremtól , akit cigánynak h ívtak, mert barna arcú, 
zömök testalkatú gyerek volt, egyszer kérdezte m ,  hogy mi van a hegyek 
megett, ahonnan a nap fölkel , egész biztoss ággal felelte , hogy ott a föld 
olyan  forró a naptól , hogy egy ismert öreg úr, aki att j árt, 9 p ár csidm át 
(csizm át) égetett el .  
Nagyon bosszantott, hogy az emberek, mikor valaminek okát vagy célj át 
kérdeztem ,  mindig azt felelték: "az azért van,  vagy arra való, hogy a 
rák a vetésre ne menjen . "  
1849. E mlékszem, hogy a z  év kezdetén,  télen any ám sütött főzött s jól pakolva 
eltűnt hazulról , azt mondották a táborba ment apát l átogatja meg. Ilyen
kor több napig mi három gyerek a szolgálóval maradtunk otthon. Ekkor 
tanultam a szolgálótól az első dalt : 

Este j ölt a parancsolat 
V iolaszin pecsét alatt; 
Indulni kell a csatára 
Csókol sem adtam s zép s zá dra 

Galambom. 

Emlékszem,  hogy a nagyobb fiúk minden likas kócsból (lyukas kulcsból) 
pisztolyt csináltak gyújtó lyukat reszelvén a h átsó végére s azzal puffog
tattak. 
Ez évben aratás előtt egy püsp öknek gúnyolt paraszt ember i jesztgette a 
falut, azt kiab álva " jőnek a Muszkák !" mire a harangozó a nagy obb isko
lás le ányokkal a toronyba ment nézni , merről jőnek. · Persze akkor sehonnan 
se j öttek. Én is utánuk másztam a toronyba a rozoga lépcsőn s azután a 
toronyablakb ól néztem inkább a toronyórát mint a Muszkák j öttét. 
Ugyan akkor volt a nagy s áskaj árás is, amelyek felhőként estek a középha
tár tavaszmezőnek , de az összeharangozott falu népe rudakra kötött csen
gettyűk és kolomp ok ráz ás ával hajtotta el a Muszkák előhírnökeit hatá
runkróL 
Aratás után a Muszkák elől az erdő alatti Ozsdola faluba menekültünk 
több hétre való eledellel , de m ásnap , a katonas ágból hazaérkezett apám 
utánunk jött, s kinevetve , hogy éppen a Muszkák torkába menekültünk, 
hazavitt. Néhány napra ezután csakugyan jöttel a Muszkák, akiket a kapu 
elébe tett friss vízzel és korsó p álinkával vártunk. Mi a kapuba ülve néz
tük amint nagy port csinálva vágtattak a Nagy-cegelet felől az alsó határra, 
ahol m ár megvolt az aratás. 
Még aznap megtörténet a tisztek elsz álásolása, a katonas ág a tarlóról vissza-

ll - ALUTA XII-XIII 
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tért a Nagyeeglet nevű legelőre, amelyen j övet keresztül j öttek volt s ott 
s átrakat ütöttek ; azonban ételt főzni bej ártak a faluba a családokhoz. 
N ál unk egy tiszt volt szálláson,  akinek csakhamar kedvence lettem; de 
azért a nyári konyhánkba több közkatona j árt be főzni a nagy lugzó üstben,  
amelyben húst és  minden féle zöld terményt főztek össze .  A libákat és  ruc á
kat az utcán szabadon fogdosták össze s vitték a t áborba megsütni . 

Ez év őszén rakták meg a mezőföldi székely falukat osztrák lovaskato
nas ággaL Midőn egy nap délutánj án a kukoricako csánnal megrakott sze
kér tetejéről megláttam udvarunkon a fényes cs ákókat és lándsákat a kapu 
előtt leugrottarn a kocs ánról s az utcáról semmikép sem tudtak bevinni az 
udvarra, miért is szolgálónk nővére hátára kap ott s magukhoz vitt h ál ni ,  
annyira féltem a z  osztrák katonáktól , míg a muszka katonától egy cseppet 
sem féltem. Lassan las[s]an nekib átorodtam s a zenekedvelő trombitásnak 
kedvence lettem s megtanultam tőle egy Kossuth gyalázó cseh dalt. 
1850. Ez év telén tanított meg édesany ám az ábécére egy református ábé
cés könyvből, de az ostoba bé -á =bá szótagolás miatt csak 1854 telén tud
tam olvasni. Azután egy leányoknak való piszkos ábécekönyvet adtak kezembe,  
amit annyira utáltam, hogy titkon el ástam a földbe a szo mszéd kert kerí
tésének tövében (igaz án helyes ösztönből !) . 

Minthogy 1852 év végéig leányöltözetben j árattak ,  foglalkozásom s 
j átéko m  is az volt, ami a le ányoké. Öregebb le ánytestvéremmel együtt varr
tam, kivarrtam, hímeztem,  és lakoztam (b ábuval j átszottam) , tavaszszal 
pedig a pipéket őriztem,  mint m ás velem egykorú le ánykák. 

Ha  M ányi (Mari) le ánytestvérem összeveszett öregebb fitestvéremmel 
Estánnal , addig sírtam ,  amig ki nem békültek. 

Ha 'Están testvéremet a csavargás és hazudoz ásért megverte ap ám, 
én még jobban sírtam,  mint ő .  

Soha sem néztem semmiféle állat megölését. Véletlenül egy szomszéd  
udvarába akkor kellett mennem,  amikor ott egy ökröt leütöttek, elszalad
tam s a mész árostól azután mindig irtóztam. 
185 1-es év is  hasonló foglalkozás közt telt el  mint az előbbi ,  csakhogy meg
bizhatlan öregebb fitestvérem helyett nekem kellett őriznem a birkákat 
és kecskéket kora tavaszszal szent György napig, amikor a m agán legel
tetés megszünt s kezdődött a közös legeltetés. 
Ezen Están testvéremről minden öregebb szomszéd ,  amikor  l átta azt mon
dotta "no ez a legényke kivilágra olyan, mint nagyapja  volt" . 
S úgy, amint a fentebb jellemeztem B álint István nagy ap ám korán elhalt, 
a re á ütött Están testvérem is csak mulatni szeretett s 24 évnél nem élt többet. 
1852-edik év tavasz án lebontották a szépap ám B álint György idejében dom
bon épült, zsuppai födött, benne születtem h ázat, hogy a völgyben a kapu
hoz közel újat építsenek, nem gondolva arra , hogy az új háznak legal ább 
pincéje a Feketeügy kiütésekor vízzel telik meg, ami csakugyan megtörtént. 
Az építkezéssei j áró lakás szüke miatt imecsfalvi a ny ai nagyap ámékhoz 
vittek. 

Itt nagyany ám, született torjai Lőrincz M ária ,  aki két le ánykájával 
korán özvegyen maradt és aki Kondrát András ,  m ostoha nagyap ámban 
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az els őnél jobb férjet kap ott, annyira dédelgetett engem mostoha nagyap á
p ámmal együtt, hogy haza sem akartam menni tőlük. Csak azt nem szeret
tem ,  hogy a jezsuitás neveltségű najinka (nagyany ám) a protestánsok ellen 
irányuló agyatlan elbeszéléseivel , amiket jóform án nem is értettem, any
nyira megtöltötte fejem rémképekkel , hogy csaknem minden é j jel az az 
áloml átás ijesztett fel , hogy a kócslikan kénkő szagú tűzes lóhurka alakjá
ban j ött az ördög Luther Márton a szob ába. Mikor emiatt panaszkodiarn 
j ött minden este badar im áds ágaival, amelyeket szavanként kellett utána 
mondanom mert magamtól egyetlen mondatot sem tudtam azokból. De 
azért mégis csak a fentebbi rémképekkel álm odtam. Egyszer azt kérdez
tem a sokat im ádkozó najink ától "Najinka, nagyap ó mért nem imádkozik?" 
H át fiam , nagyap ád sok áig volt katona Lengyelorsz ágban s akkor lovával 
együtt annyit lakott templomban,  hogy az egész életére elég. 

Ez a katonaviselt ember, aki előkelő családból sz ármaz ása mellett nem 
volt írástudó s nevét csak fára vagy kőbe tudta vésni , tetői talpig becsüle
tes lélek volt : soha sem haragudott, nem káromkodott, nem imádkozott, 
se korcsmába se templomba nem j árt. Soha sem ült hi ába, mindenféle mar
há ját maga gondozta, de l átszott is azokon. 

Amikor később E .  Sue "A bolygó zsidó" című regényét olvastam, a 
francia katon ában, aki ezredese ne jével mint szolga Szibériába került s ott 
az any jukat elvesztett két le ányk át gondozza, neveli s később Franciaor
sz ágba vezeti , mindig mostoha nagyap ámat l áttam. 

Az új ház fölépülte után őszszel haza vittek, ahol a 81/2 évig hordott 
leányos öltözet helyett fiúöltözetet kaptam, aminek egy cseppet sem örven
dettem,  nem volt olyan kényelmes , mint a leányöltözet, s mert, elmaradt 
a csipkés gallérú és tászlis u j jú ing. 
1852-edik év késő őszén,  mondhatni telén a szentkatolnai falusi iskolába 
adtak, amelyet két tél alatt alaposan megutáltam .  Hogy miért a követke
zőkből érthető lesz. 
Legelébb is leírom Szentkatolna akkori szellemi állapotát, azután iskolá
j át és a tanítási módot. 
Szentkatolna Háromszék egyik kis községe volt, de legintelligensebb faluja, 
mert az én gyerekkoromban a következő csal ádok lakták azt, amelyeknek 
fejei legalább hatosztályú gymnasiumot végzett emberek voltak, de voltak 
olynok is kik liceumot és jogot végeztek : 

Bakk (igy ejti a Székely és nem Bak: 3 prim or testvércsalád. 
Bálint l katona-rendű család. 
Bánfy l k. r. cs. 
Benke l k. r. cs . 
a) Cseh 5 primor r. testvércsal ád. 
b) Cseh 4 primo r r. testvér. 
c) Cseh 2 primor r. testvércsalád .  
d )  Cseh l katona-rendü csal ád.  
a)  Demény (Dimény alakban e jtve a nép által). l primor család 
b) Demény l k. r. cs. 
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c) Demény 2 k. r. cs. 
Elekes 3 primor r. testvércsalád. 
Fekete 3 k. r. cs. 
Györgybiró 4 k. r. cs 
K álnoky l primor r. család. 
Madarasy l primor r. csal ád. 
M átis 3 k. r. testvércsalád. 
a) Mike l k. r. cs. 
b) Mike l k. r. cs. 
Pál 3 k. r. cs. 
a) Szabó 3 cs. 
b) Szabó l k. r. cs . 

8 

c) Szabó l k. r. cs. 
Szalay 3 k. r. cs. 
Jövevények s így nem szentkatolnai birtokosok de az intelligenciához tar
toztak. 
Haralyi. gróf Kuun csal ád tiszttartója. 
I dinger katona állatorvos. 
Orbay gróf Nemes tiszttartója. 
Összesen 53 intelligens csal ád. Természetesen voltak jobb ágy-rendű csa
l ádok és zsellérek is,  akik Szentkatolnán laktak. Az ilyen lakoss ágú Szentka
tolna iskolája a következő minőségű volt: 

A falu dél-nyugati szélén dombon fekvő, szab ály ellenére nyugati olt árú 
templom és paplak közelében volt egy három szob át és kis kamrát tartal
mazó zsindelyes faépület keleti homlokzattaL 
Ennek éjszaki fele két szab ával és egy kamrával a csal ádos k ántor lakása 
volt. Az épület déli harmada egy keleti és déli ablakkal biró négyzetes szoba 
volt az iskola. E nnek a nyugati oldal án lévő kis kamra egy déli ablakkal 
volt a tanító lakása, egy fa kanapéval , két székkel , egy asztalk ával és egy 
ágy gyal. 
A tanító egy személyben volt: tanító, iskolaszolga, harangozó ,  templomseprő ,  
a pap csizmatisztítója,  asztalinasa s a közönséges vecsernyéken k ántorhelyet
tes ,  teh át orgonálni is kellett tudnia. Mindezért kap ott a tanító a papnak 
j áró 3 kalangya (l kal. =26 kéve) búza vagy rozsból 6 kévét s ugyanúgy a 
zabb ól . A kántor része 19  kévéből állott. N o meg az iskola fűtéséből meg
marad fa. 

A négyzetes iskolaterem egy a jtóval keletre két egyenlőtlen részre volt 
osztva a két padsor által. A keleti oldalon volt a hosszabb padsor a fiúk 
számára , a nyugati oldalon a rövidebb padsor a leánykák sz ám ára , a padok 
természetesen támlátlanok voltak. A két padsor előtt volt az akkor medium
nak nevezett üres tér, amely az iskolaterem ötödét tehette. Az éjszaknyu
gati szögletben volt egy régi ,  nagy , hegyes ércfüttő (kályha) , amelynek a 
száda a tanító szobácskáj ába nyúlt, minthogy ő tartozott befüteni. A füttő 
mellett az éjszaki falnak támasztva állott azon 40-45 darab hasábfa, amelye
ket az iskola fűtésére tartoztak a fiúk és leánykák naponként reggel hazul
r ól hozni, ha a szülők nem akarták egy terefával (egy erdölő szekér-fával) 
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egyszerre leróni ezen tartoz ást. Az egy nap el nem égett fa a tanítónak m aradt, 
amit rendesen eladott. 

A farakás mellett állott egy feny őfa kártya (kanta) ívó vízzel és e gy 
b ádogkanuávaL Az éjszaki falra volt felakasztva egy egyszerű fekete fatáb
la egy pár nyull ábbal, amely letörlésre szolg ált szivacs helyett. A tábla 
felett a gerenda oldalán krétával írva voltak az írás jelek,  a melyeket akkor 
csak latin névvel neveztek és tanítottak. · 

Még egy szomorú taneszköz pomp ázott az iskol áb an a vizes kanna 
mellett a virgács (nyírfavessző-köteg) . Ennek mirevaló voltát iszonyattal 
l áttam egy nálamnál nagyobb 13 éves l ánynak megbüntetésénél, amikor  
szegényt a mediumban körben állított 1 4  le ányka között lefogta a tanít ó  
s meztelen ülepére suhintott a virgácscsaL E megszégyenülés utá n  k i  i s  maradt 
az iskol ából a szegény leány. 

Minthogy ama korban az iskol ába j árás nem volt kötelező, hanem 
egészen a sz ülők tetszésére volt bízva gyermekeik iskoláztatása: az isko
l ába j árók sz áma lehetett vagy 40 -45 ; 15 le ány és 25 -30 fiú. 
A tankönyv, azaz ábécés könyv külön volt a le ányok és fiúk számára. A 
le ányoké kezdődött a nagy és kis ábécével, amely után j ött t öbb  oldalon a 
szótagol ás akkori nyelven szillabiz ál ás be-á=bá, bé-i=bi. Ezt követték 
az im áds ágok és a Sz áz kérdés . 
A fiúk ábécés könyve két nyelvű volt latin és magyar. Kezdődött a nagy 
és kis ábécével , aminek folytatása a magyar és latin szillabizál ás volt. Ez 
után az im áds ágok magyarul és latinul,  a száz kérdés magyarul , a mi nistra
tio latinul; végül egy latin -magyar vocabularium: deus, isten ; deitas, isten
ség stb . Nem volt abban egy negyed oldal gyermeknek val ó  olvasm ány. 

A szegényebb kezdő fiúknak nem volt ábécés könyvük, hanem egy 
mosósúlyok alakú bükkfa tábla ,  lengyel-virággal megs árgítva s az apa vagy 
valamelyik írástudó szomszéd által teleírva a nagy és kis ábécével· és szilla
biz ással képezte az el nem szakadó tankönyvet. 

A tanítás abb ól állott, hogy a médiumban leült a k ántor a tanító egyik 
székére s a le ányokat sorra maga elé hívta és szillabiz áltatott mindenik
kel egy-két sort. Ugya11úgy a tanító a médium m ásik szögletében a máso
dik székén ülve szillabizáltatta fiúkat. A m ár olvasni tudóktól , hol az imád
ságok könyv nélkül tudás át követelték ,  hol a sz ázkérdést. 

A fekete tábla az írás és számok tanítására szolgált. A tisztelendő úr 
medvebőrös bundáj ában olykor olykor benézett s egy-két fiút kihívott a 
táblához , hogy megpróbálja miként vetik a betüket; azokat, akik elég kere
ke n csinálták a betüket megdicsérte. 

Emlékszem ezen gazdálkod ásban kitűnő emberséges pap (D. A.) azon 
tanács ára, amelyet egyik iskolalátogatáskor adott volt, hogy t . i .  ő mint 
a pap tudom ány ával csak Szentkatoln án úr, de m ár egy m ás nem-katho
likus, vagy éppen nem-keresztyén faluban legföllebb csak koldulással ment
hetné meg magát az éhen hal ástól ,  míg egy más akármi mesterséget tanult 
ember akárhol megél tudás ábóL 

Ez a pap maga írt ki minden iskol ásgyerek sz ámára rövidebb ,  hosszabb 
verset a vizsgála tra. Nekem az Arany - ábéce következő négy sorát adta fel 
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megtanulásra , amire persze az ap ám kellett hogy megtanítson ,  mert még 
az írás-olvas ás ától mcssze voltam, hisz még nyomtatást sem tudtam olvasni .  

Bánj a házi cselédekkel 
Mindig úgy, mint emberekkel; 
Testvéridet s zívből s zeresd, 
A s zé p eg yesség et keresd! 

Szegény apám nem tudta megérteni , hogy miért tanultam meg gyorsan  
mindent, csak az  imáds ágokat nem. Persze logikát nem tanult s így nem 
tudta azt, hogy az  ember azt tanul ja meg könnyen,  ami  a tapasztalat körébe  
esik. 
Tavaszszal szent György napj áig a birkákat és kecskéket legeltettem. Ny á
ron pedig öregebb testvérem helyett a lovakat én őriztem a közgyepeken 
a vetések mellett, mert ő j átékos lévén nagyon gyaluarr a tilosba eresztette . 

1853. E tél is csupa szótagol ással tölt az utált ronda iskol ában.  Szorgalma
son  j ártam a toronyba segíteni a kántorfiúknak fölhúzni a torony órát, amelyet  
szülő faluj ának egyik Demény pesti egyetemi rectors ága idején aj ándéko
zott volt. E nnek H áromszéken alig volt párja ,  az embereket csengetéssei 
figyelmeztette az üttsre .  Az egész templomból csup án az óri ási acélóra szer
kezetc érdekelt. N agyed ór ákig el tudtam nézni az egésznek összefüggését. 

Magától a templom belsejétől négyéves koromtól fogva írtóztam, mert 
akkor kukkantottam abba először nagyobb fitestvérem s barátjai kiséreté
ben,  akik egész komolyan mondták nekem, hogy a szent Pétert és szent 
P ált kardosan ábrázoló ,  két meredt szemű szobor olykor olykor le szokott 
sz állni az oltár mellől . A templom ajtajából alig néztem a két faszerrtet öt 
percig, már is mozogni l áttam azokat, mire én kiszaladtam s haz áig meg 
sem állottam.  

Később mint iskol ás gyermek, amidőn l áttam a két  apostol szobrát 
h átulról, b ámultam, hogy lehettem olyan buta , hogy féltem azoktól. 

De azért a templom iránt a kínz ást ábrázoló képek miatt olyan féle 
érzéssel voltam, mint a Blumauer jezsuita által megénekelt evangélikus 
p arasztfiú , aki egy városi római katholikus templomba vetődvén, az ott 
l átottak elbeszélését ap j ához intézett azon figyelmeztetéssei végzi: 

"W eit da von ist gu t {ü r 'n Sch u ss; 
Wer nit kummt, hat kann Verdruss! 
Lass sie Hockus Pockus freiben 
Und die Narren Narren bleiben." 

Tavaszszal megint a birkákat őriztem Szent György nap jáig. Kecskéket 
tartani megtiltotta az osztrák rendszer nagy szomorús ágomra ,  mert a mezőn 
a kecske volt egyedüli j átszó társam. 

1854. Ez év telét m ár nem töltöttem az utált falusi iskolában, mert a bün
tetéssel erőszakolt templomoz ás miatt kimaradtam onnan. Kimaradván 
az iskolából, naponként írogattam az ap ám minta írása után és olvasgattam 
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nem az utált falusi iskolás könyvből, hanem egy B ucs ánszky-féle naptár
ból ,  amelyet annyiszor átolvastam, hogy könyv nélkül tudtam egész tartal
mát. 

A legközelebbi szomszédságunkban volt egy v akk legény ,  aki Kolozsvárt 
lyceumot végzett és katholikus pap akart lenne,  de elvesztette szeme vilá
gát. Vakk létére nap-nap kast kötött (kosarat font), csépelt, este pedig ren
desen hozz ánk jött időt tölteni. Ez a katonaren dü és kantai iskol át végzett 
csal ádfők egyik-m ásikától kikölcsönzött kül önféle könyveket mint: Árgyi
rus királyfi histori áj át, Csontos Szigfrid histori áj át, P ázmány Péter Kalau
zát és több kéziratos művet az ördögidézésről s hozz ánk hozta, hogy ap ám 
a hosszú téli estéken azokból neki s más tudv ágyó szomszédnak fölolvasson. 

Ap ámék azt hitték, hogy én alszom, pedig figyelmesebben hallgattam 
az olvas ást, mint a többi hallgató. 

Minthogy szerencsétlen vakk szomszédunk naponként, ha dolga nem 
volt, hozz ánk jött időzni s engemet rendesen rendelkezésére állónak talált: 
elkezdett engemet l atinul tanítani apám latin tankönyveibőL 

Ü res időmben a látott kerekes,  asztalos kádár és kalapos mestersége
ket utánoztam kicsinyben. 
1855. Ez évben sem jártam iskolába ,  hanem a helyett otthon írogattam és 
olvasgattam bibliai kivonatokat. Mikor a kantai elemi iskolába j áró öregebb 
fitestvérem az ünnepekre haza jőve tankönyveit haza hozta, német ábé
cés könyvéből megtanultam magamtól németül olvasni. 
1856. Ez év őszén adtak a kantai (kézdivásárhelyi) minorita barátok kétosz
tályú elemi iskol áj ába. Itt m ár német nyelvtant kellett volna tanulni , de 
bizony az olvas ásnál alig mentünk többre .  A legtöbb időt vette igénybe a 
káté, meg bibliai kivonatok bemagolása. 

Itt is játsz ás helyett a falun nem l átott mesterségeket néztem s egy 
kis le ányt olvasni tanítottam.  
1857/8 Csík- Somlyón a Ferencrend ü barátok kezében lévő elemi iskolák 
3 adik és 4 edik osztály át végeztem el kitünő sikerrel . 

Szabad időmben néztem a z árda osztály ában a könyvnyomtatást és 
könyvkötést meg az orgonacsinálást. 
Márkenné bábaasszonynál 14 éves koromban a b al emlőm megdagadt, 
a laktársak rám fogták, hogy azért, mert a nénit a gyerekágyas elnöknéhez 
kisérgettem.  
1858/9 Ugyanott a még nem tel jes gymnasium első osztályában első tanuló 
lettem, mert a többi fiúknak oly nehéz latin nyelv nekem csupa játék vagy 
időtöltés volt. 
1859/60 Ugyanott végeztem a gymnasium I Iodik osztályát, mint első kitünő 
tanuló. Minthogy a sz ámtant és mértant egy praktikus mérnök[,) Péter 
J ózsef tanította , mind két tárgya t nagyon megszerettem. Magánszorgalom
ból kezdettem olaszul és franci ául tanulni a sz ámtan és mértan tan árától 
régi könyveket kapva ama nyelvekre . 

A ny ári szünidő alatt ismertetett meg Strausz Dávidnak 1842ben meg
jelent Jézus életét tárgyal ó  német műve tartalmával egyik keresztap ám, 
aki mint osztrák katonatiszt megfordult külföldön. 
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1860/1 . Ugyanott a gymnasium Illadik osztály ában a görög nyelvet én t aní
tottam társai[m]nak[ , ]  D arnakoséknak a tan ár helyett, aki akkor kezdette 
tanulni azt, amikor annak tanítás ával megbizták 
186 1/2 . Ugyanott kezdettem meg a gymnasium IVedik osztály át, de szü
netkor stipendiumot kaptam Marosv ás árhelyre , ahol akko r  gymnasium-nak 
csak 4 osztálya volt. Bizonyosan egy nem kért, üres  hely m a radt s azt végre 
nekem adták. Bo[s]szantott is eleget, hogy én voltam mindig az első min
den osztályban s mégis az utánam lévők hamaráb b  kaptak stipendiumot, 
mint én. Annak dacára , hogy a tanévb ől másfél hónap m ár eitölt volt, mégis 
én lettem az első. Itt tov ább folytattam az olasz és francia nyelv tanul ás át 
s egyik héber tanul ó társamtól megtanultam héberül olvasni . A ref .  kolle
giumb ól több 5-6 osztályú tanul ó  keresett föl engem a kath.  seminarium
barr s bizalmasan közölték velem felvil ágosult tan áruk,  Mentovich F. eléa d á
sait a természettanbóL 
Ezért az alsóbb osztályú növendékek egyike be árult az igazgatónak, hogy 
mindig a ref. di ákokkal barátkozom. 

Emlékszem, hogy egyik pap tanárunk ( I .K. )  husvét táj án a bibliai órán 
Krisztus hal áláról kellett hogy beszél jen ,  Ezen órán volt a két Teleky gróf 
fiú is, akik különben magántanulók voltak egyéb tárgy akb óL A finom pap 
tanár azt kérdi a gróf fiúk egyikétől "Hát maguk Andor gróf mit hisznek mind
ebből?" ""Hogy Krisztus meghalt, azt elhiszszük , de hogy feltámadt volna,  
azt már nem""  válaszolta b átran föl  sem kelve ülő helyéből . Én a többi osztály 
társak arc át !estem,  hogy , mennyire szörnyülk ödtek a gróf feleletén.  
186 2/3adik tanévre stipendiumot Székely-Udvarhelyre kaptam. A gymnasiu m  
Vödik osztály ában megint első tanuló voltam. Magánszorgalomból tanulom a 

török nyelvet egy francia grammatikáb ól. a perzsa nyelvet az erzsébetvárosi 
örmény barátoktól kért örmény grammatik ából , az arab nyelvet pedig az 
igazgatótól kapott latin nyelvtanbóL Mindezt azért tanultam egyszerre , mert 
a francia török nyelvtanból megtudtam, hogy a mivelt török e három nyelv
ból van összetéve. 

A ny ári szünidőn falumban uri le ány[o]kat és fiúkat tanítottam. 
1863/4. Ugyanott végzem a gymnasium Vlodik osztály át. Folytattam a 
mondott nyelvek tanulás át. Elj árok fűvészkedni egyik civil tanárommal 
és a tiszti ügyészszel, mert a növénytant olyan paptan ár kellett volna, hogy 
tanítsa, aki azt soha sem tanulhatta . Ekként é n  lettem a tanársegéd .  
1864edik é v  nyarán elhagytam a Székelyföldet . s  Nagyváradra menve egy 
Csík- Somlyóról ismert, akkor nagyv áradi klerikus által be jutottam a püspöki 
papi lyceumba. Szüleimnek az volt mindig kiv ánsága, hogy pap legyek. Tehát 
megprób áltam, de nem ment. Tizenkét kónapig hordottam a csu hát, de j ob
b ára az infirmeriában (betegszob ában) , beteg voltam testileg és szellemileg 
a látottak és hallottak miatt. Unalmamban a többsz ör megprob ált, de félre 
tett ángol grammatikát vettem elé és tanultam át. 
1865ödik év nyarán az igazgató (Dr. N. I.) , egy magát jezsuitának tartó 
kanonok marasztása s mindent igérése dacára szegre akasztottam a csuhát 
és egy székely embernél nevelő lettem s a mellett készülte m  arra , hogy Szep-
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temberben a gymnasiumi VIIedik osztály tantárgyaiból vizsgát tegyek, mert 
a lyceumi bizonyítványnyal nem mehettem a 8adik osztályba. 
1865/6. A Cistercita rendű vagy fehér barátoknál letévén a 7edik osztályról 
a vizsgát a 8-adik osztályt az ő gymnasiumkban végeztem s kitünő érettségi 
vizsgát tettem. Az akkori megyei orvos egy görög ember (Zs. I.) volt, akivel 
megismerkedvén üres időmbe hozzá jártam új-görög nyelvű újságot olvasni 
s Pindár művein okoskodni. 
1866-odik év nyarán a porosz hábor[ u] után a szüleim által küldött tiz darab 
aranynyal Bécsbe mentem a keleti vagy konzuli Akadémiába juthatás 
végett, de nem sikerülvén bejutni, Budapestre mentem az egyetem jogi karára. 
1866/7 öszén Budapesten a jogi szakra iratkoztam be, de a Duna vizének (más 
viz akkor nem volt) ivása miatt két hónapig hasmenésben szenvedtem éppen 
kolerás időben. Ezért egy Csanád megyéből jött meghívást nevelői állásra 
elfogadtam s azonnal Runágotára utaztam V .  E. állami bérlő fiai és leányai 
mellé. 
1867/8 A Runágotán szerzett pénzzel Bécsbe mentem, ahol az egyetemen a 
jogi szakot hallgattam, a bölcsészeti karnál az arab nyelvet, a keleti akadé
mián pedig a perzsa nyelvet tanul tam. A könyvtár kézira ti osztályában per zs a 
történeti művekből kezdettem fordítani, amely fordításomat Horváth Mihály 
püspök úr vette meg. 
Minthogy a kilátásba helyezett stipendiumot nem kaptam, visszamentern 
az időközben Budapestre költözött kun[á]gotai családhoz s úgy végeztem el 
a második félévet a budapesti egyetemen. 
1868/9 Budapesten végeztem a jogi tanfolyam II-odik évét s tanultam a bölcsé
szeti karnál olasz, francia és perzsa nyelvet. Vasárnap délutánokon eljártam 
a skót templomba, hogy a nehéz ángol kiejtést ott eltanuljam. 
Ez év tavaszán cseréltem föl a nekem mindig ellenszenves római katholikus 
vallást az unitáriussaL 

A nyári szünidő alatt a gróf Ruun családnál voltam min.t vendég és együtt 
utaztunk Erdélyben. !rene grófnétól spanyolul tanultam. 
1869/70 Ugyanott végeztem a jogi tanfolyamIJI-adik évét s megismerkedtem 
Fogarasy János legfőbb törvényszéki bíróval, "A magyar nyelv nagy szótára" 
szerkesztőjével akinek tanácsára elkezdtem mongolul és oroszul tanulni. 
1870/71. Március 18-adikán végeztem ugyanot[t] a jogi tanfolyamot s letett
[em] kitünőerr a bírói vizsgát, .hogy készülhessek az oroszors[z]ági és kínai 
tanulmányútra, amelyre Fogarasy J án os legfőbb törvényszéki bíró, ákkor 
még háztulajdonos és akadémikus biztatására vállalkoztam. 
1871 Június elsején vettem át a 325 rubelnek megfelelő ötszáz forintnyi 
félévi stipendiumot a fent nevezett Fogarasy János-tól, a második félévi 
hasonló összeget a M. Tud. Akadémia volt fizetendő. A tanulmányút nég y 
évre volt tervezve. A Lloyd Orient nevű hajóján Galacig mentem s ott egy 
odessai muszka hajóra szálltam be egy kedves utitársammal, Demidow Klára 
nevü gymnasiumot végzett orosz-német kisasszonynyal, aki németországi 
anyai rokonait látogatta meg s most volt visszatérőben az Azov-tenger partján 
fekvő Tágánrog városába. Még utazásunk első napján megismerkedtünk, s 
azóta úgy voltunk mint nővér és fivér, s igazán nem tudom, mi lett volna 
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ismeretségünk vége , ha nem lett volna nég y évi kötelezettségem . Mert folyton 
unszolt, ne menjek a zord Kaz án v áros ába ,  hanem kisérjem őt h aza ott a sz ü
leinél szívesen l átott vendég leszek s kényelmesen tanuihatok tatár�l .  
A sors úgy hozta, hogy O dessz ában egy előkelő hotelben csup án egy nagy 
csal ádi szoba volt csak üres ,  amelyet Kl árika kitünőnek ta l ált s azonnal  
kijelölte melyik ágy lesz az övé s melyik legyen az enyém .  
Ugy vettem rendelkezését ,  mintha egy szeretett nővértől j ött volna. Másnap 
kikisért az  ismeretlen v árosban a vasútra, ahol én vasúti jegyet váltotta m  
Moszkváig, őpedig elment az azovi gőzös állomására. Részemről egy őszinte 
kézcsók bizalmáért, tőle pedig egy kézszorítás volt a búcsúz ás. 
Moszkvából a legelső vonattal Nyizni-novgorodba,  onnan ha j óval Kazánba 
mentem s ott az  első l átogatást N .  Ilyminszky tatár nyelvtudósnál tettem, aki  
átolvasván az Akadémi[ a]  levelét oroszul sz ólított meg s midőn hallotta , hogy 
muszkául is tudok, megölelt s h áromszor j obbra s ugyanannyiszor balra 
fordított az az kirgiztatár módon üdvözölt és ebédre marasztott Ő fiatal 
korában orosz hittérítő volt a kirgizeknél , azután pedig a Kaz án körüli nem
zetiségi (tatár, csuvas, votj ák stb.)  elemi iskol ák felügyelő je  lett. 
Ebéd előtt tudatta velem, hogy most nincs az ottani egyetemen mongol 
tanszék s az ott elé adott perzsa-arab elemmel kevert tatár nyelv sem nyel
vésznek való s legjobb ny áron tanulni a keresztyén tatár iskol ában a keresz
tyének által beszélt igazi t-atár nyelvet, télre pedig lemenni Asztrakán város ába 
a nyugati vagy Kalmuk-Mongolokhoz. 
Ebéd után elvezetett a dombon fekvő muszka v árosrész keleti végén magá
nos[an] álló muszka templomba, ahol egy oszlop mellett megállva bámulva 
hallom egy orosz popa s kis sereg fiúk száj áb ól "ej Khudai dsarluka ! ej khudai 
dsarluka !" azaz a muszka "goszpogyi pamiluj" (Uram i rgalmazz) könyörgést 
tatáru l .  
A tatár vecsernye után a nem mcssze fekvő tatár iskol ába (a [ . . .  ]nevel débe 
is mentünk, ahol bemutatta Vaszili j tatár nemzetiségű p op át, akit, mint 
30 éves ácslegényt tanított meg írni olvasni Ilyminszky és  képezte ki annyira 
hogy a keresztyén tatároknál popa lehetett. Vissza sem tértünk addig a 
városba ,  amig az Arszkoje  pol ye (ár vagy votják mez ő) nevü térségen a tatár 
iskolától nem mcssze egy kert közepén fekvő kis házikót bérbe nem vettünic 
M ásnap délelőtt kimentem Vaszili [ j ]  pópa b áty ámhoz , akivel egy lovas muszka 
szekéren a városba mentünk ágynemfit vás árolni . Vettünk egy igazi teveszőr 
takarót, két lepedőre és két v ánkosra meg egy szalmazs ákra való muszka len
vásznat. A tatár intézetben alkalmazott tatár asszonyok megvar[r]ták és 
megtöltötték szalm ával a szalmazs ákot és szénával a v ánkost úgy hogy 
estére kész volt az ágyam s m ár lakásomban hálhattam. 
Itt töltöttem a nyarat Szeptember végeig minden nap elj árva a tatár iskol ába ,  
ahol Vaszilij neh ány ügyesebb tatár tanulót rendelkésemre adott, akik némi 
jutalomért népdalokat és mcséket gyüjtöttek, amelyeket hol ők hol Vaszili j  
pópa magyarázott meg tatárul és oroszul . Az értelmes tatár embert esténként 
lakásomban egy p ár pohár sör mellett egészen fölvil ágosítottam. 
Midőn megtudták a cseremisz , csuvas és votj ák fiúk, akiket néptanítókk á 
képeztek Kazánban, hogy egy Vengerec (Magyar) pénzt a d  tatár fiúknak a 
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tatárul tanításért, kezdettek meglátogatni , szolgálatukat kín álva és  szegény
ségüket emlegetve. Először egy p ár rubellel sikerült őket a nyakamról lerázni 
s azon kijelentéssel ,  hogy az ő nyelvüket már tanulta egy m ás Vengerec (Reguly 
A.) és én más nyelvek tanul ás ára vagyok küldve . Azután pedig nem eresztet
tem be  őket, mert az én stipendiumomb ól nem igen jutott adakozásra. Egy 
valós ágos cigány kinézésű Cseremis , aki több évig volt p opa  szeminárium
ban,  s azután naplopó lett, különösen dühös volt, hogy nem fogadtam meg 
őt tanítónak. Ezen különösen j ól lehetett érezn i ,  hogy miért tisztelték meg a 
tatárok ezt a fajt Cseremis névvel . 

Szolgául egy lbrahim nevű katonasz olgált mohamedán tatárt fogadtam 
meg, aki főzni is tudott. Másnap be is mutatta szakácstudomány át a kert 
homlokzati házában lakó óhitű (tiltott felekezethez tartozó) házi asszony 
konyháj án. A behozott tányér levesen csak úgy uszott az ola jszínű zsír s mil
lió sz ámra valami apró szőr. Midőn törökül kérdeztem , hogy mi az? b ámulva 
válasz olta , hogy én tal án még nem láttam finom l óhús b ól főtt levest, amelyet 
esznek ők, mert a marhahúsnál jobb a lóhus. Meg lehet,  de még nem ettem 
s nem is eszem szőrös levest, többet ilyet ne is főzz . Szegény lbrahim folyvást 
kérdezte , miként tudna ő elszökni az utált Muszkaorsz ágból .  A krimi háború 
alatt meggy 6ződtek a Muszkák , hogy a tatár katonas ág mennyire megbíz
hatatlan.  Ezért 11-odik S ándor cár éppen ezen a ny áron Kazán városát meg
látogatv án, nem sz állott azon el6kelő tatár csal ád h áz ába ,  ahová el6dei sz ál
lottak és tünetetőleg l átogatta meg az egyszerű keresztyén tatár iskolát, 
ahol véletlenül úgy tal áltam állni ,  hogy a cár az emeletre mentében éppen 
előttem kellett, hogy elmenjen. Nem volt ott sorfal , katonaságnak vagy 
zsandároknak nyoma sem volt : egy adjutáns csak .  Az emeleti teremben 
körül nézett, Ilyminszky bemutatta az els6 tatár p óp át s azzal ment be a 
kocsi j ába .  M ásnap estve a pópa így szálott "no G aürle  gyagyj " (Gábor b á) 
már most hiszem a mondottakat. A cár b átyuska nem vetett keresztet a terem 
szögletében állított szent kép előtt. A muszka valakinek házába menve a 
szent képet keresi , az el6tt nehányszor keresztet vet s csak aztán köszön a 
ház belieknek. 
187 1 Szeptember havában leesvén a hó, a még be nem fagyott Volgán · gőzö
sön leutaztam Asztrakhánba, amely muszka (éjszaki) , tatár (délnyugati) 
és örmény (délkeleti) város részekből áll , a Volga egy keletnyugati irányú 
csatorrr ája által két félre osztva. 
Mindenek el6tt elhelyezkedtem egy kaz áni útban megismert német órás 
csal ádj ánáL Azután a közelben lévő Kalmik-mongol fiú- intézetbe mentem 
tudakoz ódni az intézetről és a tanításról .  A gondnoktól megtudtam, hogy 
a korm ány tulajdonkép az Al-Volga jobb parti pusztáján nomadiz ál ó nyugati
mongal nép terhére létesített egy 75 - 100 fi ú sz ám ára való internátusi néhány 
elemi osztálylyal .Az a 75 fi ú ( 10  - 15 éves) a létez ő törzsek mindenikéből 
volt összeszedve , leginkább az árva és elhagyottak közül. A négy osztály 
elvégeztével az árvákat ott Asztrakánban  mesterségre adják a kitün6bbet 
tovább tanít[t]atj ák katonai sebészekké . A tanítási nyelv kezdetben mongol és 
muszka, később pedig csak muszka. Az egész egy generalis felügyelete alatt van. 
Mindj árt l átogatást tettem nála az Akadémia levelét előmutatva engedélyt 
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kértem, hogy a z  intézetbe bej árhassak s a z  értelmesebb fiú kat célomra fel
használhassam. Azután Samba kalmik tanítóval ismerkedte m  meg, aki bemu
tatott a rendesen a városba[n] élő, mongolosan öltözködő özvegy kálmik fe je
delemnének, akinek orosz gymnasiumba járó fi ával egészen megbarátkoztam .  
Minden nap délután négy órakor megjelentem a z  intézetben ahol végig néztem 
minden j átékokat és hallgattam fesztelen beszédüket. Legelőször egy m ár 
sebész minősítésű fiatal kalmikot fogadtam föl , hogy a mongol ábécés és 
olvasó könyvet együtt elolvassuk s amit nem értek muszk ául megmagyarázza . 
Az értelmesebb fiúkkal mongol meséket írattam amelyeket aztán a sebésszel  
együtt áttanulmányoztam, s latin átírással leírtam,  mert noha a kalmik írás 
a határozottan keleti mongol írás javított alakja ,  a nép kie jtésének nem felel 
meg teljesen.  Leirattam a kálmik nép szokásait a születésnél , h ázass ágn ál és 
temetkezésnél, meg a nom ád élet foly ás át. Szerkesztettem a szép nyelvről 
nyelvtant s egy orosz -kálmik szótárt, amely Samba tanító szerént is gyakran 
nem helyes , ki javítottam. 
1872. Midőn J an u árban az Asztrakhán mellett nagyon  széles és sekélyes  
Volga víze 20 -25° Celsiusfokú hidegben befagyott, elvitt Samba tan ító  
egy irgalmatlanul rázó ,  tatár arabán (kétkerekű taligán) a kalmik nép lakta 
kietlen föld szélében, hogy l ássam az ő és a 75 kalmik fiú szülőföldjének lega
l ább typus át. 
Itt meglátogattuk a Kalmik-bazár nevű telepen a l ámaszerájt (buddhista 
kolostort) , ahol a papság te jből főzött p álinkával kín ált meg. Kiváncsis ág
és udvariass ágból megízleltem,  de nem ittam ki a csészét, mert én minden 
féle p álinkától undorodtam. 
Minhogy az 1660 körül Dzungariából nyugatra vándorolt, s gúnynéven Kálmak,  
K álmik, kálmuk nevű oirat (őred)-mongol nép l ámái (buddhista pap) és  a 
tibeti lámák közt az érintkezés j ó  idő óta teljesen megszünt : mondhatni a 
kálmik láma csupa cerernania mester. Ezt m ár a nép is tu dja ,  .mert mikor az 
özvegy asszony fia vonakodik mán ds i (l áma-klerikus) lenni,  igy búzdítja őt : 
"Hát miért nem akarsz mandsi lenni , mikor az emberek téged mint papot  a 
fürébe (a s átorban a főhely az ajtóval szemben) ültetnek, s te a tejnek a fölét, 
a húsnak a javát eszed meg s mindezért csak nehány bobor, bo bor (mormogó) 
szóval fizetsz?"  
A kálmik föld l átása után igazán b ámultam,  hogy az intézet 75 növendéke 
között, pedig legtöbbjük földhöz ragadt szegény gyerek volt, nem akadt  
egy sem, aki ne,  sovárgott volna a szegényes pusztai s átor-otthon után ; 
s annak dacára , hogy a növeldében jobb tápl álékot kaptak , mint otthon,  
mind le voltak soványodva. A[z] otthon megszakott nyereg volt az intézetben 
is mindenkinek a vánkosa s lovának fékje ott volt a nyereg mellett, mintegy 
vigasztalóul . 
Februárban volt a Kálmiknak cagan szára (fehér hónap) nevezetíi nagy ünne
pük, amelyet ők az orosz új  évvel azonosítottak, hogy miért nevezik fehér 
hónapnak, azt még a tanító sem tudta megmondani. El j ött egy gelong (láma 
vagy pap) s valami bobor bobor (mormogás) mellett az arsan nevezetű és csoda
hatású safrányos vízzel meghintette a fiúkat s ezzel elég volt téve a vallásnak. 
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Este a kálmik le ány növeldének, mert ilyenről is gondoskodott az orosz 
korm ány,  összes növendékei tel jes kálmik öltözetben el j öttek az orosz öltözetü 
fiúkhoz s a maguk sütötte s magukkal hozott kálmik süteményt kiosztották 
ezek közt. Ezután egy p ár örmény muzsikus zenéje mellett elkezdőtött a tánc ,  
amely abb ól állott , hogy a fiú megfog[v]a a le ány kezét bicegtek előre hátra ; 
majd meg szólót táncoltak kálmik dalok mellett. 
M ásnap elővettem az értelmesebb fiúkat s kikérdeztem,  hogy mit tudnak 
vall ásukb ól : "Hát az Oroszoknak van lszus istenük, nekünk pedig Sigernuni 
burkhánunk . "  volt rövid feleletük. Erre röviden elmondottam ,  hogy a ti 
Sigemunitok egy Sjak}a csal ádbeli királyfiú volt, aki az orosz Iszusz előtt 
félezer félsz áz évvel született éjszak Indi ában (E netkek) .  30 évig királyilag 
élt, akkor elhagyta csal ádj át és a hiram ánokhoz (brahman papokhoz) ment 
tanulni . Azután muni (remete) lett, hogy elmélkedjék a hallo ttak fölött. 
Ekkor belátta , hogy a biram ának úgy rendeztek be mindent, ahogy legjobb 
egyedül maguknak. Ezért koldúlva elkezdett hirdetni , hogy a körforgásnak 
(orscilang) nézett természetben nem csak az ember, hanem minden élő lény 
egyenlő ,  mert egyformán születik, egyformán szenved és egyform án meghal . 
Ezért nincs más erény (erdEma) , mint mindenki , még az állatok életét is 
kimélni és minden élő lénynyel j ót tenni . (Ezt még Budapesten, Kowalevsky ' 
mongol chrestomati ájában olvastam volt) . 
Ezért van hogy egyik mcsétekben a szegény ember, aki mert az állatokkal 
j ót tett, egy csodatévő drága követ kapott jutalmul ,  midőn ezt ellopta tőle 
egy büvész , attól csak az átala megmentett egér, macska és kutya segítségével 
tudta visszaszerezni . 
1872. April hó  végén, amikor Asztrakhiában a meglehetős zord telet nyáriason 
meleg váltotta fel , gőzhaj óra sz álltam Cz áricinba menendő s onnan vasúttal 
Szent-Pétervárra. Ez utamban már nem l áttam a Volga keleti (bal) partján 
a sz árított halkazalokat, amelyek Asztrakhánba j öttemkor ott meredeztek 
a mi búzakazalainkat helyettesítve . Akkor még sok volt a hal a Volgában. A 
várost kettibe szelö csatornából hozták az ívó és főző vízet, amelyben csak 
ugy vickándoztak a pici halak. Ezért az ott töltött hét hónap alatt nem ittam 
egy csepp vizet sem ; te ával és sörrel oltottam a szomjam. 

Egyszer kiváncsis ágból kimentem a befagyott Volgára , megnézni az ikra
szedést. Sok halb ól több pudnyi (20 kg) ikrát mertek ki, lap áttal hányták 
csomókba. 
1872. April hó  30adikán délután szálltam be a Szentpétervárra vivő vonat 
hálókupéj ába . A muszka kalauz l átván idegen voltomat, még két m ás ide
gennel tett egy szakaszba. Ezek csak az indul ás percében sz álltak be ; addig 
az étteremben voltak, ahonnan magukkal hoztak több üveg s ört és két sült 
csirkét. L átva szürke honvéd sapkám, csizmám hosszúszárába huzott szük 
patalonomat és koc_k ás ángol kab átomat, azonnal azt kérdezték ángolul hogy 
nemde Magyar vagyok? Mikor igennel válaszoltam ,  igen megörvendettek és 
bemutatkoztak. Az egyik egy londoni s a másik egy Ámerikai akrobata volt. 
Mindj árt összetettük élelmi szereinket és együtt megebédeltünk leves nélkül. 
Meghívtak szentpétervári szállásukra s így nem kellett drága vagy piszkos 
hoteibe sz állnom. 

" 
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M ásnap 8 óra körül megérkezvén az orosz fővárosba,  mosakodtunk és megreg
geliztünk az ángoltársak sz áll ás án. Az után az uti táskám o tt hagyván, felsz ál
tam egyik omnibusba,  amely a Vaszili szigetre , a tud ósok  és ta nulók városne
gyedébe vitt. 
Minthogy Szentpéterv árott reggeli 9 órakor még korán volt és esett az eső 
az omnibuszban,  én voltam az első s a hosszú Nyevszki-Proszpekt fő  utcán  
még csak egy nő  szállott be aki szintén a Vaszili szigetre sz ándékozott. "Ugye 
b ár az úr idegen? " sz ólított meg a nő német nyelven. Bizony i degen s először 
vagyok az orosz fővárosban és a Vaszili szigetre megyek egy bútorzott .szob át 
keresni , mert tanul ási céllal jöttem ide. Bemutatkoztam, elmondottam röviden 
küldetésem,  s hogy a fővárosban különösen a finn nyelvvel akarok foglalkozni. 
Mire ő is bemutatkozott, mint N.N.  gyógyszerész neje ,  született finn nő  
(A . Könn ö inen névre) a vidékről j ött be bevásárl ásokat s megrendeléseket 
végezni a gyógyszertáruk részére , mert a férje folyvást a gyógyszertárban 
kell hogy legyen s így minden 3 héten be szokott jőni a gyógyszertári hiányokat 
p ótolni .  Egyszersmind ajánlkozott a szabakeresésben segitségemre lenni , mert 
egyik barátnéja havi lakások bérbe adás ával foglalkozik. Megköszöntem 
szépen szívességét. Az omnibusz álló helye egyik a Néva (Nyéva) folyamra 
rugó utca végén !éve , lesz álltunk s nehány lépésnyire egy nagy ház kapujában 
megállított, ő egy fodrászüzletben eltünt, de csak hamar megjelent s örömmel 
tudatta , hogy még van az emelten egy üres szoba. Felmentünk és a barát
néjánál felvettük az üres szob át s még az nap rendben voltam lakásommaL 

Azzal búcsúzott el a barátnőm, hogy majd megl átja a j övő bejövetelekor, 
mennyire haladtam a finn nyelvből. Mikor h árom hét m úlva bej ött és meglá
togatott már motyogtam finnül s nem akarta hinni , hogy csak ismeretségünk 
óta foglalkoztam a finn nyelvvel . 
M ásnap bemutatkoztam A. Schiefner akadémikus és akadémiai könyvtárnok 
nál Igen szívesen fogadott s a következő vas árnapra meghívott ebédre. 
Neje,  aki dühös osztrák asszony volt, amidőn l átta , hogy nem szeretek p oli
tiz álni , nagyon megkedvelt s fölszólított, hogy minden meghívás nélkül úgy 
menjek házukhoz , mint haza,  ami úgy is volt egészen hazatértemig. 
A. Schiefner ismertetett meg több akadémikussal , a többi közt E. Kunik 
orosz történészszel , F. I .  Wiedemann finn-ugor nyelvészszeL Ugyan csak ő 
általa ismerkedtem meg Zichy Mihály udvari festőve! , akit L ahtan nyaralta 
alatt többször l átogattam meg s ilyenkor mindig n ála kellett h álnom. Hason
lóképen Pomutz György éjszakámerikai tábornokkal , az Egyesült-Államok 
és Helvetia akkori general-konzulával , akit 1 894-ben Komáromb ól ültettek 
haj óra egy külföldi útlevélleL Elbeszélte a magyar menekültek próbatele
pülését Amerikában, akik midőn l átták, hogy Amerikában földet adtak ugyan, 
de se jobbágy ot se cselédet nem s hogy minden dolgot maguknak kell végezniük, 
a legtöbb kereket oldott. Ő fiatal korában tanulta v olt az ángol nyelvet s 

társainak mindig ő volt a tolmácsa. Megtörtént, hogy némelik menekült 
hazai életmódot akart folytatni s a szolgál óval úgy b ánni , mint itthon. De az 
amerikai törvény kényszerítette megérteni , hogy az ámerikai törvény szeréut 
a házasságot nem az ilyen, olyan esketés képezi , hanem az egyszerü elhálás. 
Hiába tolm ácsolta P.  Gy. hogy az illető müvelt magyar nemes és nem vehet 
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nőűl egy egyszerű szolgálót. "Az éj jel tetszett ez a n ő  az úrnak , tehát törvényes  
felesége s tartozik áll ásához illő �ltartásról gondoskodni ,  akár  é l  vele, akár  
nem. "  sz  ó l  ott röviden a törvény . Altal ában e derék haz ánk f i  j a  átal ismertem 
meg az ámerikai életet. Ő volt az , aki leendő mongolorsz ági tanulmányutamra 
az orosz Ázsiai Osztály figyeimét fölhívta s pártfogás át kikérte . 
Még ez évbem ismerkedtem meg a szentpéterv ári finn  újs ág szerkesztőkkel ,  
akik megaj ándokoztak egy régi finn nyelvtannal , s egy újabb finn költő 
művével és egy finn naptárral az 1873-adik évre . 
Ezek folytán l átogatott meg egy öreg finn tudós (E uropeus) frakkosan, egy 
régi finn-ugor birodalom létezését bizonyítgatva amire nézve é n  meglehetősen 
Tamás maradtam. 
Minthogy étkezni a Vaszili-sziget egyik sör házába j ártam kezdettől fogva , 
Augusztusban a sörház fölötti balkonos szob át vettem bérbe jutános áron, 
me rt a sörházi zaj  miatt nem igen akadt m ás bérlő .  [ . . . ] 
Midőn ny áron a Név án túleső súgeteken bolyongtam ,  a véletlen egy nyugal
mazott orosz maj orral hozott össze , akinek a neje lengyel nő volt. Villájukba 
híván ott teával kínáltak orosz szokás szerént. Elbeszélte hogy több évig volt 
az Oroszorsz ágból Szibéri ába száműzött bűnösöknek büntetésük helyére 
tuszkol ásnál a parancsnok. Azután neje kérésére , hogy katholikus vagyok-e , 
elmondottam, hogy én főprotestáns az-az unitárius vagyok. " H át csak mégis 
a legigazabb és legj obb a právoszl ávj án vall ás" szólott közbe a major. Lehet, 
mondottam, csak az a furcsa,  hogy az elébb azt emlegette , hogy évenként 
hány ezer bűntévőt kisértetett Szibéri ába ,  s azok csaknem . mind 
igaz hívők voltak. "Nohát éppen az mutatja a právoslavj án vallás egyedül 
igaz voltát, v álaszolt diadalérzettel a major ,  mert az ördög csak az igazak 
elcs ábítás ával , bűnbe ejtésével foglalkozik, a protestánsokat békében hagyja, 
mert azok m ár úgy is az övéi . "  L átva a muszka major logikáj át, nem sz ól tam 
semmit, de annál többet gondoltam. 
1872edik év nyarán finn barátnőm fölkért, hogy kisérjem el őt  Viborg, finn 
városig, amit örömest megtettern, mert legal ább bepillantott[am] az akadé
miai rokonok honába.  E v árosban hallottam,  hogy a finn  (svéd) földbirtokos 
csak cselédjével és parasztjaival szemben heppegett finnül barátnőmmel már 
svédül beszélt. L áttam az elég primitiv finn hotelben,  hogy a szob ákban egy
más felett voltak az ágyak, mint a haj ókabinokban. A lapos barna kenyér 
inkább keletlen nyomorús ágos pogács ához hasonlított, mint kenyérhez, pedig 
az én l áttam kenyér nem volt fakéreg-liszttel vegyített rosz vagy árpalisztből, 
mint a finn nép kenyere. 

Ez év November havában kértem föl a következő személyeket, hogy az 
orosz kormánynál tegyenek lépéseket az új  évben teendő mongolországi 
utamra nézve . Pomutz Györgöt, az éjszakámerikai Egyésült-Államok tábor
nokát és generál-konzul át, b áró Langenan osztrák-magyar nagykövetet, 
akik orosz külügyi minisztériumnál és A. Schiefner akademikust, aki az Ázsiai 
Osztály főnökénél j ártak el. Meg is kaptam még karácsony előtt 1 1-odik 
Sándor cár nyilt levelét és a korona-padarozsnyá-t, amelynek alapján utaz
hattam az orosz postán a birodalom határáig azon előjoggal , hogy a posta 
köteles volt minden m ás utazó előtt nekem adni l ovakat a rendes díjért (3 
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kopek két l ó  versztenként) , s a  postasz án vagy tyelegáért nem kellett fizetnem 
semmit. Az Ázsiai-Osztály utasításokat küldött érdekembe Kiakhtába a h a
társzéli biztoshoz s a mongolorsz ági konzulhoz.  
Mongolországba indul ásarn az 1873-adik év Február k özepére halasztottam el , 
mert Szibéri ában utazott személyek értesítése szerén t  ekko r  van a legjo b b  
sz ánút, minthogy addig a több méteres h ó  l e  szokott taposva lenni. Ezért a z  
ú j  évben megkezdettem lassan lassan beszerezni az u tazasi kellékeket·. A 
beszerzési hely Szentpétervár és Oroszorsz ág legnagy obb ószeres piaca , az 
Aprakszim-dvor volt. Itt vettem egy elnyühetetlen b őrtarisznyát, amely 
j ókora négyzetes vánkos alakú és sok beleférős volt s amely lehetett ülés a 
sz ánban vagy a posta tyelegában, mert egyikben  sem szokott csin ált ülés lenn i .  
Egy törhetetlen mosdómedencét é s  korsót papirgyurm ából ,  egy egy vad ász
l átesövet és egy zsebrevorvert. Mindezeket azért szereztem az ószeren be ,  
mert újonnan vagy nem kaphatók , vagy csak az  én t árcámtól ki nem tel ő 
áron.  Zichy M.  udvari festő tanács ára vettem a revolver  mellé egyik francia 
kereskedésben egy casse-tete nevű 30 cm hosszú buzogányt (két ólom golyó 
halcsont nyéllel és szíj jal körülfonva) , amely soha sem mond  csütörtököt s 
a belső zsebében l átatlanul hordható. 

Öltönyöm állott az Asztrakhán város ában vett kirgiz bundából, a még 
hazulról hozott lovagöltönyömből ,  hosszú sz árú puha  csizm ából, bok án 
felül érő  muszka kalucsnyival bőrből. Oxford ingem fölé j ött egy piros fi ánelin g  
oroszosan hordva . Ezt Svhiefner nagysága áll ította elé .  
Fővegül szolgált a még hazulról hozott szürke honvéd sapka. 
Különben vállig érő dus hajam és nagy szak állam mellett nem szarultam 
nagyon meleg fövegre . 
Elláttam magam 60 napra való  kész kakaó lisztet s levesnek való Julien-zöld
séget ugyan annyi napra ; 4 hónapra való őrl ött kávét. 200 egyrubeles papír
pénzt 20 rubeles 10 és 15  kopekes ezüstpénzben -te áraval óul a kocsisoknak. 
1873.  Február 2 1 -edikén pénteken reggel indultam mongolorsz ági utamra 
Szentpétervárról Nyizsnyi-Novgorodig ahová Febr. 23-adika vas árnap reggel 
érkeztem meg. Itt kezdődött a postasz ánnal val ó  utaz ás.  Innen Irkuck váro
sáig 5 ,049 kilométert vagy 2 10 postaállom ást sz ámítanak ; onnan a Bajkál 
taván át az orosz határvárosig Kiakhtáig 250 kilométert. 
Ny . Novgorodból lóhiányban egy kupec és nejével kellett egy csal ádi szán o n  
elindulnom, úgy hogy mindenikünkre esett egy-egy l ó  után versztenként 
(1066 m) másfél kopek. Utunk jobbára a befagyott jégen vitt. Utitársaim az 
egyik nagyobb állomáson elhagytak s így én egyedül utaztam két lovas posta
szánon Kazán város áig ,  ahová Febr. 25 . kedden d .u .  4 órakor érkeztem meg. 
Eként az 5 ,049 km ből 4 18  kilométer a hátam megett volt 2 1/5 nap alatt. 
A postasz án tulajdonkép egy két méter hosszú parasztsz án 75 cm hosszú 
fedéllel az utas fölött, aki pakj ából csinál ülést,  csinált ülés csak a kocsis sz á
m ára van, aki fölött nincsen födél .  Minthogy a szán talpa csak lapos vassal 
van meg vasalva, azért a sz ánnak két oldalt sz árnyszerű támasza van a fel
dülés ellen. Midőn az utas megérkezik, a legelső  dolga át adni padarozsnyáj át 
az állomásfőnöknek, aki azt bevezeti s beírja ,  melyik kocsis vitte tovább és 
mikor indult el. A legrosszabb az , hogy minden kocsis, aki legtöbbször maga a 
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a vállalkozó lovas gazda a saj át sz ánj ával áll elé s az utas tartozik abba átrakni 
pakj át minden állomáson. 
Péntek óta csak Kazán városában feküdtem ágyba ,  mert az állomásokon 
nem szokott az utas tovább időzni ,  mint reggel amig megte ázik, ami 10 perc 
alatt megvan. A szamovár az asztalon,  abban a mü1dig fövő víz , minden utas 
a maga tea szilkéjében a maga te áj át elkészíti s a szamov ár használatért fizeti 
[aJ 4-kopeket. Ha déli időben érkezik az ember áll o m ásra , a kész ételből , ami 
rendesen scs i (k áp oszta l1eves hússal) kap pénzéért az utas i s .  Vagy pedig ahol az 
állomáson jó  gazdasszony van , akkor lehet megrendelni valami féle sültet sós 
káposztacikával , mert Szibéri ában is a káposztát fejesen s ozz ák be, mint 
a Székelyföldön. 
1873 .  Február 25- ödikén d .u .  4 órakor érkeztem Kazán város ába ,  ahol meglá
togattam N.  J .  ismerőseim közül N.  I .  Ilminszkit, a nem orosz (nemzeti
ségű) néptanítóképezde igazgatój át és Vaszilyev, keresztyén tatár pópa báty ám 
akik örvendettek a viszontl átásnak. Az Ilminszki gondoskodása révén a tovább 
utaz ásra Omszkig akadt egy német távird ász , aki mellbeteg létére szibériai 
szolgálatra kéredzett, azért, mert ott egy évi szolgálat két évinek számít s így 
hamarább mehet nyugdíjba . Február 28-adikán este indultunk útra két 
méter hófal köz ött, ahol nem lát egyebet az utas , mint eget, két oldalt fahavat 
és a kigödrösített utat, amelybe beugrik s kiugrik a sz án, úgy hogy nyavaly ás 
utitársam minden háp ának hup áj ánál kinosan felki áltott, hogy lassabb[an], 
hajtson a kocsis, mert kiugrik a tüdője.  A postalovak csengőt viselnek azért, 
hogy lehessen hallani a szembejövő sz ánat, hogy neki lapulva a hófalnak , 
valahogy kitérhessenek egymásnak. 
M árcius 2-odikán vas árnap reggel érkeztünk meg a sok ah-weh után Perm 
városába ,  ahonnan csak 4-edikén kedden reggel 9 órakor indultunk, mert 
utitársam[nak] pihenőre volt szüksége. Minél inkább haladtunk Perm város á
tól keletre az Ural hegy felé azonnal jobban éreztük, hogy szentpétervári 
öltözetünk nem elég meleg. Az Ural tetején az E urópa és Ázsia határát jelző 
négy szegű gránit oszlop nál a zsebhigany hőmérőm össze volt zsugorodva tehát 
nem mutatott egyebet, minthogy zeró 35 fokot elérte a hő csökkenés. Utunk 
az Ural keleti ázsiai oldal án l áthatólag lejtősebb volt, mint az európai oldala 
és M árcius 7edikén pénteken délután vígan ereszkedtünk le Jekatyerin
burg város áig. Amint kipihentük magunkat, melegebb öltönyt mentünk vásá
rolni a csinos szibériai városban. Az első volt a nemez b otost kfcserélni kutya
bőrcsizmával , amely egyik oldalán cserzett, a m ásik oldal án szőrös kutyabőrből 
volt csinálva. Ebbe már nem kellett a puha csiza,  elég volt egy könnyű gyap
júharisnya.  Az asztrakhani juhbőr bundára v ásároltam egy dakha nevű szar
vasbőr bundát a melyet szőrével kifelé öltenek föl . Ez  a dakha igen könnyű 
és a tömött zsíros szőr a hideg szél ellen a legjobb védő. Csak az a ro[s]sz 
sa játs ága van, hogy fütött szob ába vinni nem jó ,  mert ott megvedlik, az az a 
szőre letördelőzik. Kezdetben, amig a hideg tartott, vigy áztam is arra, a posta 
állomása előtt a hóra ülve v ártam az új szánkát. Később bevittem az állo
m ásra s el is vesztette a szőrét. Igy öltözködve M árcius lOedikén hétfőn reggel 
útra indultunk és M árcius 12-dikén hajnalban megérkeztünk a csupa fából 
épült Tyumen v áros ába úgyhogy azonnal lefeküdtünk nem a vetett ágyba, 
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hanem az üres ágy kopasz deszkáj ára felöltözötten.  Beteges utitársam nap o
kat akart itt pihenni. EI sem aludtunk, valaki elkezdett keményen zörgenti 
az ajtónkon és a nevemen szólítani oroszoson. Felugorta m  s kimentem a folyo
sóra, ahol egy csendőr hadnagy a 3-adik (titkos) osztályból mutatta be magát 
s bocsánatot kért, Itogy ily korán zavart, de éppen most  érkezett meg és Szent
péterv árad óta foly'.rást sietett, hogy utólérjen,  mert értesült arról , hogy én  
Keletszibériába utazom s ő is oda  lévén kirendelve együtt utazhatnánk kényel
mesen, mert ő Kazán városában sz ánat vett s az áll o m ásoko n  nem kell kis
sz állni a meleg sz ánból , hanem ott várjuk be a lovak kicserélését. Erre én el
mondottam, hogy Omszlcig van egy német göthös távírász utitársam s az nem 
akar tőlem elmaradni. "N o majd eligazítom én azt" , mondj a ny ájason e cse n
dőr, akinek szintén német p ostatiszt volt az utitársa "A  két németet össze
csapjuk s mink mint Irkutszkban utazák együtt megyünk tovabb még m a  
délután és pedig nem postalovakkal , henam parasztok l ovaival , akik két 
posta ló béréért négy lovat fognak be és alkalmunk lesz a szibériai falusi életet 
l átni . Mikor mindezt elmondotta német utitársamnak , a mihez én hozzá adtam 
utam sietős voltát hogy a B ajkál tavat még befagyva tal ál jam,  belátta hogy 
az elválásnak meg kell történnie . D .u .  2 órakor csakugy an négy paraszt l óval 
elindultunk s csak Március 13-adik án este álltunk ,eg egy h armas falusi csa
l ádnál meghál ásra. Egy özvegy asszony hajadon leány ával és  két házas fi ával .  
Az egy emeletes faház emeleti részének azon szobáj át,  amely ből lappancsos 
ajtón a földszinti lakásba volt a lej árás nekünk adták át. Elővigyázatb ól 
minden holminkat a lappancsra rakodtuk, nehogy valaki alvás közben meg
lopjon minket s a csendőr kardj át és fegyverét ellenünk fölhasználja ,  mert 
ilyen egym ástól távol eső faluban minden megtörténhetik. E nap születés 
napom lévén a csendőr a vacsorát behozó h ázi le ányt benn marasztotta s 
minden féle szeszes italunkat elévéve addig köszöntgettünk születés napomat, 
amig a házi leány illuminált állapotba jött és mikor a csendőr néh ány fényes 
ruheit mutatott neki , ott is maradt hajnalig a csendőr mellett. Midőn Március 
14  edikén a két testvér négy lován tovább indultunk m ár el volt határozva, 
ezután postával utazunk, mert úgy semmi bajunk nem eshetik[ , ]  mert a 
postán utazó be van írva mint az aj ánlott levél . Eredeti volt a kocsis és a 

csendőr beszélgetése . "Hát b átyuska nincs gyereked ? "  Nincsen uram. "Hát 
a testvérednek? " Ö neki sincs. "Hát hogy van az? Hja  uram,  szegények 
vagyunk s a p ópa b átyuska ingyen nem segit. " H át miért nem száltatok a 
tegnap este , mink ingyen segitettünk volna és még pénzt is adtunk volna. "  
Nem mertünk ilyen kéréssel elő állni. 
Március 14edikén este az alutovszki posta állom ásra mentünk s ott háltunk, 
mert az Omszk városaig levő 25 állomás egyikén sem szándékaztunk megállni 
tovább mint amig lovakat v áltottak s amig teáztunk, vagy ebédeltünk. Éj jel 
rendesen daloltunk, hogy a kocsis el ne aludjék s vígabb[an] hajtson. 
Ekként Március 16-odikán, vas árnap d.u.  érkeztünk O mszk város ában. 
Március 17-edikén kedden elhagytuk az Irtis jobb parti mellékfolyój ának 
az Omnak mind két partján fekvő,  s nagy részt faházakból álló pusztai várost 
Omszkot. 

· 
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M árcius 25-ödikén 65 áll omás után meghál ás nélkül értük el Krasznojarksz 
v áros át a széles Jeniszej partj án. Derék utitársamat akit csak hivatalos 
sapk ája árult el , hogy miféle veszedelmes hivatású ember, v árta már egy 
szentpétervári távirat, amely őt Krasznoj árszk és környékének inspiciálásra 
rendelte. 
Tehát megkellett válnom kedves és merőben felvil ágosodott utitársamtól , 
akit az emberek az állomáson úgy néztek, mint aki engem,  mint cserkesz 
főnököt, sz ámkivetésbe kisér. A kényelmes sz ánkát nem sa jnálhattam, mert 
az ideje már lejáróban volt. Ugyanis Március 27-edikén délután egy katona 
orvos utitárssal , ki maj ori rangot viselt, hagytuk el Krasznoj árszkot nem 
sz ánon ,  hanem posta szekérrel . Ez akkor még Szibéri ában állott egy négy 
kerekű muszka falusi szekérb ől , amelynek a derek át egy két méter hosszú 
kos árszerű alkotm ány képezte , amely a két tengelyen nyugvó 3 méteres 
erős, de azért hajléko ny rudakra volt megerősítve ,  hogy a kocsi rugót helyet
tesítse.  Ezt a szalgálatot meg is teszi ,  amint visszatérő utamon volt alkal
mam kiprób álni , amidőn az út fagyos göröngyén a sebesebbecske hajtásnál 
ámerikai pocakos utitársammal együtt a szekér derekából úgy kiugrottunk, 
mintha ott se ültünk volna. A Vladivosztokból haza ,  Amerikába utazó hízott 
kereskedő mindig az út széli s áncban lelte a helyét, magam pedig mint köny
nyű fiatal rajta át repülve az útszéli gyepen. A széles Jeniszej jege m ár meg
volt repedezve s csak a ráterített szalma segítségével ment át tyelegánk 
(talyigánk) beszakad ás nélkül . 

Nyizsneadin�zk városban az orvostól megváltam s így csak magam 
érkeztem meg April 2-odikán éj jel Irkutszk v áros áb a  szekéren. Másnap 
végeztem a bankban t.i .  a Széntpéterv árról oda küldetett pénzem felvettem, 
amikor is sz áz papir rubelért csak 70 ezüst rubelt kaptam. 
Április 4-edikén, péntek d .u .  órakor indultam szekéren a Bajkál felé.  Este 
érkeztem meg a Bajkál éjszaki partján fekvő Lisztvanyicnaja állomásra,  
ahol meg kellett h álnom, mert a Bajkál jegének neki indulni é j jel nem lehe
tett. Ápril 5-ödikén szombaton reggel 8 órakor indultam sz ánon a még sze
rencsére befagyva volt Bajkálnak iszonyú szélben.  A Bajkál méter vastag 
jege csak nem tükörsíma volt a sok szélfúvás miatt. A j ó  patkós lovak sokszor 
csak álltak s a szél forgatta körülük a sz árnyas sz ánat, míg végre is kiöntött 
abból, ·ami ez nap neh ányszor megtörtént. Amikor körül néztem úgy dél 
tájban a tavon, annak nyugati partj án a fenyő fa erdőt déli nyugati végen 
mintegy ajtóból meredeken kiemelkedő  hegyeket magas fenyőkkel ; éjszak
keletre és délre téli síkság volt l átható. 
Nap lemente után érkeztem meg a Bajkál déli partj án fekvő Paszolszk állo
másra , ahol a szép állom ásfőnöknő p omp ás beaisteket tálalt föl székely ·ká
poszta cikával , ami az egész napi bőjtölés után ízlett. Mire az evéssei kész 
voltam, a posta-szekér az ajtó az előtt várt s az este dacára tovább indul
tam a fagyos , de hó  nélküli úton. / . /  Innen Kiaktáig 250 vesztnyi út volt, 
amit 13 hosszú állomással kellett megtenni.  
Ápril 6-odikán és 7-edikén vas árnap és hétfőn az utam Kiakta felé jobb ára 
egyik medencéb ől a m ásikba vive haladt, ami H áromszékre , T orj ától Hara
lyig volt irányban, emlékeztetett. A medencék szélén hűvös tavaszias idő 
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derült nappal , míg a medencék fenekén kellemes idő ,  valós ágos nomád tany ák
nak való vidék. 
Ápril 7-edikén este érkeztem Kiaktába,  ahol vendéglő hiány ában egy aggle
gény házánál sz állásoltak el . Ugyan ide hozott a p osta egy Pereszlenyi nevű 
major rangú orosz tisztet, akinek elbeszélése szeréut egyik őse Mária Teré-
zia korában v ándorolt ki Oroszorsz ágba.  . 
Ö egy valós ágos szűk l átókörű pöffeszkedő muszka volt. Milyen különbség 
a kisorosz race csendőr-hadnagy útitársam közt és e major közt. Ekkor 
l áttam azon orosz szól ás igaz voltát, amely szerént, minden durák (ostoba) 
tiszt majorságig föl viszi . H ázi gazdánk kérkedett azzal , hogy fiatal korá
ban kínai tolmács nevendék volt amikor a v ámhivatal Kína és Oroszorsz ág 
közt Kiaktában volt, ami most Lisztvenyicán van.  
Reggel , amidőn a házi gazda kérdezte , hogy mit akarok ebédelni , mert itt 
a zöldségárús kínai , tudtam meg, hogy a 6 ezer lakóval bíró Kiakta várost, 
az ettől egy hajításnyira Mai -ma - cs in nevű 1 50 lakó jú kínai telep l át ja  
e l  minden növényi terménynyeL A z  után bérkocsin elmentem Kiaktának 
külön álló ,  várral bíró Troiokoszavszk nevű hivatalos részébe Pfapfius ,  
orosz határszéli biztoshoz, a kit Szentpétervárról már előre tudattak volt 
hivataloson jöttömről , hogy bemutassam magam.  Mindh árman maga, neje 
és leánya nagyon örvendettek, hogy olyan idegennel volt dolguk, akivel 
oroszul, németül beszélhettek. Egy hétig kellett várakoznom mongol kara
v áura s ezen idő alatt a biztos többször magához vétetett két kerekű kocsi
j ába. Ezen idő alatt ki állították számomra a kínai útlevelet. 
Kiathtát és ennek déli részén külünállón és v árral bíró Troiczkosz ávszk 
nevű hivatalos részét 1873, Ápril 14-edikén hétfőn délután F/2 órakor hagy
tam el miután a biztosékkal megebédeltem, a biztostól kölcs ö n  kapott, két
kerekű, teveszőrrel bélelt kínai szekéren ,  amelynek két oldalán ablakocska 
is volt, de csak egy oldalán ajtó. Ebben pakkom könyebb részén mint : s ült 
birkahús , kenyér[ , ]  teafőző, kávéfőző edényeim,  egy p akk gyertya,  a biztos
tól kapott üveg kvaszt (kovászb ól készült) orosz ital s kazáni ágytakarám o n  
kívül magam foglaltam helyet félig fekvő helyzetben ,  h áttal a befogott teve 
által magasra tartott előoldalnak dülve. 
A mongol karav án, amelyre Kiakhtában éppen egy hétig kellett várnom ,  
állott vagy 1 5  tevéből s ö t  mongolból ,  akik karav ánteát és nyers bőrt hoz
tak Khürenből (Urgáb ól) és csaknem üresen tértek vissza M ongolországba .  
Azok, akiket mongol irásos szerződéssel fogadott meg a határszéli biztos 
személyemnek és holmimnak az urgai orosz konzuls ágig szállításra, hárman 
voltak : Donduk lámakhun (papi ember) , Bolot és Serendzab, mint a kettő 
khara khun (fekete =Civil ember) . 
Az orosz határs ánctól vagy 300 méter távols ágra fekvő Mai-ma-csin, kis 
kinai városkában l áttamozta kínai útlevelemct a mandsu hivatalnok, vám
vizsgálatról sz ó sem volt. A vitelbér hátra lévő részét is kérték Mongolaim, 
mert bevásárl ásokat kellett tenniük. Éh átadtam a rubeleket, de előbb a 
mandsu hivatalos ember előtt al á kellett írniuk a szerződést : Donduk aláírta 
tibeti írással , Bolot (Aczél) pedig mongollal . 
Elég gyors léptekkel haladt a teve karaván amig h ágó  nem következett, 
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amikor is megállott s elkezdett a befogott teve keservesen ki áltani ,  mintha 
azt akarta volna mondani , hogy nem bírja a neki való munk át, a húzást. 
Kisz álltam teh át kis vaggonomból s egyik teve h át.ára ültem nyeregbe úgy 
mintha l óra ültem volna ,  csakhogy a magasság s a lógáz ás emlékeztetett 
hogy nem lovon ülök,  hanem a puszták hajó ján .  A k övetkező h ágónál ,  már 
két tevét kellett a szekerern elé fogni , amelyet elhagyva ú jra vaggonomba 
ültem s félig fekvő h�!yzetembe[n] aludtam, amig kedden (Ap .  15 .) hajnal
ban félhárom órakor Ondőraesi nevű helyen meg nem állottunk .  A tevéket 
eloldották s a  pakkot leszedvén róluk eleresztették ,  hogy az avarfüvön rágódja
nak. Én a · zsebl ámp ámmal a könnyű úti s átort (majkhon) felütésénél segí
tettem,  mire a magukkal hordott vas hároml ábat fel állított ák s az uton 
gyűjtött tözeggel tűzet raktak. A három lábra feltették a mindenféle főzésre 
használt üstöt, hogy te át főzzenek , ami a mongol módon készített teára nézve 
teljesen igaz , mert a Mongolok a sz ámukra tégla vagy nagy cukorsüveg alak
j ába préselt durvalevelű teát előbb elaprózz ák s azután vízben főzik só és 
vaj hozz á adásával , amelyet kiki a kebelében hordott kinai papírgyurma 
csészével mereget és szürcsöl . Én is e nap főztem először teát tőzeg tűznél, 
persze hogy nem volt olyan j óízű , mint az orosz p ostaállomásokon szamovár 
segitségével készített tea,  de a hűvös reggelen j ól esett. 
Ápril 15 .  Kedden délután félegykor, mititán a Mongolok az üstben főzött 
birkahússal megebédeltek, útra indultunk és a Joro folyócska jegén vala
hogy áttuszkolták az elsikaml ástól nagyon félő  szegény tevét, én persze 
gyalog mentem át. 
Ápril 16 .  Szerdán hajnalban szintén félhárom órakor állott meg karavánunk 
Saraghol (s árga foly ó) partj án, mert hacsak lehet, az állom ást vCiigyben és 
víz küzelében tartj ák meg, úgy hogy a szegény tevék egy folytában 1 3 - 14 
óráig verik kérges talpukat az ösvény átnak csak igen ritkán homokos tala
j ához. Ez állomáson reggel változatoss ág kedvéért fekete k ávét főztem a 
tőzeg tűznéL Az én majkhánom h árom emberével megkóstoltattam cukros 
te ám, kávém és a cukros és köményes vodkám, amiért is egész készséggel 
szalgáltak tűzet raktak, vízet hoztak s edényeimet a folyóban kiöblítették, 
amit az ő mindenre használt üstjükkel soha sem tesznek meg, hanem csak 
egy marék avarfüvel kitörlik. Minthogy a határszéli biztostól kapott kvaszos 
üvegek megürültek, kettő[t] a Saraghol jeges vízéből megtöltöttem,  a harma
dikat pedig gyertyatartó·{d használtam kis vaggonomban. Mikor nem voltam 
álmos , gyerty ánál olvasgattam a nappal tett jegyzeteket, különösen az én 
beszéltem kalmik-mongol nyelvnek a Mongolaim által beszélt keleti mangol
tól különbözését illetőleg. 
Ápril 17. Csütörtökön hajnalban a szokott időben a Tumukhin dabar nevű 
nagy h ágó alatt állomásoztunk. Reggel a hőmérőm + l l  C .  fokot mutatott. 
E nap először l áttam, hogy Mongolaim a zsíros bund ára kiterített durva 
laska tésztát szaggattak az üstben rántódó vagdalt hús közé , ami a mi pör
költünkre emlékeztetett ; s ha nem l áttam volna hol volt a tészta kiterítve , 
még kedvem lett volna kérni a mongol ételből , mert hétfő óta dél
ben és este csak hideg birka sülttel éltem, amelynek kövérebb részét az arcomra 
kentem mongolosan, hogy a folytonos szél ki ne fujja az arcom. Még az volt 
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a szerencse , hogy naponként meleg te át vagy fekete k ávét ihattam. Hogy 
honnan vették a Mongolok a laska tésztát, amit ők egyszerűe n liszt vagy 
lisztből valónak neveztek[ , ]  nem tudom. Lehet hogy a kínai tany án vették,  
amely mellett a múlt nap haladtunk el . 
Ápril 18 .  Pénteken hajnalban a Khara ghol (fekete folyó) völgyében álla
p odtunk meg csak egy sátorral s az én három Mongolornmal .  Ma korábban  
útra keltünk s a délnyugatra folyó Kharagholon vitt át  utunk. 
Ápril 19.  Szombaton haj nalban a Szüdzik nevű kis foly ócska mellett áll o
m ásoztunk. Reggel kávét főztem és egy oda j ött l ám a  khunt (mongol pap ot) 
azzal megvendégeltern, egy 1 0  és egy 1 5  éves kistermetű mongol fiút hússal 
és kenyérrel . A mongol ernber rendesen kenyeret nem eszik , mert nem tud ja  
készíteni , de  ha  kap , megeszi mint valami nyal ánks ágot. Ez állomáson vettem 
a magammal hordott régi Seehofer-balzsamnak haszn át ,  amennyiben Seren d
zab megv ágott u j j át, amelynek vérzése nem akart megállni , megorvosol
tam. Délelőtt útra kelvén délután a délkeletre foly ó B urghultai vízen kel
tünk át. Nap lemente után egy magas hágó al á érünk , ahol B olot szekeremmel 
nyugatra fordult, míg Donduk és Serendzab l ám ák a többi tevével déli irány
ban · a magas h ágónak tartottak. Ez elv áláson egy kissé megütődtem, de  
miután Bolot megmagyarázta , hogy a szekérrel kerülnünk kell , mert a hágón 
megölnék tevéit, megértettem.  
Besötétedvén gyerty át gyújtottam vaggonomban s fé l  l l  óráig ébren voltam ,  
a többi közt elgondolva, milyen j ó ,  hogy a buta rnongol a z  uton j áró kirab
l ását fekete bűnnek tartja s hogy vallás ában nincs meg az, hogy a l áma 
a gazembert neh ány im áds ágért becsületes emberré varázsolhatja. Az ájta
tos muszka-földön a zsand árok mellett sem tudta m volna oly biztosan aludni ,  
mint a mongol-földön,  ahol sem csendőr, sem rendőr  n e m  létezik. Vasár
nap hajnalban csak akkor ébredtem föl , midőn a khüi  víze mellett megál
lottunk s B olot kifogván a tevét kis vaggonom előre le jtett. Zseblámp ámmal 
segítettem B olotnak felütni a s átrat s mihelyt égett a tőzeg tűz , tea főzé
séhez l áttam.  
Ápril 20. Vas árnap hajnalban még a teának va ló  v íz  sem főtt fel , ami
kor Donduk és Serendzab lámák megérkeztek a többi tevékkel . Hogy mi 
a kerülő út dac ára is hamarább érkeztünk a megál ló  helyre , onnan volt, 
hogy a mi három tevénk a legerősebbek voltak és sebesen haladtunk , míg 
a többi tevék közt a tavaszodó évszakban több volt a gyenge állat. Sovány
nak sovány volt mindegyik. Hisz a mongol ember mindenféle állata az egész 
azzal az avarfűvel él , amit a hóból maga kikapar. Reggel 9 órakor Bolot 
fölkészített h árom tevét s útra indultunk Urga (Khüren) felé ; a hátrama
radó D onduk és Serendzab lám áknak adtam félfél rubelt aj ándékul . Egész 
nap sebesen menve naplementekor voltunk Mongolorsz ág főv árosában Urgá
ban , amikor két gecül (l áma pap - növendék) székely havasi kürt hosszú
s ágú réz hangszerrel kürtölt M ájderé tiszteletére . E z  a l áma buddhisták 
szerént a j övő korszak női Buddhája ,  amikor a nők fognak uralkodni s a 
l ovak úgy fognak vízelni , mint most a kutyák. Ezen istennőnek 75 könyöknyi 
magas áll ó ,  dúsan megaranyozott szobra a fenyőfa gerendákb ól épült tem
plomnak egész tetejéig ér. Urga , ahol a Mongolok kh uiuktuja (érsek vagy 
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fő papja) székel , csupa s átrakból áll , amelyeket föl állított fenyőfa kerítés 
övez s így a rendetlen utcákat az ilyen kerítések képezik. M áj deré templo
mán k ívül a többi templomok is csak nagy sátrak .  Kivételt képeznek a város 
széle felé lakó kínaiak h ázai , amelyek vályogb ól valók s ár tetővel a négyzet 
telek három oldal án épült[ekJ, mig a negyedik o ldalt, a hol a kapu van, fel ál
l ított fenyőgerendák kerítik. A város közepén e gy meztelen szép mongol 
fiúcsk ának, aki alig tudott szólni , oda adtam maradék kenyeremet. A váro
son kívűl egy lovas koz ák j ött előmben s kisért az Urga s ettől keletre fekvő 
kínai városka , a 2-odik Maimacsin közt középett eső  orosz konzuls ági telepre. 
A deszk ával kerített telep udvarán L V. Paderin konz uli  titkár j ött előmbe 
és fogadott ángol nyelven és bevezetett a számomra rendelt szob ába. Bolot 
Mongolomnak adtam egy kis pénztárc át másfél rubelnyi ezüst 10 kopeke
sekkel megrakva. "Légy boldog ! "  jó kivánattai köszönte meg s örömtelt 
arccal indult vissza Khürenbe, mert Urga-t úgy hívj ák mongolul. Én előszed
tem papírmásé mosdóedényemet egy hét után először  megmosdottam és 
fel öltöttem a még B u dapestről val ó szürke öltöny ömet mert fekete öltönyt, 
mint olyant, ami a Mongolok előtt utálatos , nem vittem volt. Miután a 
titk ár által küldött gazdag ozsonnából j ól falatoztarn,  az erneleten lakó kon
zulhoz fölmentem, aki igen szívesen fogadott s elmondotta , hogy az Ázsiai 
Osztálytól utasítása van, hogy miután Urgában se lakást se élelmezést nem 
tudnék kapni, nekem addig mig ott leszek , lak ást és délebédet adjon. Nem 
sok ára M ária Nikolajevna, a konzul neje egy magas szőke, 30 éves kedves 
nő is megjelent s férje bemutatott neki . Az O roszoknál legmegtisztelőbb 
megsz ólítás nőre és férfira nézt az illető keresztneve s az ap ának keresztneve 
olyan végzettel , amely N-nek fi ja ,  N-nek leánya ,  értelme tehát Maria Niko
lajevna (kiejtve M. Nyikolajevnya) azaz M. Miklós leánya .  A konzul Jakob 
Parfentyejevics Sismárev, arnint csal ádi neve is rn utatja ,  mongol eredetű 
a beszéli is a mongol nyelvet j ól és gyakorlati képességű ember. Titkárja 
egyetemet végzett Szentpétervárott, mandsu-mongol és kínai nyelvet és 
jogi szakot tanulván. A konzul neje egy irkutszki gazdag orvosnak volt 
le ánya,  aki gymnasiumot végzett, tanult francia és ángol nyelvet, de nem 
gyakorlás miatt elfelej tette mind a kettőt. Engemet mindig ángolosan Misz
ter B álintnak szólított, mig férje oroszosan Gabriel Andrejevicsnek. Beszél
getés közben a konzulné szarnovárt hozatott az asztalra s p ár pohár finom 
tea elköltése után elváltunk. Én a szahámban a magammal hozott kazáni 
ágyneműmmel megágyaztam úgy ahogy s reggelig aludtam. 
A 1 5 1  nap a khalkha-mongol földön a következő munkában telt : 
1 873.  Szeptem[. ]  1 2  csütörtökön reggel vettem búcsút a konzuléktól s a 
titk ártól és egy burj átmongol és orosz karavánnál indultam útra a kölcsön 
kínai szekéren, amelybe most lovakat fogtak ami Kijakhtaig 24 rubeibe 
került. 
Jadén Dsamcza fekete l áma tanítóm a Mantaér daba nevű h ágáig kisért 
kölcsön kért lóháton, amikor m ár dél elmúlt volt, s akkor azon kiv ánattai 
" B álint úr szerenesés legyen az útja ! "  visszafordult. Este Orrkha-dab ánal 
állo másoztunk. 
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Szeptember 13  Pénteken Burghultai csermelynél pihenőt tartottunk. Ezu
tán Burghultai h ágó, Khunszul-daba , Boró-daba hegyek  következtek, amely 
utóbbinál megháltunk. 
Éjfél után megindulván reggel 7 órakor a Khara ghol  nevű vízhez érkez
tünk ahol a félút volna Kijakhtáig. Éj jel holdvil ág és  hide g  idő volt. 
1873 .  Szeptember 14 Szombaton utunk a Mankhutai (vagy Mantekhai)  
nagy hágón vitt nagy kövek közt. Maga a hegy nyíres és  dús fűvel volt benőve ,  
mert a mongo! ember nem kasz ál s marhaj át fás helyen  nem l egelteti a vadak
tól féltében. Ej jelre a hegy alatti völgyben állottunk meg. 
Szeptember 15  Vas�rnap reggel a Savaghol partj án tartottunk pihenőt 
amig te át főztünk . Utra kelvén útunk kasz álatlan s csak fél ig lelegelt réte
ken vitt, ahol sok köményt l áttam szedtem is belőle. E stére a Khuitun vízé
nél települtünk le. M ár megunván a hideg birka húst, köményes levest főz
tem persze rántás nélkül. 
1 873. Szeptember 16 Hétfőn reggel 7 órakor a Jiró víze mellett tartottunk 
pihenőt hideg , szeles borult időben. Este az Ibicik nevű kis foly ó partj án 
állapodtunk. Ej jel kemény hideg volt,  amiért is é j fél után azonnal útra 
kel tünk. 
Szeptember 17  Kedden reggel 9 óra után havaz ó és szeles időben érkez
tünk meg Kijakhtába.  Minthogy a határbiztos csal ádj ával együtt egy bur
j átmongol földön lévő borvízkutnál volt, én pedig siettem hogy a Bajkál
hoz érkezzem addig, a mig azon gőzhaj óval átmehetni , mert különben a Baj
k ált meg kellene kerülni kevéssé j árt úton .  Ezért a k ölcsön kapott kínai 
taligát visszaküldöttem azon arasszal , aki Urgáb ól i d áig hozatta . Azután 
a kij ákhtai polgármesterhez mentem a padározsnya megújítás át kérni. Ezt a 
p olgármester sz íves volt azonnal kiállítani , s amikor ez készen volt, elve
zetett úgy ahogy voltam utazó öltözetemben,  a női gymnaziumba , amely
nek mind a hat osztály ában meghordoz ott az igazgatónő. 
Mindenütt elmondotta a kisassz o ny oknak , mii1ő távolból j öttem nem anyagi 
haszonért, hanem a tudományért. Én nem a csúnya uti öltönyömet szégyel
tem,  hanem azt, hogy ha megtal áln á  az igazgatónő kérdezni , milyenek nálunk 
a női gymnasiumok l mit felel jek. Szerencsére erre nem volt idő .  

T avaszkor a 1 3  állom ást a Bajkáltól Kinaktáig két napon és két éj jel 
tettem meg. Most ősszel az esős időben a s áros úton csaknem h árom nap 
kellett. Sokszor nem is akart a szekeres befogni az esős  s ötét éjben a Sze
longa folyó meredek partj án. Sok nógatással s jó te ával , - mert így neve
zik Oroszorsz ágban a borravalót - tudtam rávenni .  Sietnem pedig kellett, 
hogy még hajót kapjak. Ez a Polovinnaja 35 vesztes áll omás estétől kezdve 
hajnalig tartott csaknem lépést hajtva és mindegyre zsebl ámp ámmal utána 
nézve ,  hogy hol j árunk. 

Szerencsére Szeptember 20-adikán szombaton reggel 10 órakor a haj ó
állomáson voltam s félóra múlva indult az utolsó haj ó a Bajkálorr ez ősszel , 
amely úgy himb álta a hajót,  mintha nyílt tenger lett volna. Ekkor l áttam 
mily borzasztóan mere dek a Bajkál éjszaknyugati partj a ,  ahol az Alsó-Augara 
nevű hatalmas folyó kiömlik abból .  A Bajkál éjszakkeleti öblébe ömlik a 
Felső-Angara folyó és ennek folytatás ául tekintik amazt. H ogy miért nem 
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inkább a déli parton csaknem szemben beöml ő Szalenga folyó folytatásá
nak , azt nem értem? Meglehet azért, hogy tud ósabbnak tünjék fel az állí
tás. Este érkeztünk meg Lisztvesznyicsnaja állo m ásra,  ahol l ámp ánál tör
ténet meg az orosz vámvizsgálat , ami rám, mint tanulm ányutasra nézve 
e ny he és gyors volt. 
Tíz óra körül érkeztem Irkutszk város ában örömmel ,  hogy Urgáb ól elin
dultom óta először alhattam ki magam. M ásnap vas árnap délelőtt felkere
sett egy jakutsz ármaz ású orosz ügyvéd (P.  Iv.)  és kért, hogy mint kivált
s ágos utas fogadnám el uti társul kishugát fiacskáj ával együtt, akinek saj át 
szekere van és Tornszk városába kell utaz nia .  A szegényt ájtatos és gaz 
férje itt hagyta , miután itteni házára ravaszs ággal v áltókölcsönt vett fel és 
ny ugat Szibériába szökött. Itt elbeszélte , hogy a v örösha j ú  muszka kupec 
(kereskedő) amint megtudta , hogy neje titokban megtanult írni , [.egy napon 
megsz ól ította feleségét, hogy próbából írj on neki egy sorocskát és azzal 
elébe tett egy üres váltólapot. A tapasztalatlan kereskedőné minden gyanú 
nélkül [írt] a cifra papírra. A naponként háromszor  térde n  állva és mellét 
döngetve im ádkozó férj örömét mutatta , hogy milyen j ól megtanult neje 
írni. Egy hét múlva eltünt a férj , miután kicsalt nehány száz rubelt a pap
tól i s ,  ki bizott a buzgó templomba j áró s házzal bíró kereskedőben[ , ]  mert 
azt nem tudta, hogy a ház a feleségéé . A második héten bemutatták a nőnek 
a v áltót fizetés végett. Ekkor értette meg szegény nő,  mire iratott vele pró
b át képmutató férje. Erre j ött irkutszki házának lefoglalása. Ügyvéd rokona 
kivitte , hogy elhalassz ák a ház eladását, mert v áltó csal ásért fel jelentette 
a ravasz férjet. Ezért kell kishugának Tomszkba mennie , ahol szintén van 
egy h áza ,  hogy hát ha ott lesz férje a környéken s ezt a házat is meg akarja 
adóss ág[g]al rakni . Elgondolva , hogy 1 500 versztnyi utat csaknem féláron 
és a már említett minőségü postatyelegán ál kényelmesebb szekéren tehe
tek meg ha lassabban is ,  teh át megigértem ,  hogy elfogadom és kedden délu
tán indulhatunk, addig hozz ák jól rendbe a szekeret a nagy útra . Hétfőn 
dél után j ött a kereskedőné szolgája s jelentette , hogy a szekér j ó  karban 
[van] s a mondott időben indulhatunk. Egyszersmind értésemre adta , hogy 
hogy asszony a egy 35 éves derék nő,  akivel meg leszek elégedve. Hétfőn 
délel őtt elmentem az aranytárigazgatój ához , bemutattam magam s meg
mutattam az atkrítíj lisztet (cári a j ánló nyilt levél) elmondottam, hogy nem 
akarnám Kelet Szibéria föv áros át a kerek torony tartalm ának l átása nél
kül elhagyni , jött s felnyítva egy nagy vas ajtót b ámulva néztem a nagy 
tégl ányokba öntött s körsorba rakott fényes termést. Ez volt az az évi arany 
termés Kelet- Szibéri ából . Ez után egy különlegesség kereskedésbe mentem 
egy ámerikai fapip áért, a hol a tulajdonos egy számüzött lengyel , mint 
Magyarorsz ág 48-adik polgárát mutatta be magát. 

Szeptember 23-adikán kedden délután jókor a sz állodában volt egy 
székelyes minőségű ernyős szekér fele részben felpakolva úgy hogy az én 
puha bőröndjeim a kereskedőné l ádáj ából és ágy nemüjéből áll ó középülés 
h áta megé jöttek szénába pakolva , tehát Kínából hozatott mandsu köny
veim az összetörés ellen biztosítva lettele Az így felpakolt csengős trojkával 
(háromlovas fogat) a kereskedőné (Bírgov-né) háza  elé hajtattam, ahonnan 
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várakoztatás nélkül beült a derék utitársné 5 - 6 éves ,  eleve n fi ával a utnak  
indultunk. De kikisért a városb ól egy egyfogatú szekéren a kereskerl őné 
vak hagyb ácsíja is. Amidőn elhagytuk a várost s az Irkut kis foly ócska híd
j át elkezdett a h átsó szekér kacsisa kiab álni , hogy áll junk meg, mert ég a 
h átsó tengelyünk. Hamar a nagy férfi leugrott és neld áll ott két oldalt a 
kerekeknek és fecskendőjét k iki ki ürítvén a szekeret fenyegető tűz el lett 
oltva . Az út joblt oldal án vagy 100 lépésnyire volt egy szent butik a hova 
a kereskerlőné és vak b áty ja bement s a póp áktól egy p ár rubel (6 koron a) 
árú áldást és szerencsét v ás ároltak. Ez után a vak b átya b ú csút vett tőlünk 
és visszaté rt, mink pedig folytattuk az utat halkab b a n ,  nehogy szekerünk 
fatengelye a pópa áldása dacára megint meggyúl jon ,  amin m ásnap reggel 
kenéssel segítettünk Amig az állomás t  elértük a beszélgetés mindig a vall ás
ról folyt, amit az értelmes útitársnő kérdezősködése idézett e lő  
annak hallatára , hogy én sem paroszl áv , sem katol ikus ,  sem pedig luterán 
vallású nem vagyok, tehát sem a muszk ákhoz , sem a l engyelekhez, sem a 

németekhez nem tartozom.  Végre sajnálta , hogy két rubelét elvesztegette[ , ]  
mert annyi bel átása volt, hogy a p ópa áldása a tengely meggyúl ás ától meg 
nem óv. 
Rendesen éjfélig, mert derült idő volt, uton voltunk,  akkor pedig ledőltün k  
a p ostaállomás padjaira. Ekként megérkeztünk szerencsésen Tomszkb a ,  
ahol a kereskerlőné ház ában úgy sz állottunk l e  mintha otthon lettünk 
volna. Én 5 napig pihente m  és körülnéztem a v áros tarka népségű piac án 
és elkopott téli öltöny öm újjal cseréltem ki. Idáig j öttünkben érdekes volt 
a széles Jeniszej folyón alkalmazott komp , amelyet a víz foly ása visz egyik 
partról a m ásikra minden emberi erő nélkül[ . )  

T ornszk város ából egyedul ;indultam tovább , d e  m ár a második áll o
máson akadt egy Vladivosztokhól haza térő Kaliforniai német keresked ő  
(E) , aki ámerikai szekéren akart Szibérián át hazautazni .  D e  a kocsi jába  
mindig hat lovat kellett fogatnia ,  ennyi lovat csak v árakozva kap ott. Ezért 
a nehéz kocsit eladta Krasznoj árszk városában s onnan p osta szekéren uta
zott tovább, de így is csak lassan, mert a kiválts ágos utaz ók (hivatalnokok) 
előbb kapnak lovat, mint a közönséges utasok. Mikor l átta az áll om áson ,  
hogy egyedül utazom é s  koronaútlevéllel , bemutatkozott fölkért, fogadnám 
el útitársul . Kérését készséggel tel jesítettem, mert az őszi utaz ásra két sze
mélynek előírt három l óbér fele mégis okosabb , mint két ló bére s azután 
nem olyan unalmas. Ekként együtt utaztunk Permig, N ov. 5-ödikig, ahol 
még az utolsó gőzhaj ót a K áma foly ón Kaz ánig megkaptuk. Persze havas 
időben érkeztünk Kaz ánba ,  ahol két napot maradtam régi ismerőseim megl á
togatás ára . Kaz ánból Nyísznyí j  -N ovgorodig p ostakocsin tettem meg az 
utat, onnan pedig vasúttal Szentpétervárig, ahol November közepén m ár 
vígan siklott a szán és egyenesen a régi lakásomra hajtattam, amelyet el 
is foglalhattam, mert üres volt. 
Az év végeig Szentpétervárott maradtam felkeresve az ismerősöket, akik 
a mongolországi utaz ásom érdekébe n  itt-ott közbenj ártak volt : Al. Schief
ner, akadémikus , Pomutz György , haz ánkfia ,  az Egyesült Államok generál
kanzula és Zichy Mihály udvari festő. Az orosz új évre ( 1874) átköltöztem 



31 1 8 7  

SiestraUoki nevü finn telepre a főváros közelébe ,  hogy az  utazásom alatt 
elhomályosodni kezdett finn  nyelvismeretem felúj ítsam.  Nem azért mintha 
Hunfalvi és a porosz-szl áv Budenz nyelvészetének helyességét elismertem 
volna ,  hanem mert ismerni akartam,  amit tagadtam.  M ár honn Magyaror
sz ágban létemkor nem tudtam hinni a mondott akadémikusok által hírde
tett fi nn tipusnyelvben s most miután Kaz án v áros ába n  N. Ilyminszky 
szívességből a kaz áni tatáron kívül az altaji török-tatár nyelvet is ismer
tem ,  még távolabb voltam a finn típusnyelv hívésétőL Eleget is bántott  
az ,  hogy nem volt a bizonyos tekintetben szegény budapesti Akadémi ában 
senki , aki  azt kérdezte volna a finnező akadémikusoktól , hogy l áttak-e m ár 
egy igazi turáni nyelvtant? Az igaz , a lelkes Toldy Ferenc nem egyszer ki ál
totta oda a finn mcstereknek "tudjanak az urak előbb magyarul s csak azu
tán akarj ák magyarul tanítani az Akadémi át" . 

1874-edik Febru ár közepén hagytam el Orosz orsz ágot Fogarassy János
nak , a Nagy Magyar szótár szerkesztőjének biztatására , hogy itthon az Aka
démia segítségével földolgozzam a gyüjtött nyelvészeti a nyagot. 

Rezumat 

AUTOBIOGRAFIA LUI GÁBOR BALINT (fragment) 

Gábor Bálint, cercetiltor, ciílator �i lin gvist o rigirrar din comuna Catalina (jud. Covasna) 
este una dintre figurile de seama ale vie �ii (itiintiiice din a doua j umií.tate a sec. al X IX-lea. Spre 
sflr�itul vietii �i-a inceput redactarca auto bio grafiei, pe care nu a reu�it sa o terminc ;  eu to a te 
acestea, ea are o valoare deosebita din punct de vedere al informatiilo r  cultural-economice �i 
etno grafice, prezentind printre altele �coala din satul sau natal, precum �i situatia economici'i
culturalií a Rusiei tariste din secolul trecut. 





CONCERTELE LUI BELA BARTOK LA BRAŞOV 
ŞI SFINTU GHEORGHE 

CONSTANTIN CATRINA 

Deceniul al treilea al impunătorului secol XX, se înregistrează în 
cartea de aur a vieţii artistice braşovene prin succesiunea unor remar
cabile evenimente culturale, patronate de societăţi (reuniuni) de aleasă 
tradiţie, de personalităţi staornice climatului elevat al muzicii. 

Remarcăm în cronica acestui început de deceniu opţiunea braşove
nilor pentru manifestările muzicale în general şi ale muzicii de cameră 
în sp9cial 1. Prezenţa unor nume angajate pe podiumul artei interpreta
tive naţionale şi internaţionale, proiectează cu perseverenţă oraşul de la 
poalele Tîmpei, către acel Salzburg românesc, dorit cu atîta stăruinţă de 

Tiberiu Brediceanu. 

Bar-t6k BtHa. în 1'92.7 
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Anul 1921. Societatea filarmonică, sub bagheta lui Paul Richter dă 
aripi Simfoniei a IX-a de Beethoven, în 1922, Simfonia a III-a de Johan
nes Brahms. In acelaşi timp înregistrăm colaborarea orchestrei cu artişti 
de renume mondial ca Richard Strauss (1921), Felix von Weingartner 
şj_ Gorge Enescu în 1923 ; remarcabile recitaluri între care cel al pia
nistului Karl Straube (1921), Bela Bartok în 1924 şi 1927, Victor Bicke
rich, care în 18 aprilie 1924, îndeplineşte o datorie scumpă muzicienilor 
braşoveni, dînd prima audiţie pe ţară a Pasiunii după Matei de I. S. 
Bach 2• 

Părtaşe aceloraşi împliniri, cu greutăţi însă, datorate lipsei de înţe
legere din partea oficialităţilor vremii, reuniunile corale româneşti , 
maghiare şi germane se alătură cu consecvenţă şuvoiului muzical local. 
Reuniunea română de gimnastică şi cîntări, Magyar Dalarda, Manner
gesangverein şi Lieder Kranz, Societatea muzicală "Armonia", alături de 
trupele de operetă de la Cluj şi Bucureşti, împlinesc un stăruij:or interes 
pentru muzică al braşovenilor. 

In acest climat propice muzicii culte, prezenţa lui Bartok la Braşov 
însemna şi o încununare a dăruirii sale faţă de folclorul românesc,  
acţiune ce îi crease interpretului şi compozitorului o unanimă preţuire. 

De remarcat că, încă din 1910, Bela Bartok se destăinuie compozi
torului român D. G. Kiriac cu privire la perspectivele de cercetare ale 
folclorului românesc : "De vreo 4 sau 5 ani studiez folclorul ţării noastre, 
colecţionînd cîntece populare. După ce am cules multe melodii maghiare 
şi slovace , am început să caut cîntece populare româneşti din Ardeal: 
dintre acestea am găsit aproape 400 prin împrejurimile Beiuşului (Bihor) 
şl cea 200 în diferite alte regiuni. La început aveam ca însoţitor un stu
dent român, care îmi nota textele. Acum însă am ajuns să le pot nota 
singur, şi cred că în ceea ce priveşte pronunţarea populară, o fac mult 
mai exact ; - însoţitorul meu schimbînd de multe ori expresia (aşa cum 
fac persoanele care vor, cu orice preţ să corecteze poporul !). 

Deoarece cunosc corurile dv. mixte şi cum presupun că sînteţi sin
gurul în România care vă ocupaţi ca un adevărat artist de muzică popu
lară, vă trimit alăturat o selecţie din colecţia mea bihoreană. Aş ceda 
benevol unei biblioteci publice din Bucureşti întreaga mea colecţie româ
nească, precum şi ceea ce voi mai culege . Poate că ar fi posibilă şi 
publicarea ei în colaborare cu un filolog român. 

Trebuie să remarc că eu fac întreaga mea colecţie pentru muzeul 
etnografic din Budapesta, care îmi suportă cheltuielile de deplasare, şi 
că folosesc la colecţionare fonograful (mai întîi notez melodia şi textul, 
apoi verific - ca să zic aşa - notaţia cu înregistrarea). Cred că este 
destul de important să se facă fonograme după cîntecele populare deoa
rece - după cum ştii - există alunecări de intonaţie şi "rubato" -uri 
care nu pot fi notate exact. 

Dacă Academia de Ştiinţe din Bucureşti ar acorda o oarecare impor
tanţă acestor fonograme, eu aş înregistra toate cîntecele de două ori : 
o dată pentru Budapesta şi o dată pentru Bucureşti. Dar în acest caz 
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ci:leltuielile de înregistrare ar trebui să fie suportate in părţi egale de 
muzeele din Budapesta şi Bucureşti (actualmente întreaga sumă este 
suportată numai de muzeul nostru) . Asta nu costă mult, deoarece pentru 
înregistrarea unui cilindru care cuprinde 2 cîntece (fiecare cu 2 strofe) 
se cheltuiesc aproximativ 1,50 fr. La aceasta mai trebuie să se adauge 
;)reţul unui cilindru (1,10 fr .) - suma totală ar fi deci de 1,85 fr. de 
melodie [?]" 3. 

Re::eptiv la cele propuse de Bela Bartok, apreciind cu autoritate 
valoarea culegerilor întreprinse de muzicianul de la Budapesta , D. G. 
Kiriac dă curs intervenţiei acestuia şi determină Academia Română, să ia  
următoarea hotărîre : 

"Domnule Profesor, 
Prin scrisoarea noastră Nr. III/7129 de la 1 iunie 19 1 0 vi s-a adus la 

cunoştinţă <;>ă Academia a aprobat propunerea ce i-aţi făcut din partea 
Dlui B. Bartok, de la Conservatorul de muzică din Budapesta, de a 
publica cîntecele şi ariile populare româneşti culese din Bihor, sub rezer
vă de a şti mai înainte suma ce este de restituit ca fiind jumătate din 
cheltuielile de călătorie făcute de Dl. Bartok pentru culegerea adunată 
!Jînă atunci, şi aţi fost rugat să comunicaţi Dlui Bartok acea decizie. 

Tot atunci vi s-a făcut cunoscut că Academia a prevăzut în bugetul 
:�ău o sumă de 1000 lei, care să fie ţinută la dispoziţiunea Dv. spre a 
organiza culegerea ariilor şi cîntecelor populare româneşti din toate 
părţile. 

Neavînd pînă acum Academia nici o cunoştinţă despre starea în care 
se găsesc aceste două lucrări, cu onoare vă rog să binevoiţi a ne da 
lămuririle Dv. cu privire la ele. 

Primiţi, Dle profesor, încredinţarea distinselor mele consideraţiuni. 
Secretar general, 
D. Sturza" 4• 
Strădania ·lui Bela Bartok în culegerea şi tipărirea folclorului se 

încununează astfel cu cîţiva ani mai tîrziu cînd, sub egida Academiei 
Române publică, în 1913 , Cîntece populare româneşti din Comitatul Bihor, 
iar în 1923, la Munchen, o mare colecţie de folclor românesc, Muzica 
populară a românilor din Maramureş. Chiar şi în anul în care concertează 
la Braşov, folcloristul termină o amplă monografie a colindelor româneşti. 

Turneul lui Bart6k din 1924, a avut în vedere scenele de concert 
ale oraşelor Arad, Timişoara, Oradea, Cluj, Braşov, Bucureşti. Peste tot, 
coloanele presei româneşti, eele ale naţionalităţilor conlocuitoare elogiază 
farme:::ul artei interpretative bart6kiene. 

Nu plecase încă din Cluj şi ziarele braşovene anunţau cu insistenţă 
apropiatul concert al lui Bart6k ce urma să aibă loc în 16 octombrie 1924, 
în Aula Honterus. 

Gazeta Transilvaniei, alături de presa maghiară şi germană din loca
litate, receptivă la ineditul manifestărilor cultural-artistice desfăşurat 
în Braşovul cultural şi artistic, îşi mobiliza cititorii săi şi de această dată, 
prin cîteva rînduri de vibrantă sinteză : "Bela Bart6k unul din cei mai 
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mari compozitori ai Europei, va da un concert la Braşov în ziua de 16 oc
tombrie, cînd va executa la pian compoziţii proprii şi străine. Vestitul 
compozitor este de comparat numai cu Richard Strauss , Enescu şi puţini 
alţi compozitori de azi" 5• Lipsindu-î însă colaborarea cu muzicienii tim
pului , ca şi slaba preocupare pentru cronica de concert, foaia brarşoveană 
nu îşi mai susţine ştirea de la rubrica Locale, cu rezonanţa degajată· de 
Bartok, în concert. De fapt, acelaşi lucru îl sesizăm în cîteva situaţii şi 

. pentru ziarele Kronstădter Zeitung, Brass6i Lapok. Avancronica, se vede 
faptul, era mai înţeleasă timpului decît cronica de concert propriu-zisă, 
care, atunci cînd se publica, nota la modul superlativ şi general, ecoul 
evenimentului dar mai ales figura divinizată a artistului ca tălmăcitor 
ale operei muzicale interpretate. 

Aula "Honterus" (Braşov) locul de desfăşurare al coThcertelor lui Bel1a Bart6k. 

In fine, concertul lui Bela Bartok la Braşov 6, în 16 octombrie 19 24, 
a cucerit publicul prezent, în totalitatea sa. Avancronicile şi cronicile 
de concert, în total 12, au adunat în rîndurile lor, prin semnăturHe lui 
Viktor Bickerich, Imre Sneider, Konrad Nussbăcher şi Henrik Horvath 7, 
toate florile toamnei, viorelele cîmpiilor, triumful celui mai novator 
muzician al timpului, artistul care în prezenţa semenilor săi dovedea o 
vibrantă blîndeţe şi în acelaşi timp o rară modestie 8. 

Ca loc de concert, se foloseau în acea vreme, sala Teatrului Naţional 

sau Apollo, sala Reduta iar pentru muzică de cameră, Aula liceului Hon

terus, despre care, spunea profesorul Walter Schlandt, că, această sală era 
cea mai adecvată şi cea mai intimă pentru asemenea manifestări. 
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Incadrată de trei ferestre lungi ·şi înguste ca de biserică fortificată, 
::::u perdele galbene, cu pereţii îmbrăcaţi în lambriuri, cu o scenă con
struită din lemn de stejar de culoare deschisă încadrată la rîndu-i, în 
ambele părţi, de două prospecte de orgă cu fluierile lor de un argintiu 
spălăcit , Aula Honterus a adăpostit şi creat prin rezonanţa-i caracteristică, 
sublime momente pe care Bart6k a reuşit să le transmită publicului 
meloman. 

Ocupîndu-se de vînzarea biletelor, agenţia Klingsor a reuşit să adune 
la concertul oaspetelui, un numeros public. Braşovenii cu preocupări 
muzicale şi literare, istorice, prietenii societăţii Klingsor au întîmpinat 
astfel pe muzician cu dragoste, cu preţuire. S-a ascultat în acea seară 
clocotitoare vibraţii adunate în acordurile muzicii lui Liszt, Beethoven, 
Scarlatti, Debussy. Pianistul Bart6k era în acelaşi timp .şi compozitorul 
unui mănunchi de lucrări între care Rumănischer Tanz. 

Concertul dat de Bela Bart6k sub patronajul societăţii Klingsor, sim
boliza în acelaşi timp o manifestare a prieteniei, a triumfului artei inter
pretative bart6kiene pe meridianele lumii. 

Cum a fost judecat recitalul artistului, ne-o spun cronicile de 
concert publicate în ziarele braşovene. Multe chiar. Din cîte am studiat 
noi, cea a cronicarului Konrad Nussbăcher, ni s-a părut cea mai repre
zentativă : 

"Bela Bart6k face parte din cei puţini, care hotărăsc soarta muzicii 
d� azi. În cîteva vîrfuri se adună toată tensiunea, toată agitaţia timpului 
din mii de pasiuni. Voinţe individuale se ridică, dar cei din vîrfuri stau 
limpede şi în linişte faţă de tumultul artei vremii. Cine a văzut ieri omul 
minunat spiritualizat, liniştit. şi cumpănit pe podium, a simţit ce repre
zintă, a simţit spiritualitatea naturală ( . . .  ) pe care trebuie să o recu
noaştem. Bela Bart6k este un astfel de vîrf, care adună în el cîmpii 
întregi de putere, de energie artistică ( . . . ). 

Bela Bart6k se prezintă incontestabil ca pianist. Şi totuşi, el n-ar 
fi pianistul fascinant şi unic în felul lui, dacă nu ar fi în acelaşi timp 
compozitorul creator ( . . .  ) . 

Nu am auzit niciodată pe cineva să cîte la pian pe Beethoven aşa 
ca el, ieri. Poate Hans v.  BiHov a mai contribuit asemănător ( . . .  ) cu un 
dinamism măsurat, continuu, la această operă clasică. Ar trebui să ne 
pierdem în detalii, dacă am dori să demonstrăm toate valorile ascunse, 
de nedescris ,  a redării Sonatei op. 31, nr. 3 în mi major! 

Despre Bart6k nu trebuie să judecăm noi aici. Piesele lui de ieri 
fac parte şi după conţinutul lor, din cele mai uşoare. Judecata finală 
despre el numai viitorul poate s-o dea ( .. . ) care deocamdată nu o putem 
prevedea. Aplauzele furtunoase, care n-au luat sfîrşit, au chemat pe 
maestru din nou pe podium, pînă cînd a dat în sfîrşit încă un adaus, 
credem că din compoziţiile lui proprii" 9 

In timp ce Bart6k smulgea braşovenilor frenetice aplauze, la Bucu
reşti Constantin Brăiloiu publica în aceeaşi zi, frumoase cuvine privitoare 
la activitatea muzicianului maghiar, la contribuţia sa adusă cunoaşterii 

13- ALUTA XII-XIII 
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folclorului românesc în lume. "Bart6k - zise Constantin Brăiloiu - a 
făcut mult pentru muzica noastră şi pentru cunoaşterea poporului nostru. 
Bart6k a cules mii de cîntece şi zeci de mii de versuri, Bart6k a scris 
primul studiu ştiinţific despre melodia populară românească, a cutreierat 
luni de zile, cu fonograful, ţinuturile <<Valahe». Bart6k a vorbit apusului 
despre jocuri şi doine, şi tot Bart6k ne arată, în compoziţiile sale proprii, 
calea pe care ne vom întîlni cu mult aşteptatul <-<stil românesc>-> al 
şcolii române. 

Şi toate acestea Bart6k le-a făcut din dragoste ( . . .  ). De acum, alături 
de stilul maghiar ( . . .  ), melodia românească va însemna întreaga operă 
a compozitorului Bart6k. Iar analiza caracterului ei tonal, a ritmului ,  a 
cadenţelor, datorită unui atît de iscusit meseriaş, va scuti compozitorii 
români ai viitorului de o muzică anevoioasă" 10. 

Programa concertului din Bucureşti, avea să fie în linii mari, ca 
cea prezentată la Braşov. Doar Chopin este inclus între Beethoven, Scar
latti, Bart6k şi Debussy, şi, mai puţin Liszt 11• 

Concertul prezentat la Bucureşti de către Bela Bart6k a fost marcat 
mai întîi de conferinţa compozitorului ţinută în amfiteatrul Dalles, inti
tuală Posibilităţi de utilizare a muzicii populare în muzica savantă 12. 

Prezenţa lui Bart6k în Bucureşti a fost de fapt un popas bogat în 
activităţi dedicate propagandei muzicii româneşti, a prezentării intere
sului faţă de muzica populară, pe drept socotită de compozitor, miezul 
creaţiei culte autohtone. Indemnul, dar în acelaşi timp o viguroasă con
statare îl face pe Bart6k să aprecieze aici în capitala ţării noastre, că, 
nu este de ajuns ca autorul să cunoască muzica populară din culegerile 
altora, ci trebuie -«Să o fi trăit» în -«mediul ei natural» 13• Este această 
invitaţie, acum, crezul cel mai contemporan al compozitorilor noştri, 
truda cea mai bogată. Avem astăzi nu numai compozitori dar şi folclo
rişti -corn pozi tori. 

Sărbătorit cu fast, luni 20 octombrie 1924 la Palatul ziariştilor 14, 
Bela Bart6k îşi încheia turneul său la numai cîţiva ani după Unirea din 
1918, în bogăţia de sentimente ce veneau din inima poporului nostru, a 
muzicienilor noştri de mare prestigiu, ca : George Enescu, Alfred Alec
sandrescu, G. Folescu, Constantin Brăiloiu şi mulţi alţii, participanţi la 
serile muzicale bucureştene, clădite cu succes de Bart6k. 

Din nou la Braşov. Vestea concertului ce urma a ·se desfăşura la 
Braşov, în 21  februarie 1927, prin măiestria interpretativă a lui Bela 
Bart6k, a fost repede difuzată. Ziarele braşovene Brass6i Lapok, Kron
stadter Zeitung, presa din întreaga Transilvanie, acordă loc de cinste, 
prezentării defsăşurării concertului. 

In faţa acestui eveniment, Gazeta Transilvaniei îşi mobiliza cititorii 
adresîndu-le următoarea invitaţie : "Aula liceului Honterus va găzdui 
concertul celebrului pianist şi compozitor maghiar Bela Bart6k. 

Acest concert mult promiţător din punct de vedere artistic, în gene
ral, ne interesează pe noi românii mai de aproape în urma faptului că 
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Bartok este - între altele - şi un zelos culegător şi iscusit armonizator 
al melodiilor noastre populare. 

Un interesant studiu al său asupra muzicii populare româneşti din 
Bihor s-a publicat chiar de Academia Română din Bucureşti. Din prelu
crările sale româneşti d-1 Bart6k a luat în programul său de astă dată 
şi cîteva jocuri româneşti. Restul programului e compus din muzică 
clasică (Beethoven, Chopin). Iubitorii de muzică aleasă să nu lipsească 
de la acest concert" 15. 

Păstrat intens în mintea şi inima ascultătorilor săi, care cu puţini 
ani în urmă îl ovaţionaseră în sala "Honterus" din Braşov (1924), rîn
durile publicate în presa românească, maghiară şi germană de la începutul 
anului 1927, şi care anunţau cel de al doilea turneu al lui Bartok în 
România, au deschis larg ferestrele prieteniei faţă de acest mare com
pozitor şi interpret al secolului XX. 

Tiberiu Brediceanu (1877-1968) , acest ctitor al vieţii muzicale tran
silvănene, mai ales pentru perioada de după Unirea din 1918, mereu în 
corespondenţă cu Bela Bart6k, în special pentru problemele culegerii 
îolclorului muzical, găseşte în prietenia cu muzicianul de la Budapesta, 
posibilitatea de a fi din nou al braşovenilor, organizînd pentru aceştia, 
un admirabil recital pianistic. 

De remarcat că în aceşti ani, toţi muzicienii Braşovului români, 
maghiari şi germani, la îndemnul lui Tiberiu Brediceanu, activează şi 
susţin ideea înfiinţării unui Conservator de muzică. 

La mai puţin de doi ani de la succesul lui Bart6k din 1927, viaţa 
muzicală transilvăneană înregistrează pentru toamna anului 1928, înfiin
ţarea Conservatorului de muzică "Astra" din Braşov 16. Evenimentul marca 
începutul unui învăţămînt românesc la temelia căruia stăteau înfăp
tuirile şi succesul atîtor acţiuni muzicale locale, prestigiul înălţat aici de 
mari figuri ale artei intrepretative naţionale şi universale. 

"Infiinţarea Conservatorului Astra - remarca Liviu Teodor Teclu, 
şi mai ales conducerea destoinică, competentă şi entuziastă a lui Tiberiu 
Brediceanu, a produs o excelentă înviorare a vieţii muzicale, avînd rolul 
unui fluviu ce colectează forţele artistice. Indeosebi atragerea în corpul 
profesoral a unor tineri muzicieni care urmaseră studiile muzicale în 
cele mai înaintate centre artistice europene : Paris, Viena, Berlin, Praga, 
Budapesta, Bucureşti. In munca lor comună a fuzionat spiritul caracte
ristic fiecăruia din aceste centre, creînd aici, la Braşov, roade noi şi 
bogate" 17• 

Sub auspiciile acestei şcoli, prin profesorii şi elevii săi, se desfăşoară 
acum la Braşov, concerte, recitaluri etc. ,  toate aceste acţiuni adunînd 
frumoase pagini de muzică scrise de-a lungul secolelor. Ca exemplu, pro
fesorul conservatorului braşovean Emnauel Bernfeld, lansează pentru 
iubitorii de muzică, un curs de iniţiere asupra literaturii pianului cu 
loc de desfăşurare Aula Honterus. In programul general, lucrări de Do
menico Scarlatti, Fran<::ois Couperin, Hăendel, Bach, Josef Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Schumann, Johannes Brahms etc. In cea de a şasea 

13• 
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şedinţă (21 noiembrie 1932), Emanuel Bernfeld aduce în seara muzicală, 
lucrări de Strawinski, Marcel Mihalovici, românii Sabin Drăgoi, Con
stantin Nottara, Filip Lazăr, Mihai Jora, George Enescu. 

Intre compozitorii maghiari, interpretul braşovean a unit în două 
momente un Allegro barbaro de Bela Bart6k şi Marosszeker Tănze de 
Zoltan Kodaly. Se remarca şi în această împrejurare ecoul şi în acelaşi 
timp prestigiul atît de stăruitor al lui Bela Bart6k între muzicienii 
braşoveni . 

Intr-o astfel de atmosferă muzicală, concertul din 2 1  februarie 1927 
al muzicianului Bart6k a stîrnit un entuziasm total. In program: Cozart, 
Domenico Scarlatti, Della Chiaja, Beethoven, Zoltan Kodaly, Bart6k, 
Chopin. 

Din presa vremii, două cronici de concert, descriu adînca rezonanţă 
a interpretului şi creatorului Bela Bart6k. Kronstădter Zeitung ne spune : 
"Personalitatea fascinantă a compozitorului, pianistului şi profesorului 
de muzică, maghiarul Bela Bart6k ne-a vrăjit complet de prima dată . 
Amintirea la animarea ce curge puternic din arta lui a fost exprimată 
prin aprecierea publicată în ziarul nostru. 

Oare s-a pregătit sufleteşte să ne prezinte Bart6k impresiile con
densate ale universalităţii lui muzicale şi ale personalităţii lui exclusive 
din nou ? Efectul puternic nu a lipsit nici acum, deşi trebuie să con
statăm că nu l-am văzut pe Bart6k în aceeaşi lumină ca la prima lui 
prezentare. Cu ocazia primului său concert, ni s-a părut că Bart6k a 
creat cele mai adînci impulsuri prin redarea imperioasă nemaiauzită a 
unei sonate de Beethoven şi a unei compoziţii de Scarlatti, deci prin 
muzică clasică şi preclasică, iar de această dată a prezentat romantismul 
lui Chopin cu un devotament aproape dureros. Prin aceasta nu dorim să 
spunem că Bart6k are o interpretare unilaterală ca să subliniem pe baza 
impresiei avute la concertul de ieri, că dispoziţia actuală a lui Bart6k, 
în muzica lui Chopin, din emoţia dramatică, din fluxul ( . . .  ) scherzoului 
în si bemol şi în aurora nocturnei în do diez minor, au răsunat cel mai 
profuncl şi pasionat. 

Prin tot programul prezentat, s-a relevat cît de vastă este arta lui 
Bart6k, cît de mult este influenţat de o anumită limbă a sunetelor de 
diferite forme în expresia muzicală. La Chopin ne-a entuziasmat fineţea 
şi flexibilitatea liniei muzicale, iar la Mozart .şi Beethoven şi la vechii 
italieni claritatea plasticii ; la compoziţiile moderne ale lui Kodaly şi 
Bart6k, luminile aşezate neobişnuit de gingaşe, focarele pătrunzătoare 
ale armoniei şi coloritului neliniştit al acordurilor. Aici, pianistul Bart6k 
a devenit cel mai strălucit susţinător al compozitorului Bart6k. Nu numai 
concepţia liberă a operelor compozitorilor mai vechi a pledat pentru 
cinstirea muzicianului, dar şi redarea creaţiilor proprii a precizat legă
tura dintre lumină şi umbră şi locurile în care s-au ascuns farmecele 
muz1cii la necunoscători. 
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Aşa a ridicat importanţa acestui pastel al lui, în care se amestecă 
în formă aşa de ciudată, simţul sentimentului popular nesupus variaţiei 
vremurilor cu raţiunea artistică vremelnică. 

Privim în aceste opere în două suflete care se pătrund totuşi mutual 
în acelaşi piept, în inima compozitorului. Simplul şi artisticul, existentul 
şi trecătorul, zăbovitorul şi călătorul sărbătoresc aici împăcarea :şi cîştigă 
în sensul dorit de Bartok, unul faţă de celălalt, noutatea şi unicitatea" .18 

O cronică asemănătoare o citim în Brassoi Lapok şi din care spicuim 
rîndurile : "În programul concertului de ieri (Bela Bart6k s.n.) a pre
zentat în faţa· auditorilor aproape toate polurile externe ale muzicii de 
pian şi din cauza acestor contraste, a fost foarte interesant. Programul 
era în ascensiune de la Scarlatti pînă la Bartok. 

Şi ca să fie această reacţie completă, partea întîia de muzică clasică 
s-a terminat cu sonata lui Beethoven în la bemol major (op. 26), deci cu 
un Beethoven timpuriu, "blînd". Marşul funebru al sonatei, Bart6k 1-a 
cîntat cu un tempo mai repede ca de objcei, tradiţional, tema a avut 
totuşi un efect excepţional de greu şi grandios. 

În arta lui Bartok este aproape imposibil să accentuăm, unele părţi : 
la un artist la care cea mai mare cultură este totdeauna într-o aşa 
perfectă armonie legată cu cea mai înaltă inspiraţie, ca la acest maestru 
excepţional, care cu simţul distincţiei sale superioare, este observată 
şi construită pînă la cel mai mic amănunt, în mod organic şi convingător. 
Şi ieri am putut să admirăm din nou, mai ales în sonata şi în fantezia 
lui Mozart în do minor, cîntate într-o frumuseţe de neîntrecut ( . . . ) . 
Sonata lui Scarlatti în sol major şi canzona lui Della Ciaja au fost în 
interpretarea pianistului Bartok, o expresie uimitoare ( ... ). (Pe lîngă 
un tempo ameţitor, nici o nervozitate grăbită, totdeauna păstrînd contu
rurile ritmice cele mai ascuţite. A doua parte din concert a fost dominată 
de compoziţiile lui Kodaly şi Bartok. Nu se pot sustrage de la vraja 
jocului lui Bartok nici acei care au păreri opuse faţă de unele produse 
ale artei celei mai moderne, din cauză că o consideră prea intelectuală, 
iar pe de altă parte ca o muzică a nervilor ( . . . ). Au avut un efect adînc, 
lamento-ul lui Kodaly-Szekely, această plîngere exprimată cu puternică 
forţă, laconic zguduitoare, primul burlesc al lui Bartok genial bizar, şi 
minunatele lui colinde, revărsate în noile frumuseţi ale armonizării. In 
Nocturna î ndo diez minor de Chopin şi Scherzo cîntate spre încheiere, 
Bartok a realizat minunea unei lire de o frumuseţe eterică şi de o băr
băţie nomilă. 

La ovaţiile publicului care n-a vrut să ia sfîrşit, Bart6k a mai 
cîntat două compoziţii proprii : "Seara la secui" şi "Dansul urşilor".19 

Cronicile braşovene redau, după cum se poate observa, nu numai 
atmosfera generală de concert, ci urmăresc cu destule detalii maniera 
interpretativă a lui Bartok, noutăţile la acest capitol, în comparaţie cu 
atle modele anterioare. In aceeaşi măsură, presa braşoveană, prin cro
nicarii timpului, reuşeşte să atragă atenţia publicului asupra întregii 
activităţi novatoare a muzicianului maghiar. 
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Felul în care se susţin evenimentele muzicale în această perioadă, 
ne dovedeşte că aici la Braşov, a existat continuu un climat de elevată 
activitate şi bună judecată artistică. 

L-am cunoscut pe Bart6k. Braşoveanul Walter Schlandt, muzi
cianul înzestrat, animatorul unor izbutite acţiuni muzicale locale, s-a 
întîlnit de-a lungul carierei sale de profesor, pianist ş i  organist cu 
Impunătoare figuri ale muzicii noastre naţionale şi universale. La Bra-· 
şov, Walter Schlandt a cunoscut prietenia şi aprecierea lui George Enescu, 
George Georgescu, Constantin Bobescu, Tiberiu Brediceanu, Dinu Nicu
lescu, Paul Richter, Victor Bickerich şi mulţi alţii. Cu aceştia a colaborat 
şi iniţiat minunate momente ale artei interpretative autohtone. 

De remarcat c21 "Profesorul Walter Schlandt este pianistul care s-a 
identificat cu dezvoltarea muzicii de cameră la Braşov în perioada inter
belică ( . . . ) . Caracterizat printr-un cîntat sclipitor, printr-o perfectă înca
drare stilistică în muzica clasică , printr-o consecventă slujire a ţelurilor 
majore ale muzicii, Walter Schlandt a marcat de-a lungul celor 50 de 
ani de activitate pianistică, organistică şi pedagogică, momente esenţiale 
in viaţa artistică braşoveană. Walter Schlandt a fost cel, care a prezentat 
primele audiţii ale lucrărilor solistice şi de cameră ale compozitorului 
braşovean Paul Richter" 20 

Pe fundalul unor asemenea colaborări, a unor preocupări cu sta
tornice vibraţii faţă de viaţa de concert locală, Walter Schlandt (1902-
1979) , 1-a privit şi aplaudat de pe scaunul spectatorului, pe marele 
Bartok. 

La rugămintea noastră, muzicianul braşoven, ne-a  reconstituit ima
ginea, atmosfera artistică degajată din cel de al doilea popas făcut de 
Bela Bartok în oraşul de la poalele Tîmpei . 

Iată cuvintele martorului ocular \Valter Schlandt : "Muzicianul ma
ghiar, atît de înzestrat, făcea parte în acei ani de început ai secolului XX, 
din mănunchiul compozitorilor de avangardă, aşa cum a rămas pînă astăzi. 
Cvartetul său pentru instrumente de coarde, era socotit în acea vreme 
ca o lucrare excesiv de modernă. Braşovenii însă, avuseseră deosebita 
ocazie să asculte această lucrare,  cu puţini ani în urmă, în interpretarea 
formaţiei de cvartet din Budapesta, Waldbauer-Korpely. 

Serata muzicală susţinută de Bartok s-a desfăşurat în Aula liceului 
Honterus. In acei ani, sala pomenită era cea mai aspectuoasă şi cu o 
bună acustică. 

Bartok ne-a interpretat la pian, repertoriul cu totul inedit, dar în 
acelaşi timp, cu un ton aspru, dur. Fantezia în do minor de W. A. Mozart 
a fost interpretată în acest fel. Se pare că oaspetele a fost supărat şi 
de moliciunea pianului cu coadă de fabricaţie Bluthner. 

Şi celelalte piese româneşti au fost interpretate la. fel. Mozart fără 
farmec ? Chopin fără melancolie ? Numai într-o compoziţie a prietenului 
său Kodaly, am simţit naturaleţea actului interpretativ, dar şi mai mult 
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in compoziţiile sale proprii. Bartok, traversa în acest fel, către o nouă 
epocă de interpretare. Epoca modernă. 

Cu fiecare piesă interpretată, am recunoscut din ce în ce mai mult, 
puterea sugestivă a unui geniu creator şi puterea de interpretare a unui 
pianist. Concertul din Braşov, a fost şi pentru Bart6k o rază de lumină. 
Aplauzele de la sfîrşitul serii muzicale au fost sincere şi au exprimat 
bucuria de a fi audiat, marea artă a lui Bart6k, compoziţiile sale ce spăr
geau tiparul tradiţional. Publicul braşovean a trecut atunci prin 
examen" 21. 

Evenimentul înfăţişat de Walter Schlandt, ca martor ocular, poartă 
peste decenii, forţa de creaţie şi de interrpetare a celui care a însemnat, 
'ln pisc în muzica universală, un prieten devotat aspiraţiilor poporului 
român, al creaţiei sale muzicale. 

Bela Bart6k concertînd la Sfîntu Gheorghe. Legat atît de adînc de 
meleagurile transilvănene, de oamenii şi cîntecele lor seculare, Bela Bar
i 0k a poposit aici în repetate rînduri , culegînd folclorul românilor şi al 
maghiarilor sau interpretind pagini nemuritoare ale artei muzicale 
universale. 

Deşi unele lucrări cu caracter exhaustiv ne vorbesc despre aceste 
fapte, cercetările sîrguincioase ale muzicologilor, scot mereu la iveală 
noi fapte muzicale întreprinse de marele artist Bela Bart6k. 

Iată de exemplu, profesorul Berde Zoltan din Sfîntu Gheorghe, ne 
instiinţează de încă un concert al compozitorului, plănuit pentru octom
brie 1922. dar din păcate nerealizat .22 !n ţară, aflăm mereu, despre iden
tificarea a numeroase pagini de corespondenţă a compozitorului cu muzi
cienii români etc. 

Intre aceste momente puţin cunoscute, mai cu seamă în publicistica 
românească, se înregistrează şi concertul desfăşurat de Bela Barto6k la 
2 martie 1927, la Sfîntu Gheorghe. 

Dup§. succesul înregistrat de interpret la Braşov, şi la care au luat 
parte şi cîţiva melomani din Sfîntu Gheorghe 23, Bela Bart6k urma să-şi 
continuie turneul în oraşul Tîrgu Mureş. Presa locală de aici, în special 
A ma 42, evidenţiază apropierea evenimentului artistic în cîteva numere 
ale sale. 

La Braşov fiind, Bartok se îmbolnăveşte şi, sfătuit de medicii Fogo
lyii.n Krist6f şi Keresztes Karoly, se retrage la Sfîntu Gheorghe unde 
beneficiază de îngrijirea sănătăţii sale. Amintindu-şi de acest eveniment 
artistic, doctorul Fogolyan Krist6f, scria muzicologului cluj an , Istvan 
Lakatos : "Dragă Pista, îmi face o deosebită plăcere că îţi pot comunica 
programul şi cronica de concert- extrasă din ziarul pe care, spre norocul 
meu, l-am găsit în colecţiile de ziare ale tipografiei, referitoare la şederea 
lui Bart6k aici. Povestea concertului de aici este următoarea : a avut un 
concert la Braşov - unde locuia la hotelul Coroana - şi de cînd a 
s osit acolo nu se simţea bine. Deja în Braşov am făcut cunoştinţă cu el 
(era sh:1bătă seara) şi luni, draga mea Gizike (soţia dr. Fogolyân Krist6f, 
care a fost fiica profesorului universitar dr. Lukats Adolf din Cluj), mer-
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gînd cu maşina doctorului Keresztes Karoly în Braşov, i-au făcut o 
vizită lui Bartok în camera lui din hotel . Acolo 1-au găsit în condiţii 
foarte vitrege şi 1-au înduplecat să vină la Sf. Gheorghe unde va primi 
o îngrijire atentă ; el a acceptat imediat şi au venit împreună la Sf. 
Gheorghe, unde s-a bucurat de cel mai mare confort în aşa numita 
cameră. de salon a lui Keresztes Karoly ( . . . ) . Eu am fost medicul lui 
curant şi Gizike şi-a pus toată priceperea ei în arta culinară ca să-1 ali
menteze substanţial. Boala 1-a deprimat mult, deprimarea lui fiind cau
zată de adinamie (slăbirea muşchilor, influenţa toxică a gripei) care în 
mod obişnuit însoţeşte gripa, poate din această cauză a fost şi mai 
rezervat şi noi nu am vrut să-1 solicităm. Impresia mea a fost că a 
trăit în condiţii financiare grele - cel puţin în momentul de faţă, deoa
rece a acceptat, într-o conversaţie, un concert în beneficiul Muzeului, iar 
pentru el - destul de modest - a dorit să-şi asigure 4 mii de lei ono
rariu. Acest concert a fost organizat foarte rapid, am tipărit biletele, 
soţia mea cu prietenele ei - atunci ele aveau experienţă în organizarea 
acţiunilor de binefacere - au plasat aproape toate biletele în cercurile 
cunoscute ca iubitoare de muzică şi aceste familii, la rîndul lor, toate 
s-au mobilizat în aşa măsură în organizarea concertului încît sala Mu
zeului a fost arhiplină, Bartok nu era restabilit complet, de aceea l-am 
înconjurat cu multă atenţie (maşină închisă, sala încălzită) ; în inter
pretarea lui însă nu s-a simţit oboseala, dar era frapantă paliditatea feţei 
şi aspectul lui astenie. După concert l-am adus imediat acasă şi şi-a 
consumat cina în pat ; noi doar l-am condus acasă ,  nu am vrut să-i 
tulburăm odihna, avînd în vedere starea lui deprimată. S-a mai odihnit 
aici 4-5 zile, miercuri seara a avut loc concertul ; şi dacă-mi aduc bine 
aminte, a plecat luni seara. Ne-am îngrijit de un loc la vagonul de dormit 
pentru un tren rapid şi fiul meu Miklos (azi cunoscutul medic - chirurg 
dr. Fogolyan Miklos din Sf. Gheorghe) pregătindu-se pentru eventualele 
greutăţi datorate înzăpezirii , a luat cu el doi băieţi cu lopeţi pentru des
zăpezire şi cu maşina noastră "Ford" l-am dus direct la gara din Bra
şov, la trenul care pleca seara, între orele 9-10. 

Concertul lui a avut un mare succes, iar publicul îl aplauda fre
netic şi nu prea putea accepta sfîrşitul concertului. Cred că la acest 
succes a contribuit şi faptul că a concertat din piesele lui care i-au inte
rePat mai mult pe secui ; îmi amintesc că a cîntat şi alte piese proprii 
în afara celor din program. 

Pentru noi a fost de neuitat concertul lui şi m-au impresionat în 
special interpretările lui Mozart şi Beethoven, mult timp nu le-am putut 
uita şi azi îl văd în faţa ochilor şi aproape aud interpretarea lui 
subtilă ( . .. ) 25. 

Comparînd cu programul de concert prezentat de Bartok la Braşov, 
observăm identitatea lucrărilor muzicale puse în audiţie publică de inter
pret şi pentru melomanii din Sfîntu Gheorghe. Acelaşi Mozart, Domenico 
Scarlatti , Della Chiaja, Kodaly, Bartok, Chopin. 

Cea ce remarcăm în plus pentru acest concert, este prezenţa mai 
bogată a pieselor pentru pian de influenţă populară românească şi secu-
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i ască. Programul studiat de noi ca şi cronica de concert ne trimit cu 
vădit interes la acest aspect esenţial pentru creaţia şi interpretarea 
bartokiană. 

După programul prezentat dar şi după informaţiile ce le deţinem , 
îr· m t u l  în care Bela Bartok concertează la Sfîntu Gheorghe, oraşul aces ta 
dispunea de o viaţă muzicală în deplină ascensiune. Activitatea celor opt 
coruri , reorganizarea în 1 9 26 a orchestrei simfonice cu 40 de membri , 
constituirea Districtului nr. 2 al reuniunii cerurilor maghiare din Româ
nia cu sediul în acest oraş, turnele unor solişti şi  formaţii vocal-instru
mentale din ţară şi de peste hotare26 conturează o vie atmosferă muzicală 
ce a contribuit la ecoul prezenţei lui Bart6k pe aceste meleaguri . 
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Programul concertul lui Bela Bari6k. 
BI1atŞOV, 16 oct. 1H�24. 

De fapt cronica muzicală de concert, publicată în nr. 18 al revistei 
Szekely N ep şi din care cităm aici ,  remarcă o parte din cele subliniate 
de noi. "Critica muzicală profesională ar avea ca sarcină să elogieze din 
punct de vedere muzical concertul din Sf. Gheorghe al lui Bela Bartok, 
unul dintre geniile muzicale ale epocii moderne. Noi, asumîndu-ne doar 
rolul de cronicar, menţionînd numai despre concertul din 2 martie. Şi 
aid remarcăm , că acea parte a auditoriului cu care ne întîlnim la toate 
evenimentele muzicale .importante, de data aceasta a imprimat un caracter 
festiv aces tui com eJ t .  



2,02 14 

Sala festivă a Muzeului secuiesc a avut atmosfera sărbătorească a concertelor din marile oraşe, atunci cînd,  în faţa pianului s-a aşezat proeminenta personalitate muzicală a contemporaneităţii ca să dea glas 
muzicii vechi de secole şi armoniei tendinţelor celor mai recente a mu-

P r o g r a m : 
1. a) lfrlozart : Phan tasie C) mal l . )  

b) Do menico Scarlati ( 1 685 - 1 757) 
Sonata (O d u r  Egyteteles - Una thesa). 

c) Azzolino nernardlno Dela Ciaja 
( 1 67 1 - 1 755) : Canzona (C dur.) 

1 1 .  lleetltoven : Sonate Op. 26. (As d u r) 
a) Andante con variazioni ; 
b) Marcia funebre ; 
c) Finale .  

SzUnet - Pausă. 
l l l  a) Kodaly : "Szekely kescrves" 

b) Rtu·Mk : a) " Este a szekelyeknel " ;  b) 
Medveta nc"  ; a) A "Gyermekeknek'' 1. es 
!1 fUzetbol het szam ; d) Sonatina (Ro
man nepdal motivumok. Cântâci române� ; 
e) Si rat6 enek ; f) Al legro ba rba ra . 

IV. BnrMk : a) 1 1  bu rleszk ( " K ics i t  ăzot tan " ) ; 
b) Magya r parasztda l okb61 " Regi ta n c d a l o k "  ; 
c) Clwpin : Nocturne (Cis m o l l) ; 
ti)  C!topin : Scherzo (B-mol l ) 

Glezde�e pOit� 8 oralcor� _ - -----�-
T l p  J d \ a a  1 921· 

Balrt6k Bela la Sfîntu Gheorghe 
Progra,m de .oonaert 

zicii. Spectatorii, cu emoţie şi cu răsuflarea tăiată, îl ascultau pe marele 
artist, şi după fiecare piesă, aplauze repetate şi" aclamaţii ce dovedeau 
că 1-au înţeles pe artistul, care prin simpla atingere a clapelor de pian , 
a pătruns în sufletul lor ( . . . ) . Trebuie să precizăm faptul că cel mai 
mare efect l-a obţinut Bartok cu compoziţiile proprii . Manifestările entu
ziaste ale spectatorilor nu au fost un simplu act de politeţe, ci autentică 
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incintare şi explicaţia acestui fapt poate fi aceea că la audierea pieselor 
cu motive muzicale secuieşti ei au simţit că ascultau frumoasele cîntece 

1 t o '1 ( ) 27 a�e s ramoş1 or . . . 
Popasul făcut de Bela Bartok în Sfîntu Gheorghe, activitatea s a  

concertistică ş i  de culegere a folclorului muzical desfăşurată aici 28 n e  
vorbeşte despre un artist cu alese merite p e  planul cunoaşterii culturii 
mpzicale a ţării noastre, a legăturilor sale atît de prodigioase cu artiştii 
români. 

* 

La finele acestor neuitate succese înregistrate  cu fiecare concert pre
zentat de Bela Bartok pe aceste meleaguri, socotim a sublinia diversi
tatea atît de bogată a repertoriului propus de interpret. Beethoven şi  
Liszt, Scarlatti ş i  Debussy, Chopin ş i  Mozart, iată cîţiva dintre compo
zitorii preferaţi pentru concertele sale de la Braşov şi Sfîntu Gheorghe. 

Dar alături de aceste figuri ale lumii muzicale Bartok a dat loc în 
concertele respective, cîntecului popular românesc, maghiar, slovac, sîr
besc, rutean, ba chiar şi arab prelucrat cu nerv de către muzician sau a 
acelor perle din aceeaşi sursă dar a căror înveşmîntare armonică apar
ţinea lui Zoltan Kodaly. 

între toate acestea, cîntecul popular românesc a rămas mereu în 
programele sale de concert. Cîntecul popular venea în  arta componistică 
şi interpretativă a lui Bartok dintr-o conştiinţă clară, "aceea a înfrăţirii 
între poopare. Această idee încerc - (aprecia Bela Bartok - subl.n.) pe 
cît îmi permit puterile - s-o servesc în muzica mea ; de aceea nu mă 
sustrag de la nici o influenţă, indiferent dacă provine dintr-o sursă 
slovacă, română, arabă, sau oricare alta. Numai că izvorul trebuie să fie 
curat, proaspăt şi sănătos" 29 

Cît despre sursa melodică românească a lucrărilor sale, într-o scri
soare către Octavian Beu 3D muzicianul maghiar, precizează : 

"La) .  Lucrări care prelucrează melodii populare româneşti : . 
1 .  Nr. 5 din Schiţe op. 9 pentru pian. 
2. Dansuri populare româneşti (1 9 1 5) pentru pian ; transcriere de 

compozitor pentru orchestră mică ; transcriere pentru vioară şi pian 
de z. Szekely. 

3. Colinde româneşti (1 9 1 5) .  
4 .  Sonatina (19 1 5) . 

l .b) . Lucrări care folosesc parţial melodii populare româneşti : 
1. Raps. 1 şi Raps. 2 (1928) ; ambele pentru vioară şi pian, res

pectiv vioară solo şi orchestră ; Nr. 1 transcrisă de compozitor pentru 
violoncel şi pian. 

2 .a) .  Lucrări cu caracter românesc pur, cu material tematic propriu. 
1. Nr. 6 din Schiţe op. 9 pentru pian. 
2. Două jocuri româneşti 1909 .  
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2.b) .  Lucrări cu material tematic propriu, parţial în caracter româ-
nesc . 

Suita de dans ( 1923) (din care partea a 3-a parţial) pentru 
ochestră ; transcrisă de compozitor pentru pian. 

3 .  Compoziţii pe teme româneşti. 
Cantata prof. ( 1930, manuscris) " 31. 

Cît priveşte cronica de concert în care se reflectă activitatea concer
tistică a interpretului Bela Bart6k, aceasta se dovedeşte destul de intensă,  
c,tît pentru presa braşoveană cît şi pentru cea din Sfîntu Gheorghe. 

Autori cu multă sau mai puţină experienţă într-un asemenea do
meniu, nu atît de lesnicios. 

Sigur, detaliile de fineţe, mergînd prin comparaţie cu alte figuri 
ale artei interpretative universale, cu tradiţia muzicală acumulată' în spe
cial de cronicari, braşoveni, ei înşişi interpreţi formaţi la şcolile muzicale 
fie diiJ. Viena, Leipzig, Budapesta etc. 

Iritr-un cuvînt, cronica de concert studiată de noi, rămîne un docu
ment sincer, de aleasă vibraţie sufletească, mereu în dialog cu momentele 
create de prezenţa lui Bela Bart6k pe aceste meleaguri. 

Adunînd în aceste pagini ecourile ce vin din deceniile trecute, privi
toare la arta interpretativă bart6kiană, autorul acestor pagini are bucuria 
de a fi încheiat un modest studiu de mult pornit dar cu gîndul de a 
evidenţia personalitatea acestui mare artist, înţelegerea sa atît de demo
cratică în ce priveşte cultura muzicală, nestematele creaţiei populare 
naţionale făurite de-a lungul veacurilor de către poporul român. 

NOTE 

1 Teclu, Liviu Teodor. Publicul braşovean gustă muzica de cameră, in : Astru, Braşo v, 
nr . 12, 1 970, p . 1 12.  

2 Tiirk, Hans Peter. La 100 de ani de la naşterea compozitorului transilvănean Paul Rich
ter (1875 - 195 0),  in : Studii de muzicologie, vol . X, Bucureşti, Editura muzicală, 1 964, p. 88.  

3 Bela, Bart6k. Scrisori 1,  Bucureşti, Editura Kriterion, 1976,  p .  84 - 86.  Ediţie ingri
j ită şi adnotată de Ferenc Lăszl6. Traducerea textelor, Gemma Zinveliu. Prefaţa de Zeno 
Van cea. 

' Bela Bari6k şi muzica românească, Bucureşti, Editura muzicală, 1 976, p .  121. Ediţie 
lngrij ită şi prefaţată de Francisc Lăszl6. 

i Bela Bart6k la Braşov, in : Gazeta Transilvaniei, Braşov, nr. 123, 16 octombrie 1924, 
p.  2 ;  Wotsch, Săndor. Bc,zşt6k Bela Brass6 Ian, in : Brass6i  Lapok, Braşov, nr. 4 1 , 1 1 2  octombrie 
1974, p.  4 - 5. 

6 Audrăs, Benk6. Bart6k şomaniaj hangveşsen yei. Brass6, In : Miivelodes, Bucureşti, 
nr. 9, 1 970, p. 56 - 58 ;  Catrina, Constantin. 6aşt6k Bela elso btass6i hangversen ye, in : Brass6i 
Lap 6k Braşov, nr.  32, 1 3  august 1977, p. 4 - 5.  

7 Andrâs, Benk6. Başt6k Bela romani ai hangversen yei ( 1 922 - 1 936) Bucureşti, Editura 
Kriterion, 1970, p. 254 -256.  

a Idem, p. 80. 

8 Concertul lui Bela Bart6k, In : Kronstiidter Zeitung, Braşov, nr. 240, 18 octombrie, 
1924, p. 3. 
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1o Brăiloiu, Constantin. Opere, vol. III Cronici, Bucureşti, Editura muzicală, 1974, p .  
253. îngrijitor d e  ediţie Emi!ia Comişel . 

n Idem. 
12 Idem, p. 284. 
1a Idem, p. 285. 
14 Idem. 
15 Concertu Bela Bart6k, in : Gazeta Transilvaniei, Braşov, nr. 1 9, 20 februarie 1927, p . 3 .  
1 6 Arhiva bibliotecii Muzeului culturii româneşti din Scheii Braşovului din Braşov. Docu-

mentele înfiinţării Conservatorului de muzică "Astra" din Braşov, 1 928.  
17 Teclu, Teodor Liviu. Publicul braşovean gustă muzica de cameră, în : A sira, Braşov 

nr. 1 2 ,  1 9 70, p. 12. 
18 Kronstădter Zeitung, Braşov, nr. 42, 23 februarie 1 92 7 ,  p .  3 .  
1 9 Brass6i Lapok, Braşov, nr. 43,  24 februarie 1 927,  p .  8 .  
2o Teclu, Teodor Liviu. Ari. cit., p. 12.  
21 Catrina, Constantin. Szemlanu - Bart6k brass6i fellepeserol, in : Brass6i  Lapok, Bra

şov, nr. 12, 20 martie 1976, p. 4 - 5. 
22 Berde, Zaltăn. Egy elmaradt Bart6k - hangversen y, in : A Gyokerek 1 9 7 2 - 2 - 19 73 

szamab6l, Sepsiszentgyorgy 1 974, p. 65 - 67.  
2s Benko, Andras . Op . cit., p. 1 1 1 - 1 1 5 .  
2 4  Jdem. 
25 Bart6k - Kon yv. 19 71 - 19 7 1 .  (Omagiu lui Bela Bart6k). Szerkesztette Lăszl6 Ferenc, 

Bukarest, " Kriterion", 1 971,  p. 105 - 107. 
26 Informaţia ne-a parvenit prin bunăvoinţa muzicologului Zoltăn Berde din Sfintu 

Gheorghe, prilej cu care îi mulţumim cu cordialitate. 
27 Apud : Lakatos Istvăn, Bart6k documentunmok, în : MiivelOdes, nr. 9,  1970, p. 13 - 1 6 .  
28 Bela Bart6k şi muzica româneas % ă, E d .  muzicală, 1 97 6 ,  p.  242 - 243. Ediţie îngrijită 

şi prefaţată de Francisc Laszl6. 
29 Barl6k Bela. Scrisori 1., Bucureşti, Editura Kriterion, 1 9 7 6, p.  170 - 17 1 .  Ediţie îngri

j ită şi adnotată de Ferenc Laszl6. 
ao Octavian Ben (1893 - 1 964) - jurist şi diplomat român intelectual multilateral care 

a publicat lucrări de muzicologie şi istorie. La 26 noiembrie Octavian Ben a ţinut la Radio 
Bucureşti o conferinţă cu titlul Muzica romdnească a lui Bela Bartok. 

a1. Vezi not 29, p. 172 - 173.  
Notă : Traducerea textelor din Iim ba maghiară ăi germană a fost făcută de Irina 

Bern tâd zi respectiv, Wotsch Sândor. 
Reconstituirea imaginii de la p. 1 9 2  şi care reprezintă Aula Honterus aparţine grafici

anului Korosy Gheorghe. Tuturor mulţumirile nnastre de aleasă gratitudine. 





DIÉNES JENÖ (1876-1946) 
ffiODALMI LEVELEZÉSE 

I. 

JANó MIHALY 

"Az értelmiségi tevékenységek minősítő eleme mindenek
előtt .azokkal a társadalmi viszonyokkal kapcsol.atos, ame
lyeknelk ,az értelmiségiek .képzettségük és tevékenységük 
jellege következtében hordozóivá válnak". (Huszár Tibor: 
Fejezetek az értelmiség történetéből.) 

Diénes Jenő Kézdivásár
helyt született. Elemi isko
lai tanulmányait szül ővárosá
ban, gimnáziumi tanulmányait 
Nagyenyeden és Sepsiszent
györgyön végezte. J ogtudomá
nyi doktori oklevelét Kolozsvá
ron szerezte meg, majd szűlővá
rosában telepedett le, ahol ha
láláig ügyvédként dolgozott. 

A nemrég el őkerült 
irathagyatékából,1 önéletrajzi 
jegyzeteiből és gazdag irodalmi 
levelezéséb ől egy vidéki ügy
véd-író, múzeumszervező hi
vatástudatát, a két világhábo
rú közötti erdélyi magyar iro
dalom lelkes pártfogóját ismer
hetjük meg. Ifjúsági regényt, 
meséket, művelődéstörténeti 
dolgozatokat ír és olvas fel. 
Elbeszéléseket, kisebb karco
latokat közöl az erdélyi ma
gyar irodalmi lapokban, a 
kézdivásárhelyi újságban, ne
ves íróbarátainak könyveit 
népszerűsíti, a könyvekre ve
vőket tóboroz. . Diénes Jenó 1938-ban 
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Megmaradt irodalmi levelezése töredék egy vidéki értelmiségi pályájából. 
E töredék közreadásának indítékai: -vidéken és városon egyre több régi 
házat lebontanak. Mívesen ívelt pincéket töltenek föl. Régi házak új lakói 
iratokkal teli padlásokat takarítanak le, és alig figyel valaki a teleírt papír
lapok szövegére is. Ha pedig figyel, valami rossz beidegződésből nyomban 
elégeti. 

Nem lehet több égetni való l Mert egyre fogynak az emlékezők l Kézdi
vásárhelyen már alig maradt valaki, aki a két világháború között fontos 
közéleti szerepet játszott volna a város életében. Volt polgármesterek, újsá
gírók, ügyvédek és más közhivatalnokok haltak meg az elmúlt húsz évben. 
"Személyes irataik" jórészt megsemmisültek. A megmaradt iratok többnyire 
már csak dohos töredékek. De hézagpotló töredékek, amiknek helytörténeti 
fontossága felbecsülhetetlen, s lám, Diénes Jenő irodalmi levelezése - ami 
megmaradt, a helyt�rténeti érdekeken is túlmutat. A Diénes Jenőnek címzett 
levelek többségét Aprily Lajos, Reményik Sándor, Walter Gyula, Malter 
Károly és Tompa László írta alá. Egy-egy levelét találjuk még Kós Károly
nak, Jancsó Elemérnek, Kacsó Sándornak, Nyírő Józsefnek és másoknak is. 

A levelek alapján a kapcsolatteremtés különböző változatainak lehetünk 
szemtanúi. Külöilösen fontos a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás mögött 
megbúvó szándék, a "kedves jó, poéta-ügyvéd uram" - nak, -ahogy Kós 
Károly szólitja levelében, ama megható törvekvése, hogy számára a földrajzi 
vidék ne jelentsen egyben szellemi provinciát is. 

Első irodalmi sikerét a "Magduska meséskönyve"2 címü kötete jelzi. 
Benedek Elek így ír a könyvről: "Diénes Jenő megtisztelt engem, az öreg 
mesemondót a meséskönyvével s úgy érzem, kötelességem hírűl adni az erdélyi 
szülőknek, vajjon megtaláltam-e ebben a könyvben az írót. Az íróban az 
igazi mesemondót. Nagy örömmel adom hírűl mindenkinek: ezt is, azt is meg
találtam. ( . . .  ) Melegszivű apának s mesemondó készséggel megáldott írónak 
a könyve ez a meséskönyv: nekem igazi gyönyörüséget szerzett az olvasása3• 

Meséskönyvét a szerző régi tanárának, Zajzon J ánosnak4 is elküldi Nagy
enyedre és ugyanakkor említést tesz arról, hogy diákkori emlékei megírásával 
is foglalkozik. A Bethlen-kollégium régi diákjainak emlékező írásait viszont 
Áprily Lajos5 várja: 

Áprily Lajos Diénes lenőnek 
,.Igen tisztelt Uram! 

Zayzon kollégámtól hallom, hogy Önnek enyedi diák-reminiscentiákból táplál
kozó irásai is vannak. Nagyon kérem, kűldjiJn tárcába való apróbb munkáiból néha
napján a Inost indult Enyedi Ujságnak6• A Bethlen-kollégium jubileuma van a 
láthatáron (május 20-21)1 s ueretnénk a kiJzönségnek néhavolt enyedi diá
kok Irásaival kedveskedni. 

Lapunk anyagi megerősödése után, tehetségankhiJz képest, honorálni is fogjuk 
munkatársainkat. 

NagyEnyed, 1922. janullr 15." 

I•meretleniJl is sztues kDszDnUssel 

Jékeiu Lajos 

(6gimn. tandr. 
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Diénes Jenő válaszlevele a nálunk levő irathagyatékban nincs meg, így 
Áprily következő levelét közöljük. 

Áprily Lajos Diénes Jenőnek: ,, 

"Igen tisztell Uram l 

Hálásan köszönöm a nemcsak nekem, hanem gyermekeimnek is nagyon ked
ucs könyuet8• Szívesen viszonoznám a magam "Falusi elégiá" - jáualP, de csak 
egyellen példányom van belőle. - Az Enyedi Ujság egyik kiJzelebbi számában írni 
fogok róla. 

Nagyon köszönöm az újságunk számára készülő diák-emlékezést is. Legújabb 
számunkban már jelent meg hasonló természetű irás a Fogarasy Albert10 tollából. 

Szabó Jenő11 nem válaszolt a leuelemre. Szíueskedjék bizlalni, hogy alkalomad
tán ő is illeszkedjék be a megindult sorozatba. 

Nagyenyed, 1922. február 5. u 

Diénes Jenő 1922. március 24-én válaszol: 

"Igen liszlelt Tanár úr J 

Sziues üdvözlettel 

Jékely Lajos 

Sztues elnézését kérem, hogy meglisztelő felszólításának mostanig nem tettem eleget. 
Nagyon sok és sokoldalú .elfoglaltságom lehet egyetlen és valódi okom e késedelemre. 

A nagyenyedi diákéletről, minl Zajzon tanár úrral - egy levélbeli elszólásban, 
kőzöltem, rég készültem írni egy kis könyvet. Nagyrésze készen is van. Ebből kűl
dök két fejezetet, melyek mint önálló cikkek az Enyedi Ujságban úgy hiszem lekö
zölhetők, ha Tanár Úr érdemesnek uéli. Az egyik: A kollégiumi udvar és kert, a 
másik Diákcsinnyek. A többi eddig elkészült hét fejezete mind sokkal hosszabb . (Utó
lag mellékelem még a Diáktársadalom cím ű részt is). 

Meséskönyuemmelu nagy anyagi veszteségem van, amennyiben oly későn 
jelent meg a könyvkötők hibájából, hogy dacára a nemremélt nagy erkölcsi sikernek, 
kevés példányt adtam el. A sok könyuerr1 megvan, és bizonytalan, hogy mikor vehe
tem ki belőle csak legalább a befekteteit összeget. 

Ezt azért említettem meg, hogy indokoljam véle, miért nem merek egy újabb 
könyvkiadásba belemenni. Pedig a Nagyenyedi diákéletről írt (- kevés van még 
könyvemből a tollamban, s ez is rövidesen elkészül), könyvemet igazán most a kollé
gium jubileuma alkalmával lenne érdemes kiadjam. De arra gondoltam, hogy ha a 
kollégium biztosítana, hogy nem bukom bele, illetve mondjuk pl. 500 példányra elő
fizetne, úgy haladéktalanál kinyomatnám könyvemet, mely legalább 160 oldalnyi 
lenne. A kollégium a tanulóknak, voll diákoknak, más érdeklődöknek eladhatná 
játszva és a jubileumra osszejöuő ünneplő közönség is sokat eluenne. Ami marad, 
néhány év alatt jutalomkönyvűl ki lehetne osztani. 

Ugyanezen eszmémet Zajzon tanár úrral is klJzoltem. 
Eddig személyes ismeretség hiányában talán kissé különős, hogy lly bizalmas 

kérdéssel fordulok Tanár úrhoz, de mégis úgy gondolom, jóindulatában nem csa
ládom, és arra kérem, méltóztassék Zajzon János bátyáimmal megbeszélni, hogy 
vajon ez az én eszmém kivihető volna-e. És ha igen, úgy nb. válaszuk IJéiele után 
a kollégium igazgatóságához fordúlnék közvetlenűl, ajánlatommal. 

f ... f 
Igen megtisztelne Tanár úr, ila a mesésktJnylJemről irt ismertetést tartalmazó 

lapból egy példányt szl!Jes lenne elküldeni, - itt nem juthatok hozzá és a Székely 
Ubághoz11• is csak elvélve j/Jn egy-egy szám. A Fogaras y tanár úr cikkének is csak 
at első klJzleményéi olvashattam. 

H - AJ..UTA XII-XIII 
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Szabó Jenő nagybeteg volt, - most jobban van. 
Ismeretlenül bár, szíves üdvözleteimet küldve vagyok megküllJnböztetett tisz

teleitel 

Áprily Lajos Diénes Jenőnak: 
,.Nagyságo$ Dr. Ikafalvi Diéne$ Jenő 

ü g y véd úrnak 

Tárgu-Sacuesc - Kézdivásárhely 

Igen tisztelt Uram ! 

Dr. I. Diénes Jenő." 

Amint az Enyedi Ujság számából láthatta, a három ", kollégium i " tárcát meg
kaptuk s az egészet le is közölte a lap. Hálásan klJszlJnjük a kedves irásokat. A máso
dik húsvét után fog jönni. A harmadikkal - a diákcsingekről szólóval - szem
ben bizonyos tanári aggodalmak merűltek fel, tekintettel arra, hogy komolyabb "csíny" 
miatt éppen moslanában történt egy kicsapás. Ennek az irásnak ilyenformán kissé 
vitás a sorsa. Ha nem jelennék meg, úgy-e nem venné rossz néven a lap tól s annak 
tanár-munkatársaitól. 

Röstellkedve vallom be, hogy kedves könyvéről még nem tudtam igen nagy el{og
laltságom miatt ismertetést írni. Egymás után kell feladnom ilyen természetű ter
veirnet, különösen mióta a nagy könyvtárban Farnoslf. utóda lettem. Szereltem volna 
legalább a húsvéti könyvvásárlók figyeimét felhívni a nagyon alkalmas munkára, 
de sajnos a vakáció még több munkát hozott, mint a dirigentia. -Meg fogom írni J 

Az Eyedi Ujság kért számából küldtem. 
Szab ó Jenő bátyámnak is adósa vagyok egy levéllel; addig is meleg szereleltel 

köszöntöm s köszönöm az irásaii. 

Szives üdvözlettel 

Jékely Lajos 
Nagyenyed, 1922.IV.14." 

Diénes Jenő Áprily Lajosnak: 

"Igen tiszlelt Tanár Úr! 

E lló. 14-én kelt és tegnap veli szíves soraira sielek válaszolni: eszembe se jut 
rossz néven venni, ha a Diákcsínyek közlése elmarad. Dehogy! Azzal a megjegy
zéssel küldtem, hogy Iza megfelelőnek véli, méltóztassék leközölni. 

De b. leveléből egy eszmét vettem ki magam részére. Úgy áll a dolog, hogy én 
minl emlékeket irtam le az enyedi diákéletet, úgy amint az akkor volt. Sőt a csínyek 
közé nem is irtam le azokat melyek az akkori diákéletre árnyat, komoly árnyat vet!Letné
nek. Az nem birja ki a nyomdafestéket s kihagytam. Pl., egyik legsúlyosabb, hogy 
néha egy-egy szemrevaló nőszemély, mosóné stb. is szerepell. 1\!Ii, kisebbek láttuk, 
tudtunk sok ilyesmi t, de hallgattunk róla. Azonban a Diákesinyele c. részben igy 
is találtak tanár úrék kifogásolni valót. 

Pedagógus más szemmel nézi ugyanazt, mint magamfajta ügyvéd - újságíró 
ember. De igen lzálás lennék ha tanár úr aláluízná azokat a részeket, vagy megjegy
zéseU közölné jelek alatt azoknál, melyek neveléstani szemponiból kifogás alá esnek. 
Ezt különösen akkor f . . .  / venném f igyelembe és a kifogáso lt részeket módositanám 
vagy kihagynám , ha könyvecskémet a kollégium már előzőleg kl'Jzl'Jlt módon vagy 
máskép leendő támogatásával kiadhainám. 

A könyvem kéziratban készen áll. Az egyes fejezetek a követkerók: 
l. flcZJezelő f . . .  f 
2. A bennlal:ás f . . .  f 
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3. Diáktársadalom f . . . f 
4. A jurátusok; 
5. Az urak; 
6. A szolgák; 
7. Mil evett a diák; 
8. Az iskola; 
9. A kollégiumi udvar és kert; 

10. Diákcsínyek; 
ll. Or öm és gyász; 
12. A virtus; 
13. A szabadban; 
14. A vakáció; 

Ezek közül a Székely Ujság most megjelent, húsvéti mellékleténl5 leadtam A 
szolgák c. fejezetet. Felhívom rá szives figyelmét, ha alkalmasnak véti méltóztassék 
átvenni az Enyedi Ujság részére. 

Könyvem igért ismertetését - hosszúval világért se terhelem sok teendője k?Jzt 
a tanár ural, előre is köszönöm. 

Az Enyedi Ujság igért számát még nem kaptam meg. A megjelenő cikkemmel 
egyszerre se válik elkésetlé, de igen kérem méltóztassék egy-egy példánnyal e lapok
ból engem megliszielni. 

Vagyok őszinte tisztelettel készséges htve 

Dr. I. Diénes Jenő 

Kézdivásárhely, 1922, április 20." 

A levelezés itt, egy időre megszakad. Diénes Jenő és Áprily 1922 őszén, 
személyesen találkoznak. Október 7 és 9-én a Bethlen-kollégium fennál
lásának 300 éves évfordulóját ünneplik Nagyenyeden. Diénes Jenő, Kézdivá
sárhelyen élő költő barátjával, Szabó Jenővel utazik az ünnepségre, ahol 
Áprily "A fejdelemhez", Szab ó J en ő pedig "Az enyedi Kápolnán" cím ű köl
teményét olvassa fel. Hazatérve, Diénes Jenő szép élménybeszámolót ír a Szé
kely újságban,I6 a, lap az említett két verset is közli.17 

1923 nyarán Aprily Franciaországba utazik tanulmány�tra, a levélváltás 
Diénes Jenővel csak hazatérése után, 1924-ben folytatódik. Aprily a jubileumi 
albumot szerkeszti, Diénes Jenő pedig a "Nagyenyedi diákélet a XIX. század 
végén" című könyvét szeretné ebben az évben kiadatni. 

Áprily Lajos Diénes J e nőnek: 

"Mélyen tiszlelt Ogyvéd Úr l 

A jubileumi Album régóta vajúdó ügye végre-valahára abba a stádiumba jutott, 
hogy az emlékmunka megjelenése a tavasz folyamán komolyan remélhető. 

Az anyag végleges összeállitását Garda18 gondnok úrral most végezzük. Nagyon 
szerelnők Ogyvéd úr valamelyik enyedi (kollégiumi) vonatkozású írását is fel
venni s ezért nagyon kérjük, szíveskedjék ilyen természetű írásai közül egyet (amelyet 
a legjobban szeret) címemre minél előbb megküldeni. Visszás dolog volna, ha éppen 
Ön, aki a kollégium múltjával annyi kedves írásában foglalkozott, kimaradna 
a gyűjteményes munkából. Egyúttal nagyon kérem, sziveskedjek a kézdivásárhelyi 
lapban (ha jól emlékszem, két tárcában) megjelent, a jubileumról s enyedi beniJO
másairól készült hangulatos trását is megküldeni. 
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Nagyenyedi diákélet című könyvének saját tervezésű borítólapja. 
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Lehetőleg 2 - 2  lappéldányt kérek. Kiválasztolt írását is szive:Jkedjék úgy másol 
laini ({éloldalakra) ,  hogy egyenesen nyomdába küldhető legyen. 

Könyvének19 enyedi terjesztését Garda gondnok úr vette a kezébe s biztos vagyok 
benne, hogy az ügy a legjobb útra terelődik s pár napon belül feltétlenül eredménnyel 
fog járni. 

Szíves üdvözlellel 

Jékely Lajos 

Nagyenyed, 1924. III. 8." 

Diénes Jenő Áprily Lajosnak: 

" Igen lisztell Tanár Úr J 

E hó 8-án kell meglisztelő felszólítását megkaptam. Csak azért késtem mert 
véletlenül sole sürgös írnivaló akadt és írnokom most készült el a másolással. - Itt 
küldöm Diákhistoria c. elbeszélésemel, továbbá Nagyenyedi diákélet .. . c., könyvem 
egy részletét: Vakáció címen. Egyik se jelent még meg sehol. Mindkettőt rendelke
zésére bocsátom, méltóztassanak legjobb belátásuk szerint akár választani, akár mind
kellőt felhasználni. - Ha a "Vakáció" igen hosszú lenne közlésre - ámbár nyom
tatásban rövidebbnek látszik - méllóztassanak esetleg részletet adni ki belőle. 

Ugyancsak ma kerestettem ki a Székely Ujság 1922 évfolyamából a kollégium 
jubileumakor írt cikkemet. Voll még, 2 - 2  példányt mellékelek mindkettőből, két 
számban jelent meg cikkem. 

Nagyenyedi diákélel c. , könyvem megjelenése még igen bizonytalan. A Minerva11 
csak 400 példány előre biztosítolt rendelése esetére vállalta. És még csak 268 pél
dányra van rendelés. Szélküldtem ismét 1000 felhívást,n ha ez se hozza be a hiányzó 
számol, félbehagyom az egészet. Garda kartárs úr szíves volt kérésemre vállalni, hogy 
táboroz hiuekef, de bizony még nem kaptam semmit. Talán sikerül mégis valamit 
üsszchomi? A kollégillmra számitollam, jutalomkön yuek céljára is igen alkalmas 
lenne . A.ltól tartok, llogy délibábszerű az egész, mire gyűl az aláírás, drágul az elő
állilás és a kiadó emeli a rendell példányok számát. Igy lett 300-ból 350, aztán 400. 

Vagyok szíves üdvözlettel 

Dr. I. Diénes Jenő. 

P.S. Tán Szabó Jenőnek kellene írni.!6 aligha maradhat ki az albumból. 

Kézdivásárhely, 1924.III.15." 

Áprily Lajos 1924 őszétől Kolozsv áron az Ellenzék 22 irodalmi mellék
letének szerkesztését vállalja, s bár 1925-ben, rövid időre visszatér N agyenyedre 
levelező kapcsolata Diénes Jenővel, 1924-ben megszakad. Kapcsolatuk alapja, 
az összekötő fonal közöttük a Bethlen-kollégium volt. A nagyenyedi Alma 
Mater közös élmény volt számukra, a kollégium szelleme, az évforduló össze
sodorta e két embert egy pillanatra, írói pályájuk viszont különbözőképen 
alakult. Mig Áprily számára a kisvárosi csend a nagy lendületet megelőző 
feszültség volt, Diénes Jenő írói pályájában - erőfeszítései ellenére, a kis
város végleges abroncs maradt. 

A Pásztortüz23 1923 évi 2. számában, a "Megjegyzések" címü rovatban 
a következő hír olvasható: " ... a "Pásztortüz" legközelebbi irodalmi estély ét, 



214 8 

e hó 13-án rendezi Kézdivásárhelyen. Az estély müsorát most már sikerült 
véglegesen is összeállítani. Sikerült ugyanis a mai erdélyi magyar irodalom 
egyik főbüszkeségének és Nesztorának: Benedek Eleknek hozzájárulását is 
megszerezni az estélyen való részvételre. 

A 13-iki kézdivásárhelyi estély programmján eszerint a Pásztortüz munk a
társai sorából Benedek Elek, Reményik Sándor24 Walter Gyula 25, továbbá 
Szabó Jenő és Elekes György26 írók fognak szerepelni. 

Az estély iránt Kézdi vásárhelyen, sőt mondhatni megyeszerte a legnagyobb 
érdeklődés mutatkozik. Kézdivásárhelyen Dr. I. Diénes Jenő ügyvéd -, 
munkatársunknak az estély főrendezőjének fáradhatatlan munkájában a 
város szellemi és társadalmi életének összes vezetőtényez ői a legnagyobb 
lelkesedéssel segítenek." 

A Pásztortüz előre megszerkesztett, -1923 január 14-én megjelenő 
lapszáma viszont nem tudhatta, hogy ez a felolvasó est, "a legnagyobb lel
kesedés" ellenére elmaradt és csak közönségnélküli, baráti beszélgetésre 
gyülhettek össze Diénes Jenő lakásán a megjelent irók. 

Reményik Sándor és Diénes Jenő meleg, baráti hangú levelezésének 
hátterében ez az emlékezetes este áll. 

Reményik Sándor Diénes Jenőnek : 

"Nagyságos I. Diértes Jenő dr. író, ügyvéd úrnak. 

Targul Sacuesc - Kézdiuásárhely 

Háromszék umeg ye . 

Kolozsvár, 1923 okt. 15. 

Kedues Jenő Barátom! 

Walter említette, hogy Te olyan keduesen fölajánloitad, hogy pár kötet "Csak 
így" -et27• bizományba vennél, miután érdeklődő/c vannak. Mai postával küldök G 
drbot. 

Nagyon köszönöm, hogy rám is gondoltál. A kötet ára 20 Lei. 
Am mióta az irodalmi ügyek irányitásától teljesen uisszavonúllam,28 sok szem

pontbó l n yugodtabban élek. Nem voll nekem való. 
Az elmúlt télen I{é:divásárhelyt, Veletek tö/lötl kedues órákra mindég me/egen 

emlékszik vissza és szereleltel üdvözöl 

Diénes J e nő Reményik Sándornak: 

Kvásárhely 1923. okt. 25. 

Kedves Sándor Barálom ! 

!!íved 

neményik Sándor." 

E hó 15-iki kedves leveleddel kiildlél kéré3emre 6 drb "Csak így"-ct baráti 
bizományba. Eladtam. ( . . . ) 

Egy bizalmas kérdésem volna, csak tőled: dnek uoll a Pú.szlorlíiz mai formája 
az eszméje?z�. Itt senki sincs, aki örülne a változásnak. És sajnáljuk, l!ogy a hetilap 
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helyett havi kttsur, ívekben megjelen!J kónyvekhez jútunk. Néhányan emiatt vissza
Uptek ts c:wk egy új előfiutől uerezhettem, bár nagyban igyehzem a Pdsztortü:z 
érdektben. Kérlek ne kiJzöld másokkal ezt, nem suretnék ellenszenilet kiváltani sen
kiben, pláne mosl, mikor Nagyen yedi diákélet-em, úgy látszik, mégis meg fog jelenni. 

Igen órülnék, ila a Te mélyérzésű kólteményeid a Pásztortűz hasábjain ismét 
j?Jnnének minél gyakrabban. 

Igaz szeretettel, - mil verseid után személyes találkozásunk erővel váltott ki 
bennem - kószónl hived 

Dr. I. Dféncs Jenő . .. 

Reményik Sándor Diénes Jenőnek: 

"Kolozsvár, 1923. nov. 4. 

Kedves Jenő Barátom! 

Ajánlott leveledet a 138 Leu melléklettel nagyon hálás köszönettel vettem. Igazán 
nem tudom, baráti szivességedet mivel tudjam viszonozni. Legalább sikerülne, nekem 
is, megjelenendő könyvedre nehány előfizetői gyűjlenem. De én mondhatatlamíl 
ügyetlen vagyok ilyen dolgokban. 

Kérded, hogy a Pásztortűz mai formájának eszméje kié volt. Hát az új vezetőségé: 
Nyirőe'3o, Szeniimrei31, Kovácsé.32 Most már azonban ők is kezdik belátni, hogy a 
beosztás, meg a számozás tarthatatlan. 

Egyébként - én a lapot nam tartom rossznak, ép azért határoztam el, hogy írni 
fogok bele, s a most közelebbről megjelenő számba adtam is egyszerre három versel. 
A "Kölcsön" ez. lJCI'sem, melyct egy kedves pesti festőmíívésznő ismerősömnek aján
lottam, azt hiszem, Téged is érdekeini fog, lévén Te egyszerre 2 múzsának is jegyese. 
Élénk emlékezelemben vannak nálatok látott szép k.épeid, különösen a fenyves-rész
leiek.33 

Az: említell versben én azt akartam kifejezni, lwgy mennyivel objektivebb és 
nyugalmasabb látás a festőé, mint a poétáé, mindaddig mig ecsetjével, színeivel 
a természet tükrözésénél marad. Persze a vizionarius kompoziczió, a fantázia szerepe 
a feslészetben megint egészen más. De az már vollaképen költészet is. Hanem a ter
mészet festőjének különös, figurális, formai és színbeli gyönyörűsége, elmerülő 
objckliv nyugalma a poéta számára örökre zárt világ. 

Rívánesi volnék, lzogy mint festő, mil szólsz elzhez a verscml!e-:. 

Isten Veled. Mégegyszer fogadd legmelegebb hálámat. 

Reményik Sándor Diénes Jenőnek : 

Kolozsvár, 192·1, szept. 15. 

Kedves Barátom J 

Szereietlel üdvözöl 

Reményik Sándor." 

Bocsáss meg, hogy csak íly későn köszón ám meg régen küldött kedves könyvedet36• 
Egész nyáron betegeskedtem s most sem vagyok jól. Készülök pár heti kúrára Várad 
mellé, a Püspökfűrdőbe. 

Walter említette, hogy Te az én kónyveim dolgában is írtál nekem. Ezl a leveledet 
nem kaptam meg. 

Szereleliel üdvózl!l 

Reményik Sándor." 
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Diénes Jenő Reményik Sándornak: 

"1936 január 8. 

Nagy8ágo8 Reményik Só.ndor úrnak 

Koloz8vár 

Kedves Sándor Barátom J 

Bár évek óta megszakadt ktJztünk, ok nélkül, az a vékony kis szál, ami IJsszek?JtlJtt, 
mcrt nem akartam, hogy cél nélküli levelezéssei terheljelek, most egy kis szívességet 
kérek Tőled, ha nem lenne, - elfoglaltságaid közt terhedre: 

- évekkel ezelőtt egy kis egyfelvonásos vígjátékot írtam35• Ezt egy itteni úriember 
ismeri és kérle, hogy engedjem át előadásra, mükedvelők részére. Hibáit érzem, de 
mégse tudom mit lehetne véle tenni; vagy lehetne-e valamit tenni véle, hogy előadható 
legyen. 

( . .. ) 
Karácsonyra megjelent költeményeidbcn36 igen nagy gyönyörűséggel lapozgattam, 
köszönöm azt a pár kedves órát, amit egyik este ezzel nekem szereztél. Amint a lapok
ból olvasom mindegyre, most egészséged is jobb, adja az Isten, hogy sohase halljuk 
többet a Te beteg-hiredet és a megszerzeil pálmáJcal sokkal szaporíthassad minden 
jóérzésű magyar örömére. 

Én, a mi kisvárosunkban tartok mindegyre egy s más kérdésről előadást, helyi 
lapunkban írogatok, évekkel ezelőtt, 1933-ban mint előadó részt vettem az EM E 
sepsiszentgyörgyi vándorgyűlésén31, irogatom a keserves pereket, períratolcat, váltópere
Jcet, végrehajtásokat, magyarul, fordítás alá, és telnek a évek soha sem csüggedő 
reménységek közt. 

Diénes Jenő Reményik Sándornak: 

1936 január 23. (Kézdivásárhely) 

Kedves Sándor Barátom J 

Szivesen üdvlJziJl készséges hived 

Dr. 1. Diénes Jenő." 

Lekötelezően kedves válaszodat ma vettem. Nem lehet olyan könyenn elfeledni 
Téged. Feledni legfelebb azt tudjuk, akihez semmi sem fűz, de azt, akih ez közös érzések 
mcllett kedves emlékek is kapcsolnak, -és akihez kellemetlen emlékek súlyos láncai köt
nek, soha. Téged az első csoporthoz számit/ak és számít mindenki, aki ismer. Sajnos, azt 
hittem, hogy Téged hozzám a jogtalanul belílloll l'ásztortfíz-est miatt kellemetlen em
lélcek terize leöl és ezért nem szívesen gondolsz reánic Bizony mi nem voltunk az akkori 
primar erőszakos és törvénytelen intézkedésének oka. De azért azt a nehány egyiitt 
töltött órát mindig a legkedvesebb emlékeim közt tartogalom. 

Felhatalmazásod szeríni mellékelem a Váratlan vőlegény clmű ki8 vtgjátékomat, 
amint kértem, szíves birálatod, véleményed megadásáért. Ha olyan kedves leszel, hogy 
mással is bírálatot mondalsz, aki nem ismer és igy teljesen pártatlan, annak igen 
tJrülnék. 

Mellékelem a Kemény Zsigmond Irodalmi Társasághoz38 évelelcel ezelőtt bekül
dött székfoglalómat, címe: Ilonka boltja. Ha a Pásztortűzben ktJzlésre alkalmasnak 
találod, fe/ajánlom. Megjcgy:cm azonban, hogy az akkori titkárnak, Malter Károly1g 
barátunknak beküldtem az alapszabályokra hivatkozással, igérte is, hogy előadja illetve 
fel fogja olvasni, de elmaradt. Ez azonban a közlésnek nem hiszem, hogy akadálya 
lenne. 

Előre is megköszönve szivességeidf'i, sz íves üduözlcttel vagyok készséges lltvcd." 

Dr. Ikafalvi Diénes Jenő." 
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Walter Gyula és Diénes Jenő levelezése szintén a sikertelen kézdivá
sárhelyi "Pásztortüz -est" után indul; 

Diénes Jenő Walter Gyulának: 

Kedves Gyuszi Barátom! 

Kvh. (Kézdivásárhely) 

1923. szept. 29. 

Egy szigonían bizalmas kéréssel zaklat/ak: - lég y jó és klJzlJld velem, hogy 
uolnál-e sz íves nekem megtenni azt, hogy egy kisregényemet átolvasd,- kézíratban 
van, és arról szigorú, őszinte véleményt adj. Elnézést nem szeretnék, - csak azt akar
nám tudni, vajon regényemmel léphetek-e a nyilvánosság elé, vagy nem. 

( ... ) Címe: Délibábos asszonu.40 

Határidőhöz nem kötöm, bár mielőbb szívesen venném véleményedet, mert ha 
elfogadhatónak találod a Brassói Lapok41 könuvsorozatába adnám. Pénz kellene érte, 
ha megérdemli. Mert hát nehéz az élet. 

Szereleltel ktJszlJnt hived 

Jenő." 

Walter Gyula Diénes Jenőnek: 
Cluj-Kolozsvár 1923.X.3. 

Kedves Jenőm ! 

Előjegyzési ívcm42 szélosztását hálásan köszönom. Buzgólkodástokat naguon 
kérem és remélem. Az ívek és a pénz visszaküldése okt. 10-éig elérkezik. 

A "Pásztortűz" -lemondásokat sajnálattal vellern iudomásúl. Pedig éppen most 
lépett be rendes dolgozótársnak megint Reményik Sándor, s már harmadik számunk
ban szerepel is írásaival. Próbálj esetleg az illetőknek szívükre beszélni. Hiszen most 
tudunk, s kezdünk szépet adni, a legjobban. 

Regényedet mielőbb kérem és váram. Meg lehetsz győződve: bírálatom őszinte 
és tárgyilagos lesz. Csak küldd el hamarost a kézíratot. Az elolvasással sietni fogok, 
s 2 Izéten belől elintézem. 

Szerető lzíved: Walter Gyula 
A N gs. asszonynak kézcsók , a gyerekeknek üdvozlel." 

Diénes Jenő Walter Gyulának: 

Kézdivásárhely 1923 október 10. 

Kedves Gyuszi Barátom! 

Megtisztelő felszólításodat ma, mosl kapiam és sietek is rá válaszolni. J(észséggel 
részt veszek a tervezett antlzológiában43 nehány elbeszéléssel, novellával, de szerelném 
tudni, Izogy vajon a valahol már megjelent írásnak adtok-e helyet benne, - mert ami 

még seizol se jelent meg, kevés van és azokat se szeretem. 

Nagy clfoglaltságom miatt pedig nem igérizetek biztos terminust új novellákra. 

Ha megvalósulhal, mindenl elkövctck, lzogy minél többre veu(ft szerezzek, persze, a 
felhivásokai kellene szétküldjük. Sok ismerősöm, jó barátom lévén, bizom abban, 
hogy tán többet is összehozhatok. 
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Szóval, ha nem új novella kell, reám számfthattok. - Ez esetben: Péter haza 
j?Jn; Laci mégis megbukott, Diákszerelem és Nem volt Bécsben span yolviasz című 
novellámat, elbeszéléseimet gondoltam átadni. 

Kiilönben, ha megvalósúl, kérlek közölel a kiadás módozatail stb. Az lvekel és 
a pénzekel a napoleban küldöm. 

Szeretcttel köszöni híved 

Jenő. w 

Walter Gyula Diénes J en őnek: 

"Édes Jenőm ! 

Könyvedu kedves figyelemre valló, aláirásoddal dedikált példányának megkül
déséf szereiő barátsággal köszönöm. Kötetedet elolvastam. Szerettem volna ugyan, ha 
kissé több színességgel és líraisággal írod meg, de lellcességed és önzetlen áldozatkészsé
ged így is szereletet és elismerést érdemel. 

Szeretettel ölellek és sok sikert kivánva munkádhoz, melegen üdvözöllek, híved 

Waller Gyula 

Kv. (Kolozsvár) 1924. VIII. 22." 

Diénes Jenő Walter Gyulának: 

Kézdivásárhely, 1924 szept. 10. 

Kedves jó Gyuszi Barálom l 

Sz i ves soraidat ( ... ) megkaptam. Fogadd hálás köszönelem fáradozásai déri, 
mil - mint megismertél, a legnagyobb előzékenységgel viszonozole én is. A Nálad 
lévő 370 leuból, - mivel ríjabb szívességnyújtásra olvasok ki alkalmat leve/edből, 
légy jó és fizess be: 

1. Minerva rt-hoz a Balogh E. Hajótörölleku' c. kön yvéből barátságos, bizományi 
eladásra küldött 3 példányért valósziniíleg (de nem biztosan) fennálló tartozásomra 
78 Leut és a mellékelt kisérőjegyzéket mutasd fel. A Minervánál meglátod, vajon el
küldtem-e? Valahogy eladtam e jó könyvet. De a műtől és irájától eltekintve bá
mulatos nehezen. 

2. Jancsó BélánaJc•6 is légy jó és fizess nevemben 36 Leut. 1Hihály László verses
könyveiből47 küldlek, mint fent, 3 példányt nekem. Jutalomkönyvnek elajándékoztam 

a helyi lcányiskolában, nem tudtam eladni. 
Baráti biztató soraidat köszönöm. És váram a Tc ismertetésedet tartalmazó 

szatmári lapot, - tudom, Te a hibáimat nem igyekszel kiélezni, Mert, hogy vannak, 
azt a legjobb akaratom mellett is beismerem. Most, hogy nyomtatásban olvasom, 
i li is, ott is fedezek föl benne, amit másképen írnélc meg. De késő. 

Dr. Silclóssy Lászlótól'8 (Bp. ) kaptam Kolozsvárró[, könyve A régi Budapest 
erkölcse, egy szépen dedikált példányát és kéri cserébe Nagyenyedi diákélet-emel, 

melyről igen kedves, elismerő sorokat íi-. 

Küldue üdv/Jzletcimel, vagyok igaz hived 

Dr. I. Dénes JenrJ 
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Édes Gyuszi Barátom l 

Levelem lezárása előtt jutott eszembe és ismét kérlek - légy oly kedves és ki5z?Jld 
vélem annak a berlini könyvkiadó cégnek a eimét ahol a Te újabb könyved is kia
dásra kerül. A Hirnök49- ben olvastam róla, és Izo gy ifjúsági könyvekel is ad ki. 
Szerelném ott elhelyezni a Buksi viselt dolgai c. munkámat, mely 31 folytatásban, 
a Br assói Lapokban jelent meg. Ezt a Minervának is felajánlottam hónapokkal ez
előtt de úgy látszik nincs iervük ifjúsági könyveket kiadni. 

lia Reményik Sándort megkérem vajon írna-e Nagyenyedi diákélet-emről egy 
kö:epcs hosszúságú ismertetést az Ellenzék-be? Mit gondolsz? Otthon van-e? 

Szereleltel köszönt lzíved 

Dr. I. Diénes Jenő." 

W alter Gyula Diénes J en őnek: 

Kolozsvár 1 924 X.8. 

Kedves Barátom l 

lrni alig jut időm. Ezért késell írásaidra a válasz. ( . .. ) A Balogh Endre k?Jny
veil elszámollam. Nyugta mellékelve. Mihály László k?Jnyveiért is kifizettem 36 Leut. 
Nyugtát kértem, majd küldöm. Berlini könyvkiadám címe ez: Ludwig Vogenreiler 
Verlag, Berlin Nor. 7. Dorotheenstrasse 6. Deutsch/and. A Buksi itteni kihozására 
kevéssé számilhatsz mert a kiadás ügyeit intéző Farkas Gyula50 éppen most írt panasz
kodó levelei arról, hogy a könyvek behozatala és elszámolása körül sok a baj, s rengeteg 
pénzük fekszik bennük. Mégis kiséreid meg a dolgot. Reményiket kérheted arra, hogy 
írjon könyvedről az Ellenzék-be; írj neki, címe:: Cluj-Kvár, Szenilélek U.6. - Sir. 
Filipescu. Jelenleg nincs ugyan itthon, de 1-2 nap múlva hazaérkezik. 

Sok szeretetlel ölel: Gyuszi 

U.i. Uj könyvemből51 2-3 példányt nem tudnál elhelyezni? l drb ára 50 lej. 
2-3 példány után tiszteletpéldány. 

Gyuszi." 

W alter Gyula Diénes J en őnek: 

Kedves Jenő barátom l 

Annyi ideje készülődöm a levél megírására, lwgy már szinte röslellem. De Te 
jól tudod, hogy mennyire túl vagyok zsúfolva testileg és lelkileg is munkával. Ezért 
nem is menlegetődzöm. 12 könyvel kérésedre elküldtem. Elszámo/sz veliik akkor, ha 
sikerült eladnod őket. Hajanuárig nem tudod eladni mind, akkor költségemre juttasd 
vissza őket hozzám. Azt nagyon is jól tudom és látom, hogy most kevesebben vesznek 
könyvel, mint eddig. A Géniusz52 -tól óva iniellelek volna, ha tudok róla. Ismerem a 

társaságai, nagyon szél/zárnos hajlamú. Bárd Oszkár kötet53 meg y, illetve elment. ( .. . ) 

Farkas Gyulához nevemre való hivatkozással fordulhatsz. Sok reménnyel nem 
biztallak, mert F. Gy., éppen most panaszkodott nekem levélben, hogy rengeteg pénzt 
(a sajátját) ölte bele a könyvkiadásba, erdélyi és más irók műveibe. Mégis kiséreZd 
meg a dolgot. Hátha sikerül. A Brassói Lapok miért nem hozza ki a Buksit? Hiszen 
olt }ölt, s különnyomallal olcsón és gyorsan meg lehelell volna oldani a dolgot. 

Az irodalomba való bizodalmadat ne veszítsd el. Mindenki elcsügged időnként 
közlünlc, aztán újra éled néhány biztató, meleg szára. Könyvedről a szatmári Kath 
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Életben (írj érle Pálos Pislának ) Páter Olosz ]?] nagyon me/egen iri. Csak ne lan
kadj. Dolgozz a régi lelkesedéssel. 

Kedves feleségednek és édesanyádnak kézcsók. 

Ödónnek6' és N eke d sok üdvözlet. 
Ölel : W Gyuszi 

U .i. Elekes Gyurka, most olvasom Brassóba ment. " 

Walter Gyula Diénes J e nőnek : 

Kedves Jenőm ! 

Berlinben egy új abb verskötetem j elent meg.55 Ara 50 lej. Néllányai nem 
tudnál-e ottani ismerőseid közl elhelyezni? 5 példány után tiszteletpéldányt adok. 
A könyveket j elzésed után azonnal küldhetem. A portót én viselem. Nézz utána a dolog
nak, hátha sikerrel járna akciód. 

Kv (Kolozsvár) 1924 XI.  3. 

Walter Gyula Diénes Jenőnek : 

"Kedves Barátom l 

Meleg baráti ü dvözlettel hived 

Walter 

Miérl hallgatsz?" 

Tiszteleltel kérlek, hogy készülő kötetem küldölt gyűjtőivét, az eredmény akár
milyen is, hozzám, Cluj-Kolozsvár, Cal. lHofilor 18 sz miclőbb visszajuttatni szíves
kedj. A kön yv szétkiildése rövidesen esedékes, c::ért kérem ezt. Szivességedel előre is 
köszönve, s az alkalmatlankodásért elnézésedet kérve, szereleltel köszöni Jzíved: 

A Ngs. Asszonynak kézesók. 

Édes jó anyádnak is. Ödönnek üdvözlet. 
Walter Gyula 

Kv. (Kolozsvár) 1927 V.23 . "  

Diénes Jenő Walter Gy ulának : 

K v h. (Kézdivásárhely) 1927 május 26.  

Aldozó Csütörtök. 
Kedves Barátom l · 

Sokféle elfoglaltságom, gondom akadályozott, hogy az ívedet előbb beküldjem . 
Ugyanis csupa öl péld-ra van aláíró : Ödön bátyám, Molnár Kálmán, Weinberger 
J ó zs e{ 1 - 1, én 2 péld-ra. Kérlek, ha nem esik terhedre, légy jó és az Ödönét és enyéi
met szignáld nevünkre. 

Az öt kötel 3 0 0  L , árát ide mellékelem ( . . . ) .  
Küldöm még az előző könyved; Izenet a világnak, négy péld-t. M i  tíírés-laga

dás, legjobb akarattal se voltam képes többel eladni, pedig most 2 példányt, most két 
éve is a r. kath gimn-hoz adományoziam (több más könyuvcl)  jutalomkönyv céljára 
belőle. 

( . . .  ) 
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Mióta nem írtunk egymásnak ! Régen. Miért?  Pedig sokszor gondoltam reád. 
Más munkakörbe jutottál, 57 nekem is felfordult szinle-szinte minden. Feleségem nagy
beteg voll, két éve megoperáltattam, mosl egy éve ( V. 9 )  pedig egy kis Palikám szü
letett .  

Azóta feleségem, már több mint kél éve, mind sú lyosabb idegbeteg. Lehet, hogy 
közelebbről a kolozsvári Nerva szanatóriumba viszem. Szerelnék erről a szanatórium
ról b izalmasan tudni valami!, tán alkalmasabb baráiol Náladnál erre nem találhatnék. 
JOk a ve:et ők ? Komoly  gyógyintézet- e?  Ei a Dr. Porsche Ferenc ? Vajon csak üdülő
felep-e vagy nem? Erre, ha nég yszemk özl válszolnál, igen hálásan fogadnám. 

Nhílt év jan . 19-én a J{emény Zsigmond Irodalmi Társaság taggá választott.5B Már 
régen ke llell vo lna székfoglalót lartsak, több mint egy éve kész eg y Jólsikerült kis novel
lám, amil c célra írtam. A zóla se illdok irni, feleségc_m sok betegsége, ház-gondjaim, 
irodai nag y elfogla/tságom miail. (De ! Hözben átdolgoztam azt a kisregény!, amit 
Te átolvas/ál, most Délibábos asszony a címe, hosszabb is lelt . )  M ivel kb. nem tudok 
személycsen 1\iarosvásárhelyre utazni, e noveliám beküldöm Molterhez . Ha ez meglesz, 
vajon a Pászlorűz elfogadná-e közlésre. Címe : Az Ilonka boltja . 

Regén yemet és Laci mégis megbukott címen összegy űjtött novelláimat, elbeszélé
seimet szerelném kiadaini .  De nem is érek rá, hog y u tána járjak. " B uksi viselt dolgai "  
i s  fiókomban p ihen. É s  még két, szépen elgondolt, d e  félbermaradt (egy része kész ) 
ifjúsági munkám várnak jobb időkre. 

]>edig annyit dolgozam ! J{ i váll ken yéradó ügyvédi írá sokkal, hogy a szemern 
is meg g yengüll. 

Remén yile Sándor barátunk hol van ? Kb . 4 hete írtam neki a Minervához írt 
levelemben, de még nem kaptam várt válaszát. 

Szereleltel ölel és várja kön yvedet és két levelemre szíves válaszodat, készséges 
h íved 

Dr. I. Diénes Jen ő . "  
·walter Gyula Diénes .Jenőnek : 

" Kedves Barálom ! 

]{imerítőbben akartam válaszolni kedves leve/edre, azért késtem a feleletadással. 
Elsőnek is köszönet szívcs baráti buzgolko dásaidért. A pénzek és a megmaradt köny
TJck vételél iii ismerem el . A li példán yailokal kéreilenül is  szignáltam volna. Az 
Izenet a világnak elszámolása teljes befejezést n yervén, köszön öm lekötelező segitség
nyújtásodat. 

B izony régen nem írtunk egymásnak. Engem a Szervezet59 ügyeinek intézése 
nagyon lefoglalt és elvont mindentől, alig értem rá irodalommal is foglalkozni. Pedig 
a szívem az övé volt, s az érdeklődésem tietek, régi, kedves, szereleit barátoké és lélek
testvéreké. Sajnálatlal olvasom, hogy Téged családi bajok sújtottak és szíjtanak. Ezek
ből bizon y kijutott nekem is eléggé. Az én feleségemet, aki vasúti tisztviselőnő, viszon 
lehelyezték Bucurc:jtibc, s közel egy évig tartott ez az állapot, mig végre visszakcrülhetclt. 
Ez a két{élc-élctl viszont erősen tön kretett bennilnket minden tekintetben. J ó, hogy 
elmúlt. 

A N erva-szanatórizzmról sok j ól hallottam. Legalább ismerőseim határozottan 
dicsérték. Jó ápo/at, üdülőhelu és szanatórium egyben, ügyes orvosok. De ha valami 
szíílészeti bajról van szó, van itt kél fiatal, nag yszerű román nőgyóg yásznak, a Sionea 
- floéreknek egy kisszanatóriuma, ez is szóbajöl!elne . A Nerva orvosai leülönben 
csaknem mind magyarok, csupán egy-két román profcsszor konzultál nekik ha őket 
kérik fel a betegek, oa gy hozzátarlózóile erre . 

Én lellát a Nervál ajánlani merem Neked. 
Jól esett o lvasnom, hogy mégis dolgozol. Ami az " Ilonka boltjál illeti ", úgy hi

sum, hogy a Pásztortííz elfogadja közlésrc, bár én most nem ott veszek intenzivebben [részlJ 
a szerekesztésben. Dc ha tehetek ezirán yban valamit mégis, örömmel megfogom tenni 
Neked. 

Kiséreid meg novelláidat valamelyik vidéki n yomdánál kihozni. Azok félolyan 
áron dolgoznak, mint a kolozsvári n yomdák. A z  én k ön yvem pl, ami most Aradon 
jönG0, ott félannyiba kerül minl amennyibe J(olozsváron kerülne. 
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Reményik Sándor már hónapok óta nincs itthon. Magyarországon tartózkodik 
ahol egy pécsi szanatóriumban áll kezelés alatt. 

A könyveket rövidesen küldöm, mert remélem, hogy néhány nap múlva itt lesznek. 
Ha Kolozsváron jársz, okvetlen keress fel. 
Sok szereleltel ölel Ödönnel együtt, a Nagys. Asszonynak és drága édesanyádnak 

kézcsók 

Walter Gyula. "  

Diénes Jenő Walter Gyulának : 

(Kézdivásárhely) 1929. okt. 20. 

Kedves Gyula Barátom J 

Ma kaptam lekötelezően szíves válaszodat és mellékelve küldöm is Várailan vőle
gény című kis egyfelvonásosomat Hamar átolvasod, rövid. De azért lehetnek súlyos 
kifogásaid ellene. No, majd megválik. 

Annakidején egy regényemet voltál szives bírálni. Azóta átdolgoztam, sokat vál
toztattam rajta, hosszabb is lett és ha kellőszámú aláírói tudok összehozni, a Minerva 
kiadja. Közelebbről szétküldöm az aláírási f'elhívást. Erről leülönben még keresek 
alkalmat, lesz szó köztünk, tudom, hogy nem tagadod meg előzékeny és baráti szivesség
re mindig kész önmagadat. 

( . . . ) 
Előre is köszönöm bírálatodat, bármilyen erős lesz is, de őszinte bírálatodat 

kérem ismételten és vagyok készséges hived 

Dr. I. Diénes Jenő." 

Walter Gyula Diénes Jenőnek : 

"Kedves Barálom ! 

Váratlan vőlegény c. egyfelvonásos komédiádat elolvastam. Kivánságod szerini 
őszinte és határozott kritikámat a következőkben mondhatom el : - A darab alap ötlete, 
Benezt váratlan vőlegénykénti megjelenése erőszakolt beállítású. Legalább most még 
az. Egyáltalán nincs semmivel se megindokolva, s a  körülményekben se leli meg eléggé 
megalapozott magyarázatát, hogy miért olyan sürgös most ez az ügy. Valami formát 
és módot kell találnod erre a beállításra és valami érthető indoklást ehhez a váratlan 
leánykéréshez, mert a mai alakjában túlerőszakoltnak és Izajánál fogva előrángatott 
helyzetnek tetszik. Ha nem segítsz ezen, úgy az egész darab minden komileurna elveszti 
a maga erejét. Pedig a figurák leülönben elég jók. Benczit lehetne talán f'uzsitus, sze
leburdi embernek beállítani, aki a pillanatok rabja s most, hogy diplomát kapoti,rög
tön meg akarja oldani a házassága problémáját is, ezért a sietség. A figurák - mon
dom, elég jól sikerültek. A párbeszédek is elevenek. Talán lehetnének kissé pergöbb 
elevenségűek és ötletesebbek, de ez nem f'ontos baj. A másik hibája a darabnak, amin 
aztán könnyű segíteni a Benczi és Pali veszekedése, ami túlmegy a vendégeknek biz
tosíloti jogok határain, főleg ott, amikor egymással verekedni akarnak. Szerintem ez 
súlyos lapszus, ami ebben a formában nem állhat meg. 

Egyébként a darab elég ötletes, de a beindítás lélektani megindoklása, valami 
tetszetős formában és a Benezi-Pali verekedő jelenet diszkrét letompítása nélkülöz
hetcllenek szerintem ahhoz, hogy a darab jó és sikerrel előadható legyen. 

A regényed ügye érdekel. Irj róla. A színdarabod ügye is, átdolgozás után, amely 
csak hasznára lehet, és lesz. S ha meglesz, a darab életképessé válik. 

Kedves ticidet üdvözlöm. 
Téged szeretettel köszöntlek, hived 

Walter Gyula 

Kolozsvár, 1 929. X l.27 . "  



17 

Walter Gyula Diénes Jenőnek : 

"Kedves Jenőm ! 

Az Erdélyi Könyvbarálok kiadványainak tervezele nem rossz. Csak 5000  elő
fizetőt nehéz összeszedni. Kivánatos volna mégis, hogy a z  akció sikerüljön, mert itt 
Erdélyben csak akkor lesz és lehet intenziv irodalmi élet, ha nem 1 a - 2 0 0, hanem 2 0 0 0 
- 3 00 0 embernek, olvasónak írunk. A Könyvbarátok Egyesülete nolens-volens ezt 
az elgondolást �egíti elő, ezért csak támogatást érdemel. Más kérdés, hogy aztán mikép 
egyezteti üzleti szándékát a szellemi igényekkel és óhajokkal. De talán van itt is kielé
gitő expediens. Magam mindenesetre rokonszenvvel kísérem ezt a vállalkozási. A szel
lemi kivánairnak teljesitését pedig mi irók amúgy is kiforszirozhatjuk azzal, hogy 
csak akkor adunk irást a vállalatnak, ha komoly dolgokat csínál és  megfelelően fizet. 
Ime a véleményem rövidre fogua. l\Iosi aztán jöjjön a tied is. Mert az meg engem 
érdekP.l. 

Odvüzlel, ölelés és kézcsók annak, kit mi illet. 

Szerető barátod 

Walter Gyula . "  

JEGYZETEK 

l Dr. Ikafalvi Diénes Jenő irodalmi levelezése csupán egy része annak a gazdag irat
hagyatéknak, amelyet 1975-ben, Balázs K ároly, -Diénes Jenő vej e a kézdivásárhelyi múzeum 
birtokába j uttatott. Balázs Károly halála után özvegye és Diénes Zsombor, Diénes Jenő nagyob
bik fia segített az iratanyag rendezésében. Itt mondunk köszönetet támogatásukért. úgyszin
tén, köszönettel tartozunk Vita Zsigmondnak is, aki külölönösen az Áprily-levelek nagyenyedi 
utalásainak tisztázásában nyújtott segítséget. 

2 "Magduska meséskönyve . (Jó kis leányoknak és fiuknak meséli) Dr. Ikafalvi Dié
nes J en ő ;  - Kézdivásárhelyi Könyvnyomda R. t. kiadása, 1921 .  

s Bendek Elek méltatása a "Magduska meséskönyvé " - ről kéziratban a Diénes .Jenő 
öröküseinél. 

4 Zajzon J án os ( 1 966 - 1 960) - a nagyenyedi Bethlen - kollégium tanára. 
5 Áprily Lajos ( 1 887 - 1 967) - kültő, müforditó.  Diénes Jenőnek irt levelei Diénes 

Pál birtokában. 
6 Enyedi Uj ság - 1922 - 1930 között j elent meg Nagyenyeden. 

Szerkesztette Szabó András és mások. 
7 A Bethlen - kollégium alapításának 300. évfordulój a :  1 622 - 1 922.  
a Magduska meséskönyve . . .  
9 Áprily Lajos :  Falusi elégia ; Cluj -Kolozsvár, 1 !l21.  

1o Fogarassy Albert : Hégi diákélet a Bethlen-Kollégiumban ; Enyedi Uj ság, 1 922 oletó-
ber 7 - 9 .  

11 Szabó Jenő (1867 - 1 934) - költő, iró, . kézdivásárhelyi ref. pap. 
12 Magduska meséskönyve . . .  
1 3 Székely Ujság (Kézdivásárhely é s  V idéke Gazdasági Egyesületének hivatalos lapj a) ; 

l 903 - 1 944 küzött j elent meg Kézdivásárhelyen. Szerkesztették : Molnár Emil, D ién es Ödön, 
Kovács J. István. 

14 Dr. Farnos Dezső : ( + 1 922), magyar-német szakos tanár és könyvtárigazgató a nagy
enyedi Bethlen-kollégiumban. 

15 Székely Ujság, 1922 április 16.  
16 Uo.  1 922 október 22 és 26. 
17 Uo.  1 922 november 5. Áprily Lajos  "A fejedelemhez" cimü versének kézirata 

sokáig a Diénes .Jenő irath agyatékiÍhan. volt. Ma a budapesti Petőfi Irodalmi l\1úzeumban. 
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1s Dr. Garda Kálmán - a nagyenyedi Bethlen-kollégiu m volt gondnoka. 
I» A megj elenés előtt álló " Nagyenyedi diákélet a X IX század végén" cimü könyv terj esz-

tése. 
2o Minerva Iro dal mi és Nyomdai Müintézet R. T. : - az Erdélyi S z emle Kiadóvállalat

b ó l  alakult Kolozsvárott 1 920-ban, 1 945-ben szünt meg. 
21 A " Nagyenyedi diákélet . . .  népszerűsítése a S zékely Uj sagban : Úgy iro dalmi, mint 

történelmi szempontból nagy értéket képvisel dr. I .  Diénes Jenő új ab b  könyve :  A nagyenyedi 
di ákélet. Az ősrégi Bethlen-kollégium életéből elevenit fel olyan dolgo�cat m elyekre mindig 
kedvesen gondol v issza az élet harcaiban megfáradó ember, aki valah a diak volt s különösen a 
Bethlen kollégiumban szívta magába a tudományt. Elfakult szokások, kivesző tradíciók szi
nesednek meg a lapok hasábj ain . Ott j árunk a régi di ákélet falai között. Hallgasd, mit beszél 
a vén kollégium !  Aki egy értékes könyvet akar magának, az bizony ára megszerzi Diénes J e nő 
könyvét, mely a Minerva csinos kiadásában j elent meg, eimlapj An a kollégium címeréveL "  

22 Ellenzék : Kolozsváron, 1880 és 1 9 44 között megjelenő politikai napilap . 
23 Pásztortüz : 1 921 és 1 944 kűzött megj elen ő képes, szépirodalmi és kritikai folyóirat 

K olozsváron . 
24 Reményik Sándor ( 1 890 - 1 941)  - költő, a P ásztortűz főszerkesztőj e .  
25. Walter Gyula ( 1 892 - 1 925) - költő, szerkesztő, a P ásztortűz felelős szerkesztőj e . 
2 6 Elekes György ( 1 8 94-ben sz ületett Kézdi vásárhelyen, +  1 969) költő, iró.  
2 7  Reményik Sándor : Csak így (versek), Kolozsvár, 1 920. 
2S Reményik Sándor 1923 j úlius végen megvált a Pásztortűz szerkesztőségétöl. Lásd 

még a Benedek Elek iro dalmi levelezésé-ben megj elent 1 2 1  l evél j egyzetét. 
29 1 923 szeptemberétől a Pásztortűz újraindulásakor Nyírő J ó zsef a l ap szerkesztőj e . 
30 Nyírő Jó zsef ( 1 8 8 9  - 1 953) - író, új ságíró, lap szerkesztő. 
3 1  Szentimrei Jenő ( 1 8 9 1 - 1 959)  - költő, iró, lapszerkesztő. 
3 2  Kovács L ászló (sz.  1 8 92) - iró, tanulm ányíró , kritikus. 
33 Diénes Jenő, mielőtt j o gi tanulmányait megkezdte volna, egy évig a budap esti ip ar

műveszeti főiskola hallgatój a volt. Ekkor szerzett ismeretei alapj án később számos olaj - és 
akvarellkép et festett. Képeiből többször rendezett kiállítást Kézdivásárile ly en. 

3( Nagyenyedi diákélet a X IX. század végén, Kolozsvár, 1 924 . 
35 A vigj áték eim e "Váratlan vőlegény ".  
3 6  Reményik Sándor : Rom on virág, Kolozsvár, 1 935.  
37  Az Erdélyi Múzeum Egyesület 1 933 augusztus 27 - 2 9-én, Sepsiszentgyörgyön tartott 

vándorgyűlésén Diénes Jenő " Ezeréves magyar-lengyel láncszemek " címmel tartott előadást. 
38 K emény Zsigmond Irodalmi Társaság : marosvásárhelyi i ro d almi társaság. Toln a i  

Laj o s  alpitotta 1 878-ban. 
39 Malter K ároly (sz. 1890 - 1 98 1 )  - író, a K. Zs. Iro d-mi Társaság titkára, a m arosvásár

helyi ref. kollégium tanára. 
4o A " D élibábos asszony " című regény kezh·ata Diénes Jenő irathagyaték ában . 
41 Brassói Lapok - 1895 - től Brassóban megj elenő p olitikai napilap, irodalmi rovat-

tal és melléklettel is  rendelkezett. 
•2 A "V ágyaim" eim ü verseskötet előfizetési ívei. 
43 A megj elenés előtt álló Pásztortűz almanach . 
44 Nagyenyedi diákélet . . .  
45 Balogh Endre ( 1 88 1 - 1 925) - író. Balogh En dre : Haj ó töröttei{ ,  Kolozsvár, 1 92 2 .  
• s  J a n  csó Béla ( 1 903 - 1 9G7) - író, esszéíró.  
47 Mihály L ászló (sz. 1 902) : Hó virágok, Cluj -Kolozsvár, 1 923.  
48  Siklóssy L ászló (1881 - 1 9 5 1 )  - művészeti író : A régi Budapest erkölcse (kultúrtör

ténet, I - I I I .  köt. 1 92 1 - 1 922).  
49 A Hirnők - Koloszváron, 1 903-tól 1 938-ig( ?) megj elenő katolikus irodalmi, társadalmi 

folyórat. Szerkesztették : P. Tréfán Leonárd. Dr. Boros Fortunát. 
5° Farkas Gyula ( 1 894 - 1 9 58) - iro dalomtörténész, a berlini Magyar Intézet igaz

gatója, egyetemi tanár. 
s1 Walter Gyula : Izenet a világnak (versek),  Berlin, 1 924.  
5 2  G enius Könyvkiadó R.T. - 1 920-ban irodalomtudo mányi,  szépirodalmi müvek kia

dására alapitott v állalat. 
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u Bárd Oszkár (1892 - 1 944) : Mi lesz velünk, 1924. 
M Diénes Ödön (1874 - 1936) - ügyvéd, új ságíró, a kézdivásárhelyen megj elenő Szé-

kely Új sÁg felelős szerkesztőj e. 
5 5  Walter Gyula : Izenet a világnak . . .  
56 Walter Gyula : Énekel a j óság (három versciklus) Arad, 1 9 27. 
57 W alter Gyula 1 925-ben megvált a P ásztortiiz szerkesztésétől. 
58 Diénes Jenő 1926 (j an. 19-töl volt tagj a a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaságnak. 
59 Walter Gyula ebben az időben az Erdélyi Irodalmi Társaság főtitkára. 
so Walter Gyula : Énekel a j óság, Arad, 1 927.  

CORESPONDEN'fA LITERARA A LUI DIÉNES JENÖ (1876-1946) 

Rezumat 

In anul 1975 a fost donat muzeului din Tirgu Secuiesc un bogat material de documente, 
scrisori, note autobiografice, manuscrise legate de activitatea ob�teasca a avocatului Diénes 
J en ő, cel care a fo st denumit �i ca prim ar al ora�ului Tg. Secuiesc, prim ul de du pa 23 august 
1944.  

Corespondenta literara constituie partea cea mai importanta a documentelor donate 
muzeului. Prin aceasta corespondenta - purtata de catre Diénes Jenő eu cei mai renuruiti 
poeti �i scriitori transilvaneni in perioada dintre cele dona razboaie mondiale, putern fi 
martorii efortului unui intelectual-creator, de a se ridica din cercui inchis al provincialismului. 

Dotat eu talent scriitoricesc, el se exprima in numeroase povestiri, nuvele care apar in 
revistele literarc ale vremii. Reu�e�te sa editeze un voluru de basme p entru copii (1921), iar 
in volumul "Nagyenyedi diákélet a X IX. század végén" editat in 1 924, aduce un omagiu gim
naziului Bethlen din Aiud. Cartea sa despre viata elevHor din gimnaziul de la Aiud constituie 
un izvor documentar pentru cercetatorul istoriei transilvanene. 

Legatura intre Diénes J en ő �i redactii literare, precum �i relatia sa eu edituri adu ce i n 
consecinta un aport semnificativ la ridicarea nivelului cultural al ora�ului Tg. Secuiesc. 

DER LITERARISCHE BRIEFWECHSEL DIÉNES JENÖ (1876-1946) 

Auszug 

Im Jahre 1 975  wurde dem Mu seum aus Tg. Secuiesc ein reiches Material an Dokumenten, 
Briefen, autobiographischen Angaben und Manuskripten geschenkt, die sich auf die öffent
licke Tatigkeit des Rechtsanwaltes Diénes Jenő beziehen, welcher nach dem August 1944 auch 
zum ersten EUrgermeister der Stadt Tg. Secuiesc ernannt wurde. 

Sein literarischer Briefwechsel ist nur ein Teil davon, aber sicher der wichtigste. 
Wir sind Zengen seines Versuchs sjch aus der provinziellen Begrenztheit zu lősen und 

sich auf eine hőhere und weitere geistige Ebene emporzuschwingen. 
So beginnt er den Briefwechsel mit verschiedenen namharten Dichtern und Schriftstel

Iern der Zwischenkriegszeit Áprily Laj os, Reményik Sándor, Tompa László, Molter Károly u.a.  
Daran können wir auch seine eigene literarisebe Entwicklung verfolgen. Er empfii.ngt 

von ihnen verschiedene literarisebe Anregungen und RatschHige. Diese finden ihren Niedersch
lag in einern Band Kindergeschichten "Magduska meséskönyve". Ein anderer Band behandeit 
das Leben der Schüler aus dem Bethlengymnasium aus der Stadt Aiud Ende des 19 Jahr
hunderts "Nagyenyedi diákélet a X IX. század végén". 

Au.Ber dem erschienen in verschiedenen Zeitschriften und in der Lokalzeitung j ener 
Epoeke Erzahlungen und Novellen. 
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CERCETARI ETNO-SOCIOLOGICE IN ŢARA OLTULUI 
IN PERIOADA INTERBELICA: 

DESPRE RELAŢII SOCIALE INTERSATEŞTI 

CORNEL IRIMIE : 

I. PREAMBUL. Se cunoaşte faptul că Şcoala sociologică de la Bucu
reşti, întemeiată şi organizată de profesorul Dimitrie Gusti, de la a cărui 
naştere s-au împlinit în 1980 o sută de ani, fapt care a fost aniversat 
atît pe plan naţional, cît şi internaţional prin UNESCO, a desfăşurat o 
larg<'î activitate de cercetare monografică fnterdisciplinară nu numai la 
nivel de sate sau localităţi izolate, ci - cu timpul - şi pe mari zone 
istorica-eul tur ale. 

O astfel de cercetare complexă, extinsă pe mai mulţi ani, s-a efectuat 
în Ţara Oltului sau Ţara Făgăraşului, cum i se mai spune. 

Intre problemele studiate în această zonă, conform concepţiei gus
tiene de cercetare a cadrelor sociale şi a categoriilor de manifestări, se 
numără relaţiile şi procesele sociale, deci perspectiva dinamică a rea
lităţii. Această temă a format, în final, obiectul unei teze de doctorat, 
susţ:inut şi promovat de subsemnatul cu calificativul "magna cum laude" 
în iunie 1948. Dealtfel acesta a fost, cum spunea profesorul D. Gusti 
ultimul s{m examen de doctorat, în timp ce Petre Andrei la Iaşi fusese, 
pe vremuri, primul c1octorat în sociologie la profesorul D. Gusti. Pentru 
a evidenţia caracterul interdisciplinar al cercetării, menţionăm că din 
comisia de doctorat, în iunie 1948, au făcut parte : Iorgu Iordan, decan 
şi preşedinte, D. Gusti şi Const. C. Giurescu, referenţi, Tudor Vianu şi 
P. Cancel, membri. 

Ceea ce merită să fie reţinut, în primul rînd, este faptul că în 
cercetarea relaţiilor sociale din Ţara Oltului s-a pus accentul pe relaţiile 
intercomunitare, intersăteşti în primul rînd, şi anume cele cu caracter 
instituţionalizat, obiectivat. 

Pe de altă parte este de relevat faptul că au fost studiate toate cate
goriHe de relaţii, punîndu-se un accent deosebit pe cele cu caracter eco
nomic, ca bază şi mijloc de explicare şi "interpretare a diferitelor mani
festări (ex. relaţiile care se referă la stăpînirea şi lucrul pămîntului şi 
altor bunuri, cele privind industriile ţărăneşti, apoi tîrgurile, cărăuşiile 
etc.). Pe lîng<\ acestea, au fost studiate relaţiile matrimoniale (căsătoriile 
în alte sate), cele de ordin cultural (ex. sărbători comune intersăteşti) etc. 
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Cercetarea relaţiilor sociale în acest sens şi în această concepţie este 
departe de a fi ceea ce se cheamă ,,relaţionism" în sensul "relaţionismului 
formal" pe care l-a criticat sever dar just, între alţii, şi P. A. Sorokin 
(cf. Les theories sociologiques contemporaines, Paris 1938). Este vorba, 
în lucrarea noastră de cercetarea directă a realităţii, căci : "Indivizii, cari 
formează o unitate socială, sunt legaţi între ei printr-o sumedenie de 
relaţii sociale, au conştiinţa participării lor la grup şi, însfîrşit, dau 
naştere prin interacţiunea lor la o structură socială, la un principiu de 
organizare care capătă o existenţă obiectivă". (D. Gusti : Problema socio
logiei- sistem şi metodă - Trei comunicări la Acad�mia Română 1940, 
pag. 6). 

Am ales din lucrarea de doctorat aflată în manuscris un capitol 
care priveşte o temă de interes interdisciplinar (istoric, sociologic şi etno
grafic) privind aşa-zisele "industrii ţărăneşti" (morile, joagărele, pivele, 
uleiniţele etc.), analizînd felul în care aceste îndeletniciri specializate joacă 
un rol socio-economic în cadrul zonei, felul în care ele dau naştere la 
relaţii şi contribuie, implicit, la naşterea şi la structurarea unei unităţi 
sociale zonale. , 

Prezentăm, ca atare, acest capitol ca un document autentic cu date 
înregistrate la faţa locului pentru o epocă şi pentru condiţii de viaţă 
socială specifice. 

' 

Pentru autenticitate, redăm întocmai capitolul respectiv, fiind vorba 
de un document inedit, care se tipăreşte deci pentru prima dată (el 
cuprinde paginile 97-117 din manuscrisul ce însumează 4 7 4 pagini, plus 
numeroase hărţi şi grafice). 

In ceea ce priveşte informatorii-subiecţi cercetaţi de noi, datele des
pre ei privsec, bineînţeles situaţia din 1938/39 (vîrsta, ştiinţa de carte). 

II. INDUSTRIILE TARANESTI ŞI RELAŢIILE SOCIALE INTER-
SATEŞTI ' , 

În cursul dezvoltării sale economice, în Ţara Oltului au luat naştere 
o sumedenie de industrii (mori, joagăre, piuă, cazane de fiert rachiu, 
maşini de scărmănat lînă, uleiniţe, maşini de treierat şi stîni), răspîndite 
inegal în cuprinsul ţinutului. Toate acestea prelucrează produsele ţără
neşti, deservind - parţial sau total - trebuinţele unui singur sat, sau 
ale mai multor sate, cum e cazul majorităţii lor. Acest fapt implică relaţii 
între satele Ţării Oltului şi unele speciale (ca joagărele, piuăle şi vîlto
rile), chiar relaţii cu sate de mai de departe din afara Ţării Oltului. Unele 
din ele lucrează tot timpul anului -(morile), altele numai în zilele de 
primăvară, vară şi toamnă (joagărele, în medie 200 zile pe an), piuăle 
mai puţin (50-60 zile anual). · 

In lucrarea lui AL Bărbat : Desvoltarea si structura economică a 
Ţării Oltului (Cluj, 193 8, pag. 163), aflăm că

' 
în Ţara Oltului există : 

128 mori ţărăneşti, 75 joagăre, 18 piue, 152 cazane de fiert rachiu, 23 ma
şini de scărmănat lînă, 109 uleiniţe, 72 maşini de treierat şi 69 stîni. 
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Industriile mai puternice sau mai speciale fac ca satul respectiv să 
devină un centru specializat, cunoscut şi vizitat de sate de la zeci de 
kilometri. Altele dau naştere numai unor legături în vecinătatea imediată . 

Sociologic privind faptele acestea, vom vedea că nu e vorba de simple 
relaţii economice- în speţă industrială-, căci, spre deosebire de oraş, 
legăturile jntre sate sînt m'ai personale şi mai strînse. De pildă a merge 
la moară în alt sat înseamnă a avea sau a-ţi crea legături cu alţi oameni 
de acolo, a-ţi vizita rudele sau cunoscuţii, a rămîne în gazdă la ei atunci 
cînd stai mai mult de o zi. Am dat doar acest exemplu, urmînd ca la fie
care în parte să dezvoltăm această temă, întrucît ceea ce este interesant 
pentru noi sînt tocmai relaţiile ce se nasc din relaţia primară şi apoi 
felul cum ele se manifestă. 

Cercetarea relaţiilor pe care aceste industrii ţărăneşti le creează şi 
le menţin nu s-a făcut încă în Ţara Oltului, nici pentru fiecare sat în 
parte, precum nici pentru regiune în totalitate. În cele ce vom expune 
la acest capitol ne bizuim, de acea, numai pe ancheta făcută de noi atît 
direct, cît şi prin formularele trimise tuturor notarilor şi la care, din 
67 sate din Ţara Oltului au răspuns un număr de 62, restul de 5 sate 
netrimiţîndu-ne răspunsul (anume : Sebeşul de Sus, Streza CîrţiiŞoara, 
Arpaşul de Sus, Viştea de Sus, Drăguş). 

În formularul pe. care l-am trimis ceream să ni se arate : 
- Unde merg oamenii din sat la tîrguri periodice (de vite etc.);· 
- Unde merg la tîrg săptămînal, la oraş ; 

Undem merg la : a. pive, b. vîltori, c. moară, d. joagăr etc. 
Dacă merg la lucru (săpat, cosit, seceriş etc.) în altă parte şi unde 
anume; 
Dacă vin din altă parte şi de unde : a. lucrători sezonieri la muncile 
cîmpului sau b. muncitori calificaţi (zidari, tîmplari etc.) ; 
Gara la care merg oamenii din sat şi prin ce sate trec, în drum spre 
gară; 

- Ce sate trec prin comună, spre : oraş, gară, pădure etc. 
Ceream numai aceste date tocmai pentru a evita echivocurile şi pentru 
a nu da prea mult de lucru notarilor. 

Folosim datele primite şi prelucrate de noi, încredinţaţi fiind că dacă 
nu sînt complete, ele ne dau totuşi o idee destul de clară asupra feno
menului de relaţie i1;1tersătesc şi regional determinat de industriile ţără
neşti locale. Acolo unde am fost în sate şi de unde am cules şi direct 
material in legătură cu această chestiune, l-am folosit şi pe acesta. 

1. ln alte sate, la moară 

La moară în alt sat se merge în mod normal şi - obligatoriu - am 
spune, totdeauna cînd satul respectiv nu are moară. De pidă cei din Săs
ciori se duc în Săvăstreni la moară. Şi "mai ducea şi în Berivoi, da de 
obiceiu aci (adică în Săvăstreni n.n.) ne spune Motoc Alexandru, de 84 
ani din Săsciori. Iar morarul din Săvăstreni, Aldea Victor, de 3 3  ani, ştiu-



tor de carte, declara că cei din Săsciori macină la el aproximativ 15 care 
de bucate într-o lună de vară şi 20 care de bucate într-o lună de iarnă. 
Cele două sate sînt foarte apropiate şi se cunosc toţi oamenii, iar faptul 
că vin la moară aci naşte alte relaţii, aşa cum spune şi Nicolae Micu, de 
7 7  ani, ştiutor de carte, din Săvăstreni: "In Săsciori pe toţi (oamenii n.n.) 
îi cunosc, că vin la moară. Pe Virgil, Iaru, Motoc, Ioje Motoc, Gheorghe 
I. Motoc .. . pe toţi îi ştiu". 

Chiar sate care au moară, merg uneori în alte sate la măcinat. "Iarna 
la noi îngheţată şi ne ducem la Sebeş la moară, la Comşa", zice Gheorghe 
Tîmpea, de 67 ani, ştiutor de carte, din Mărgineni. 

Uneori locuitorii unui sat cu moară sînt nevoiţi să meargă în alt sat 
şi vara, din pricină că rîul lor are prea puţină apă şi nu poate mîna 
moara. Astfel Drăguşenii au rîul mic, mai ales de cîţiva ani de cînd nu 
rrtai e alimentat de rîul Sîmbetei, şi vara, cînd e secetă, se duc la Sîm
băta de Sus şi la cea de Jos. Comuna este de altfel în litigiu cu Sîmbăta 
de Sus. La Drăguş din această cauză morile nici nu pot face făină bună. 
Din altă parte, bine înţeles, că nu vin la Drăguş la moară. 

Cei din Pojorta, deşi au moară, se duc la Beclean , Voivodeni, Ileili 
şi . Făgăraş, ne informează chiar mor arul din Pojorta, Costea Matei (de 
29 ani, ştie carte, are joagăr şi e şi tîmplar). 

Motivul iată-1: "la moară ·ducm în alte părţi, că au chetrii mai bune, 
prin Hîrseni şi Ileni, am mai măcinat în oraş, înainte". (Irrf. Nicolae 
Nemeş, de 75 ani, ştiutor de carte, din Copăcel). Merg deci la mori mai 
bune, deşi în sat la ei există trei mori. Matei Manesea, morar în Voivo
denii Mari, de 32 ani şi originar din Luţa, ne spune că la ei la moară: 
"vin din Ludişor, Pojorta, Luţa şi Voivodenii Mici. La moară, trage şi 
după moară, de cam după morar". In Sebeş există trei mori şi "vin de 
prin Bucium, Mărgineni, Copăcel - că e bine aranjată", zice Grancea 
Matei, de 27 ani, ştituor de carte. 

Morile de apă din Ţara Oltului erau vestite pînă departe în satele 
de pe Ardeal, de unde veneau, în deosebi toamna, oameni să-şi macine 
bucatele. In Pojorta "venia de pe Ardeal, că n-o fost ieşit mori de foc. 
La moara Aldeştilor venia pînă din Zelişteat, Şulumberg, Circu, şi era 
morar pricopsît" ne spune Negrea Valeriu, de 5.0 ani, . ştiutor de carte, 
din Pojorta. 

Faptul este verificat şi întemeiat, căci pe măsură ce se introduceau 
în Ardeal morile de foc, pe măsură ce maşinismul se dezvolta, în aceeaşi 
măsură morile de apă nu mai aveau trecere şi deci relaţiile încetau sau 
se orientau în altă direcţie. 

In general satele din şes şi de pe Ardeal nu mai vin ca în trecut la 
cele de sub munte, la cele "de Sus". Iată două mărturii în acest sens: "Mai 
demult veneau cei din Corbi la moara Păndreştilor (din Ucea de Sus"), 
ne spune Gheorghe Bărbat, de 7 1  ani , învăţător pensionar din Ucea de 
Sus .. La fel, în Arpaşul de Sus : "Inainte veneau cei din Noul Român, 
Săsăuşi, Somartin, la moara grafului" . (Inf. Gheorghe Dobrilă, de 40 ani, 
ştiutor de carte). 
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De fapt erau şi mori mai multe în Ţara Oltului. Pop Nicolae de 
80 ani, din Voila, spune: "Avem aicia 11 mori pentru măcinat bucate, 
în spre munte şi în hotaru Voivodenilor; o fost două mori pe hotaru 
Voivodenilor. Vinea moara de la răzor, apoi unde era morar Niculici Ion, 
moara Gîboreştilor, moara lui Moian (acolo o fost morar Miş Maier, saşi, 
era corcitură; nu mai sînt urmaşi mi se parte. Să ţineau cu Rumînii, nu 
erau timpurile ca acum, cu aşa politică mare), moara Gîboreştilor, moara 
de la podu rîului (tot a Gîboreştilor), moara de la cu_rte (aşa-i zice, acolo 
o fost curte şi n-o mai ţînut-o nime) tot familia Gabor, cu moraru Ion 
Constantin, moara de la Biserică (din jos de sat), moara de la Olt". 

Dăm aci, după ancheta amintită, mersul la mori în alte sate. Datele 
sînt valabile, cu rezerva făcută mai înainte - întrucît nu am primit răs
punsuri din cele 5 sate. 

' 

Indicăm în primul rînd satul cu moară sau mori şi satele care vin 
aici să macine şi în paranteze, satele ce merg la moară. Fără a fi com
plet, acest tablou indică totuşi care sînt centrele unde se merge la moară 
şi n1ajoritatea satelor cari se duc acolo: 
- Arpaşul de Jos: Somartin, Olteţ, Rucăr, Arpaşul de Sus (duce secară), 

Ucea de Sus, Găinari, Noul Român 
- Avrig: Săcădate, Racoviţa 

Beclean: Ludişor, Luţa 
Berivoii Mari: Ileni 
Breaza: Pojorta, N etotu 
Cîrţa: Somartin, Colun, Găinari, Noul Român 

- Comăna de Sus: Ticuşul Nou, Comăna de Jos 
-- Cuciulata: Lupşa , Fîntîna, Comăna de Jos 

Dejani: Telechi Recea, N etoiu 
Făgăraş: Toderiţa, Mîndra, Şona, Galaţi, Beclean, Şoarş, Calbor, Boholţ, 

Hurez, Ileni 
Hîrseni: Toderiţa 
Hurez: Beclean 
Ileni: Pojorta, Ludişor 
Lisa: Pojorta 
Ohaba: Şercăiţa 
Olteţ: Gherdeal, Rucăr 

- Părău: Veneţia de Sus , Grid 
- Porceşti: Racoviţa 
- Porumbacul de Jos: Fofeldea, Glîmboaca, Colu, Sărata, Scorei, Hosman, 

Avrig 
- Ruşor: Toderiţa, Mîndra, Şona, Galaţi, Şoarş 
- Sîmbăta de Jos: Voivodenii Mici, Drăguş, Ludişor 
- Săvăstreni: Iaşi, Săsciori, Vaida Recea, Hurez, Netotu, Berivoi 
- Sebeş: Bucium , Ileni, Mărgineni, Copăcel 
- Sebeşul de Jos: Racoviţa 
-- Sebeşul de Sus: Racoviţa, Porceşti 

Scorei: Colun 
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Şercaia: Hălmeag, Vlădeni, Veneţia de Sus , Părău, Grid, Mîndra 
Şinca V cehe: Şinca Nouă, Şercăiţa, Perşani, Mîndra, Bucium 
Telechi. Recea : Vaida Recea 
Ucea de Jos: Corbi, Somartin 
Ungra: Fîntîna 
Vad: Şercaia, Şercăiţa, Perşani, Grid, Toderiţa, Mîndra, Bucium 
Vaida Recea: Telechi Recea 

2'35 

Veneţia ele Jos : Fîntîna, Ticuşul Nou, Veneţia de Sus, Părău, Grid, 
Mîndra, Comăna de Jos 

Viştea de Jos: Olteţ, Rucăr, Corbi, Feldioara 
Voila: Beclean, Toarcla, Şoarş, Calbor, Cincşor, Rodbav, Dridif 
V oivoclenii Mari: Pojorta, Voivodenii Mici, Ludişor, Luţa 

În timp ce în Ţara Oltului vedem o reţea deasă de relaţii născute 
din mersul la moară în alt sat, în care se cuprind şi satele ardelene ce 
vin aici, pe Ardeal cei din Ţara Oltului se duc foarte rar la moară. 

Din materialul anchetei noastre, numai următoarele localităţi au 
declarat că merg pe Ardeal la moar: Veneţia de Sus merge la Crihalma 
şi Hălmeag, Comăna de Jos merge la Crihalma, Părăul merge la Hăl

meag, Şercaia merge la Hălmeag, Perşanii merg la Hălmeag, Toderiţa 
merge la Şona, Mîndra tot la Şona şi Porceştii la Tălmaciu. 

2. Ce sate vm la joagăre 

Cele 75 de joagăre ţărăneşti din Ţara Oltului, aşezate şi mînate de 
apa rîurilor ce vin din Munţii Făgăraşului, lucrează de sute de ani desigur 
nu numai pen tru nevoile satelor din această regiune. 

Nu toate comunele de aici au însă joagăre, îndeletnicirea păduritului 
şi lemnăritului fiind proprie unor sate de sub munte , care aprovizionează 
cu lemne şi scînduri şi pe celelalte din Ţara Olitului, precum şi pe cele 
de pe Ardeal . Satele care nu au joagăre merg şi îşi taie lemnele în cele 
înzestrate cu joagăr. De fapt în majoritatea cazurilor joagărele sînt în 
afara vetrei satului, pe hotar, către pădure. Spre deosebire deci de moară, 
relaţiile ce se pot naşte aici sînt mai restrînse. 

Dăm şi aici satele cu joagăre, la care vin să-şi taie lemnele satele 
din Ţara Oltului şi de pe Ardeal. 

- ArpaşuZ d'e Sus: Somartin, Corbi, Ucea de Jos, Bruiu, Găinari, Viştea 
de Jos, Cîrţa, Olteţ, Feldioara, Săsăuşi 

- Avrig: Bradu, Săcădate, Racoviţa 
- Beclean: Felmer, Dridif, Şona, Mîndra 
- Berivoii Mari: Beclean, Ileni, Copăcel, Hurez, Rîuşor 
- Berivoii Mici: Beclean 

B1·eaza: N etotu, Lis a 
- Bucium: Şercăiţa, Şinca Nouă 
--- Cîrţa: Colun, Găinari 

Comăna de Sus: Comăna de Jos, Lupşa, Veneţja de Sus, Veneţi a de Jos 



236 8 

- Copăcel: Hîrseni, Sebeş, Berivoi, Săscior i, Săvăstreni, Ileni, Iaşi, 
Mărgineni 

Făgăraş: Galaţi, Şona 
Hîrseni: Ileni, Rîuşor, Sebeş 
Mîndra: Şona, Grid 

- Ohaba: Şinca Veche, Veneţia de Jos, Veneţia de Sus, Şinca Nouă, Şer-
căiţa, Hălmeag, Perşani, Grid 

- Oprea Cîrţişoara: Colun, Scorei 
-- PojoTta: Lisa, Ludişor 
- Porumbacul de Jos: Sărata 
- Săvăstreni: Săsciori, Iaşi, Recea, Hurez, Luţa 
- Sîmbăta de Jos: Calbor 

Sîmbăta de Sus: Lisa 
- Sebeş: Ileni, Mîndra, Şercăiţa, Veneţia de Jos, Mărgineni, Hîrseni 
- Sebeşul de Sus: Racoviţa 
- Şercaia: Hălmeag, Perşani 
- Şinca Veche: Şinca Nouă 
- Streza Cîrţişoara: Colun, Scorei 
- Telechi Recea: Beclean, Iaşi, Netotu 
- Ucea de Sus: Corbi, Ucea de Jos 
- Vad: Şercaia, Grid 

Viştea de Jos: Olteţ, Rucăr 
Viştea de Jos: Olteţ, Rucăr 
Viştea de Sus: Corbi, Ucea de Jos 
Voila: Şoarş, Calbor, Beclean, Cincşor, Rodbav, Sîmbăta de Sus 
Voivodenii Mari : Pojorta, Beclean, Voivodenii Mîci 
Voivodenii Mici: Dridif, Lisa 

Foarte rare sînt cazurile în care sate din Ţara Oltului merg pe 
Ardeal, la joagăr. E vorba în aceste cazuri de sate din marginea ei, ce 
gravitează şi în ceea ce priveşte alte probleme uneori în afară. Astfel: 
Racoviţa merge la Tălmaciu, Cuciulata la Homorod şi Şinca Nouă la 
Tohanul Vechiu. 

3, Unde merg satele la piuă şi viitori 

Pentru Ţara Oltului, spre deosebire de Ardealul de peste Olt, este 
specifică industria piuălor şi vîltorilor, industrie condiţionată de existenţa 
unor rîuri repezi şi mici. 

Piuăle şi vîltorile din Ţara Oltului lucrează pentru zeci de sate, aşe
zate chiar la mari distanţe de regiunea de care ne ocupăm. Piuarii pleacă 
cu căruţele prin aceste sate, în care strîng săricile, stofa din care fac 
pănură şi boboauă. Demnă de relevat este încrederea de care se bucură 
piuarii în aceste sate. Ei răspund de zeci de ani cu aceeaşi cinste şi grijă 
de materialele ce le primesc, le prelucrează şi le duc tot ei înapoi cu 
căruţele. In satele în care adună obiecte, ei au "gazde" la care trag şi 
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unde adună oamenii săricile ce le dau piuarilor. Spre deosebire de mori 
şi joagăre, relaţiile legate de piuă şi vîltori sînt mai statornice în timp, 
piuarii nu se schimbă des ca morarii pe de o parte, iar· pe de altă parte 
suprafaţa pe care se întind relaţiile piuarilor este mai mare, fiecare pri
mind din zeci de sate de lucru. 

Dăm aici, pe sate, piuăle şi vîltorile (nu toate piuăle au şi vîltori -
instalaţii pentru făcut boboauă), la care merge satele, după declaraţiile 
notarilor şi primarilor la anchetă noastră. 
- Arpaşul de Sus: Piuă- Rucăr, Somartin 
- Avrig: Piuă- Veneţia de Jos 

Berivoii Mici: Piuă - Dopca, Dăişoara, Veneţia de Jos, Calbor, Mer
ghindeal, Şoarş, Copăcel, Galaţi, Hurez, Ileni, Iaşi, Lisa, Sebeş, 
Telechi Recea, Şercaia, Beclean, Hîrseni 

Berivoii Mari: Piuă - Dăişoara, Dopca, Grid, Veneţia de Sus, Şinca 
Veche, Calbor, Merghindeal, Şoarş, Copăcel, Galaţi, Hurez, Ileni, 
Iaşi, Lisa, Sebeş, Telechi Recea, Vaida Recea, Şercaia, Beclean, 
Boholţ, Voila, Ticuşul Vechi, Şinca Nouă, Luţa, Cincşor, Cincul, 
Gherdeal, Seliştat, Toarcla, Dejani, Dridif, Hîrseni, Netotu, Rîu
şor, Săsciori, Săvăstreni, Şona, Voivodenii Mici, Bucium, Mîndra 
Vîltori - Cincşor, Cincul, Săsciori, Şona, Mîndra, Şinca Nouă, 
Şercaia, Copăcel, Corbi, Ucea de Jos 

Berivoi: Piuă - Şercăţia, Perşani, Netotu, Sîmbăta de Sus, Rucăr, 
Olteţ, Corbi, Ucea de Jos, Arpaşul de Jos, Mărgineni 

- Breaza: Piuă - Rucăr, Olteţ; Vîltori - Netotu 
Comăna de Jos: Piuă- Ticuşul Nou 
Comăna de Sus: Piuă - Comăna de Jos, Ungra, Cuciulata, Lupşa, 

Dăişoara, Dopca, Ticuşul Nou, Grid, Veneţia de Sus, Veneţia 
de Jos 

Copăcel: Piuă - Perşani; Vîltori - Sebeş, Iaşi, Mărgineni, Hîrseni, 
Săvăstreni, Berivoi, Săsciori, Ileni, Hoghiz, Cuciulata, Comăna 

Făgăraş: Piuă- Boholţ, Voila; Vîltori- Boholţ 
I-Iîrseni: Piuă - Vad 
Lisa: Piuă - Breaza, Sîmbăta de Jos, Sîmbăta de Sus, Netotu, Be

clean; - Vîltori - Calbor, Breaza, Dridif, Hurez, Netotu, Sîm
băta de Sus, Telechi Recea, Voila, Vaida Recea, Iaşi, Boholţ, 
Luţa, Voivodenii Mici, Viştea de Sus, Poj orta, Ludişor, Săsciori , 
Luţa 

Oprea Cîrţişoara: Piuă - Rucăr, Colun, Scorei, Arpaşul de Jos, So
martin 

Porumbacul de Jos: Piuă- Porumbacul de Sus, Sărata, Chirpăr, Săcă-
date, Găinari, Colun, Scorei 

- Porumbacul de Sus: Piuă- Avrig 
- Sebeş: Piuă - Felmer, Mărgineni 

- Sebeşul de Sus: Piuă - Racoviţa 
- Streza Cîrţişoara: Piuă - Cîrţa, Găinari, Rucăr, Colun, Scorei, Somar-

tin, Arpaşul de Sus 
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Piuă la care merg satele mai mult (Berivoii Mari- 46). 
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- Şercaia: Piuă- Hălmeag 
Şinca Veche: Piuă - Vlădeni 
Ucea de Sus: Piuă - Corbi, Ucea de Jos, Somartin; Vîltori - Corbi, 

Ucea de Jos, Arpaşul de Jos, Cîrţişoara, Dridif, Viştea de Sus, 
Scorei, Somartin, Bruiu, Arpaşul de Sus 

Precum vedem, nu toate piuăle sînt la fel de căutate. Cele mai vestite 
şi mai cercetate sînt piuăle de la Berivoi, Porumbacul de Jos (care are şi 
vîltori) şi vîltorile de la Copăcel, Lisa (care are şi piuă) şi Streza Cîrţi
şoara (care are şi piuă); în special sînt căutate piuăle din Berivoi şi vîl

torile din Lisa. Iată ce ne spune despre piuăle din satul său, Porumbacul 
de Jos, Urlea Gavrilă de 62 ani, ştiutor de carte: "În sat sînt 5 chiuă, 
înainte o fost G; una o risipit-o, că era tocma cătră Porumbacu de Sus. 
Vîltori sînt 2 (Dumitru Poşa şi la Marinescu, o fost învăţător, e băştinaş) 
că familii Marinescu o fost mai multe, iacă să părăsăsc şi elea; o fost unu 
învăţător, unu notar, o fost v-o patru familii". La chiuă în sat vin: de pe 
Ardeal încolo, Alţîna, Vecerd, Fofeldea, Hosman, Avrig, Colun, Glîm
boaca, Săcădate, Găinari, Cîrţa". 

În ceea ce priveşte piuăle de la Berivoi şi vîltorile de la Lisa, noto
rietatea e atît de mare, încît informatorul nostru, Motoc Alexandru de 
84 ani, din Săsciori, spunea: "Chiuă numa în Beri voi sînt, ii lîngă apă, 
are 2 ciocane şi bagă hainele şi le chisează. La vîltoare la Lisa (merg n.n.), 
în alte părţi nu; mai era una la Sebăş, da s-o stricat, o murit ăla care 
făcea,)l chema Gheorghe- da nu mai ştiu cum". 

Iar Gheorghe D. Neagoe, de 60 ani, "boier" din Viştea de Jos, declară 
că Viştenii merg la piuă la Berivoi: "Sînt şi în Ucea de Sus, dar îi mai 
pricepuţi la Berivoi. Am avut înainte vreme şi noi, la Vidu, toamna în 
capu satului, că nici acuma nu-i stricat jalipu ăla, postaghia aia". La 
vîltori spune că merg la Ucea de Sus şi la Lisa. Iar piuarii "Berivoienii 
şi Lisenii vin cu căruţa, au gazda la Irimie Borza". 

Gheorghe Fiorea, de 76 ani, care are piuă şi vîltoare în Ucea de Sus, 
ne spunea că adună de pe Ardeal în Dridif săricile din mai multe sate şi 
le duce apoi el. Întrebat care sate aduc la el, răspunde: "Apoi din împre
jurimea noastre toate vin. Ai noştri să duc pînă la Dridif (după sărici n.n.) 
- numa az am vint. În Dridif avem un cunoscut, unde trag, ştiu oame
nii, la Ion Sasu". La piua lui vin în deosebi oameni din Arpaş, Ucea de 
Jos, Cîrţişoara, Scorei, Viştea de Jos, Somartin, Bruiu. 

Tot Gheorghe Florea ne spune: "Înainte aduciam lesele de mărăcini, 
pentru vîltorile, pentru sarică, de la Zărneşti. Nu era scump, cîte 10 zloţi 
una". 

Se pare însă că şi aici, ca şi în cazul morilor de apă, ne aflăm în 
faţa unui proces de transformare. Acolo schimbarea relaţiilor era în func
ţie de apariţia morilor de foc, aici de apariţia postavului de fabrică. ,,In 
tot anu scade număru de sarici din cauză că nu pria umblă cu sarici, 
umblă ,nai mult cu cojoace", afirmă Tunsoiu Vasile, de 27 ani, care lu
crează la vîltoarea şi la joagărul de sub pădure din hotarul Copăcelului. 
16 - ALUTA XII-XIII 
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La piuă .şi vîltori în alte sate decît cele din Ţara Oltului satele din
tre munte şi Olt, nu merg decît cele din marginea de est şi vest, ca şi în 
cazul joagărelor. Iată-le: la piuă în Bran merge Şinca Nouă şi Şinca 
Veche; la Cisnădie merge Porceştii; la Rîuşor merge Şinca Veche; la 
Sadu merge Racoviţa; la Satulung merge Şinca Nouă şi Perşanii; la Şapte 
sate merge Şercăiţa; la Tălmaciu merge Porumbacul de Jos, Porceştii şi 
Veneţia de Jos. 

4. Alte industrii săteşti 

Alte industrii săteşti care să prezinte importanţă pentru viaţa de. 
relaţii în cadrul regiunii, în aşa măsură ca morile, joagărele şi piuăle, în 
Ţara Oltului, nu există. Trebuie să amintim, totuşi, cazanele de fiert 
rachiu, maşinile de scărmănat lînă (daracele), teascurile de ulei şi maşi
nile de treierat. Toate acestea au un sezon scurt, în funcţie de recolta 
agricolă a produsului de care depinde industria. 

Astfel, rachiul se fierbe toamna, iarna şi primăvara. Se face din tot 
felul de poame, dar se face - în cantităţi mari chiar - şi din grîne (din 
secară îndeosebi), clandestin, la Voivodenii Mici. Satul acesta e vestit 
pînă în Valea Hîrtibaciului, pe Tîrnave, de unde vin oameni cu bucate 
şi fac spirt, la negru. Specialitatea aparţine întregului sat şi e de notorie
tate publică, iar pentru apărare contra fiscului s-au organizat în mod 
special. 

Maşinile de stors uleiul au un sezon scurt, în funcţie de producţia de 
bostani. In Ţara Oltului se produc anual aproximativ 60-70.000 litri ulei, 
ce se consumă în întregime în regiune. Sate mai însemnate în ceea ce 
priveşte fabricarea uleiului şi la care se duc celelalte (după datele culese 
de noi) sînt: Cîrţişoara, Netotu, Săvăstreni, Voivodenii Mici, Ucea de Sus, 
Drăguş şi, pe Ardeal, Cincul. 

Cele 72 de maşini de treierat din regiunea lucrează în toate satele, 
începînd de la 15 iulie pînă la finele lunii septembrie. Nu toate satele au 
însă maşini de treierat. De pildă Cornebii aduceau maşini de treierat din 
Ucea de Jos şi din Viştea de Jos; Luţenii din Ludişor; Voivodenii Mici 
din Voivodenii Mari, Pojorta din Beclean; Sosciorii din Hurez, Dejani, 
Berivoi, Săvăstreni şi Galaţi; Mărginenii din Hîrseni, Sebeş şi din Tode
riţa. In general am constatat că satele mai mici aduc maşini din cele 
mai mari şi dinspre şes, care sînt mai specializate în cultura pămîntului, 
avînd un caracter mai pronunţat agrar. In acele sate oamenii s-au înto
vărăşit în cooperative, cumpărîndu--şi maşini, cu care - după ce îmblă-
tesc la ei în sat - pleacă şi în alte sate, spre munte, unde nu există 
maşini şi unde grînele �e coc ceva mai tîrziu. 

Sezonul de lucru al maşinilor de scărmănat lîna este între 15 iulie şi 
15 noiembrie. Numărul mic de maşini de dărăcit şi capacitatea lor redusă 
(unele fiind mînate cu mîna, altele cu apă şi numai puţine cu motoare cu 

16* 



1� 

benzină) nu satisface nevoile regiunii, de aceea oamenii din Ţara Oltului 
merg spre Braşov, spre Sibiu, la Cisnădie, sau "pe Ardeal" la Rupea , 

Cincul şi Hălmeag. In Ţara Oltului, ei merg la Sîmbăta de Jos şi Sîm
băta de Sus, Săvăstreni şi Lisa. 

III. CITEVA CONCLUZII 

Publicarea acestui studiu după mai bine de patruzeci de ani de la 
cercetările efectuate în cadrul monografiei despre Ţara Oltului are, desi
gur, o importanţă documentară, dar constituie - în acelaşi timp - o 
posibilitate pentru comparaţii utile în perspectiva transformărilor în timp. 

Schimbările structurale petrecute în perioada postbelică, ca urmare 
a dezvoltării economice, a creării unor puternice centre industriale (la 
Făgăraş, Oraşul Victoria, Mîrşa, Avrig, Cîrţa etc.), a mutaţiilor în struc
tura ocupaţională a populaţiei nu pot fi evaluate decît în comparaţie cu 
situaţiile consemnate prin vechile cercetări monografice (la început, aşa 
cum se cunoaşte prin vechile cercetări monografice (la început , aşa cum 
se cunoaşte, în satul Drăguş, apoi în întreaga Ţară a Oltului) şi publicate 
doar parţial în revista "Sociologie românească", în "Arhiva pentru ştiinţa 
socială" sau în cîteva volume din seria specială preliminată în acest sens. 

Bineînţeles că viaţa satelor a luat - în ultimii ani - cu totul altă 
înfăţişare, prin apropierea satului de oraş, prin transformările survenite 
în primul rînd în cultura materială (modernizarea aşezărilor , schimbarea 
arhitecturii, a portului popular etc.), ca şi în cultura socială şi cea spiri
tuală, care persistă însă intr-o mai mare măsură (ex. în unele obiceiuri 
cum ar fi cele ale cetelor de feciori de la sărbătorile de iarnă), dînd o 
notă specifică stilului local. 

In ceea ce priveşte tema tratată în studiul nostru despre industriile 
populare tradiţionale, despre instalaţiile tehnice, îndeosebi cele acţionate 
de apă,  ele au fost părăsite aproape în totalitate, tocmai ca urmare a 
schimbărilor în modul de viaţă, a modernizării rapide. Studiile care s-au 
făcut la nivel local, zonal sau naţional au surprins cu 20-25 de ani în 
urmă începutul acestui proces, prin consemnarea situaţiei, în comparaţie 
cu restul ţării (ex. C. Irimie, Anchetă statistică în legătură cu reţeaua 
de instalaţii tehnice populare acţionate de apă pe teritoriul României, 
vechimea, tipologia, răspîndirea şi frecvenţa lor, în vol. " Cibinium " 

1 9 6 7-6 8 ,  Sibiu , p. 4 1 3-48 7). La fel, în ceea ce priveşte studiul tematic 
al portului popular publicat în trei volume ce prezintă acest capitol al 
etnografiei şi artei populare pe cele trei subzone al Ţării Oltului (C. Iri
mie, Portul din Ţara Oltului - zona Făgăraş, Bucureşti 1 956,  C. Irimie , 

Portul popular din Tara Oltului - zona Avrig, Bucureşti, 195 7 ,  C. Irimie, 
Portul  popular din zona Perşanilor, Bucureşti, 1'9 5 8 ) .  De o importanţă 
deosebită este volumul "Forme străvechi de cultură poporană româ
nească.  S tudiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Ţara Oltului, 
de Traian Herseni, editura Dacia, Cluj -Napoca,  1 9 7 7 , precum şi alte lu-
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eran m manuscris, iniţiate în cadrul cercetărilor monografice ale Şcolii 
sociologice de la Bucureşti. Pornind de la aceste premise , în prezent se 
desfăşoară, în cadrul planului naţional unic de cercetare .ştiinţifică, studii 
monografice complexe, în colaborare, de către specialiştii Muzeului Bru
kenthal Sibiu, Muzeului judeţean Braşov şi Muzeului de la Făgăraş, cer
cetări care urmăresc să surprindă tocmai mutaţiile survenite şi direcţiile 
clexvoltării vieţii, a diferitelor manifestări de cultură materială, socială 
şi spirituală în această veche vatră locuită neîntrerupt de poporul român, 
aşa cum o atestă aceste cercetări. 

SA TELE ŢĂ RII 

1 .  Turnu Roşu 
2. Sebe şul de Jos 
3.  Sebeşul de Sus 
4.  Racoviţa 
5. Avrig 
6. Porumbacul de Jos 
7. P orumbacnl de Sus 
8 . Săra ta 
9 .  Scorei 

10. Cirţa 
1 1 .  Oprea-Cirţişoara 
1 2. S treza-Cir ţişoara 
1 3 .  Arpa şul de .Jos 
1 4 .  Arp a şul de S n s  
1 5 .  Ueea de Jos 
1 7 .  Corbide 
1 8 .  Viştea de Jos  
1 !) .  Viştea de S u s  
2 0 .  Ol teţ 
21. Drăgu ş 
2 2 .  S îmb ă ta de .los  
23.  Simbăta de Sus 
24. Voivodenii Mici 
25. Voivodenii l\J ari 
2 6 . Voila 
27.  Dridif 
2 8 .  L u \ a  
29.  L u eli :;M' 
30.  Pojorla 
3 1 .  Lis a 
32. Ne totu 
:1 3 .  Breaza 
34.  Dej ani 
35 . Telechi Recea 
:-16.  Vai d a  Hecea 
37.  Ia şi 
38 .  S ăvăstren i 
3 \J .  Săseiori 
40.  Hure z 
1 1 .  Bedcan 
"12. Făgăraş 

OL T UL UI ŞI CEL E lN VECINA TE C U  EA , IN ORDINEA 
N UMERO TĂR!I PE HA R TĂ 

43.  Rîuşor 
44.  Ileni 
45.  Berivoii Mici 
4 6 .  Berivoii Mari 
47. Copăcel 
48.  Hirseni 
49.  S ebeş 
50. Mărgineni 
5 1 .  Bucium 
52.  Şercăiţa 
53.  Ohaba 
5 1 .  Toderiţa 
5 5 .  Mîndra 
5 6 .  Vad 
5 7 .  Şerea ia 
58.  Şinca I'\ o u l1 
5 9 .  Şinea Veche 
GO.  Perşa n i  
(i l .  Grid 
62. Părău 
63.  Vene1ia de .J os 
64.  Veneţia de Sus 
G5.  Comăna de Jos 
66.  Comăn a de S u s  
67 . Cuciulata 
68 .  Lup şa 

Sn lc  invcdu a t e  (�Il -'fara 
OII ului 

6 9 .  B o i ţ a  
70.  Tălmaciu 
7 1 .  Bra du 
72.  S ăcădatc 
7 3 .  Glîmboaca 
74 .  Fofcldea 
7 5 .  S ăsău ş 
7 6 .  Vurp ăr 
7 7 .  Col un 
7 8 .  Găinari 
7 9 .  Noul Român 

80. Feldioara 
8 1 .  Rucăr 
82. Gherdeal 
83.  Somartin 
84.  Bruiu 
85.  Toarcla 
8 6 .  Merghideal 
87. Cincul 
88. Cincşor 
89.  Calbor 
00. Boho1ţ 
0 1 .  Şoarş 
92 .  S elişteat 
93.  Bărcut 
94 . Văleni 
95 . Lovni e 
06 . Cobor 
97. Felmer 
98.  Galaţi 
9 9 .  Sona 
100. Ticu�u1 Vechi 
1 0 1 .  Hălmeag 
102.  Ticuşul Nou 
103.  Crihalma 
1 0·1 . Dăişoara 
105.  Ungra 
1 06 . Fîntîna 
107.  Bogata Oltean ii 
108. Dopca 
1 0 9 .  Mateiaş 
1 1 0.  Agoştin 
1 1 1 .  Apaţa 
1 12 .  Măieruş 
1 1 3 .  Rotbav 
1 1 4 . Hălehiu 
1 1 5 .  Sa tu Nou 
1 1 6 . Poeniţa 
1 1 7 . Vlădeni 
1 1 8 .  Holbav 
1 1 9. 
120. 

Poiana Mărului 
Zărnesti ;, ' -� 





AZ ESZTELNEKI GYERMEKJÁTÉKOK 
ROMANlAl PARBUZAMAI 

GAZDA KLARA 

Gyermekvilág Eszlelneken című könyvemből (Gazda 1980) kimaradtak 
a játékok térbeli elterjedtségére és román párhuzamaira vonatkozó megfigyelé
seim. Ennek elsősorban terjedelmi, másodsorban pedig müfaji okai voltak: 
az ilyenszerű összevetés a könyvet lektoráló Faragó József véleménye szerint 
meghaladja a helyi monográfia feladatkörét, viszont megérdemli, hogy ered
ményei külön közleményben kapjanak helyet. Tekintettel arra, hogy a magyar 
gyermekjáték irodalomban nyomtatásban napvilágot látott anyag összehason
lító bemutatására már Bakos József (1953) és Hajdu Gyula (1971) vállal
kozott, magam az 1971-ben lebonyolított Síppal-Dobbal verseny (a továb
biakban röviden: SD.) még közöletlen hazai magyar, és kisebb mértékben 
román játékait!, illetve Tache Papahagi (1900), Tudor Pamfile (1906, 1907, 
1909 - a  továbbiakban röviden: P. I, II, III), Gheorghe Neagu (1967. 333-
340), F. Silva (1968), Jon Mu�lea (1972. 32-115) és Eugenia Cernea (1973) 
szöveggyűjteményeiből vagy tanulmányaiból, közléseiből megismert 
román gyermekalkotásokat vettem alapul. E munkám kisérleti jel
legű, mivel a Síppal-Dobbal gyűjtemény adatai, mint minden ha
sonló eredetű anyagéi, bizonyos mértékben esetlegesek, illetve csak arra 
nézve bizonyító értékűek, hogy az illető játékot az adott időpontban, adott 
helységben ismerik, míg az adat hiánya nem jelent negatív választ; ügyanakkor 
a felsorolt román játékközléseknek etnikumot reprezentáló teljessége is meg
kérdőjelezhető. Másrészt a jelzett gyűjtemények sem egységes szempontok 
szerint álltak össze: részint egy-egy nagyobb tájegység, részint egy-egy falu 
recens anyagát tárják fel, s ezért az időbeli (generációs) változásokat is magá
ban foglaló esztelneki játékkinccsel csak bizonyos hiba-százalékkal vethetök 
össze. Nehezíti e munkát a játéknak a műfaji sajátosságából - összetettsé
géből -eredő nagyfokú változékonysága: tekintve, hogy az megannyi szál
lal: szöveg-, dallam-, mozgás-, cselekmény- elemek kel és eszközökkel kötődik 
a valóság térben és időben egyszeri, konkrét talajához, nagyobb földrajzi 
övezeten belül az egyes alkotások teljes azonosságának kicsi az esélye, inkább 
csak a típus-azonosságáról beszélhetünk. Összevetésemben az ilyen részleges 
párhuzamokra is figyelmet fordítottam. 

Tekintettel az anyag nagy terjedelmére, e közlernény csak a játékkincs 
egy hányad ával, könyvem hasonló cím ű részének a IV-VI. fejezetébe sorolt 
kötött népi játékokkal (532-720)2, vagyis az énekes-táncos (IV. 532-565), 



248 2 

a mozgásos vagy testedző (V. 566 -662), továbbá az értelemfejlesztő és 
szórakoztató játékokkal (VI. 663-720) foglalkozik. Az egyes alkotásokkal 
kapcsolatos konkrét adatokat az adattári részben részletezem, míg az azokból 
kiszürhető tanulságokat e bevezetőben összegezem. 

Az első kérdés: milyen képet mutat a romániai magyar játékkincs műfaji 
megoszlása, pontosabban milyen az egyes alcsoportok megterheltség színtje? 
A SD. versenyre beérkezett 2895 játékból 299 alkotás, mely mindössze 10,3% 
-nak felel meg, a IV. alcsoportba tartozó énekes-táncos játék, 1977 darab, 
vagyis az összleírások 68,28%-a mozgásos vagy testedző, 619 darab, azaz 
21,3% pedig értelemfejlesztő vagy szórakoztató játék. Ezeknek a játékkate
góriák szerinti számát és százalékos arányát nagyságrendi sorrendben az 
l. számú táblázat szemléteti. A SD. anyagának nagyfokú változatossága rend
kívül megnehezíti az amúgy is nehezen szélválasztható típusok és változatok 
számának pontos megállapítását, s azok gyakarsági mutatójának kiszámí
tását, ehelyett viszont módomban állt meghatározni, hogy a SD. egyes játék..: 
kategóriáiba tartozó alkotások hogyan aránylanak az esztelneki kategóriák 
hasonló játékaihoz, és hogy vannak-e román megfelelőik. 

Az l. táblázatból sz ámos tanulság levonható. Mindjárt elsőnek, a szemünk
be ötlik, hogy a romániai magyar gyermekek kötött népi játékainak egyötöde 
futó-kergető játék, s e kategóriában rendkívül változatos alkotások talál
hatók. Feltünően sok a labdajáték, a leírások száma az egész romániai magyar 
folklórterületről az esztelnekieknek negyvenszerese, Hargita megyéből pl. 300. 
Esztelnek bennük mégsem annyira típusai miatt tűnik szegényesnek, -.hisz 
sikerült ütögető, dobó-kapó, elcélzó, bűzbefutó, célpontot kijelölő, labdaütős 
és lóhátas labdázást.is gyűjtenem, csupán témás, társasjátékszerűeket nem -, 
hanem a variánsok és motívumok szegénysége miatt. Ezzel szemben Hargita 
megyében. egész sereg altípus alakult ki. Csak az ütögető játékok legalább 
tíz al típusba sorolhatók, s az Esitelneken ismeretlen dobó-kap ó Tanárazásnak 
is további számtalan. változata van. A megcélzásos. labdázásfélék Esztelneken 
kevesebb szabályt, megkötöttséget, sportszerűséget őriztek meg . .  A botos 
játékok viszonylagos nagy népszerűsége a nagyállattartó életformával kap
csolatos: ahol az felbomló félben van, e játékkategória fokozatosan megcsap
pan. Ez történt Esztelneken is, ahol a viszonylag gazdagon képviselt típusok 
motívumaikban nagyfokú elszegényedést mutatnak. A Sztingázás (659) 
pl. jóval szegényesebb, mint párhuzamai, a bigézés, illetve csürközés. Tekin
tettel ősi jellegére, lelki indítékára3, nem lep meg az elbújásos játékok széles
körü ismerete, érdekes viszont változataiknak kis száma. Ugyanezt észlel
jük a szerepjátszó játékok számbavételekor, míg ennek fordítottját a test
gyakorló-virtuskodó játékok esetében, talán mert utóbbiakra nem terjedt ki 
a Jóbarát kis játékgyűjtőinek figyelme. A változatos beugrató-nevettető 
játékok Erdélyszerte viszonylag ritkák, de igen jellemző, hogy a leírások 
többsége olyan falvakból származik, mint Szék vagy Szamosújvár, amelyek
ben az azokat fenntartó intézmény, a fonó nap jainkig fennmaradt. 

Az l. táblázat adatainak, s a tételesen is megfogalmazott tanulságainak 
nem mond ellent, inkább kiegészíti azokat az alábbi, az egyes játéktipusok 
romániai magyarság körébeni gyakoriságát ·-elterjedtségét - számbavevő, 
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1. táblázat 
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Elbújásos }. 
Szembekötös }. 
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Kézügyeségi j. 
Küzdő-uelélkedő }. 
Rejtű-kereső j. 
Szcrepjálszó }. 
Ugrá-szökellő }. 
Sétáló-menelelő j. 
Zálogos j. 
Páruálasztó-uálló körj. 
Ilidas-á/búvásos }. 
Beugrató-neuellelő j. 
Mozdulat-utánzó 

váltó körj. 
Bűuészkcdésck, iré(ás 

fogadások 
JJáros j. 
Tcslgykorlú

virluskodó }. 
l'áros j. 

A megfelelő kategóriába sorolt játékok 
csztelnekiek 1 ;; .!4 1-------- romániai magyar E ,@ J3 
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s azt az esztelneki változataik népszerűségével, valamint a románok körében 
való "előfordulásával összevető '2. táblázat. 

Erdélyszerte jórészt azok az alkotások a legelterjedtebbek, melyeket 
Esztelneken is nlinden korosztály ismert és kedvelt, ill. amelyek megszakítás 
nélkül hagyom ányozódtak a mai napig , vagy legalábbis a közelmúltig. A SD. 
2985 játékleírásának 49,39%-a Esztelneken minden nemzedék á ltal kedvelt já
tékok párhuzamait foglalja magába. Még nagyobb -64%-os -ez az arány, ha 
a SD. anyagból eltekintünk 649, Erdélyben kevésbé gyakori játéktóL Persze 
van néhány kivétel is. Igy pl. az itt nem túl jelentős szerep játszó Szegény
emberezés (6'19) és Posztázás (593 -594) többfelé igen népszerű, míg az itt 
kedvelt Repül a ... repül a ... (682) es Seggbálozás (670) elterjedtésgét viszont 
kevés (19 ill. 12) adat bizonyítja. 

A továbbiakban az azonos, vagy hasonló játékok mennyiségi arányának 
térbeli alakul ását négy, eltérő földrajzi fekvésű és részben etnikumú falu, 
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2. táblázat 

A E t l k t •át'k k z sz e ne en Ismer J e o 
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x Budákolás (589) x 
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x Országozás (646) x 
x Cegapecc (Hátulsó pár, 

előre fuss l) (577) x 
x Kergefőzés (Fogócskázás) (566 ) x 
x Benn a bárány, künn a far-

kas, fuss l) (582) x 
x Szökdösődés (Kockázás, 

emberezés) (608-612) x 
x Adj, király, katonát! (632) x 

x Szembekötősdi (665) x 
x Tíz-iizezés [Ütögetös 

labdajátékok] (643) x 
x Bankázás (663) x 

x Bittykövezés (59 7) x 
x Sasozás (Olüzés) [Té más 

kergetözések] (568) x 
x Cikkezés ( Cikkesdi) (652) x 
x Hess ki, vess ki, libáim! 

(Gyertek haza, libuskáim!) 
(568-570) x 

x Sziingázás (659) x 
x Nyiiskapuzás (Bújj, bújj 

zöldág [Hidas játékok] 
(561-563) x 

x Rómázás (653) x 
x Elvesztettem zsebkendőmct 

(580-581) x 
x Szegényemberezés (679) x 
x Csön-csön, gyűrű (677) x 

x Posztázás (Ken yerezés) 
(593-5 93) x 

x Tüzet viszek, ne lássátok (5 7 9) x 
x Vizet eresztés (589-594) x 

x űsd a harmadikat (586) x 
x Célozás ( Pariizánozás) (644) x 
x Süntérezés (Kutyázás) (650) x 
x Szökőkötelezés (613-614) x 
x Héjázás (Mit keversz, te ülü?) 

(572-576) x 
x Országozás (720) x 
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1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 

x Húzd meg, ereszd meg! [Zálo-
gosokJ (681) x 35 x 

x Disznázás (Malacozás) ( 6 6 1) x 35 x 
x Malmozás (715) x 34 x 

x Lánc, lánc, eszterlánc (5 59) x 32 
x Jpiesapázás (59 0) x 32 x 
x Tekézés ( Tegézés, pittyezés) 

(65 6 - 658) x 31 x 
x Bicskapapozás (604 - 60.5) x 30 

x Akasztófázás (719) x 27 
Kicsigyűrűzés ( 6 7 1 - 6 74) 

x (Gyürü eldugás] x 26 x 
x Tisza, Duna, Dráva, Száva 

(64 1) x 26 
x Beültettem kiskertemet (585) x 26 
x Nyulak, ki a bokorból! (587) x 25 x 

x Zöld fű (545) x 25 
x ]{elj fel, Jancsi l (636 - 637) x 25 

3. táblázat 

A leírt j á ték ok száma Az esztelnekivel azonos 
falvanként vagy hasonló j á ték ok 

száma 
cd 

Játékcsoport .!< :> Megjegyzés 
Q) (il :::: 
:::: ..... 

.§ 
' cd 

C) -o '5; :::: .Q cd VJ ::: ...... . ...., •O ";:;' -o ·elj :::: 
N ... [fl c. [fl :> c. [fl o ::a Q) o ::a:§ Q) r.il E-< E-<· E-< E-<· 

1 l 2 \ 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 1 9 

IV. Énekes- A Tepu-i csak 
táncos 26 6 23 4 5 19 - motivumaiban 
játékok hasonló, nem 

énekes-táncos. 
v. Mozgásos Alsósófaiván 

vagy testedző 68 30 83 42 30 43 37 36 más labda-
játékok játékot ismer-

nek. 

Értelem-
38 a beugra-

VI. tók száma 
fejlesztő Tepuban. 
és szórakoz-
tató játékok 39 9 32 20 5 2 1  1 1  

38 -

Összesen 133 45 138 104 40 83 48 
% 88% 60,14% 46% 

Esztelnek, a szomszédos Torja, a Hargita megyei Alsósófalva és a Galac megyei 
román Tepu példájával mérem fel. Ezt szemlélteti műfaji alcsoportok szerint 
a 3 táblázat: 
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Az Esztelnekkel csaknam szomszédos, medenceperemi Torjáról rendel
kezésünkre álló kevés adat arra nézve tanulságos, hogy a térben közeleső 
települések játékkincse -az eltérő határhasználat ellenére4, mennyire egyező 
A távolság növekedésével viszont csökken az azonos játékok száma. Az esztel
nekihez hasonló határhasználatú dombvidéki Alsósófaiván feltűnőerr sok 
labdajátékot, s az esztelnekihez képest kevesebb botos és bicskás játékot 
játszanak. A Tepu-i játékok gyakran már csak egyes motívumaikban hason
lítanak az előbbiekhez, s az eltéréseknek a térbeli távolságon kivül földrajzi, 
gazdasági, társadalmi és etnikai okai is vannak. 

De térjünk még vissza a magyar játékkincsre. 
Érdekes, a Székelyföld délkeleti csücskén megőrződött sajátosságnak 

tünik a Bicskapapozás (604 -605) játék egyik motívuma, mely szerint a jól 
dobó játékos kampóját egy lecsapolt fa ágaira, tehát függőleges irányban 
rakja fennebb s fennebb, míg a csúcsig eljut. Erről az első híradást T örök 
Ferenc háromszéki közleményében olvashatjuk, a múlt század 50-es éveiből 
(1896.24.). A SD. anyag tanúsága szerint a háromszéki Szárazpatakon, az 
erdővidéki Erdőfülén és a csíki Csíkszentkirályon is függőleges volt a haladási 
irány, míg mindenütt másutt vízszintes. A szakirodaiomból is csak az utóbbira 
kaptam adatokat (Hajdu Gyula 1972). Talán nem érdektelen megemlíteni 
a SD. gyüjtemény létrejöttében szerepet játszó Forró László, a Jóbarát akkori 
munkatásra feltevését, miszerint ez a motívum a sámánizmusra emlékeztet. 

A romániai magyartól a magyarországi játékkincs elsősorban az énekes
táncos játékok gazdagságában tér el, mely nemcsak szám- és típusbeli, de 
tartalmi fölényt és alkalomhoz kötöttséget is jelent. A sásdi Csérigézés (Berze 
Nagy János 1950. III.) változatos, hihetetlenül gazdag repertoárjának nálunk
felé párját nem találtam. De a fonóbeli legényvirtuskodásokból is keveset 
ismernek Esztelneken, ezekből a SD. verseny sem tud jelentősebb anyagot 
felmutatni. Mint érdekességet említem meg, hogy az esztelneki Kaszálásnak 
(701) egyetlen mását találtam meg, a hódmezővásárhelyi kiskanászok ked
venc szórakozásaként, s a  Hidazáshoz (68'7 -688) némiképp hasonló Szűrszabás 
is itt fordul elő (Kiss Lajos é.n. 28.). 

A romániai magyarok játékkincsének legelterjedtebb <iarabjait a románok 
is ismerile Erről tanuskodtak már a korábbi táblázatos összevetéseim is, 
melyeket most a körükben még előforduló játékok felsorolásával kiegészítek. 
Az értelemfejlesztő és szórakoztató játékok közül előfordul náluk is az esz
teleneki Kormozás (659 -697), Szalmaszállal felemelés (704), Gerendából 
vizet eresztés (689), Seggbálozás {670), Zálogkiváltás {681), Repül a ... repül a 
. . . {682), Szegényemberezés {697), 1\1 esterségem címere {680 J egy-egy párhu
zama. Az írásos Akaszlóf'ózós (719 J helyi változatát már 1906-ban is játsszák 
Tepuban. A Kicsigyűrűzés {671-674 J kötetlenebb náluk. A kendő térd alatti 
továbbítását, illetve a rejtő kereső játékokat szintén ismerile A világszerte 
elterjedt, az elszakadás és megkapaszkodás élményén alapuló ősi mozgásos 
játékoknak, a Kergefőzésnek (566), Buj ócskázásnak {598 J náluk is számos 
témás változata alakult ki. Játsszák ők is a Bakfüttyözés (618), Rucák-békák 
(634} a dobó-pattintóGombozás {601), Csipnrkázás ('107-708), Kútba estem, 
kihúz ki {681) rnásait. Van adatunk Tepuból az Adj király katonáthoz (632 -
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633), Cikkezéshez {652), Bűzbefutáshoz (651), Lóhátas labdázáshoz (649), 
Tíz-tizezéshez (643), Guiázáshoz {655), Pittyezéshez (654), hasonló játékok
ról is. Nem kizárt, hogy utóbbiak is az egyetemes játékkincs darabjai. Ám 
az egyezések mellett természetesen különbségekkel is számolnunk kell. Érde
kes pl. a mi énekes-táncos játékainknak megfelelő román réteg. A rendelkezé
semre álló anyagban mindössze két szonos típusút találtam, ezeket is eltérő 
szöveggel. A mai petrillai gyermekek, az Ora�elul-t párválasztóinkhoz hason
lóan játsszák. Ugyanők a hidas-átbúvásos láncsorvonulásos játékot is ismerik, 
ami Ia$i-ban is előfordul, sőt E. Cern�a egy régi töredékes Krassó-Szörény 
megyei változatot is említ (1973.4.). Enek nélküli táncos körjáték a Sirba 
buclucoasa, melyben a válluknál összefontkarú résztvevők, a táncolás közben 
azon iparkodnak, hogy egymást bevonszolva valakivel feldöntessék a középre 
állított vizes üveget. A büntetés kettős: az illető lába megvizül, s ráadásul 
ki is állitják. Tepuból Pamfile 10 olyan játékot említ, amely se nem énekes, 
se nem táncos, szövege is eltérő, sőt részben a cselekménye is, mégis típusában, 
mozzanataiban hasonlít is a mién�hez. A Luminari ca (P. 11.56) pl. a Tüzet 
viszek, ne lássátokra (579) vagy az Eg a gyertya, égre (554) emlékeztet. Egyik 
változatában égő gyertyát, másikban égő szalmaszálat vagy faforgácsot továb
bítanak egymásnak, s akinél kialszik, azt büntetik. �u�lea felhívja a figyelmet 
e játékok nemzetközi elterjedtségére (1972. 405.). Altalában a legtöbb közös 
vonás a futó-kergető körjátékokban van: hasonló a térformájuk, cselekmé
ny ük, de nem énekelnek hozzájuk, legfeljebb ritmikus mondókát mondanak. 

Előfordul hasonló módon a feltekeredő és páros vonulásos típus is. 
Mu$lea magyar és német kölcsönhatást gyanít bennük, s e feltevést a meg
felelő idegen szavakkal tűzdelt szövegmondásokra alapozza (1972. 410). 

A Tepu-i román játékkincsben az értelemfejlesztő és szórakoztató játékok 
előfordulási aránya a miénknél is nagyobb: Pamfile 56 ilyent sorol fel, amiből 
38 beugrató játék. Szembeötlő az ezek funckiójában megmutatkozó különb
ség. Mindarra, amit mi jellegzetes fonójátékként ismerünk, náluk virrasztás 
alkalmával "búfelejtőként" kerül sor. Hasonló alkalmakkor a moldvai: vizan
tcai és szászkúti magyarok is játszanak beugrató játékokat51, s ez lehet megőr
zött régiség vagy román kölcsönhatás is. Egyes román beugratóknak a magyar 
szakirodalomban mását nem találtam. Tepuban pl. az áldozatot bekormozzák, 
majd azzal a biztatással, hogy majmot mutatnak neki, tükörbe nézetik. 
Máskor vízzel szembeöntik, tojással szembefröcskölik vagy trágyába markol
tatják. A tréfa vége legtöbbször ütés, melyre különféle előzmények után kerül 
sor: pl. kezet fognak valakivel, majd gyorsan nyakon legyintik; egymás után 
sorbaülnek (Po�ta merge, P. 1.51.) s ki-ki hátba öldeli az előttelev őt. Az A {ace 
fier ul la capu l cui va (P. I. 48.) játék kovácsa hirtelen megragadja egyik társá
nak a fejét, s az üllőt megszemélyesítő hátába vágja.A .Mifa de vinzare (P.I.50.) 
kimenetele sem más: valaki kanalat tesz a kezefejére, nyelével azt az alkarjá
hoz támasztja -ez a macska -, alkudozni kezd rá, s váratlanül megüti vele 
a gyanutlan szájtátót. Mását, a lovas játékot -De a calul- (P.I.6.) a széki 
magyarok is játsszák, de nem virrasztóban, hanem a fonóban: addig alkudoznak 
egy lóra, amely tulajdonképpen kendővel letakart, előrehajló fiú, aki boton 
cserépfazeket tart, míg a gazda elégedetlenségében agyonüti a lovat, vagyis 
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összetöri a cserepet. A Tepu-iak egy másik játéka: valaki halottnak tetteti 
magát, majd felugrik, s a kíváncsiskodókat nyakon ragadja. A felsorolást 
lehetne folytatni, hiszen se szeri, se száma az ehhez hasonló, sokszor vaskos 
tréfáknak, pajzán mozdulatokkal kísért mulattatásolmak. Az öregember és 
öregasszony (Baba is unche�ul) a lányokat csípdesi, csókolgatja. Tepuban a 
mi páros fonójátékainkra (701-707) is virrasztáskor kerül sor, nemkülönben 
a legény virtuskodásokra (615-629). A Tepu-iaklhidazásos:erlipróbája érdekes 
módon közelebb áll a hódmezővásárhelyi, mint az esztelneki Hidazáshoz (687). 

Bár a románok mozgásos népi játékai viszonylag kevéssé térnek el a 
mieinktől, érdekesség ezekben is akad. Igy Tepuban mind a Bittykövezés 
(597), mind a Kockázás {598 -602} megfelelőjét fiúk játsszák. Az Aluni�-Olt
iak bittykövezéses játéka arra figyelmeztet, hogy az mágikus varázslásnak 
lehet az emléke, legalábbis erre utal a kísérő mondókája: "Isten adja, hogy 
akkorára nőjjön nyáron a kender, amilyen magasra dobom a köveket." (Ion 
Mu�lea 1972. 406.). Ugyanez az indítéka az észak-moldvai asszonyok rituális 
labdázásának is (uo.). Noha Famfile kevés labdajátékot közöl, megemlíti, 
hogy ezek a felnőtt korosztály életét is végigkísérik. A labdázás más adatok 
szerint is fontos helyet foglal el a román játékkincsben. Egyébbént a Tepu-i 
sportszerű játékok hasonlítanak az esztelnekiekhez, s számban sem népeseb
bek. Különösen áll ez a botos játékokra. Különbség inkább a botforgátasban, 
botegyensúlyozásban való versenyzésekben mutatkozik. Népszerűek náluk a 
versenyfutásos témás csapatjátékok is, melyeket Esztelneken már emlékezet 
óta nem játszanak. 

Az időben legfeljebb egy évszázadra, térben pedig mindössze néhány
száz kilométerre kiterjedő játékanyag ilyenszerű, önmagában való összevetése 
felhívta a figyelmünket a kultúrális javak térbeli terjedésének néhány jellem
ző tünetére, anélkül azonban, hogy e mozgás belső folyamatát, az azonosságak 
és eltérések létrejöttének okát felderítette volna. Ehhez ugyanis nemcsak 
e mozgás tárgyait, a hagyományos közösségek létrehozta, avagy befogadta, 
ujjáteremtette sajátos élménymagvú, tartalmú és formájú folklóralkotásokat, 
hanem a természeti és társadalmi tényezők egész sorát. bonyolult hierarhiáját, 
kapcsolódási rendszerét ismernünk kellene. A szintézis megteremtésének ez 
lehetne egyik jövőbeni j ár ható útja. 

JEGYZETEK 

1 A Jóbarát Síppal-dobbal elnevezésű gyermekjáték-gyűjtő versenyének 2700 oldalnyi 
irott anyaga a magyar folklór terület csaknem valamennyi tájegységét érinti. A román anyag 
a petrillai iskolás gyermekek gyűjtése . 

2 A zárójelben szereplő dűlt betüs számok a megfelelő játéknak a Gyermekvilág Esztel
neken c. könyvemben kapott sorszámára utalnak, míg az állóbetűs számok rövidített forrás 
utalások. 

· 

3 Justhné Kéry Bédvig megállapítja, hogy a fogócskák és bújócskák lelki rugója a veszély
helyzet átélése és az oltalom keresés ill. a biztonság megtalálásának egyetemes élményvilága. 
Ezért e játékokat minden nép gyermeke minden nyelven az ősidők óta játssza. 

4 Határmegoszlás müvelési áganként (%-os átszámítás tőlem): 
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Szántó Rét és kert Legelő Erd Cl Terméketlen összesen 

Ol Ol <: Ol Ol Ul>. tn:>, fB2 Ul;>, tn:>, 
.u o.: ·'O o.: ·'O · 'O  o.: ·'O O.: . 'O -' ..... l •Ol ..., ..... l •cG .... � l'"' .... ..... l •cG .... ..... l •Ol ..., ..... ·�o o'-' eGO �� eGO � .... Ol� � .... eGO o�� eGO 

�.c: ;o" cG �.c: .!4 ..r.: o "' �.c: 3-C\1 �.c: �.c: 

Esztelnek 970 6,2 2 263 14,6 2 1  1,3 1 1853 75,7 3 1 5  2,2 15425 
Torja 3 921 44,5 774 9,1 9 0,1 385 3 43,9 238 2,4 879 6 
Alsósófalva 1241 10,3 1138 9,5 1579 13,1 7 847 65,5 1 7 1  1,6 11958 

5 Sa j át, 1971 - 1973 közötti gyííjtéseim. 

ADATTÁR 

IV. ÉNEKES-TANCOS JA'DÉKOK 

Páros játékok 532-535 

533 - 534. Malomszökés: SD . 1 1  leírás. Alsósófaiván több pár áll fel egymás után, akik kezü
ket hátul keresztezile 
535. Süfütyölés (Seprűzés, vetletőzés): SD. 7 leírás. A Kovászna, Szilágy, Bihar és Hunyad 
megyei magyarok körében a játék mozdulatanyaga azonos, a hozzá füződő szöveg viszont 
változik. Alsósófaiván pl. a Rece-rece pogácsa vagy a Gyér szita, gyakor szita kezdetü énekes 
mondóka mellett süfütyölnek. 

A petrillai román gyermekek hasonló játéka a biciklizés: ehhez nem énekelnek, de gyors, 
mondókákkal, felkiáltásokkal biztatják egymást a gyors forgásra. 

Mozdulat utánzó váltó körjátékok 536-542 

536. Nyuszi ül a fűben: SD. 23 leírás. A játékot erdélyszerte ismerik, szeretik. Helyenkint a gyer
mekek összefogott kézzel körbejárnak. Egyszerre több nyuszi is van a körben. Játsszák Torján 
és Alsósófaiván is. 
537 - 538. Gólya néni, hová sétál?: SD. 5 leírás. Felsőrákoson már az 1900-as években játszot
ták kevés szöveg- és dallameltérésseL 
539. Sárváron volt egy kápolna: SD. 2 leírás, a szatmármegyei Gencsből és Erszakácsiból. 
Ezek szövegének van egy plusz versszaka, és szerintük a kápolna Csákváron volt. 
54 0 - 5 4 1 .  Fehér liliomszál: SD. 12 leírás, Kovászna, Hargita, Maros, Kolozs, Szatmár 
és Temes megyéb61. Kovászna megyében jórészt csak az idósebb nemzedék ismeri. Játsszák 
Torján és Alsósófaiván is. Közel áll e játékhoz az Erdószentgyörgyön ismert Móka Sári, mely
nek a szövegén, dallamán kívül a menetében is van eltérés . 
5 4 2. Repülve jön egy madárka: SD. 4 leírás Hargita, Szatmár és Szilágy megyéből, idős adat
közlőktőL 

Párválasztó váltó körjátékok 543-550 

543 .  A pünkösdi rózsa: SD. 6 Jeirás Hargita, Maros és Bihar megyéből. Játsszák Alsósófai
ván is. 
544.  Erik a meggyfa: SD. 9 leírás. A második versszakot más és más szövegváltozatban ismerik. 
Hasonló felépitésü, de más szövegü és dallamú elterjedt játékok: Erdő mellett nem jó lakni, 
Hiába fáj a szíved, Hervadj, rózsám. 
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545. Zöld fű, zöld fű: SD. 25 leírás . Ismerik Torján és Alsósófaiván is .  Noha a román fo rrá
sokban hasonló játékot nem találtam, maga a tapsolás gyakori eleme a romá.n gyermekek játé
kainak 
546. Körben áll egy kislányka : SD. 21 leírás . A mai gyermekeknek sokfelé kedvelt j átéka, és 
több helyen már a 70-80 évesek is ismerték, szerették. 
548-549. Biborkáné (Danikáné ) lánya: SD.  16 leírás . Mind a párbeszédnek, mind az ének
szövegnek több változata van. Nagybaconban pl. a kérő és Bibork áné ·igy vitatkozik: 
"Mert bizony az én lányom olyan hetykes-betykes, kőkapuláb nélkül, arany pálca nélkül ki 
sem mozdul a házból." A kérő : "A maga leánya, a maga leánya ne legyen olyan hetykes-bety
kes, mert maholnap itthon vénül . "  Ugyanitt nem körbe, hanem egyenes· vonalba állnak fel, 
s a leányokat el kell lopni. Alsósófaiván is ismerile Más énckszöveggel játszott hasonló menetü 
játék Gencsen: Szerdán viszik a lányokat. . _ 

550. Hol jársz, hova mész, nagy Erzsébet asszony? : SD. 4 leírás, többek közt Erdőszentgyörgy
ről és Vajdakamarásról; ez utóbbi helyen nem körfogyasztó, hanem váltó körjáték. Játsszák 
Alsósófaiván is ,  ahol Nagy Erzsébet asszony ezekkel a szavakkal viszi magával kiválasztottj át: 
"Ezzel immár elm eh etek, többé vissza sem jöhetek." 

Sétáló-menetelő körjátékok 551-560 

S51. A gazda rétre megy: SD. 14 leírás , Alsósófaivan is ismerik. 
G52. A Bandiné bakmacskája: Hasonló cselekményü és térformájú j áték Alsósófaiván az Ajtó, 
ablak nyitva van. 
554. Ég a gyetya, ég : SD. 5 leírás . Alsósófaiván a megbüntetettek a körben maradnak, és kifor
dulva menetelnek. 

Az égő gyertya motívumával Tepuban is találkozunk: a Luminiírica (P. II. 56.) j átékban 
fíúk-lányok állnak körben és égő gyertyát adnak át egymásnak. Akinél kialszik, azt megbün
tetik 
5 5 7. Dombon törik a diót : SD. 20 leírás . Jórészt az első változatban játsszák, igy Torj án és 
Alsósófaiván is. Egyes helyeken annak, aki leül, vagy leesik, be kell állnia a körbe kollóstojásnak, 
mindaddig, amig más ügyetlen gyermek kerül helyette. Egy másik leguggolós körj áték, a Keren 
bábó Esztelneken annyira töredékes formában maradt fenn, hogy közlésétől a kötetben elte
kintettem. E j átékról Vajdakamarásról érkezett leírás . A Szilágy megyei Ipp falú
ban viszont az alábbi szöveghez párválasztó j áték tartozik : "Kering bábó,f eltört a kis korsó,/ 
kiömlött a borsó./ Szedjed, szedj ed,. szegény ember,/ guggoljon Ie minden emberi/ Szegény 
ember háza,/ füstös gerendája,/ abban lakik Gyöngyösiné,f Hivj átok a táncba!" 
558. Kis kacsa fürdik : SD. 12 leírás . Ezek közül azonban csak a magyardécsei (Beszterce m. )  
és  az  alsósófalvi kifordulós, a többi párválasztó j á ték Az alsósófalvi változat szerint egy gyer
mek a soron kivül járkál egy kendővel. Akit az ének utolsó szavánál megérint, az kifordul. 
559. Lánc, lánc, eszter/ánc : SD. 32 leírás . Ugyanilyen típusú j áték az Arapatakon és Kézdiszent
léleken is kedvelt Arraráncon cérna, valamint Maros megyében az Ostor ing. 
560. Süssünk, süssünk valam it: SD.  14 leírás. Ugyanigy játsszák Torj án. Alsósófaiván csiga
vonalba a Cs örgesd meg az aranyláncot! éneklése körben tekerednek fel, maj d a legkülső gyer
mek megfutamodik, s az erős rándítástól az egész lánc szerteszakadozik. Hasonló menetü a 
Kutas kerekes és Bél, bél, gyertyabél énekkel kisért játék is .  

· 

A -tepui román gyermekek is a De a pinza párbeszédes játékuk végén feltekeredtek A 
feltekeredett csigát a baba (öregasszony) botj ával meg akarja verni,  s erre az alakzat gyor
san szétbomlik, a j átékosok elszaladnak (P. I. 28.). 

Hidas-átbúvásos játékok. 561-565 

561-563. Nyilskaprzzás (Bújj, bújj, zöldág) : SD. 55 leírás . Alsósófaiván és Torján is j átsszák, 
utóbbi helyen csupán a Bújj, bújj , zöldág átbúvásos részt (ll. tipus) . A kérezkedés motívumát 
rőleg Kovászna megyében ismerik, de j átsszák Alsósófalván, Szilágy és Szatmár megyében 
jS, továbbá a moldvai Cserdákon. 

A románság köréből átbuvásos, ének nélküli párbeszédes j átékkal (De a pinza) már 
Tcpuban találkozunk, mcly feltekeredéssei végződik Ugyanezt j átsszák Viiceaban is, de itt 
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nem tekerednek fel, hanem addig j átsszák, mig mindenkiből "h íd"  lesz (P .  I . 28, 1 1.41 ,  111 .17  - 1 9) .  
Hasonló j átékuk a macedo-románoknak i s  van. Csernovitz vidékén három "kő " között vonul
nak át, maj d a j áték táncban végződik (P.  I I I .  23). Az esztelnekivel rokon a petrillai román 
gyermekek Podul de p iaira hiclas j átéka, más szövegű és dallamú kisérő énekkel, ez arról szól, 
hogy a hid összeomlott, de maj d szebbet, tartósabbat készitenek helyette. Ugyanezt a j áté
kot találta meg E. Cernea Ia�i környékén ( 1973 .  4 . ) ;  megtalálhatók benne az esztelneki átbu
vós j áték 2, 3, és 5-ös motívumai . Ugyancsak Cernea hasonló töredékes j átékot talált Krassó
Szörény vármegyében is (uo). 
564. János úr készül :  SD. 1 leírás Magyardécséről, (Beszterce m.)  A bukovinai román gyer
mekek Podul minilor (kezek hídj a) j átéká ugyanilyen a térformáj ú .  (P. I I I . 22, 23). 
5 6 5 .  Bújj, bújj medve J: SD. 3 leírás Zetelakáról, Etédről, Alsósófalváról, ahol régi j átéknak 
ismerik, de ma is j átsszák. 

V. MOZGÁSOS VAGY TESTEDZÖ JÁTÉKOK 

Futó -kergető játékok (566-588) 

5 6 6 .  l{ ergelőzés : SD. 80 leírás. Jellegzetes elnevezései : Guggolós cica, csűr ös c ica, Fához fogós 
cica, Stoppos cica. Alsósófaiván is két változatban van meg. 

A j áték a románok körében is elterj edt. Tepuban De a prinsui a neve (P. I .  31 - 32, I I I . 
1 9) .  Vannak macedo-román és aromán változatai is (Papahagi 102 - 103).  
5 68. Sasozás, ülüzés. SD. 60 té más kergetőzés leírás. Elnevezései : Fekete-fehér, Nyulazás, Gólya 
és békák, Háborúsdi, stb. Torj án és Alsósófaiván is több változatuk ismert. 

A románoknál, amint a Ha9deu által indított kérdőíves j átékgyűjtési akcióból kiderül, 
mindenütt ismertek a Clo$ca :;i pui ,  vagy a Gaia $Í uliul és más, hasonló témájú kergetőző j áté
kok (Mu9lea 415 - 422) . A De a slina régi román j átékban (F .  Silva 1 6 .) juhok és kutyák sze
repelnek. A tepui gyermekek Oastea j átékukban kötéllel kergetőznek, és így ej tik foglyul egy
más katonáit. 
569 - 5 7 0. Hess ki, vess ki, libáim (G yertek haza, libuskáim J ) : SD. 59. leírás . Az alsósófalvi 
változat cselekménye és kötetlen párbeszédes része réven a Poszlózásra ( 59 3 - 594 ) emlékez
tet. A múlt században megyénkben is volt egy, ma már nem ismert befej ező motívuma a j áték
nak. Két j átékos követségbe ment a farkashoz, hogy adj a ki a p ipéket, mert born yu::ik a tehe
nük. Erre a farkasok "hess el l "  kiáltással hazabocsátották a libákat (Török 9) .  
5 7 1 . Érd utól, kakas, a tyúkol J :  SD. 3 leírás, köztük 1 - 1  Felsőrákosról, ill. Alsósófalváról. 
Ismert j áték az aramánoknál (Papahagi 85 - 86) .  Hasonlóságot mutat, de nem azonos a Ha9· 
deu által gyüjtött Topora!Ju (fej szés) j áték, amelyben addig forognak körbe, egymás kezét 
fogva, amig az egyikük elesik, s ezt kikacagj ák (Mu11lea 406 - 4 1 8) .  
5 7 2 - 5 7 6 .  Héjázás (Mil keversz, t e  ülü?) : S D .  35 leírás . Ismerik Torj án é s  Alsósófalván. Tor
j án a csirkék ezzel a mondókával kezdik a j átékot : " Száll a héj a magasan l Földre röppen hami
san. "Maj d a végén, ha a héj a nem tudta elfogni őket, az anya "Hess, hess ! " - et kiabál, a csir
kék pedig kórusban mondj ák : "És a héj a éhesen 1 Továbbrepül kéj esen ". Alsósófaiván két 
változata van : a Mil ás, ülü? és a .f.I/Iit ás, cigán y? A Török Ferenc által leirt múlt századi j áték
változat végén a tyúk mondókáj át : "Kendermagot ropogtatok f Add vissza a tyúkj aimat r /"  
a héj a és a kotló dulakodása követte (Török, 93) .  

Ha�deu gyűj téséből kiderül, hogy e j átékot a román gyermekek az ország egész terüle
tén j átsszák (Mu�lea 41 5), ugyanúgy az arománok és macedo-románok is (P. I. 32, I II .  19 . ,  
Papabagi 1 1 7).  A te p ui De a p u iul  !} i  ga ie j á ték cselekménye csak abban tér el az esztelneki 
Héjázásétól, hogy benne a tyúk és a héj a hosszasan kötekedik egymással : " D e  én kikaparom 
a szemedet ! - Igen én neked" stb. Az 5 7 2. sz. j áték láncszerűen szerkesztett párbeszédével 
hasonló felépítésü a tepui Podul popi i  j áték szövege, amelynek szintén van macedo-román 
változata is (P .  I. 30 - 3 1 ,  I I I .  1 9 .). 
5 7 7. Cegapecc (Hátuls ó pár, előre fuss J :  SD. 81 . leírás. Ez a közkedvelt j á ték azonos egész Erdély
ben, csupán a cica felkiáltása változik. Igy : "Ceguláré cegapecc", "Hosszú cica hfrivel, f tej be 

laska levi vel" stb .  Csupán Alsósófaiván van egy érdekes változata : itt angyalt és ördögöt válasz
tanak, s a  j átékosoknak megegyezés szerint kétszer-háromszor végig kell szaladniok a sor mellett. 
Aszerint, hogy ki ér vissza hamarabb, az ördögéi, vagY az angyaiéi lesznek, Ezek a végén össze
roérik az erej üket. 

17 - ALUTA XII-XIII 
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Azonos menetü, de más szövegü j áték az románoknál a Tein malein (P. I. 23.). Némikép
pen hasonló a Luminiírica régi j áték (F. Silva 21) ,  melyben a kerget(S égll gyertyát tart. A 
futó párnak össze kell ütnie a gyertya fölött a tenyerét, maj d tovább szaladnia. Aki hama
rabb visszaér a gyertyához, a kergetővel a sor élére áll. 
5 78. Túl a vízen van egy ház: Az erdélyi magyar gyermekek körében e j átéknak csak a szö
vege ismert, mint kiszámoló mondóka. Valamennyire hasonlit e j átékh oz a Tepu-iak Ogorul 
$i iepurile j átéka, melyben a futókat szalmaszállal sorsolj ák ki . Ezeknek a körön kivül egy 
bizonyos távolságig kell elszaladni ok (P. I. 26 . ) .  
5 79. Tüzet viszek, ne lássátok J:  SD. 43 leírás . Torj án és Alsósófaiván is  ismerik. 

A románoknak is  vannak kendős j átékaik, de azok ének kíséret nélküliek. Mind Tepu
ban, mind a macedo-románoknál a kendővivő a körön belül sétál bogozott kendőj ével. Azt, 
aki nem vette észre az eléj e dobott kendőt, megverik. (P .  L 25 .  De a m i$Ca ) .  Körbeszaladnak 
a Fuga in do i elnevezésli román j átékban is (F.  Silva 34. ) .  A körön kívül futó j átékos m egé
rinti valakinek a hátát, ez ellentétes irányban kezd szaladni, s aki hamarabb odaér, az foglalj a 
el az üres helyet. Egészen más típusú, de a tűzvivés tényére emlékeztető j áték Tepuban a Lum i
nlírica (P. I I .  56.) halottvirrasztó j áték. A körbeült j átékosok égő szalmaszálat, gyertyát, vagy 
égő forgácsot adnak gyorsan kézből kézbe. Akinél kialszik, azt megbüntetik (P. ll.  56) .  
580 - 581.  Elvesztettem zsebkendőmet: SD.  50 leírás, a szövegben és dallamban kisebb eltérések
kel. Alsósófaiván is  csókkal kell kiváltani a ledobott zsebkendőt. Megemlíthető még a macedo 
románok Tusca c. j átéka (P. III. 17.). Itt scm énekelnek hozzá. 
582. Benn a bárány, künn a f'arkas, f'uss !: SD. 79 leh·ás . .Játsszák Torj án és Alsósófaiván i s, 
az előzetes párbeszédet azonban csak Bardócon (Kovászna m. )  és Nyárádselyén (Maros m. )  
j elzik. Zetelakán és  Kérnerben répát ás  a bárányka. Helyenkint 3 - 4 soros mondókával bíz
tatj ák a báránykát, kergetik a farkast. Tepuban a De a mita $i $Oarecele elnevezésű j átékban 
a cica kergeti körön belül az egereket (P.  I . 20). Az aromán gyermekek j átékának szereplői 
a kopó és a nyúl. Fogaras és Máramaros megyékben a Lupul  $i m ielul esztelnekivel azonos 
j átékot is ismerik (Ha�deu kérdőíves gyiíj tése alapj án I. Mu�Iea, 421) .  F. Silva j átékgyiíj te
ményében (21 . )  a Gaia si turturica úgy kergetik egymást, hogy a körben állók kézfogás nél
kül engednek utat nekik . 
5 83.  Kecske ment a kiskertbe : SD . 3 leírfis Alsósófalváról, Ze te lakáról é s  Torjáró l. Utóbbi 
adatközlője 1 972-ben 79 éhes volt. 
5 8 4 . Posztózás : Helyoserés, ill. futó-kergető tipusú körjátékok a De-a ciíru$a$ii és a De-a 
bortanica l (F. Silva 23). 
585. Beültettem kiskertemet: SD. 26 leírás . .Játsszák Torj án és Alsósófaiván is .  Hasonló a Hog y  
a csibe, hogy? énekes j á ték is.  
586. Üsd a harmadikat : SD. 38 leírás . Alsósófaiván a futó és kergető ellentétes irányban sza
lad, versenyez, hogy ki ugrik be elsőnek valamelyik j átékospár elé . Tepuban és az arománok
nál a j áték neve Dupií al do i lea sau al tre ilea (P. III.  24), ugyanez Papabagi gyüjtésében az 
arománoknál (92 - 93). .. 
487. Nyulak, ki a bokorból J: SD. 25 leírás. A j áték eléggé elterjedt Hargita-, Kolozs-, és Bihar 
megyében. Alsósófaiván nem gyermekek alkotj ák a bokrokat, henem földreraj zolt körök helyet
tesítik azokat. 
588. Mókusok, ki a házból ! :  SD. 2 leírás Árapatakról és Zetelakáról. A petrillai román gyer
mekeknél Piísiíricií, mulati cuihul felkiáltásra a "madárkák" repülnek ki a fészekbőL Az aro
mánok is ismerték ezeket a helycserés j átékokat. 

Elbújásos já.tékok 589-594 

589. Budákolás (Bújócskázás) : SD. 97 leírás . Mindenütt ugyanúgy j átsszák, csupán a hozzá
j uk tartozó kiszámolók élnek nagy változatosságban. A De a ascunsul  j áték a románokn ál 
is általános. Tepuban, ahol még este is buj ócskáznak, a l esőre ilyenszerií átkokat szórnak :  
"Ugorj on ki a szemed" (P.  I. 2 . ) .  A petrillai román gyermekek, akik többnyire együtt játszan ak 
a magyarokkal ,  a hunyót szintén hun yónak nevezik. 
590. Jpicsapázás : SD. 32 leírás . Az erdélyi gyermekek az Ipicsapázást általánosan ismerik, 
szeretik. Kovásznán, ha pásztorkodó gyermekek j átsszák, a hunyó fiízfakéregből készült leürt
j ével j elzi, hogy elindult keresni . Az alsósófalvi gyermekek a lesőnek megvakulást, keze, lába 
eltörését kí vánj ák. A Tepn-i és petrillai román gyermekek is j átsszák. 
5 9 1 .  Pisztolyozás : SD. 16 leírás. Hasonlóan perregleiőznek, háborúsdi znak, partizónaznak j áték
pisztollyal az ojtozi, széki, detrchemtelcpi gyermekek. A moldvaiak sp ionyoznak. A Tcpu-i 
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román gyermekek ugyancsak j átékpisztollyal j átsszák a Vinátoral $ i  iepurele j átékukat (P. I. 6,9) 
592. Rablózás : SD. 10 leírás, többek közt a Kovászna megyei Ojtozból, a Hargita megyei Zete
lakáróL Egyes helyeken az elfogott rabJókra börtönbüntetést rónak ki, pl. 5 évet, ami 5 
percnek felel meg. Ha ez letelt, mehetnek megint j átszani . 

A Tepu-i De a hotii j átékot nagyobb legények j átsszák, sőt régen az idős emberek is tol
vaj oztak marhaőrzés közben, olykor egész nap étlen-szomj an. A j áték végén a bölcsködő le
gényt megbotozzák és megverik. Macedo-román változatában tolvajok és csendőrök állnak 
egymással szemben (P.  L 14 - 15 .  I I I. 6.) . 

Szerepjátszó játékok 593--595 

59 3 - 594. Posztázás ( Ken yerezés ) :  SD. 45 leírás. Századfordulói h áromszéki változata az 
alábbi mozzanattal volt gazdagabb : A kenyereket számbavevő pokol és menn yország igy beszél
gettek : 

- "Hol a kenyér, pokol ? 
- Megettem, megittam, felét koldusnak adtam". (Török 7) .  

Legközelebb e vaJtozathoz az alsósófalvi áll, melyben az ördög hordj a el a kenyereket, és amely 
szintén tartalmaz kötött párbeszédeket. Erdélyszerte sok a motívumaiban az esztelnekinél 
gazdagabb változat. Érdekes a j átékzáró mozzanat, melyet Kézdivásárhelyen ismernek : A 
A kenyérlopó elbuj ik a kenyerek mögé, az asszony és a l eány keresésükre indulnak. Kérdezős
ködésükre : - Hány lépés ? - a j átékosok felelik : (pl . ) - Huszonöt - amit pontosan kimér
nek, maj d  visszaj önnek. Végül a kenyérlopó kibúj ik s szaladni kezd. A j átékosok üldözik. Aki 
megfogta, az lesz a következőkben a kenyérlopó .  
5 9 5 .  Virágnevezés : SD. 90 leírás . Alsósófaiván és  több más faluban az angyal aranypálcával, 
az ördög vasvillával érkezile Az Esztelnekkel szomszédos Polyánban a tündér és sárkán y hordj a 
el a virágokat. Ahol megvan a szitálás mozzanata, ott inkább a " Nézz az égre, f Köpj a föld
re l Fordulj egyet, s ne nevess" mondókát mondj ák hozzá. Legtöbb helyen az ördögöket 
nem büntetik meg. Török Ferenc szerint megyénkben a múlt században Nagyajta környékén 
is szokásban volt a " Gyír szita, gyakor szita" mondókával kísért szitálás ; a ken yereket szi
iálták meg az előző, 593.  sz. j á ték kapcsán (17) .  
Tepuban A Zanga zanganelli j átékban (P .  L 50 - 5 1 )  Isten és az ördög válogatj ák a virágokat. 
A j áték lényege ugyanaz, mint az esztelnekíé, de a zárómntívuma a két csoport erőpróbáj a 
- az egymás elhúzása - úgy, ahogy Esztelneken a Bújj, bújj, zöldágiJan (561 - 553.)  szak
ták. Külön j átékként szerepel az ördögök futása (J ocul draci lor ) , de itt a büntetést nem az 
angyaloktól, hanem a főördögtől kapj ák, aki ostorával hátrasújt ráj uk és fej bevágj a (P.  I I I .  
22). Az aramánoknál az angyal és  ördög szerepe ugyanaz, mint Esztelneken. 

A moldvai csángók is  ismerik a virágmagozási, de itt a macska hordj a el a virágokat. Meg
j elenését azzal j elzi, hogy megveri a féreg hátát, s az azonos p árbeszéd a macska és egér közt 
folyik le.  

Kézügyességi játékok 596--607 

59 7. B itiykövezés: SD 61 leírás. Jellemző j átékeszköz a bárány lábujj perece, a begycsoni. Alsó
sófaiván mondókával kisérik a dobásokat : "Bot, botozd meg, ásó, ásd meg, gereblye, gereblyéld 
meg, bak, csípd meg, macska karmold meg". ' 

A románok legrégibb j á tékaik köz t emlegetik, és varázserőt is tulaj donitanak a bárány
csontokkal j átszott Cioalele de a arsicele, De a busoaica j átékoknak Tepuban ötféle változa 
tát is ismerik (P. IL 44). Helyenkint hat kővel j átsszák. Többféle változatát ismerik a Dolj , 
Prahova megyei románok és az arománok. 
59 8 - 600. Ereszigetés (Pénzezés, p iculázás ) :  SD. 18 leírás. A j átékot Torj án gurigáZó néven 
ismerik. Játsszák Alsósófaiván is. Tepuban In bunhii  a neve és ugyanúgy megy, mint Esztel
neken. Az arománok is pénzeznek (P.  L 3. Papahagi 90). 
601. Gombozás: SD. 18  leírás. Alsósófaiván a gombot "Csökbe, !ikba ! "  felkiáltással dobj ák 
a lyukba. Moise Fulea szerint az erdélyi románok már 181 5-ben j átszották a j átékot, akik diót 
vagy követ dobtak a lyukba. Kővel dobnak Tepuban is a Popicul j átékban, mig Iasi megyé
ben az In bunghii j átékban gombot pattintanak (P .  I .  3 1 .  I I I .  1 9). 

17"! 
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602.  Golyózás : SD.  10 leírás . Torján és Alsósófalván, továbbá Beszterc e - Naszód és Biha 
megyékben j átsszák. Hasonló j áték Tepuban a Cioaca (P .  IL 44). 
603. Gomb{oci : SD. 3 leírás. Ritkábbarr Hargita és Beszterce megyébcn fordul elő. 
604 - 6 05. Bicskapapozás :  SD. 30 leb·ás. Az L változatot, mely szerint a sikeres bicskavetés 
j utalmaként a j átékosok kampójukkal függőleges irányban, felfelé lépve közelithetik meg 
a célt, Háromszéken a századfordulón is j átszották (Török 24 . )  A SD. h árom leírása közül 
kett{l innen - a Menn ybemenőzés Szárazpatakról, a Bicskázás Erdőfüléből - , egy pedig - az 
Egben yúló - Cískszentkirályról került . Más erdélyi falvakban csak a I I . változatot ismerik : 
ebben a j átékosok vízszintes irányban haladva közelitik meg a célt . A moldvai magyarak 
Papozása, ill. Siípiíligázása is ilyen. Itt a vesztest szintén vizhordással büntetik. Az arománok 
kétféle bicskaj átékukban - Chi va eu paradisu i és C u sufita - szintén vízszintesen lépnek a föld
bevert cölöp felé (Papahagi 107 - 108.) .  
606. Kotázás : A földkivágás motivumát Hargita megyében Rugonfalván, Csíkrákoson és 
Zetelakán j átszották. Török Ferenc (13)  leírása szerint a múlt században a nyertes a szomszéd 
gödréMI vágta a földet, de csak egy lélegzetvételnyi ideig, amíg az azt nem mondta : " brs", 
maj d a saját · lyukába tette. 
6 0 7. Skatulyázás (Pattogtatás ) :  SD 3 leírás Zetelakáról, Magyarnem egyéJ-ől és Detrehem
teleprdl. 

Ugró-szökellő játékok 608-614 

608 - 6 12. Szökdösődés (Kockázás, emberezés ) :  SD. 79 leírás . Olyan változatai is vannak, amelye
ket Esztelneken nem ismernek. Megnevezése is különböző, igy : iskoláznak, sántáznak, s'!,ök
décselnek, koccoznak. Torj án egy, Alsósófaiván három változatban j átsszák. Leggyakoribb a 
nyolc kockás, de van tizenkilenc kockás ábrájú j áték is. A moldvai csíingók Pusztinán hat 
kockában sotron yáznak, s ismerik a hét kockás vállas, két karos alakot is. Itt sem szabad léniára 
rúgni . A sikeres hátradobásnál nem házat, hanem virágot foglalnak, s b ele is raj zolj ák ezt. 

A Tcpu-i román fiúk Sodronul j átéka tíz kockás (P.  I .  34 - 35 . ) .  Itt a központi kocka a 
"pokol", s a széleken félkör alakban "tüzek " vannak, ahová a kockát bebodni tilos. Macedo
román változatai is vannak (P.  I I I . 20). A petrillai román gyermekek, s helyenkint a magya
rok is a követ lábfej re, tenyérre, kézfej re, ökölre, fej tetőre helyezve dobják, maj d felfogott 
lábszárral is ugornak. Arra, aki lebukik, azt mondj ák : buktátál. 
6 1 3 - 614 .  Szökőkötelezés : SD. 37 leírás. Legáltalánosabb megnevezése a Pirikötelezés. Minde
nik j átékos nevet k:tp : Piri, Zoli, stb. E nevek ütemes kórusban való ismételgetése nemcsak 
az ugrás ritmusát szabj a meg, hanem kij elöli a következő ugrót is. Akinek a nevénél hibázik 
ugyanis a soronlevő, az ugrik be helyette . Alsósófaiván is igy j átsszák. A petrillai román gyer
mekek La coarda nevű ugrój átékukban sok verses rigmust mondanak. Ugrás közben forognak, 
megérintik a földet, kezüket felemelik, megfogj ák a cipdjük orrát, stb. 

Testgyakorló, virtuskodó játékok 615-629 

6' 1 5 .  Talicskázás : A román gyermekek is  j átsszák . 

6 1 6. Dobolás : A románok is j átsszák. 
6 1 7. Máktörés ( Borstörés ) :  SD. 4 leii·ás . Tepub an De a luna néven ismerik, párbeszéd kiséri. 
Vrancea megyében halottvirrasztáskor kerül sorra. Macedo-román és aromán változata is van 
(P. I .  18 - 19,  74 - 75, II. 80. ) . 
618 .  Kecskét ugrás (Bakfütly özés ) :  SD.  10 leírás főként Hargita és Kovászna megyéből. A 
moldvai magyarak Templomfalván kápráztak, Szászkúton káposztát vágta/c. Hasonló a Tepu-i 
gyermekek De a capra j átéka, amelyhez olykor köralakban állnak fel. Ploiestiben Bon jour
nal a j áték címe (P .  L 54 - 55, L 67 . ,  F. Silva Sta{cla caprei ei men versenyző csapatj átékként 
ismertette . Macedo-román válto zata is van. 
fi19. Szénaboglya, kalongya : SD. 5 leírás. Tepuban Teasa néven j átsszák (P. II .  78.). A serdü
lőkkel való gyúnyűzésnek is egy formáj a ez. Ha beáll a hórába egy olyan kisebb legényke, aki 
még nem való a n agyleányok, nagylegények közé, lcfektctik, ráfeküsznek a hátára, hasára . 

fi 2 0. Kidobás : SD. 2 j átélc Ze telakán J,epén ycvés a neve, s kidob áskor azt mondj ák : "Meg
sült a lepény". Tepuban De a lurml néven j átszották (P .  I. 53. ) . 
62 1 - 6 2 9 .  [ Virtusko d ások] : Az erdélyi gyermekek nem írtak le virtuskodó j átékokat. A Tepu-i 
román gyermekek a botforga t ást, (P.  I. 53,  I I .  33) az összetett lábbal magasba ugrást és a könyök 
támasztás nélküli felülést gyakorolták virtuskodásból.  
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Küzdő-vetélkedő játékok 630-640 

630. Lovasháború : SD. 24 leírás főleg Hargita megyéből. A j áték címe változó :  Huszározás, 
Lovagozás, Ló és huszár, Párháboní , Alsósófaiván Csigiri lo vazás. Helyenkint változó szövegü 
civódó párbeszéd előzi meg. 
631. Húzócska ( Vettetőzés, vonatozás ) :  SD. 15 leírás . Erdélyben mindenütt j átsszák. Hargita 
megyében kígyófarkazásnak nevezik. 
632 - 633. Adj (küldj ), király, katonát l: SD. 71 leírás. Torj án, Alsósófaiván ugyanúgy játsszák 
mint Esztelneken. Egyes helyeken azonban egyszerre csak egy katonát lehet leszakítani. 
Tepuban is azonos a j áték De a tara néven (P.  I. 36, I I .  43 . ) ,  de nincs párbeszéd a királyok 
között, Suceavában viszont van : "Mit adsz király? Harcot ! stb " . A petrillai román gyermekek 
ugyanúgy j átsszák, mint Esztelneken. 
6 34. Rucák-békák : SD.  1 leírás Alsósófalváról, ahol a réce-rucák kiizt labdával folyik a küzde
lem. A románok hasonló régi j átéka a Momeata (F. Silva 3 1 . )  ahol a j átékosok felállása 
azonos, de feladatuk más : középre szaladva egy botot kell elragadniok, amit a j átékvezető 
elengedett. 
635.  Versen yző játék : SD.  5 . Torj án Visszaszerzell labda a j áték címe, ahol sapka helyett labda 
a célpont, Agyagfalván Sapkázás. Más a j áték menete, de mot!vumaiban valamennyire hasonló 
a Tcpu-i Dc a cucu, melyben szintén sapka a célpont (P .  I. 10) .  Még k özelebb áll hozzá a Lupul 
� i  icdu l (F. Silva 33.) ,  amelyben az ellopandó gidát szintén kalap j elképezi. Ebben a győztest 
a legyőzött nemcsak megérintheti, hanem utána is szaladhat a vonaláig, hogy megfossza őt 
a j ó  ponttóL 
636 - 637. Kelj fel, Jancsi ! :  SD. 25 leírás. Különösen Hargita megyében nagyon népszerű. 
Alsósófaiván libalépést, bolhalépést mérnek J an csira. A román gyermekek Petrilián ugyanúgy 
de más felhívással : " Incetu, incetu, f se varsa ot et u ! " játsszák. 
640. Zsákbafuiás : SD.  2 leírás, Oj tozból, ill . DetrehemteleprőL De a implicita címen mint 
régi román j átékot F. Silva is eml í ti (28) . 

Labdajátélwk 641-661 

61 1.  Tisza, Duna, Dráva, s�áva : SD. 26 leírás. A szomszédos Kézdiszentléleken térdelés, 
féllábra állás, félkéz hátratevése a büntetés. Alsósófaiván nem egymásnak dobj ák, hanem föld
höz ütögetik a labdát, maj d minden szónál egy másik, a következő gyerm ek kapj a ki. 
642 .  Kakaskázás : SD. 9.5 dobó-kapó labdaj áték leírás különböző címeken, amelyek változa
tos témáj úak. Különösen Hargita megyében kedvelik. Torj án Künnkap ósdi a neve, Alsósó
falván több változata is van . Tepuban hasonló j áték a Prinsuf m ingei P. I. 32. Petrillán 
az Unde-i s ita, melyet körben j átszanak . 
64 3. Tíz-lizezés : SD.  64 leírás. Erdélyszertc sokféle néven ismerik, mint Labda iskola, Tanáro
zás, Otögetős, Alsósófaiván Házazás, Torj án Pallanj bolha, s változik a mozdulat anyaga csak
úgy, mint a hozzáfűződő mondóka szövege. Pl. "Tepsi, tekeri, h'osszúlaska, kislaska, nagy
hegyes", vagy : "EgyelőrejKétkettőrefHárom hatrajhat kilencre, jÜsd ki tízre/Tizenegyrej 
GyertyatartójVaskoppantó ". stb. A román gyermekek Tepuban a Glií.s ile (P.  I. 9 . )  eimen 10 
"osztályt j árnak ki" .  Közben tapsolnak, láb alatt dobnak, háttal fordulva is ütnek. Petrilián 
Vale de perele címen tíz-tízeznek . 
64 4 .  Célozás ( Parlizánozás ) :  SD. 37 leírás. Többféle változata van, aszerint, hogy lábra, ka
pura vagy más célpontba dobnak ; a j áték címek ennek megfelelőn : Kapuradobás, Hábo
rúsdi, Lábasdi, stb . ,  Torj án Fog yasztó. Itt kb. 30 m-nyi távolságból célozzák a sorban feJálli
tott kal o nák lábát. Akit eltalált a j átékos, le van lőve. Alsósófaiván is több változata van. 
646. Országozás : SD.  84 leírás . Többé-kevésbé hasonló módon j átsszák, cime változatos : Or
szág-világ, Töröközés, Célozás, Fulósulág, stb. A románoknál régi hagyományos j áték a Stana 
(F.  Silva 31 ) .  Erre a szóra kell a j átékosoknak úgy megállniok, hogy a dobó a hátukat megcé
lozhassa. 
64 7. Tiizelj-tüzelj l: SD. 24 leírás . Cím változatai : Tíízvárosdi, Felkiállósdi. Az alsósófalvi Tüzelj
tüzelj j át ék az esztelnekivel azonos. 
648,  Lovas d i ( Lovazás ) :  SD. 12 leírás, főleg Hargita megyéből. Címváltozatai : Csigir i lova-
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zás, Huszározás. Nem mindenütt egyformán j átsszák. Igy Alsósófaiván már a labda elej tése 
j ogot ad arra, hogy az összes lovasok helyet cserélj enek. Másutt, mint megyénkben Angyalo
son, ha a labdát elej tő lovast sikerült megdobni, az összes j átékosok helyet cserélnek. A ro má
nok a hasonló Caii si ciíliíret i  labdaj átékot szintén nagyon régi hagyományozódott j átékként 
ismerik (F. Silva 30 . ) .  Tepuban De a ciíliírila a neve (P .  I. 54) .  A lovak itt arra törekednek, 
hogy a lovasokkal elveszittessék az egyensúlyt. 
649. Loptaütős loptázás:  SD. 19 .  leírás . Egyes változatai cselekményesek,  vagy valamilyen 
szabállyal kapcsolatosak. Torj án a j átékosok köralakban helyezkednek el, és a középen álló
nak dobj ák a labdát, aid azt visszaüti mindaddig, amíg visszadobáskor a labda meg nem érinti 
a lábát. Akkor helycsere következik. A templomfalvi és szászkuti csángók is kedvelik. Parn
file is a labdaütős labdázást erdélyi j átéknak ismeri és igen gyakorinak mondj a mind a 
román, mind a magyar gyermekek körében . De azért Tepuban is volt h asonló játék, a De a 
mingea in cuc (P.  I. 20 - 23 . ) .  
6 5 O .  Süntérezés ( kut  y ázás ) :  SD.  37  leírás . Egyik legismertebb,  legelterj edtebb labdaj áték. 
Cfmváltozatai : Kotlózás, Cigán yozás, Kutyázás, s_tb. Játsszák Alsósófaiván is, ahol a süntér
nek a kutyák segitenek a labda után szaladni. Arapatakon nagyon régi eredetűnek tudj ák 
a Hóhér és hóhérszolga elnevezésű j átékot. Itt is segítenek a hóhérszolgák a hóhérnak, de  ha 
megtévesztésül a labdát valamelyik hóhérszolga dobj a a j átékosnak, s az elfogadj a, bünte
tésből kiesik a j átékból. 
6 5 1. Bűzösdi ( Bűzbefuiás, bűzbefutó labdázás ) :  SD. 24 leírás . Erdélyszerte főleg az idősebb 
nemzedék ismeri Kifutózás, Nagybűz eimen is .  Játszották Torj án és  Alsósófaiván is. Különb
ségek főleg a kiesés és csapatcsere feltételeiben adódnak, egyébként a j á ték menete azonos .  
A Tepu-iak Ho ina csap atj átéka csak a felállásban különbözik ; a kinti j á tékosok a labda k ido
bási vonalának két oldalán szétszórtan helyezkednek el (P. I .  1 3 - 14 ,  I I I . 5 . ) .  

Itt vesszük számba a j átékkezdő csapat kisorsolási módj ait i s .  Az Esztelneken említette
ket úgyszólván mindenütt ismerik Erdélyben. Ezek mellctt az S D .  versenyzői a a következő j á
tékkezdési módokat írták le : 

a) Ki húzza a rövidebbet ? Egy j átékos egyik markában hosszabb, másikban rövidebb 
fűszálat fog a kezében. Mindkettőnek egyformán kilátszik a széle .  Az egyik csapatvezető húz. 
Ha rövidebb szál j ött ki, a csapatj a kinti  csapat lesz. 

b) Az ütőbotokat lábfej re teszile Aki messzébb dobj a, az kezd.  

c )  Aki legmesszebb elüti a labdát, az kezd. 

d) Disznázásnál (6 6 1 )  az összes ütőbotok a benti gödörben vannak. Egy meghatározott 
j elszóra mindenki kikapj a és lyukat foglal . Akinek nem j utott lyuk, az lesz a disznópásztor. 

A románoknál szintén ősrégi j átékkezdő a botfogás (F. Si lva 13 . ) .  Háromszor fognak 
Tepuban is. A De a balanea j átékukban guggolva dobi1ak egy hosszú bottal, amelynek egyik 
vége keskenyebb. Ezzel szokták azt is kisorsolni, hogy ki j átszik, és ki őrzi az állatokat, azaz 
ki nem ér el a célig ?  Ismerik a pénzfeldobást, s a fej -írás szerinti sorsdöntést. Ezt az aromá
nok is gyakorolj ák. Tepubah van m(� g  bothúzás, szalmaszál húzás összettett tenyérbőL A Soti 
ori fiírdií sorshúzás is szokásos, itt ki kell találni, hogy melyik a p áros és melyik a páratlan. 
Aki a feldobott botot minél mcsszébb üti el, vagy botj ánál fogva elhúzza a másikat, azé a kezdő 
csapat (P. l. 53. II .  42. I I I . 47 . ) .  
6 5 2 .  Cikkezés (Cikkesdi ) :  SD.  59 leírás . A romániai magyarole rriindenütt ismerik, de  legtöbb 
helyen, így Hargita megyében is Kól yázásnak, a moldvai Csíkfalván Porkázásnak, Pusztinán 
Gurkázásnak nevezik és helyenkint nem labdával, hanem fából készített kis kótyafával dob
nak. Máshol labdával is, kótyafával is cikkeznek Helyenkint a labdát nem ütőfával, hanem 
tenyérrel ütik vissza. Nyúj tódon akkor is helyet cserélnek a cikkesek a dobó-kapóval, ha azok 
a labdát kikapták, mielőtt a cikkes visszaüthette volna. Alsósófaiván mind a labdás, mind 
pedig a kótyafás j áték ismert. Labdafa összeütéskor a cikkesek ezt mondj ák : "Cikra, cikra 
reá l "  A moldvai Flore�ti-en nyolc curka és  két dobó j átékos van. 

Tepuban J\!Iingea in trei ,  Mingea in palru a hasonló három, ill .  négyszemélyes labdaj á
ték neve. Fagolyóval j átsszák a Clincea-t, legeltetés közben még az 50 - 55 évesek is (P .  I .  
20  -24.) .  Az erdélyi románok s más vidékiek is j útsszák a Tic u in palnz, Ti eu in  $as e ,  Ti w 
in opt ősrégi j átékot, melyben négyen, hatan, ill . nyolcan cikkeznek (F. Silva 24 -25). 
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Botos játékok 653-662 

653 .  Rámázás : SD . 51 lcii·ás, főleg Hargita, Kolozs, Beszterce és Szatmár megyéből. Többféle 
változatát ismerik, ezek címe is változatos :  Durzsuburzsu, Mácázás, Földlop ózás, stb. A föld
lopózás (gyepdarabok kiásása) főként Hargita megyében szokásos, többek közt Alsósófaiván 
is, de ismerik a moldvai Templomfalván, Pusztinán. Itt, aki nem tudj a földlopással megtöl
teni a gödrét, négykézláb hoz másoktól. Másutt a vesztes hátára botokat tesznek, ki kell talál
nia, hányat. Csíkbánkfalván a kifutó helyet nevezik rómának . Ennek másutt bűz a neve. 
Lényegében azonos j áték a románoknál a De a untul (F. Silva) melyben a vesztest a végén 
megfogj ák és a fenekét földhöz verik. Földlopózásos j áték Moldovában és Dirobovita megyé
a Piímintul furat, Siípiíliga, Briídutele (Mu�lea 404 -432). 
654. Pittyezés : SD. 18 leírás . Torj án a pittyet földbeásott gödröcskén helyezik keresztül, bot
tal előbb felütik, maj d a levegőben annyiszor ütik el az ütőfával, ahányszor csak tudják. A 
távalságat kimérik a pitty leesési helye és a gödör között, s ennek megfe.lel6en pontszámot 
adnak. A moldvai csángók Templomfalván curkáznak. Akinek a köve legmesszebb repül, a z  
nyert . Sok helyen (Batiz, Magyarzsákod) a szabálytalanul ütő gyermek büntetése a meg
sánláltalás, {enekes, A román gyermekek a követ feldobj ák, lapátkával új ra felütik A feldobott 
kerek facskát popic-nak, purcel-nek, $ ilnek, ghintinek nevezik. (P.  45).  
6 5 6 - 6 58 Tegézés ( Tekézés, pillyezés ) : SD. 31  leírás . Erdélyszerte elterj edt j á ték volt, megnevezése 
lehet Brige, Bige, Cigli, Kótya, Bi/incke. Általában motívumokban gazdagabb, mint Esztel
neken. A szomszédos Kézdiszentléleken, ha a kap ó nem tudta kifogni a p ittyet, lernérték a távol
ságot, s aszerint pontozták az ütéseket. Győztes a legmagasabb pontszámot elér6 játékos .  
Hargita megyében a bilineke oldalai számozottak, s aszerint, hogy melyik oldalára esett, több 
vagy kevesebb ütésre j ogosult az ütő j átékos. A románok Tepuban De a turca néven j átszották 
(P. L 37 - 39, I I I . 20) . Ha5deu kérdőíves felméréséből az derül ki, hogy különböz6 neveken a z  
egész országban ismerték a román gyermekek i s .  Petrilián ]{ácska néven lyukból ütik fel é s  
csapatj átékként j átsszák. lVIincten sikeres kifogás helycserével j ár. F .  Silva j átékleírásában 
háromszori kifogás után következik a helycsere ( 1 5) .  
659 .  Szlingázás :  SD. 55 leírás . Ezt  a j átékot Erdélyszerte ismerik azok a gyermekek, akik 
pásztorkodni szoktak. Általában azonban másu tt motívumokban gazdagabb és Csürközés, 
Pitykézés, Kótyá;:;ás, stb. néven j átsszák. Sok helyen földbevert lyukon keresztül tett pittyet 
ütnek fel és azt többször elütik a levegőben. Az elütések számától függően emelkedik a pont
szám is. A távolságo t legtöbb helyen nem mérik ki, azt szemmértékre kéri a nyerő. Ha azon
han kételkednek benne, lemérhetik, s ha megvan, dupla pont j ár, ha nincs meg, semmi. He
lyenkint (pl. Boldogfalván ) ilyenkor büntetést is alkamaznak. Igy a vesztesnek az orrán kell 
a pittyet vinnie .  Több j átékos esetén csapatj átékként j átsszák . E j áték a románoknál is nagyon 
régi, a neve Turca ( Silva 15 ) . Itt az elütőnek öt ütésre van j oga, s minden levegőben való tovább
ütésért három pont j ár. Tepuban a Dc a turca j átékhan (P. l .  37 - 39, I I I . 20) az ellenfelek 
mondókát mondanak, hogy az ütés ne sikerüljön. J átsszák még Boto�ani vidékén és az aro
mán gyermekek. Petrilián köralakban Prickáznak, és rúdról való felütéssel kácskáznak, amit 
a hegyekben lakó mamirianoktól tanultak. 
660 .  Tcgézés : SD. 8 leírás Bihar, Fehér, Szatmár és Szilágy mcgyékből. Az Ipp községbeliek 
románoktól tanulták és a közös legelőiken együtt j átszották Pop ic néven. Ha a dobás nem 
sikerült, a magyar gyermekek is román szavakkal kiáltották : "A po pic deszkán maradt, egye
dül megy a hot·' .  SelymesHasván ]{ocsándi a neve. A szászkuti magyarak curkáznak. A hasonló 
menetü De a pop icu ősrégi román j áték (F. Silva 13 )  nagyon elterj edt a román pásztorkodó 
gyermekek között. Az aramának is szerették. Itt, ha a fát kifogták, azt mondták, hogy a dobó 
"leégett " . 
661 .  Disznázás (Malaeozás ) :  SD. 35 leírás . Erdélyszerte elterj edt j áték. Más megnevezései : 
Csekázás, Kondászás, Kondászozás, stb. A Bákó megyei Szaláncon a csángó gyermekek sza
paligáznak, Szászkúton pedig porkáznak. A j áték menete mindenütt azonos, különbségek csak 
a j á tékkezdésben vannak. Alsósófaiván mondókával indul a cselekmény : "Megmaladzott a 
királyné disznyój a 1 Tarkát, barkát, szőrösfejü malackát l Mindenki foglalj a el a lyukát ! ". 
Máshol kisorsolj ák a kezdő j átékost ; a hatot lábfej ről vetik el. Ugyanilyen régi a román Porca 
sau scroa(a (F.  Silva 14)  j áték, csak a kezdőj átékos kisorsolásában van különbség. Itt a hoto
kat a kör közepén egy j átékos összeszedi, s valamennyit hátradohj a. Egyik bekötött szemü 
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játékos felvesz egyet, s akié, az a disznópásztor. A Tcpu-i Popic játék menete egyébként azo
nos az esztelnekiveL Az arománok is ismerik (P. I. 79. III. 43. Papabagi 147). 
662. Karikázás: Mindkét etnikum körében elterjedt, közkedvelt játék volt. Tarján, Alsósó
falván és Tepuban is játszották (P. I. 60-61). 

VI. ÉRTELEMFEJLESZTO ÉS SZÓRAKOZTATÖ JATÉKOK 

Szembekötös játékok 663-670 

663. Bankázás: SD. 64 leírás. Cím-változatai: Vakbanya, Ki vagy? Hogy hívnak? A szalanci 
magyarak bábórbóznak. Alsósófaiván is játsszák. A Baba oarba-t játszó petrillai román gyer
mekek énekelnek a bekötöttszemünek. 
664. Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró: SD. 10 leírás. Alsósófaiván is játsszák. Helyenkint 
a cica-hivogató felkiáltás különböz6. A románoknál hasonló körjáték az Unde esti Chimita 
(F. Silva 13). 
667. Szembekötős ( Bankázás): SD. 67 leírás. Erdélyszerte nagyon elterjedt játék. Torján 
Hol vagy Jakab? Alsósófaiván .Jancsizás a neve. A moldvai magyarak Pusztinán kimicéz
nek, Floresti-n vakbábáznak. A románoknál Antanie del Chiarc lejegyzése szerint Munténiá
ban 1718-ban már játszották a szembekötős játékot. Tepuban De a orbul (P. I. 27) játékuk
ban buzogatják a bekötöttszemü kabátújját, aki énekel, s közben nagyokat üt a játékosokra. 
Ugyanígy játsszák az arománok is (Papahagi 112). 
669. Búzavirág koszorú: SD. 2 leírás, Torjáról és Alsósófalváról, utóbbi helyt Szedem szép rózsá

j át kezdetü énekkel. Tepuban mint énekes körjátékot nem játszották. A De a mi�ca ülő kör
j á ték tartalmaz hasonló motívumot: valaki rávág a középen ülő bekötöttszem üre, amannak 
viszont ki kell találnia ennek a nevét (P. I. 25.). 
670. Seggbálozás: SD. 12 leírás. Gyakori játék Széken és néhány Maros- és Hargitamegyei 
faluban. Kovászna megyében Ojtazon és Felsőrákoson Fenckes bál néven is játsszák. A temp
lömfalvi csángók buziálnak. Alsósófaiván a hunyónak a fejét koppintják meg. 

Tepuban a Focul (P. I. 13) játék menete ugyanaz, mint esztelneki változaté, csak a meg
búvó a tenyerébe dugja a fejét. 

Rejtö-kereső és kitalálós játékok 671-680 

671- G 74. Kicsigyűrűzés: SD. 12 leírás. lll zörög az aranygyíiríí, Hol a gyííríí, stb. címen. Tor
j án és Alsósótalván is játszották. 

'fepuban a gyűrűs játékot De a inelul néven ismerték. Játszották Dorobauti megyében, 
Bukovinában és a macedo-románoknál (P. I. 56, II. '14). A spárgán húzott gyűrűs körjátékot 
is kedvelték. A kereséshez itt is mondóka járt, ezúttal azonban ének nélkül. 
674. Megy a gyűrű vándorúlra: SD. 14 leírás. Ez a játék Kovászna megyében gyakori, más 
erdélyi megyékben ritka. Ott inkábll a Csön-csön, gyíirííl (677) kedvelik. 
675. Hol az olló komámasszony?: SD. 15 leírás. Török Ferenc szerint (29.) a múlt században 
Háromszéken véka volt a játék neve, és a földön ülve játszották. Egy takarót terítettek magukra, 
s az alatt dugták a kendőt. Az erdélyi gyermekek Széken és Marosújvárorr Sufandré néven isme
rik, mint fonóból lekerült játékot. 

Hasonlóan játsszák Tepuban (I. 25) De a misca néven. Miközben jókat vágnak az ügyet
len kereső hátára, énekelik: "Mozogj ide, mozogj oda". F. Silva is Tuscanéven régi játékként 
írta le (21). 
676. Mennyország kulcsa-pokol kulcsa: Nem azonos típusú, csak h8sonló Tcpuban a De apaiul 
(P. I. 28.) játék, amelyben "Isten" elrejt egyik játékos kezébe egy szalmaszálat. Ha az 
"Ördög" megkapja, övé lesz a játékos, ha nem, az Istené, A végén erőpróba következik a két 
párt közt. Hasonló a Suecava megyében játszott De a dracul is (P. III. 17.). 
677. Csön-csön, gyűríí: SD. -Hi leírás. Erdélyszcrte nagyon elterjedt, Kovászua megyébcn azon

ban alig játsszák, itt a Megy a gyűtíz a közismert. Ismerik Alsósófaiván is. Ének nélküli tárgy-
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eldugásos játék a Hideg-meleg (SD. 22 leírás). Ezt Torján és Alsósófaiván is játsszák, ének 
nélkül. 

A románok Poe, {oc, apa (P. II. 44.) játéka szintén ének nélküli. 
6 78. l{ i a mcster a családban?: SD. 5 leírás. Alsósófalván, ha a mcster nevét nem találja ki a 

játékos, a kör közepén féllábra kell állnia. 
679. Szegényemberezés: SD. 47 leírás . . A század elején gyakoribb volt, mint ma. 

Azonos játék a románok Hotul $i pií.guba$ul-ja (1. Neagu 333.). Tepuban csak egyes motí
vumaival talákozunk a De a dommzl és a Cu inelul játékokban (P. I. 11-12.). Ezek szereplői: 
az "úr�', "cigány" és a "félvak". Két fadarabot, ill gyűrűt dobnak fel, és a leesés módja szerint 
az úr kiszabja, a cigány végrehajtja, a félvak elszenvedi a büntetést. A játéknak van erdélyi, 
munténiai és macedo-román változata is. 
680. 1\.festerségem címere: SD. 10 leírás, ezekből a játéknak négy változata körvonalazódik. 
Alsósófaiván suszteroznak. 

A De a me$teri cimű változatát 'fepu-ban virrasztáskor játsszák. Itt a mester által 
mímelt rnesterséget a többieknek is utánozniuk l�:ell. Azt, aki eltátja a száját, a mester ken
dővel megveri (P. l. 18.). 

Zálogos játékok 681-686 

681. Jizízd, meg, ereszd meg!: SD. 35 leírás. Erdélyszerte, s ezen belül Kovászna megyében 
is ez a legnépszerűbb zálogos játék. Alsósófaiván is játsszák. Zetelakán és Ditrón Jeruzsálem
Jerikó a neve. Török Ferenc leírása szerint a múlt században a zálogot mondóka kíséretében 
váltották ki: "Egyik úton felmenék, a másikon lejövék ... ",Ugyanezt ma is mondják Erdély 
több pontján, igy kevés változtatással Alsósófalván. 

A románoknál e játéktípust nem találtam, de a zálogkiváltást Moise Fulea már 1815-
ben emliti az Erdélyben leirt 10 játék között. Ezt TeJmban is játsszák, a Trenul pleacá játék 
kapcsán (P. Il. 51, 52.). 
682. Repül a ... repül a . . .  : SD. 19 leírás. Ko vászna és Hargita megyébcn gyakori, másutt ritka. 
Torján a Dolgozzatok, legények, f holnap lesz a vásár! mondókával kezdődik. Alsósófaiván is 
játsszák. 

Tcpuban a De a pasárea sboará (P. I. 28 -29) címen ismerile Az arománok is játsszák 
(Papahagi 92.). 
683. Haragszom rád! (Fekete, (ehér, igen, nem):, SD. 10 leírás· Alsósófaiván a válaszban megne
vezett testrészt hirtelen el kell rejteni, me rt különben ezért is zálog j ár. 
684. A1it visz a kis hajó?: SD. 7 leírás Kolozs és Beszterce-Naszód megyc néhány falujából, 
valamint Alsósófalváról. 
G 8 5. Born yú{arkazás (1\1 osogalórongyozás): SD. 5 leírás, Székelyszcntlélekről, Érszakácsi 
ról és Alsósófai váró!. Utóbbi faluban a cím szerinti mindkét változatot játsszák. 
686. Békanyúzás: SD. 5 leírás, köztük Alsósófalváról és Gyergyóremetéről. 

Beugrató-nevettető játékok 687-701 

68 7-688. Hidazás: Nem azonos, de valamennyire hasonló Tepuban a halottvirrasztások alkal
mával játszott De a coleneala (P. I. 7, 48.). Itt hét játékos egy "ketrecet" alkot, közülük a leg
felső a "tolvaj", aki keresi a legalsót, a "tyúkot". Ez kimenekül, s az egész ketrec összeomlik. 
689- 6' 94. Vizet eresztés: SD. 40 leírás Kolozs megyéből, főként Székről és SzamosújvárróL 
A moldvai csángók is ismerik. Templomfalván egy cedelét (posztókabát) húznak a fejükbe, 
majd "a gerendából vizet eresztenek". Csíkfalván a guzsalyosban fazékból öntik a vizet a 

beugratott j á ték os fejére. 
Tepuban virrasztáskor játsszák az Apa din coardá (P. l. 46, I I. 70) játékot, valamint 

a Cu betele (P. I I. 73.) beugratót. Utóbbiban a leány mellére eresztik a vizet. 
695-69 7. ]{ormozás: SD. 12 leírás. Széken és Szamosújváron Mártsunk kellen egy tányérból 
címrnel többen leírták ugyanezt a játékot. 

Tepuban Maimut néven ismernek kormozásos beugrató játékot (P. I. 72). 
698-700, 702-706. (Beugratók, bűvészkcdések, tréfás fogadások]: SD. 24 leírás. Az esz
telnekiekkel azonos, vagy csak beugrató tartalmuk révén hasonló játékok rendkivül gazdag 
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skáláj úval találkozunk Széken és Szamosúj váron, de előfordulnak Szilágy, Szatmár, és Bihar 
megyében is . Sok olyan kitalálós társasj átékot küldtek be, ami Esztelneken nem ismernek. 

Sok hasonlóval találkozunk a románoknál is : A Tepu-i Ridicare eu paie (P. III. 31) ugyan
az, mint az esztelneki Szalmaszállal felemelés. Tepuban j átsszák a Chieire-t (P. I. 48 - 49), 
melyben a bekötött szemű pontosan megnevezi, mit mutat a j átékvezető, ugyanis előre megbe
szélték, mi legyen a kérdéses tárgy. Beugrató j áték Tepuban a Cu oglinda (P. IL 72 . ) .  Meg
kérdeznek egy j elenlévőt : akar-e majmot látni, majd  tükörbe nézetik .  Famfile De a ghicila 
(P. I I. 61 - 62.) .  eimen j ónéhány kitalálós j átékot ismertet. Mindezeket főleg halottvirrasz
táskor mondj ák, amikor az ifj úság fő törekvése jó kedvre deríteni a h alott hozzátartozóit .  

Páros játékok 707-711 

7 0 7 - 708.  Csiporkázás :  A románok Tepuban is csiporkáznak De a ulicula (P. I. 40 - 4 1 . ) 
címen. Itt a kérdező körön kívül áll, maj d csiporka a társával ellentétes irányban körbesza
lad, s aki hamarabb visszáer, az áll be a körbe. 
7 09. Szomszédozás : SD. 9 leírás Beszterce, Bihar, Hargita, Hunyad, Szatmár megyéből. 

Ha nem is azonos, de hasonló páros j átékokat virrasztáskor a románok is j átszanak (P .  
I .  9.) .  
7 1 0. Fordulj bolházás : SD. 4 leírás Fordulj bolha, Pattan) bolha, vagy Sirülj, kicsi szék eimen, 
kevés eltéréssel Zsibó ról, Érszakácsíró l, Csíkdánfalváról. Zsibó n a j á tékosok a hét nap
j ai nevét kapj ák, s mindig az megy csókkal kiváltani, akinek a nevét a bolha mondta. Hasonló 
j ellegű j á ték a Kúiba estem, ki húz ki ?. 

A románok Tepuban párcserélő, csókolózásos j átékokat virrasztáskor j átszanak, ezek 
azonban más j ellegűek. Ismerik a "kútba estem" mását Cel p icai in fintina néven (P. I. 30.) .  
Ennek macedo-román változata is  van. 
7 1 1 . Párválasztás : SD. 8 leírás Székről, Petrilláról és Maros megyéből. 

Társas játékok, fejtörők 712-720 

7 1 2 - 714.  Kárt yázás : SD.  29.  leírás. Tepuban a Dc a burue fiuk, lányok kedvelt kártyaj átéka . 
A Biíliília eu tunuri-t a mi malmozásunkhoz hasonlóan babbal vagy kukoricával játsszák (P. 
I .  46 - 47) .  
7 1 5 . Malmozás :  SD. 34 leírás Erdély különböző pontj airól, nagyobb számban Hargita , 
megyéből. 

Tepuban is j átsszák In car vagy Tinfari néven. Ismerik a macedo-román gyermekek is 
( P. I .  7 -8.). 
7 1 8 .  Kenyerezés : SD. 21. leírás . Alsósófaiván is  j átsszák. 
7 19. Akaszló{ázás : SD. 27 leírás, nagyobb hányada Hargita megyéből. Spinzurarea eimen 
Tepuban is j átsszák (P. I .  34).  
7 2 0. Országozás : SD. 36 Jeirás Erdély különböző pontj airóL Ismerték a két világháború között 
is .  Alsósófaiván is megvan. 
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Agyagfalva 
Alsósófalva 
Arapatak 
Bardóc 
Batiz 
Boldogfalva 
Cserdák 
Csernovitz 
Csíkdánfalva 
Csíkfalva 
Csíkrákos 
Csíkszentkirály 
Detrehemtelep 
Ditró ( Gyergyóditró) 
Erdőfüle 
Erdőszentgyörgy 
Érszakácsi 
Etéd 
Felsőrákos 
Flore9ti 
Gencs 
Gyergyó ditró 
Gyergyóremete 
Ia9i 
Ipp 
Kérner 
Kézdiszentlélek 
Magyardécse 
Magyarnemegye 
Magyarzsákact 
Nagyaj ta 
Nyárádselye 
Nyúj tód 

A do lgozatban szereplő helységnevek jegyzéke 

Lutita (Hargita megye) 
Ocna de jos (Hargita megye) 
Araci (Kovászna m egye) 
Bractut (Kovászna megye) 
Batiz ( Szatmár megye) 
Bodagaia (Harghita megye) 
Cerdac (Bacau megye) 
Cernau ti ( Szovj et unió )  
Dane9ti (Hargita megye) 
Ciucani (Bacau megye) 
Racu (Hargita megye) 
Stncraieni (Hargita megye) 
Colonia Triteni (Kolozs megye) 
Ditrií.u (Hargita megye) 
Filia (Kovászna megye) 
Singeorgiu de Padure (Maros megye) 
Socaciu ( Szatmár megye) 
Atid (Hargita megye) 
Raco9ul de sus (Kovászna megye) 
Flore�ti (Bacau megye) 
Ghenci ( Szatmár m egye) 
(lásd Ditró) 
Remetea (Hargita megye) 
Ia9i megye 
Ip ( Szilágy egye) 
Camií.r ( Szilágy megye) 
Sinzieni (Kovászna megye) 
Dicea (Beszterce-Naszód megye) 
Nimigea (Beszterce- Naszód megye) 
Jacodu (Maros megye) 
Aita Mare (Kovászna megye) 
Silea Nirajului (Maros mcgye) 
Lunga (Kovászna megye) 
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Oj toz 
Petrilla 
Polyán (Kézdipolyán) 
Pusztina 
Rugonfalva 
Selymesilosva 
Szala cs 
Szalánc 
Szamosúj vár 
Szászkút 
Szárazpatak 
Szék 
Székelyszentlélck 
Templomfal va 
Torj a 
Te p u 
Vajdakamarás 
Zetelaka 
Zsibó 

Oituz (Kovászna megye) 
Petrila (Hunyad megye) 
Poian (Kovászna megye) 
Pustiana (Bacau megye) 
Rugane�ti (Hargita megye) 
lliu �a ( Szilágy megye) 
Salacea (Bihar megye) 
Slanic (Bacau megye) 
Gherla (Kolozs megye) 
Finttnele (Bacau megye) 
Valea Seaca (Kovászna megye) 
Sic (Kolozs megye) 
Bisericani (Hargita megye) 
Cire�oaia (Bacau megye) 
Turia (Kovászna megye) 
( Galati megye) 
Vaida Camara� (Kolozs megye) 
Zetea (Harghita megye) 
Jibou (Szilágy megye) 

Rezumat · 

22 

Lucrarea de fata trateaza pe haza unui vast material documentar - manuscrise �i publi
eatii de specialitate - anaJogiile din Romania ale unor categorii de j oeuri copilare�ti tradi
\ ionale, colectionate lntr-un sat maghiar din jud. Cavasna �i  prezentatc in monografia "Lu
mea copiilor" ( Gazda Klára 1980). Autorul eonstati'i proportia diferitelor categorii, grupuri, 
tipuri �i subtipuri de j oeuri stabile din satul respeetiv, comparind numarul acestora eu numa
ru! j oeurilor maghiare de acelea�;i categorii, grupuri, etc . ,  acordind aten tie �i paralelismc
lor romfme�ti. Urmeaza o comparatie a structurH tezaurului de joeuri din p atru localitií\i, trei 
sate maghiare din Sud-Estul Transilvaniei �i un sat romanesc din j udetul Galati. Din ana
liza se contm·eaza specificui �i interferentele intre creatiile de aeest gen , provenite dcla difc
rite zone �i etnici. Explicatia acestora o gasim pe de o parte in identitatile de gindil·e al 
eopiilor, iar pe de alta parte in asemanarile �i diversitaple eonditiilor  naturale �i sociale, fac
tori determinanti in formarca culturii populare. 

Studiul introductiv e urmat de o bogata suitií de date, prezentind pe  rind fiecarc tip 
de joe  copBaresc din Estelnic eu anaJogiile sale maghiare �i romftne�?ti din Romi'mia. 
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CATALOGUL COLECŢIEI DE PALEONTOLOGIE 
(mamifere pliocene şi cuaternare) 
A MUZEULUI SF. GHEORGHE 

A SEPSISZENTGYURGYI MUZEUM 
PLIOCEN ES PLEISZTOCEN EMLOS-FOSSZILIA 

GYOJTEMENYENEK KATALOGUSA 

KOVACS SANDOR 

Colecţia paleontologică "Mamifere pliocene şi pleistocene" a Muzeu
lui Sf. Gheorghe se numără printre cele mai valoroase colecţii ale insti
tuţiei. Cele mai vechi piese au fost colectate încă spre sfîrşitul secolului 
al XIX-lea. Prin intensificarea exploatărilor de material de construcţie 
(pietriş şi nisip) din valea Oltului numărul pieselor a început să crească 
simţitor. Muzeograful Laszlo Ferenc (1901-1925) a dat o atenţie deose
bită salvării acestor piese importante. În cartea de inventar a Muzeului 
sînt înregistrate piese apărute în carierele de pietriş "Bedehaza" şi "Pap 
Lehel" din Sf. Gheorghe. Ele au fost inventariate ca "resturi de animale 
străvechi" şi au fost depozitate fără preparare şi conservare. S-a simţit 
mereu lipsa unui muzeograf de ştiinţe naturale. 

În 1962, cunoscutul paleontolog Kretzoi M. de la Budapesta a revi
zuit determinarea materialului existent în muzeu. 

Colecţia a început să se dezvolte sistematic începînd din anul 1962, 
cînd s-a închegat o colaborare între specialiştii Institutului de Speologie 
"Emil Racoviţă" din Bucureşti, C. Rădulescu şi P. Samson şi muzeogra
ful Kovacs S. Această colaborare s-a concretizat nu numai prin determi

narea şi restaurarea pieselor aflate deja în depozit, dar - în primul rînd 
- printr-o acţiune de colectare sistematică şi printr-un studiu stratigrafic 
adecvat al depozitelor pliocene şi pleistocene din această regiune. Astfel 
în decursul a cîtorva ani numărul pieselor a crescut de la 50-60 (patri

moniu vechi) pînă la peste 400. Materialul colectat, donat, restaurat şi 

conservat, studiat şi publicat a format o bază de pornire în încadrarea 
stratigrafică a formaţiilor neogene şi cuaternare din valea Oltului şi 
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Bazinul Baraolt. Datorită acestor activităţi (colectare, cercetare pe teren, 
prelucrare şi publicare) regiunea a devenit una dintre cele mai bine 
cunoscute zone din punct de vedere al geologiei şi paleontologiei Plioce
nului şi Pleistocenului. 

In urma elaborării catalogului am reuşit să identificăm 55 de specii 
existente în Muzeul Sf. Gheorghe, provenind din depozitele pliocene, ple
istocene şi holocene ale Depresiunii Braşov-Trei Scaune, printre care şi 
specii rare ca: Marmota bobac, Trogontherium minus, Castor praefiber, 
Hystrix refossa, Hypolagus brachygnathus, Protarctos boeckhi, Ursus 
etruscus, Parailurus anglicus, Felis spelaea, Tapirus arvernensis, cinci 
specii de Dicerorhinus, Hipparion malustenense, diferite specii de cai, 
Muntiacus, Dolichodoryceros savini, Metacervoceros pardinensis, Praeal
ces latifrons, Sus minor, Capra ibex carpathorum, Buffelus murrensis, 
specii de Bison, etc. Prin acest material relativ bogat şi important din 
punct de vedere muzeologic şi stratigrafic posedăm un patrimoniu de 
valoare deosebită şi din punct de vedere educaţional. Această colecţie va 
putea constitui baza unei expoziţii geologice referitoare la evoluţia me
diului fizic şi a mamiferelor în ultimele 4 milioane de ani. Pe baza mate
rialului se poate urmări atît evoluţia geologică a regiunii cît şi a unor 
grupe de mamifere (Proboscidieni, rinoceri, ecvide). 

Folosind acest material, completat cu date bibliografice referitoare la 
regiune, am reuşit să stabilim cronologia depozitelor pliocene şi pleisto
cene din Depresiunea Braşov-Trei Scaune. 

In urma acestor acţiuni s-au adunat în total 415 piese de mamifere, 
dintre care s-au putut determina şi identifica 408 piese, aparţinînd la 
55 specii. 

Cele 55 de specii aparţin unui număr de şase ordine. 

* 
* * 

A Sepsiszentg yorg yi M uz eum pl ioc en es ple iszt oc en e ml Osma ra dvân ya i
na k  a gyîijte menye eg yike az int ezet leg ert eke seb b kolle kc i6ina k. Az itt 
o rz <>tt le gkorâbb i p eld ân yoka t  meg a XIX. sz âzad ut ol s6 evt îzed eib en g yîijt ot 

t ek. A vârosfejl eszt essel egyid oben n yil 6 Ol t ment i ka vic s-es homokb ân yâk
b6l, t egla gyâra kb6l el Okeriilt ma rad vân yo k egyresze  bekeriilt gyiijte me
n yiin kbe. Lâsz l6 Ferenc m uz eol 6gus (1873 -1925 ) kiil on os erde kl od essel kiserte 
e lelet ek so rsât ;  azo kat - lehet Osege i sze rint - megme nt ett e. A muzeu m 
regi lel târkonyveben a Bedehâza , Pa p Lehel ,  Pep De szo es Fo rr6 fele homo k 
- es ka vicsbân yâkb 6l el o bu kkant ma ra dvân yok ke riilt ek beje gyz esre.  Eze ket, 
min t "o sâllatc sonto kat " lelt âroz tâk es jo bb âra kiil on osebb ke zel es va gy pre
parâl âs nelkiil ra kt ârozt âk. Emia tt ez ek egyresz e t on krement , megsemmisiilt. 

1962-ben a muz eu mun kat megl ât ogat 6 Kretz oi M ikl6s buda pest i pa leo n
t ol 6gu s  âtn ezt e az a kkor meg kezdet leges g yîijte menyt,  meghat âro zta ill. 
revideâlta a ma rad vân yo ka t. Enne k ala pjân me gkezd o dhet et t e târgyi an ya g 
ujraleltâroz asa. 
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Gyiijtemenyiink rendszeresebb es intenzîvebb gyarapod âs âr 6l 1962 6ta 
beszelhetiink,,amikor intezetiink es a bukaresti B arlangkutat 6 Intezet (Institu

t ul de Speologie "E. R aco viţă "), ill. Kovâcs Sân dor muze ol 6g us es C. Radu
lescu, P. Samson paleontol6gusok kozott hossz"L1 · idon ât tart 6 egy iittmliko
des kezdodott. Kozos munkânk nem szoritkozott csupân a ra kt ârba ker iil t  
peldânyok meghatârozâsâra, restaurâlăsâra es k onzerv âlâ sâra , hanem - ezzel 
pârhuzamosan - rendszeres es pontos retegt an i ta nu lm ânyokat is vegez

tiink, gyiijtottiink es p ubl ikâl tun k. Kozos m unkânk ered menyekent az 1961-
ben 50-60 p eld ânyt szâmlâl6 6seml6s-gyujtemeny letszâm a 400 fOle emel
kedett. A tanulmânyozott es kozolt anyag birtok âba n  me ssze men6 re szlete s

seggel sikerlilt tisztâzni az Oltvolgy es a kornyezo medencek , koztiik a Bar6ti 
medence neogen es negyedkori iiledekeinek foldtan i viszon ya it, rekonstr uâln i 
az elmult negym illi 6 ev (s ebben a jegkorszak) foldtani esemenyeit. E kozos 
munka eredmenyekent a videk pliocen es pleisztocen iile deke ine k foldtana 
- sok r eszle tkerd eseben - ismertebb es tan ulmân yozott abb bârmely mâs 
hazai teriiletnel. Ezt az itt felsorolt szakirodalom is a lâtâma sz tja. 

A katal 6gus osszeâllitâsa sorân sikeriilt 55 muzeu mun kban orzott pliocen , 
ple isztocen es holocen o semlos faj târgyi anyagât felsorakoztatnunk. Ezek 
koziil emlîtiink olyan ritkasâgokat, mint a M armata bobac, Trogontherium 
minus , Castor praefiber , Hystrix refossa , Hypolagus brachygnathus , Protarctos 
boeck.i , Vrsus etruscus , Parailurus anglicus , Felis spelaea ,  Tapirus arvernens is , 
ot Dicerorhinus faj, Hipparion malustenense,  vâlt oza tos l 6fa jok , M untiacus 

polon icus , Dolichodoryceros savin i ,  1\1 etacervoceros pardinens is , Praealces 
latifrons,  Sus minor, Capra ibex carpathorum, Buffelus murrens is , es nehâny 
Bison fa j. Gyiijtemenyiink - kiilonlege s szakmai erteke melle tt - muzeâlis 
szempontb6l is jelentos. Birtokâban olyan k iâll it âs i re szleg nyithat6, mely 
bosege s es megyozo târgyi anyagâval ragyog 6an szemleltethetnţ fizikai 
kornyezetiink es ahban az el ovi lâg vâlt ozâsait . 

A z  anyag e s a for râsmun kâk fel ha szn âl âsâval siker iil t  o sszeâll itan om e 
videk pliocen es plei sztocen iiledekeinek retegtan i tago l6dâ sât (lsd. tâblâzat 
a 290. oldalon) . 

Osemlos gyujtemenyiink osszesen 4 15 mar advâny t tart nyilvân. Ezek 
koziil 408-at sikeriilt meg ha târoznunk es az 55 fa j vala melyi ke hez besorol

nunk. 

1 

Prescurtări - Roviditesek 

H 
Pl. s. 
w. s. 
W. m. 
W. inf. 
Pl. m. 
R. sup. 
R. m. 

hol ocen 
plei st ocen superior 
Wiirm super ior 
Wlirm mediu 
Wiirm inferior 

- Pleistocen mediu 
Riss superior 

= Riss mediu 

18- ALUTA XII-XIII 

Fel so ple isztocen 
- Fe lso Wiirm 

Kozepso Wiirm 
A ls6 Wiirm 
Kozep plei sztocen 

- Felso Riss 
= Kozepso Riss 
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R. i nf. 
P.s . 
P. m. 
s. 
d. 
Ca r. 

Riss infe rio r  = Als6 Ris s 
- Pl io ce n s upe rio r = Fels6 pl io cen 

Pl io ce n  me diu I. II. III.= Kozeps o pl io cen 1. II. III. 
- stîng = bal 

drept - jobb 
= Ca rie ră = bânya 

Ord. ROD E N T 1 A Bo wdich, 1821 

Fa m. S ci u r i  d a  e Gra y, 1821 
Gen. Marmota Bl ume nba ch, 1799 

1. Marmota bobac (M iill er, 1776) 
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P 116 Cran iu ş i  p ies e s chel etice ; Sf . Gheorg he , Car. sud. Pl. s. (Wtirm) 
P 119 Cra niu frg m . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Gh idfal ă u, Ca r. Va jna " 
P 120 Cra niu frgm . .. . . .. . .. . . . .. . ..... . Ghidfa lău, Ca r. Va jna " 
P 121 Cra niu frg m. .. ...... . . .. . ... . . . .. Ghidfa lă u, Ca r. Va jna " 
P 122 Cra niu frg m . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. Ghidfa lă u, Ca r, Vajna " 

P 123 Cra niu frgm . ...... .. .... .. . ... ... Ghidfală u, Ca r. Va jna " 
P 195 Cra niu cu ma ndibulă  ... ..... . Ghidfalău, Ca r. Vajna " 
P 303 Cra niu frgm . . . . . ................. Ghidfalău, Vajna " 
P 304 Craniu (parte posterioară) Coşeni, car. " 
P 305 Craniu frgm . ............ . .. ..... Ghidfalău, Car. Vajna " 
P 306 Pala t  cu se rie dentară, stg. Ghidfalău, Car. Va jna • 

P 307 Pa la t cu M1 -M2 .... ..... ...... Ghidfalău, Car. Vajna " 
P 308 Craniu frgm. parte posterioară Ghidfală u, Ca r. Vajna " 
P 309 Craniu frgm. . .. . . . . . .  . . .  .. . ... ... Coş eni, Ca r. " 
P 310 - Craniu frgm . . . . ... ... ... . .. .. .... Coşe ni, Ca r. " 
P 311 - Ma ndibulă drp . .. . . .. ... . .. ... . : :  · Ghidfa lău, Ca r. Va jna " 
P 312 - Mandibulă drp. frgm . ... . .. . .. Ghidfal ă u, Ca r. Va jna " 
P 313 - Mandibulă drp. frgm . . ... .. ... Ghidfalău, Car. Va jna " 
P 314 - Mandibulă drp . .. . . . . . ... .. . ..... Ghidfa lă u, Ca r. Vajna " 
P 315 Mandibulă stg . . . . ... ... .. . . . .... Ghidfală u, Ca r. Va jna " 
P 316 Mandibulâ stg. frgm. Ghidfalău, Car. Va jna " 
P 317 Mandibulă stg . .. . ... . . . ...... ... Ghidfa lă u, Ca r. Va jna " 
P 318 Ma ndibulă drp . Frgm. . . . . . .  Coşe ni, Ca r. " 
P 319 Ve rte bră lomb. sacrum (frgm.) Ghidfal ă u, Ca r. Va jna " 
P 320 Sa crum ......... ... ......... ...... Ghidfa lău, Ca r. Va jna " 
P 321 Vertebră cervicală .... .. . .. ... Ghidfalău, Car. Va jna " 
P 322 Vertebră cervicală ... .. ... . .. .  Ghidfa lă u, Ca r. Va jna " 
P 323 Vertebră do rsal ă ...... . .. . ..... Ghidfalău, Ca r. Vajna " 
P 3 24 Vertebră do rsală . .. . .. .. .. ... .. Ghidfalău, Car. Vajna " 
P 325 Vertebră lombară ...... ... ... Ghidfa lău, Ca r. Vajna " 
P 326 Scapu lum drp. (frgm.) Ghidfalăuî Car. Vajna " 
P 32 7 Scap ulum drp . (frgm.) . . . ... Ghidfalău, Ca r. Vajna " 
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p 328 
p 329 
p 330 
p 331 
p 332 
p 333 
p 334 
p 335 
p 336 
p 337 
p 338 
p 339 
p 340 
p 341 
p 342 
p 343 
p 344 
p 345 
p 346 
p 347 
p 348 
p 349 
p 350 
p 351 
p 352 
p 353 
p 354 
p 355 
p 356 
p 357 
p 358 
p 35 9 
p 360 
p 361 
p 362 
p 363 
p 364 
p 365 
p 366 
p 36 7 
p 36 8 
p 369 
p 370 
p 371 
p 372 
p 373 

6 

- Scapulum stg. (frgm.) Ghidfalău, Car. Vajna Pl. s. (Wiirm) 
- Scapulum stg. (frgm.) Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Scapulum stg. (frgm.) Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Humerus drp. ... ... ... ... ... ... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Humerus stg. . ................. Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Humerus stg. . ................. Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Humerus stg. . ..... ............ Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Humerus stg. . ................. Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Humerus drp. juv . ............ Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Humerus drp. (frgm.) Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Humerus stg. (frgm.) Ghidfalău, Car. Vajna " 

Radius şi cubitus stg . ...... ... Ghidfalău, Car. Vajna " 
Radius şi cubitus drp. Ghidfalău, Car. Vajna " 

- Cubitus stg. juv ................ Ghidfalău, Car. Vajna. " 
- Cubitus drp. (frgm.) ......... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Cubitus stg. (frgm.) ......... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Coxal drp. . ................. ... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Coxal drp. (frgm.) ......... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Coxal drp. (frgm.) ......... Ghidfalău, Car. Vajna ,. 
- Coxal stg. . ........ ............ Ghidfalău, Car. Vajna ,, 
- Femur drp. . ........... ......... Ghidfalău, Car. Vajna " 

Femur drp. . ........... ......... Ghidfalău, Car. Vajna " 
Femur drp. . .................... Ghidfalău, Car. Vajna " 
Femur stg. . ........ ......... Ghidfalău, Car. Vajna " 
Femur drp. juv . ............... Ghidfalău, Car. Vajna " 
Femur drp. juv . ... ............ Ghidfalău, Car. Vajna " 
Femur drp. juv . ............ ... Ghidfalău, Car. Vajna " 
Femur drp. juv . ......... ...... Ghidfalău, Car. Vajna " 
Femur drp. juv . ............... Ghidfalău, Car. Vajna " 
Femur drp. frgm. . . . . . . ••. . . .  Ghidfalău, Car. Vajna " 
Femur stg. frgm. . ........... Ghidfalău, Car. Vajna " 

- Femur stg. frgm. . ..... ...... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Femur stg. frgm. . ........ ... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Femur stg. frgm. .. .... ... ... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Tibia stg . ......... ............... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Tibia stg . .................. ... ... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Tibia drp. frgm. .. .......... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Tibia stg. frgm. . .. ...... ...... Ghidfalău, Car. Vajna " 

Peroneu stg. juv. . ..... ...... Ghidfalău, Car. Vajna " 
- Scapulum frgm. stg. Coşeni, Car. " 
- Humerus drp. juv. . .. ...... Coşeni, Car. " 
- Radius drp. juv. . . . . . . . . . .. . Coşeni, Car. " 
- Cubitus stg. juv . ... ............ Coşeni, Car. " 
- Coxal drp. frgm. . ..... ...... Coşeni, Car. " 
- Coxal drp. frgm. . .. ...... Coşeni, Car. " 

- Femur drp. frgm .. . .. . . . . .. . . ... Coşeni, Car. 
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p 374 
p 3 75 
p 376 
p 377 
p 378 
p 379 
p 3 80 
p 432 
p 453 

Femur drp. frgm ... . . . . .. . . . .. . . Coşeni, Car. 
Femur stg. frgm.... . ..... . .  . . . .  Coşeni, Car. 

Pl. s. (Wiirm) 

p 45 7 
p 45 8 
p 459 
p 46 0 
p 461 
p 462 

Femur stg. frgm . . . . . . . . . .. . .... Coşeni, Car. 
Femur drp. frgm . . .. . . . . . . . . . . . . Coşeni, Car. 

- Tibia drp. frgm . .. . .. ...... . . . .  Coşeni, Car. 
-Tibia stg. juv . ... . .. ............ Coşeni, Car. 

Peroneu drp. frgm . . .. . .. ... .. .  Coşeni, Car. 
Craniu frgm. .... . .  . . . . . ..  .. ... . . .  Bodoc, Car. Olt 
Craniu, atlas, axis, vertebre, 
humerus, femur drp. şi stg. 
tibia drp. şi stg., peroneu 
fragm. şi calcaneu ............ Bodoc, Car. Olt 

Femur şi tibie drp . ............ Bodoc, Car. Olt 
Arc mandibular frgm...... . ... Bodoc, Car. Olt 
Mandibulă drp. frgm. . ..... .. . Bodoc, Car. Olt 
Vertebre cervicale ... . . . .. . . . . Bodoc. Car. Olt 
Os coxal şi femur drp. frgm. Bodoc, Car. Olt 
Os ţoxal drp. . ..... .... .. .. . .  .. .. . Bodoc, Car. Olt. 

Fam. C a s t o r i d a  e Gray, 1 821 
Gen. Trogontheri um Fischer, 1 80 9  

2 .  Trogontherium minus Newton, 1 89 0  

P 384 Incisiv superior drp. (frgm.) Cernat, Car. Robert 
P 385 - Humerus stg. (frgm.) ...... Cernat, Car. Robert 
P 433 - Metatarsian III. stg. frgm.... Cernat, Car. Robert 

Gen. Castor Linnaeus, 1758 

3. Castor praefiber Deperet 1897 
p 143 

p 182 
p 499 
p 669 
p 670 

- Mandibulă drp. frgm. cu P4 
(frgm.) ,  M1 -Ma ... . . . ... . . . ... Căpeni, strat de legnit 
Incisiv inf. drp. frgm. apical : Căpeni, str. lignit 
Molar 1 şi Ma stg. ... . .. .. . .. . Căpeni, strat de legnit 
Molar 2 drp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Căpeni, strat de lignit 
Molar 2 stg. ... .. . .. . . .  . .. . . .  . . .. Căpeni, strat de lignit 

Castor fiber Linnaeus, 1 75 8  

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

P. m. 
" 

" 

P. m. 1. 
" 

" 

" 

" 

4. 
p 113 - Radius drp. juv . . . . . . . . . . . . . . . . Rotbav, Dealul Ţiganilor: 

Pl. m.(Mindel 
P 17 7 - Mandibulă stg. cu P4 -M2 ... Miercurea Ciuc, Turbă; Holocen 
P 41 7 - Mandibulă stg. cu P4 -M3 . • . •  Cernat , Dl. Hegyes. Holocen (Bronz) 

Fam. H y s t r i c i d a  e Burnett, 1 830 
Gen. Hystrix  Linnaeus, 1 75 8  

5. Hystrix cf . refossa Gervais, 1 8  

P 140 - Molar 1 stg . ......... . ..... . ..... Ilieni, strat de lignit. P. m. III 
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Ord. L A G O M O R P H A Brandt. 1855 

Fam. L e p o r i da e Gray. 1821  
Gen. Hypolagus Dice. 1917 

6. Hypo�agus brachygnathus Ko rmos , 19 34 

P 48 6 - Man dibula st g. frgm. 
cu P3 -M 1 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. Sf . Gheo rghe , vaL De br en : P. m. 

Ord. C A R  N 1 V O R A Bo wdic h, 1821  

Fa m. C a n i d a e Gray, 1821 
Canid  indet. 

P 382 - Man dibul ă stg. f rg m. edentată: Cernat, Ca r. Ro bert ; P. m. 
Fam. U r s i d a  e Gra y, 182 5  
Gen. Protarctos Kretzo i, 1945 

7. Protarctos boeckhi (Schlosse r, 1899 ) 

P 49 7 - Can in sup. st g. la vîrf f rgm. ;  C ă pen i; s trat de lignit P. m. 
Gen. Ursus Linna eus ,  1 758 

8. Ursus etruscus C uvier. 1823 

P 92 - In cis iv s up. 2 (frgm. ) 
Canin s up. drp. şi st g. 
Premolar s up. 4. s tg. 
Mola r  1 s up. st g. f rgm. 
M ola r 2 s up. st g. şi drp. . .. Ilieni, Str. lign i t; 

9. Ursus spelaeus Rosen mii lle r, 1794 

P. m. III. 

P 53 - Cran iu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ch eil e Vîrgh iş ul ui, Pl . s . 
peşteră; 

P 54 - Părţi scheletice (15 pies e) . . . Cheile Vîrg hiş ulu i, 

p 56 
p 57 
p 58 
p 5 9  
p 60 

peşt eră; " 
- Can in . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Che il e Vî rghişul ui, peşteră " 

Craniu f rg m. şi pie se s ch el. . . . Peşt era Ci oclovina, Pui; " 
Cran iu f rg m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pe şt era Ag gtele k (R.P. Un ga ria )  " 
Cran iu f rgm. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peşt era (prin s ăp ăt ur i) " 
Cran iu f rgm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Che ile Vîrghişul ui, peşt eră " 

Fam. P r o c y o n i d a e Bona part e, 1850 
Gen. Parailurus Schlosse r, 1899 

8 
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10. Parai lurus ang licus (Dawkins, 1888) 

p 45 1 

p 498 

p 667 

Premolar sup. 4 drp .  ş i  s tg . . . .  Vîrghiş, strat de lignit: P. m. 

Premolar4 - molar1 ( drp.)  Căpen i, strat de lign it; 

Molar1 s tg. . . . . . .  . . . . . . . .. . . . . . . Căpeni , strat de"lignit; 

Fa m. H y a e n i da e Gra y, 1869 
Ge n. Crocut a  Ka up .  1828 

11 . Crocula sp e lae a  (Go ldfuss , 1823) 

" 

" 

P 61  - Man dibulă . .  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Cheile Vîrghişului, peşteră Pl. s. 
P 179 - Arc mandibular frgm. cu P4 -

M 1  drp . şi M 1  s tg. . . . . . . .. . . .. Feldioara, Car. fabr. 

Fa m. F el i da e Gra y, 1821 

Gen. Fe lis Linnaeus, 1758 

12. Fe lis sp e laea Go ldfus s, 1810  

Căr ăm idă; 

P 129  - M em br u  an ter ior s tg. (in co m
p le t) : humerus pa rt ea in tern ă 
a ext rerni t ăţii dis tale ; ra di us 
frgm. dis tal .: cubit us , extremi
ta te pro ximal ă; s cap ho luna 
tum, p yram ida le, magnum, 
un cina tum ; m eta carp ian II. 

fr gm . pro xima !; me tacarp ian 
IV f ăr ă  e xtr emitate dista lă ;  me ta 
carp ian ul V; fa lan ga I a de ge 

t ul ui III ş i  falan ga I a de ge-

t ul ui V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sf. Gheo rghe , Car. 
sud: 

Pl. s. 

Pl. s. 

p 158 

p 478 

Cran iu 

Ve rteb ră 

Ghidfalău, Car. Vajna Pl. s. 

Che ile Vîrghişulu i, peş teră 

Or d. P RO B O S C I DE A Il lige r. 181 1 

Fa m. M a s t o d o  n t i  d a  e G ra y. 1 821  

Gen. Zygoloplw don Va ce k, 1877 

13. Zygol ophodon b orsoni (Ha ys . 1834) 

" 

279 
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p 35 
p 90 
p 131 
p 1 45 
p 1 53 
p 1 69 
p 200 
p 294 
p 397 
p 398 
p 399 
p 438 
p 443 

Molar inf. 3 drp . . . .  . .  . . . . . . . . . .  Ra coş ul de Sus .  Car. 
Molar la ct eal (D3 ) • • • • • . • • • • • • Iar ăş ,  Car. Nou ă  
Molar s up . 3 (frg m. ) . . . . . . . . . Ia :tăş. Car. No u ă  
Mol ar sup . 3 . . . . . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  Iar ăş . Car. No uă 
Molar inf . 3 . . . . .  . . .  . . .  . . . .  . .  . . .  . Iar ăş . Car. Nou ă  
Dint e in f. 4 juv. . . .  . . .  . .  . . . .  . .  . Iar ăş . Car. No uă 

,1?. m. 

p 444 

M olar (frg m.) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . Vîr gh iş . strat de l ig nit 
Molar (?) . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Iar ăş . Car. No uă 
Mo lar s up .  3 (frg m. ) . . . . . . . . .  Ia răş . Car. Nou ă  
Molar inf . 3 . . . . .  . . .  . . .  . .. . . .  . . .  . Iar ăş . Car. No uă 
Molar (do uă frg m. ) . . .  . . .  . .  . . . .  Ia răş .  Car. Nou ă  
Mola r inf .  3 (frgm. )  . . . . . . . . . . . .  Căp eni. strat de lignit 
Ar c ma ndib ular (frg m) cu 
molar i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ia răş. Car. Nou ă  

- Molar f rag m. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .. . Iar ăş. Car. No uă 

Fa m. Tetral o p h o d o nti d a e Va ufr ey, 1958 

G en. A na ncus A ymar d. 1855 

14 . 

p 22 
p 36 
p 79 
p 94 
p 98 
p 99 
p 170 
p 2 14 
p 400 
p 420 
p 421 

p 422 
p 437 

Anancus arvernensis (Cro iz et et 

Def ens ă (frg m. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molar inf. dr ept. 2 . . . . . . . . .  
Molar s up. 1 dr p. . . . . . . . . . . . . 
M olar (dăuă frg m.) . . . . . . . . . . . .  
Molar inf. 3 stg . frg m. . . . . . . 

Mo lar s up . 3. frg m. . . . . . . . . . 
Dint e inf. 4 drp .  (juv. ) . . . . . .  
Molar 
Mo lar 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

s up . 3 drp . . . . . . .  . . .  . . . 

Molar inf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mo la r (fr gm. distal ) . . . . . . . . .  

Mo lar (frg m. distal) . . . . . . . .. . 
Molar inf. 2 şi mo lar inf. 2 
(frg m. a nt er ior ) drp. 

P 477 Molar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Job ert. 1818) 

lar ăş . Car. No uă 
Gh idfal ău. Dl . Evet 
Ar iuş d. M el egol dal 
Il ie n i, l ign it 
Vîr gh iş . l ig nit 
Gh idfal ău. Dl . Evet 
Iar ăş . Car. No uă 
Ara ci. Fînt îna Fa gul ui 
Vîr gh iş . Lign it -mar ne 
Iar ăş . Car. Nou ă  
Iar ăş . Ca r. Nouă 
Iar ăş . Car. No uă 

Căp en i. l ign it 
Ar aci. F înt îna Fa gulu i  

1 

P. 

P. 

P 484 Aştr agal drp . şi metapo diu: Sf. Gh eorgh e, Val .  Debren 
P 487 - A ntopo diu (f rg m. ) . . . . . . . . . . .  . 
P 492 Molar . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

P 495 - Molar (frg m. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mastodo n in det 

Sf. Gh eorg he. V al .  Deb ren 
Iarăş. Car. Nouă 
Ia răş . Car. No uă 

P 132 - Tib ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iarăş. Car . No uă 
P 133 - Scap ulu m  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. . .  . .  . .  . .  . .  Iar ăş . Car .  No uă 

,, 

Fa m. E l e p h a n t i d a e Gra y. 1821  
Gen . Archidiskodon Pohl ig. 1 885 

" 

" 

" 

" 

" 
• 

b 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

m. I I. 

" 

" 
" 

I I I  
" 1 
" 1 
" II 
" 

m . 
" Il 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
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15. Ar chidiskodo n me ridi o nali s (Nesti, 1825) 

�81 

p 106 
p 107 
p 108 
p 109 

M an dib ulă frgm . eden tată : ... 
- Pr emolar stg . 4 ( frgm .) 

Rotba v  -Sil ves tr u 
Rotb av-Sil vestr u · 

Rotba v  -Silvestru 

Pl . m .  (Giinz) 

p 152 
p 168 

- Pr emolar 4 stg . (frgm .) 
- Arc man dib ular ( frgm .) c u  

molar inf. 3 ........ . ........... . 
- Mo lar s up . 1. stg. . . .. ... . . .. . 
- Molar inf. 3 stg . . .... . . .. .. . 

G en. Par e l ep has Osborn , 1924 

Rotb av -Silvestru 
Rotb av -Silvestr u 
Rotba v  -Silvestru 

16 Parelephas, fr o g o ntherii ( Pohl ig ,  1889) 

" 
" 

" " 
" " 
" " 

P 8 Mo lar in f. 2. drp . . ........... M al naş c onul al uv. Olt Pl . s. (Riss) 
P 9 - Dint e inf. 4 drp . juv ..... ... .. Sf. Gheorghe. Car de sud Pl . s. 
P 11 - Molar drp . . . .. .. ......... ... ... Sf. Gheorghe Car. de sud " " 
P 80 - indet .. . . .. . . . ... ... ... ... . .. . .. ... Sf. Gheorghe (?) 
P 86 - Mola r s up . 3 stg . şi drp . . ... .. Rotb av. D ealul Ţi ganil or " m. 
P 114 - Arc man dib ular frgm . cu M a  Sf. Gh eo rgh e, La Moară " s. 
P 142 - Mol ar inf. 3 stg . frgm . po st. F el dioara ,  Car . Fabr ic ii " m. 
P 173 - Mo lar s up .  3 drp . (frgm . ) Zoltan ,  nisip ur i andezitic e

. 
" " 

P 180 - Astragal drp . . ... .. ... ... . .. .. . Rotba v, D eal ul Ţi ganilor " " 
P 192 - Molar inf. 3 stg . frg m. F el dio ar a, Car. fab ric ii " " 
P 396 - Molar inf .  3 stg. frgm . ... ... Rotba v, Dea lul Ţig anil or " " 

Gen. 1\1 ammuthus Burn ett , 183 0  

C�:{17. Ma mmuthus pr imige nius (Blumenbach, 1799) 

P 1 - Molar s up. 3 ... .... ... .. ...... Şar d  ( jud. Alb a) 
P 2 - Mo lar s up . 3 
P 3 - Mola r s up .  3 . 

P 4 Molar s up. 3 .... .... .... . . . ...... Depr es iun ea Bar aol t (?) " 
P 5 Molar s up . 3 ... .. . ... ... .. .. . . Şei ca Mar e ( jud. Sibiu) " 
P 6 Molar sup. 3 .. . . .. .... ... .. ... Dep res iun ea Bara ol t  (?) 

P 7 Mo lar sup .  2 ... . .. .. .. . . .. .... Sf. Gheorgh e, Fab r. de căr ămi dă 

p 12 Mo lar inf. 3 ... ......... ........ . 

p 13 - M olar inf. 3 stg . şi M a  drp .  

p 14 - M ol ar frgm . ...... ... ...... .... .. 

p 15 
p 16 
p 17 

18 

- indet . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

- M ola r s up . 3 stg. .. ... ... .. . . 
- M olar s up .  3 ...... ...... ..... . 

in det p 
p 19 - Defensă frgm . JUV. 

"Ip acs "  
M un ţii Bar aol t  (în tr e  
Arac i  şi Il ien i) 

Ar iuşd c ar. ,  de n isip 
(F ar kas verem )  
Sf. Gheorghe, Car. Forr6. 
T eras a s tg. Olt. 
Gh idfal ău, Car. Vajna Pl. s . 
G hidfală u, Car. Vajna Pl . s. 
Bo doc,  car. (?) 

Br eţc u, val e  (pî r. Râkos) 
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- Tibie ............ ... ..... ...... . 

Defensă frgm. . .. ..... . .. . ... . . . 
Molar .. . ... ... .. . .. . .. . .. ... . . .  . 

Molar ........ . .. . .. .... .. . .. . . .  . 

Defensă frgm. . . . .... . . . . . . . . .. . 
- Tibie (?) frgm. . . . ... . . . . . . .. . 

Rotbav, Dealul Ţiganilor 
Abony (R. P. Ungaria) 
Veţca (jud. Mureş) 
Breţcu, val. pîr. Râkos 

Terasa rîului Tîrnava 

12 

p 23 
p 24 
p 29 
p 30 
p 3 1  
p 32 
p 33 
p 34 
p 85 
p 124 
p 295 
p 296 
p 388 

- Vertebră . .. .. . .. . ... ... .. . .. . .. . 

- indet ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . 

Sf. Gheorghe malul stg. Olt. Pl. s. 
Sf. Gheorghe, malul stg. Olt " " 

Terasa rîului Tîrnava 
- Molar sup. 3. drp. . . . .. . . . . . .. Rotbav, Car de sub Brazi " " 

- Molar sup. 3 .. . . . .. . . . . . .. .. . . Sf. Gheorghe, Car. sud " " 

- Molar ......... ... . . ... . Ariuşd, din aluv. Oltului " " 

- Molar .. . ..... . ... ..... . Ghidfalău, Car. Vajna " " 
- Molar frgm . .. .... ..... .. . . 

- Molar frgm . ... ... .. . . . . .. . .. . 

- Molar 
- Molar 

Sa tu Nou (jud. 
Bistriţa-Năsăud) 
Şeica Mare (jud . Sibiu) 
Cobor (?)  
Fără loc de colectare 

p 389 
p 390 
p 40 1 
p 493 
p 494 

- Molar Ghidfalău, Car. Vajna Pl. s. 
- Molar (frgm.) .. . ...... .. . . . . . .. Ghidfalău, Car. Vajna 

Elephas indet 

P 20 - Femur şi metapodiu ..... .... Biborţeni 
p 21  
p 26 
p 27 
p 392 
p 393 
p 394 
p 395 
p 402 
p 418  
p 4l9 

p 426 
p 472 

- Calcaneu . . .  .. . . .  . .. . ... . . . . . .  .. . Bazinul Baraolt (? ) 
- Homoplat ... .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. Cobor (?) 
- Sacralis 
- Metatars 
- Falangă 
- Cubitus frgm. 
- Vertebră lombară 
- Molar (trei frgm.)  

Molar frgm. 
Radius (jumătate 
Coastă 
Molar frgm. 

Fără localitate 
Fără localitate 
Fără localitate 
Fără localitate 
Rotbav (?) 

. . . . . .  .. . . . .  Ghidfalău, Car. Vajna 

dist. ) 
Fără localitate 
Fără localitate 
Feldioara, Car. fabricii 
Comolău. Castrul 
roman. Pleist. med; 

Ord. P E R I S S O D A C T Y L A Owen, 1848 

Fam. T a pir i d a  e Burnett, 1830 

Gen. Tapirus Brisson, 1762 

18.  Tap irus arvernensis Croizet et J obert. 1828 

P 88 - Arc mandibular frgm.: rostru 
edentat, ramura orizontală stg. 
cu P3, P4 (frgm.) . M1-M2 . .. .. � ..... . Vîrghiş, lignit : 

" " 

P. m. 1 
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p 293 

p 496 

- Ma ndib ulă  frgm . c u  P2-P4 stg .; 
P3 -P4 drp . ............... ...... Iarăş, Car . Nouă: 

- Mo lar drp . 1 ( frgm .) M 2 inf .  
drp . . .. . . . . . . ... . .. ... . . . . .. . . . . . . Căp en i. stra t de l ign it 

Fam . R h i n o c e r o t i d a e Owen , 1845 
Gen.  Dice rorhinus Glog er . 1841 

19. Dicerorhinus cf. lep torhinus ( Cuvi er, 1822) 

p 40 

p 95 
p 151 

Man dib ula stg . frgm . c u  P 4 
- şi M a  . .. . .. ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. Iară ş, Car .  Nouă 
M olar s up . 2 drp . frgm . . . . . . . Vîrgh iş. l ign it 
Man dib ul ă  stg . frgm . c u  
Pa -P4 (m ug uri den tari şi) 

2'83 

P. rn. II 

" 

p rn. 
,, " 

I 

II 
I 

M 1  -M 2 • . • . . • • . • . . • • • . • • • • . • • • • • • .  Iară ş, Car. Nouă : " " II 
p 301 
p 381 
p 386 
p 441 

Molar s up .  3. drp . ......... ... Iară ş, Car .  Nouă " " 
- Molar s up . 2. stg . . ........... Cerna t, Car . Rob ert " " 
- Man dib ulă stg . frgm . c u  M 2-M a Sf . Gh eorgh e, Val . Deb ren " 

p 442 
p 483 

p 488 

p 668 

- Prem olar inf .  2 şi 4: molar 
2 şi 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vîrghi ş I. 

- Pr em olar inf . 2 -3 . . . . . . . . . . . . Vîrghi ş 
- Crani u frgm .  na zal e f ron tal e, 

mo lar s up . 1 drp . şi M a  drp . 
şi stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Sf . Gh eorgh e, Debr en 

- Molar i inf . şi sup. frg m. (M a? 
şi M 1  ?) .. . .. . . . . ... . .. . . . ... ... ... Vîrghi ş, l ignit : 

- Premo lar in f. 3 st g. . . . . .. . . . Vîrg hi ş, ligni t: 

20. Dicero rhinus cf. je anvireti Guerin , 1972 

P 110 - Cr an iu frgm . cu M 2  -M a. 
mandibulă fr gm . c u  M a  ... .. . Ar ac i, Fîn tîna Fag ul ui 

P 475 - Man dib ulă f rgm . . ........... Araci , Fîn tîna Fag ul ui 
P 167 - Man dib ul ă  frgm . stg . c u  

Pa-P4 şi M 2  • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Iară ş, Car .  Nouă : 

21. Dicerorhinus etruscus ( Falc on er, 1859) 

p 81 

p 103 
p 135 

p 445 
p 490 
p 491 

- Man dib ulă drp . f rgm . c u  Pa 
-P 4, man dib ulă  stg . frgm . 
eden ta tă ............... .. . ........ . 

- Na zal stg . frgm . . .. .. . .... .... . 
- Arc rnan dib ular frgm .: man d. 

drp . c u  Pa -M a. man d. stg . c u  
Pa. M I-M a. .. . .. ....... .. . .. . 
Arc man dib ular f rgm . . . . ... .. . 

Fem ur stg . pro xim a! (f rgm .) 
Vert ebră cer vicală (f rgm .) 

Ia ră ş. Ca r. Vech e 
Ia ră ş, Car . Vech e 

Fel dioara , Ceta te: 
F el dioara , Car . fabr . 
F el dioara, Car . fabr . 
Rotba v, Pir . sa tul ui :  

" " 1 
" " 

" 

" " 

" " 

I 

I 
I 

p rn. 
" " 

" " 

" " 
" " 

Pl . m .Giin z 
" "M in del 

" " M indel 
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22. Dicerorhinus cf. hemitoechus (Falconer, 1868) 

P 1 97 - T ibia drp. . . . . . . . . . . . . ... . ..... Bo do c, C ă ră midă rie; Pl. s. Riss m. 

23 . Dicerorhinus k.irchbergensis (Jăge r, 1839) 

p 464 
p 465 
p 466 
p 467 

Craniu frgm. . . . . . .  . . . . . . . . . .. . Comolău, Cetate a romană: Pl. m. 
C ra niu f rgm. . .. ... . .. . ... ... .. Comolău, Cetatea română " " 
Vertebră ....... ... .. . ..... ... ... Comolău, Cetatea romană " " 
Humerus frgm. . .  ... . . . . . .... .  Comolău, Cetatea romană " " 

Gen. Coelodonta Bronn, 1831 
Coelodonta sp. 

p 100 

p 10 1 
p 1 18 
p 138 

. p 1 63 
p 174 
p 17 5 
p 17 6 
p 20 1 
p 202 
p 203 
p 204 
p 205 
p 206 

- Humerus stg., extremitate 
distală; . . . . . . . . . ... . . . . .. . .. . .. . . .  

- Radius drp. , frgm . . .. . .. . . . .  . . 

- Molar sup. 2 stg. . .  . . . . ... .  . . 
- Premolar sup. 2 stg. . . . . . . . .  . 
- Tibia drp. , jumăt. prox. 

Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Astragal stg. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

Metatarsian II. drp. . .  . . .. . . . 

Humerus . . . . . . . ... . . ........ . . .  . 

Cu bitus . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . ... . .  . 

Astragal . . . . . ..... ........ . .... . 
Metapodiu . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . 

Peroneu . .. . . . . . . . ... .. . .. . .. .. . 
Craniu frgm. cu ma nd ib ulă : 
Femur 
Coaste 

Araci, Fînt. Fag : 
Araci, Fîntîna Fagului 
Ghidfalău, Vajna 
Sf. Gheorghe, Car. sud 
Sf. Gheorghe, Car. sud 
Araci, Krecsken 
Araci, Krecsken 
A raei, Krecsken 
Araci, Krecsken 
Araci, Krecsken 
Araci, Krecsken 
Araci, Krecsken 
Araci, Krecsken 
Ara ci, Kre csken 
Araci, Krecsken 
Araci, Krecsken 

P l. m. M in. 
" " " 
" " " 
" ,, " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " ,, 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

" " " 

" " " 

p 207 

p 208 

p 38 
p 479 

Vertebră .... . . . ... ..... ....... .. Araci, Krecsken " " " 
Coastă frgm. . ................. Feldioara, Car. fab ricii de cărăm idă 

24. Coelodonta cf. antiqu itatis (Blu me nba ch , 1807) 

P 44 - Molar sup. 2 drp . . . . . . . . . .. .. Sf. Gheo rghe ,  Car. sud : 
P 45 - Mo la r  inf .  3 stg. . .  . . .  . . . . . .  . Sf. Gheorghe, Car. sud. 
P 29 1 - Tibia drp. . . . . . . . ... ... ... . . . . .  Ghidfalău, Vaj na 

p 298 

p 299 

p 1 12 

p 139 

Atlas 

Craniu frgm. cu P2 -P4 stg. 

niv. sup. : 
Ghidfalău, Vajna 
niv. sup. 

şi P3 -P4 şi M2 drp . . . . . .. . . . . .. Ghidfalău I I .  Car 
Molar inf. 3. stg. . . .  . . .  . .  . . .  . Bo doc I, cărămidărie 

- Mandibulă stg. frgm. cu M3 Bodo c I. cărămidărie 

Pl. s. Riss 

" " 

" " 

" " 

" " 
Pl. m. Riss 

" " " 
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Coelodonta antiqu i tatis (Blumenbach, 1807) 

Humerus Fără localitate 
Vertebră Sf. Gheorghe. Car. de pietriş 
Molar inf. Reci, terasa Rîului Negru 
Premolar inf. 4 ...... ... . .. ... Sf. Gheo,rghe. Epresteto 
Molar 2-3 drp. .. .... ......... Şeica Mare (jud. Sibiu) 
Dinte 3 de lapte ( drp.) Fără localitate 
Humerus stg. frgm. .. . ...... Ghidfalău, Car de pietriş 
Humerus stg. frgm. .. ....... Comolău, din curtea şcolii 
Molar inf. 2 stg . ............... Sf. Gheorghe, Car. -Olt 
Molar inf. 3 drp. . .. .. . .. . . . . Bodoc, Cărămidărie 

285 

p 28 
p 37 
p 39 
p 4 3  
p 47 
p 48 
p 65 
p 66 
p 82 
p 83 
p 1 27 
p 137 
p 1 63 
p 403 
p 404 
p 405 
p 407 
p 408 
p 411 
p 4 1 2  
p 4 63 

Scapulum drp. frgm . ......... Sf. Gheorghe, Car. sud :Pl. s. Wiirm 
Molar 2 sup. frgm . ......... ... Sf. Gheorghe, Car. de sud. " " " 

- Tibie drp. .. ................... Sf. Gheorghe, Car. sud. " " " 
Vertebre dorsale sudate: ...... Ghidfalău, malul stg. Olt. 

- Radius (juv.) extremit. prox. · Ghidfalău, Car. Vajna 
- Humerus frgm. .. . ............ . .. Ghidfalău, Car. Vajna 
- Scapulum frgm. Ghidfalău, Car. Vajna 

Scapulum frgm. Ghidfalău, Car. Vajna 
Humerus stg. Casin. val. pir. Szetye 
Femur drp., frgm. prox. Rîpele Araci -Ariuşd 
Vertebră Bodoc. Cărămidărie (?) 

Ord. P E R I S S O D A C T Y L A Owen, 1848 

Fam. E q u i d a  e Gray. 18 21 
Gen. Hipparion De Christol, 183 2 

2 5 . Hipparion cf. malustenense Rădulescu et Samson, 1 967 

P 16 5 - Canon posterior drp. Iarăş, Car. Nouă 

Gen. Plesipp us Matthew, 19 24 
Subgen. "Allohippus" Gromova, 1949 

2 6 .· "Allohipp us" cf. altidens (v. Reichenau, 1 915) 

P. m. II 

P 97 - Molar sup. 1 stg. .. . ... . .. . .. Rotbav-Silvestru: Pl. m. (Giinz) 

27. "Allohippus" cf. marxi (v. Reichenau, 1 91 5) 

P 1 04 -Tibia drp. . .. ......... . .. ...... Rotbav-Silvestru " " Giinz 
P 141 - Canon post. stg . ... ... ...... ... Feldioara, Car. " " Mindel 
P 160 - Canon ant. stg. .. ............. Rotbav, Dealul Ţiganilor " " " 

P 162 - Humerus drp. (jumăt. dist.) Rotbav. Dealul Ţiganilor " " " 

28. "A llohippus" cf. suessenbornensis (Wiist, 1 901) 

P 96 - Premolar inf. 4. stg. .. . . .. . . .  Rotbav. Car. de sub Brazi " " " 



28G 

P 150 - Canon post stg. (jum. dist.) Feldioara. Car. 

Gen. Wquus Linnaeus, 1758 

" " Jt 

29. Equus cf mosbachensis v. Reichenau. 1903 

P 89 - Premolar 2 şi 3, M1 -ta; stg; 
şi premolar 2-3 inf. stg . .... .. 

P 105 Canon posterior stg. . ..... . .. 
P 117 - Canon post. drp. fragm .. ... .. 
P 130 Humerus stg. jumăt. dist . .. . 
P 147 - P2 -M1 drp . . ......... ......... . .  

Rotbav, Dealul Ţiganilor Pl. m. 
Sf. Gheorghe, Car. sud ; " " 
Ghidfalău, Car. Vajna " " 
Araci, Krecsken " " 

16 

P 159 Radius drp. jumăt. dist. . .. . .. 
P 171 Radius drp. frgm. . .. ... . .. . .  . 

Rotbav, Dealul Ţiganilor " " 
Sf. Gheorghe, Car. sud " " 
Ariuşd, Car. Pl. m. Mindel 

P 300 Humerus stg. (jumătate dist.) 
P 302 Canon ant. drp. frgm. . .  . . . . 

30. Equus cf. missi M. Pavlov, 1931 

Ghidfalău I I  
Ghidfalău 1 

P 187 - Molae 2 sup. stg. . ........... Araci, Fîntîna Fagului 
P 188 - Tibia drp., diafiză frgm. . .. Araci, Fîntîna Fagului 
P 189 - Tibia drp., extremit. dist. . .. Araci, Fîntîna Fagului 
P 190 - Canon post stg. frgm. . ... ... .. Araci, Fîntîna Fagului 

Equus sp. 

" " " 
" ,.. " 

,, " " 
" " ,, 
" " " 
" " " 

P 456 - Canon post. drp . . . .. . . . . . ...... larăş, val. pîrîului; Pl. m. 

31. Equus insulidens Samson, 1974 

P 161 - Canon anterior stg. . .. ...... Ghidfalău 1 Pl. s. Riss l 
P 185 - Molar 2 sup. stg. ... .. . . .. . .. Sîndominic, Car.; " " " 
P 193 - Molar 3 sup. drp. . . .... .. .. . .  Sf. Gheorghe, Car. sud " " " 
P 387 - Molar 2 inf. stg. . ... ........ Sf. Gheorghe, 2ar. sud. " " " 
P 452 - Molar 2 inf. stg. . . . . .. ... .. . Sf. Gheorghe, Car. sud.; " " " 

Equus sp. 

P 84 - Premolar inf. 3.  stg. . .. .. . . .. Bodoc, Car. Olt. Pl. s. Riss s 

32. Equ us transJanicus Teodoreanu, 1926 

P 125 - Tibia drp., extr. dist. .. .... ... Sf. Gheorghe, Car. Sud. ; Pl. s. Wiir 
P 125 - Tibia drp. , extr. dist. . .. ...... Sf. Gheorghe, Car. sud. Pl. s. Wiirm 
P 126 - Tibis drp. , extrem. dist Sf. Gheorghe, Car. Sud. ; " " " 
P 128 Falanga III. ant. stg. Sf. Gheorghe, Car. sud; " " " 
P 194 - Craniu frgm. cu P2-Ma Ghidfalău 1, Car.l. " " " 

P 198 - Craniu frgm. (tipul speciei ) Sf. Gheorghe, Bedehâza ., " " 

P 448 - Radius stg. . .  .... . .. . .. ......... Sf. Gheorghe, Car. sud " " " 
P 450 - Mandibulă drp. frgm. cu 

da  -d4, Pa şi M1-M2 . .. . . .... Bodoc, Car. Olt. " " " 
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33. Equus steinheimensis v. Reichenau , 1 9 1 5  

P 184 - Molar sup. 1 .  drp. . . .  . .. . . . . . .  Sîndominic, Car.; Pl. s . Riss 1 
P 1 96 - Molar inf. 1 .  drp. . .. ...... ... Bodoc I, Car. Olt ; 

34. Equus sc ythicus Rădulescu et Samson, 1 962 

" ., " 

P 436 - Premolar sup. 3 (sau P4 stg.) Vîrghiş, aluviunile Cormoş Pl. s. 

Ord. A R T I O D  A C T Y L A  Owen, 1 848 

Fam. C e r  v i  d a  e Gray, 18 15  
Gen. Munti acus Rafinesque, 1 8 15  

35 . Cervid cf. .Munti acus polon icus Czyzewska, 1968 

P 485 - Mandibula stg. frgm. cu M3 . ; Sf. Gheorghe , Val , Debren; P.m. 

Gen. Dolicho doryceros Kahlke , 1956 

36. Doli chodoryceros savin i (Dawkins , 1887) 
P 1 1 1  Corn drp. frgm. .. . . . .  . .  . . .  . . . .  A raei, Krecsken ;  
P 209 - Corn frgm. . .  .... ........ . . .. ... Araci, Krecsken; 
P 210  - Falanga II (frgm.) . .. ... .... .. Araci, Krecsken; 

Gen. M egacer.os Owen, 1844 

37. 1\llegaceros giganteus (Blumenbach, 1 803) 

P 63 Corn drp. frgm. .. . . . . . ..... . .. Ghidfalău , Car, val. 

Pl. m. Mindel 

" ,, " 

,, " " 

Martonos ;  Pl. s. 
P 186 Bază de corn . . . .. . . .  . . .  . . .  . . . .  Fără localitate 

P 449 Canon ant. drp. . .  . . . . . . . ... Bodoc, Car. Olt; Pl. s. Riss 
Gen. Capreolus Frisch, 1775 

38.  Capreolus capreolus s u ess en bornensis Kahlke, 1956 

P 87 Corn drp. , frgm . . . . . . . . .. . .. ... Rotbav, Dealul Tiganilor 
Pl. m. Mindel 

P 146 Astragal, scafocuboid, canon post. 

stg. frgm. .. . . .. . .. . . .... . .. . .. Rotbav, Dealul Ţiganilor " 
P 416  - Frontal stg. cu corn frgm. şi 

corn drp. frgm. . .  . . .  . . .  . .. . . . . Lisnău , Cărămidărie 

Gen. M etacervocerus Dietrich, 1938 

39.  M eiacervocerus cf. _ pardinensis (Croizet et J obert, 1828) 

" " 

P 435 - Corn drp., frgm. (furcă sup.) Vîrghiş II, lignit : P. m. I. 
Gen. Cervus Linnaeus, . 1 759 
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40 . Cervus acoronatus Beninde� 1937 

P 46 - Corn drp., frgm. bazal · . . . .. . Fel di oara. Car. fabticii Pl . m. Mindel 
P 156 - Fro ntal stg. , frgm. cu baza cornului ; Feldioara , C a r. fabr . " " " 

41.  Cervus gr. elaphu( Linnaeus, 1758 

P 62 - Corn drp. , frgm. baza! Ilieni (?) Pleistocen? 
P 423 - Corn stg. , frgm. . .  . . . . . . . . . .  Sf.  G heorghe , EprestetO Pl . s .  

Fam. C e r v i d a e 
Gen. Praealces Portis , 1920 

42. Praealces lati{rons ( J ohnson,  187 4) 

p 41  
p 42 
p 149 
p 155 

Corn drp., frgm . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- Radius stg. , jum ătate dist , ; 
- Frontal drp. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Feldioara , Car. fabricii Pl . m. Mindel 
Rotbav,  Dealul Ţigan . " " 
Feldioara ,  C a r. fabricii " " " 

- Incisiv sup . 2. drp. frgm. , 
P2 -P4 drp. , M2 drp. , P2 stg. 
M2 stg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

p 178 - Tibia drp. , jum ătate prox. , . .  . 

Rotbav, Dealul Ţigan. " " " 
Feldioara . Car.  fab ri cii  Pl.  m. 

Gen. A lces Gray, 1821 

4 3. Alces alces (Linnaeus , 1758) 

P 49 Corn frgm . .. . ... . . . .. . .. . .. . . . .  Jacodu (jud. Mureş) 
P 50 Corn frgm . .. . . ..... . ........ . .. llieni, aluviunile Oltului 
P 5 1  C orn stg. frgm . . . . .. . .. . .. . . . .  Odorheiul Secuiesc (?) 
P 52 Corn drp . . ........ . .. . .. . .. . ..... D ăneşti -Ciuc, Turbă; Holocen? 
P 148 Craniu neural .. . .. . .. . . . ... . .. . Bazinul Ciucului , Turb ă  " 

P 428 Frontal drp. cu baza cornului 
(frgm .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M-ţii. Vlădeasa, Pietrele Albe, Peşteră 

P 4 30 - Humerus stg. . . . .. . . . . . . . . . . .. .  Pădurea Craiului, Peşteră 

P 431 - Corn frgm. . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . Vîrghiş, din pietriş 

Gen. Rangifer H. Smith, 1 827 

44. Rangifer farandus (Linnaeus, 1758) 

P 9 1  - Falanga 1 , extremit. sup . 
falanga II ... . . . ... . .. ......... ... Virghiş, peştera nr. 17 şi 1 Pl . s . 

45. Cervidae gen . et sp . indet. 

P 38 3 - Falanga 1 . . . ... ... . . . ... ... ... ... Cernat, Car. Robert ; 
P 415 - Frontal cu baza cornului; Lisnău, Cărămidărie 
P 424 - Cervus sp. corn drp . frgm. 

bazal (mulaj gips) . . . . . . . . . . . .  Ilieni (lignit) ; 
P 425 - Astragal stg. (mulaj gips) . . .. Ilieni (lignit) 

P. m. 

P. m .  III 

" " " 
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p 470 
p 47 1 
p 476 
p 480 

C orn stg. baza! frgm . 
Corn bazal frgm . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Frontal cu baza coarnelor ; 
As trag al stg. . .  . . . . .. . . . . . . . .. . 

Fam . S u i d a  e Gray, 182 1 

Gen. Sus Linnaeus, 1758 
46 . Sus minor Deperet , 1890 

P 1 36 Molari frgm . (6 exempl .) 
P 439 Canin inf . drp . frgm. 
P 440 Molar . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

P 482 Premolar frgm. , incisiv 1 
stg. frgm. inc . drp. 1 ,  3 .  frgm . 

premolar 1 -2. stg. . . . . . . . . .  

P 500 - M olar inf. drp . 3 .  molar inf. 
stg. 3 şi premolar 4 inf. drp . ; 

47 . Sus scrofa Linnaeus , 1758 

Pl. m .  
" . " 

P. m. 

Comolău , Cetatea romană; 
Comolău ,  Cetate romană 
Araci , Fîntîna Fagului 
Căpeni, str. Lignit ; " ' " 1 

Căpeni, str. lignit ;  
Vîrghiş, str. lignit ; 
Căpeni, str . . lignit; 

Căpeni, str . lignit ;  

P .  m .  1. 
" " I. 

. 

" - " � 

" " 1. 

Vîrghiş , strat de ligni t  " I 
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P 489 - Metapodiu ......... ... ...... ... ... Rotbav, Dealul Ţiganilor ; Pl . m. 
Sus sp. indet. 

P 172 - Serie dentală .. . . . . .. . . . . . . . . . . Ariuşd, Car. Farkasverem ; 

Fam. B o v i d  a e Gray.  1821  
Gen. Capra L.innaeus. 1758 

48. Capra ibex carpathorum Koch, 189 1  

P 154 - Craniu frgm. . . . . . . . . . . . . . . .  M-ţii. Bucegi, Peştera Val. T ătatului 

Gen. Parabos Arambourg et Piveteau, 1929. 

49. Parabos sp. 

P 166 - Mandibula stg. frgm. cu 
P4 -Ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

P 481 - Molar inf. 1 .  frgm . (talonid); 

Gen. Buffelus Riitime>"er. 1863 

Iarăş, Car. Nouă ;  
Căpeni, str. lignit ; 

50. Buffelus murrens is Berckhemer, 1927 

Pl. s. (Wiirm) 

P. m. II. 
.. " 1. 

P 67 1 - Frontal cu baza coarnelor ; . .. Comolău, Car. Castrul roman; Pl. m .  

Gen.  Bison H. Smith, 1 927 

5 1 .  Bison priscus (Bojanus. 1827) 

P 70 - Craniu frgm. .. ..... .. ......... Odorhei (?) Pl. s. Wiirm 
P 76 - Craniu frgm. . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Sf. Gheorghe, Vilâglât6 ;  " " " 
P 77 - Vertebră ... ........... ... ....... Fără localitate 

19 - ALUTA XII-XIII 
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P 429 Craniu frgm. (frontal) ? . .. . .. . .. Pădurea Craiului,  peşteră 

2{) 

P 157 Canon posterior stg frgm . distal. Araci  Krecsken Pl. m .  
P 447 Radius şi ulna frgm. stg. . .. Araci, Fîntîna Fagului (loess ) ; Pl. m 

52. Bison schoetensacki Freudenberg, 1 9 10 

P 21 1 - Radius drp ... . .. ... . .. . . . . ..... Araci, Fîntîna Fagului ;  Pl. s . (Riss) 
P 212 - Humerus drp . . . . ...... .. . . .. . .. Araci, Fîntîna Fagului " " " 

P 213 - Calcaneu drp. frgm. . .  ....... Araci, Fînt. Fagului ; " " " 

53. Bison bonasus (Linnaeus, 1 758) 

P 7 1  Craniu frgm . . . . . . . . . . .. ... . .. . .. Băţanii Mari, val. B araolt 
P 72 - Corn frgm. şi femur stg. . .. Avrămeşti (jud. Harghita) ? 
P 74 - Craniu frgm. . .  . ... . .. . . . . ..... Reci, malul stg. al Rîului Negru 

Bison sp . 

P 1 8 1  - Cubitus drp. , frgm. proxima! Feldioara, Car. fabricii Pl. m. 

Gen. Bos Linneaus. 1758 

54. Bos primigen ius Bojanus, 1827 

P 73 - Corn mascul 
P 78 - Corn frgm. 

Fără localitate 
Fără localitate 

55. Bos taurus Linnaeus. 1758 

P 75 - Corn frgm. Fără localitate 

Bovidae indet. 

p 64 
p 1 9 1  
p 409 
p 410 
p 414 
p 434 
p 454 
p 468 
p 473 

Falanga II . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . ' Sf. Gheorghe, Val. Debren 
Femur stg. (diafiză) . . . .. . . .. Araci, Fîntîna Fagului 
Metatars. frgm. proxima! . Reci, malul drp. Riul Negru ; 
Metacarp. frgm. proxima! ; Feldioara, Car. fabricii 
Radius stg. (extremitate dist.) ;  Comolău , Car. Castrul roman 
Molari D4 -M1 -M2(?) . . . . .. Vîrghiş, Car. l (?) 
Falanga 1 . . . . .. . . . ... ... . ........ Feldioara, Car. veche 
Vertebră frgm. ( 2  buc .) ;  Comolău, Car. Castrul roman 
Metatars .................. ... . .. Comolău, Car. Castrul roman 

D IV IZAREA STRAT I G RAF ICĂ A PL I OCE NULU I Ş I  PLE ISTOCENULU I D I N  
DEPRE S IUNEA BRA Ş O V  - T RE I S CAUNE P E  BAZA FAUNE I MAM IFERE 

A B R A S S 6 - HAHO M S ZEIO MED ENCE P L I OCEN E S  PLE I S ZTOCEN 
HETEGTAN I FELO SZTĂ SA EMLO SFAUNĂJA ALAP J Ă N  

PLIOCEN MED I U - J{ăZE PS ă PL IOCEN : 

Faza I. f'âzis : Căpeni-Virghi ş, Ja ri\5- Valc ( str. I I I  d e  l i gni t, marnelc elin cul cuş şi a c o 

per i .5 ) ,  Briidu l 
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Kopec - Vargyas, Nyârospatak - vOJgy ( a I I I . li gnitreteg . fekii - es fedlS
mârgâk), Bard6c 
Zygolophodon borsoni 
Anancus arvernensls 
Tapirus arverninsis 
Dicerorhinus cf. leptorhinus 
Hipparion sp. 
"Macrohippus sylvarum" 
Sus minor 
Sus provincialis 
Metacervocerus cf. pardinensis 
Cervus sp. (talie Capreolus) 
Cervus sp . (talie Megaloceros) 
Parabos sp. 
Bovidae indet. ( ?  Bison) 
Canis sp. 
Protarctos boeckhi 
Parailurus anglicus 
Felidae indet. (talie Lynx) 
Machairodontinae indet. 
Castor praefiber 
Romanocastor ( ?) capeniensis 
Prospalax priscus 
Dolichopithecus ruscinensis 
Mesopithecus monspessulanus 

Faza II. {âzis : Iarăş - Cariera Nouă (niv. inf.) ,  Racoşul de Sus (Kâpolnaoldal), Sf. Gheorghe
Debren ( Gemvâr) . 
Nyârospatak- Uj kavicsbnya (als6 szint), Felsl5râkos (Kapolnaoldal), Sep
siszentgyorgy - Debren - volgy ( Gem văr) 
Zygolophodon borsoni 
Anancus arvernensis 
Tapirus arvernensis 
Dicerorhinus cf. Ieptorhinus 
Hipparion cf. malustenense 
Muntiacus polonicus 
Parabos sp. 
Hypolagus brachygnathus 

Faza II sau III; II vagy III {az is: Buduş, Ariuşd, Araci - Fîntîna Fagului (niv. inf.), Anghe
luş, Ghidfalău (Evethegy), Cernat - Car. R6bert 
- Bodos, Er6sd, .Ărapatak - Biikkut (als6 szint), Angyalos, Gid6falva 
(Evethegy), Csernaton - Robert kavicsbânya. 
Zygolophodon borsoni 
Anancus arvernensis 
Dicerorhinus cf. j eanvireti 
Cervidae indet. (talie mare) 
Canidae indet. 
Trogontherium minus 
Mimomys cf. stehlini 

Faza III, {âzis :  llieni (lignit), Sincrai (lignit), Iarăş - Car. Nouă (niv. mediu), Iarăş - Car. 

18• 

Veche 
Illyefalva (lignit) , Sepsiszentkiraly (lignit), Nyarospatak-Uj kavicsbânya 
(kozeps6 szint), Nyarospatak. regi kavicsbânya : 
Anancus arvernensis 
Tapirus arvernensis 
Dicerorhinus cf. jeanvireti 
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Dicerorhinus etruscus 
Cervidae indet. 1 + I l 
Gazella sp. 
Ursus minimus-etruscus 
Hystrix cf. refossa 
Castor praefiber 

2.2 

PLEIS TOCEN MED I U  - KOZEP- PLEISZ TOCEN 
Giinz: Rotbav - Silvestru, Rotbav - Car. 

Rotbav - Silvestru, Rotbav - Car. 
Archidiskodon meridionalis 
Dicerorhinus etruscus 
"Allohippus" cf. suessenbornensis 
"Allohippus" cf. altidens 
Equus aluticus 

L.aU.Qcaenelaphus _ a.r.ambtoHi-rgi 
Cervus· sp. 
Trogontherium boisvilletti 

de sub Brazi, Feldioara - Cetate 
Foldvâr - Varol dal 

Giinz - Mindel+Mindel int. : Feldioara - Carieră (niv. inf.), Rotbav - Dealul 'ţiganilor (niv. inf . )  
Foldv:ir -Homokbănya (als6 szint), Rotbav - Dcalul 'ţiganilor (als6 

szint) 
Parelephas trogontherii 
Dicerorhicus etruscus 
"Allohippus" cf. marxi 
"Allohippus" cf. suessenbornensis 
Equus cf. mosbachensis 

Praealces Iatifrons 
Cervus acoronatus 
Capreolus capreolus suessenbornensis 

Mindel sup. I. f'elso Mindel: Rotbav -Dealul 'ţiganilor (niv. sup . ,  argila A) 
Praealces Iatifrons 
Capreolus capreolus suessenbornensis 
Desmana moschata cf. mosbachensis 
Talpa europaea 
Sorex subaraneus 
Drepansorex savini cf. austriacus 
Neomys sp. 
Castor fiber 
Trogontherium cf. cuvieri 
Sicista gr. subtilis 
Spalax sp. 
Mus musculus cf. synanthropus 
Parapodemus coronensis 
Apodemus gr. sylvaticus 
Cricetus praeglacialis 
Pliomys episcopalis 
Clethrionomys gr. glareolus 
Lagurus cf .  transicns 
Arvicola cantianus ssp. (mosbachcnsis?) 
Microtus gr.  · arvalis-agrestis 
Lcpus gr. europaeus 

Mindel sup . 1.  fc/so l\1indel: Rotbav - D ealul Tigan ilor (niv. sup . ,  argila B),  Fcldioara - Carieră 
(ni v .  sup . ,  argila B) 
Hotbav - Dealul 'fig;milor (frlso, B agyag-szint) ,  FOld v:ir Kavicsbănya (felso, 
B, agyagszint) 
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Equus cf. mosbachensis 
Capreolus capreolus suessenbornensis 
Rangifer sp. 
Bison sp. 
Sorex subaraneus 
Trogontherium cf. cuv1cn 
Clethionomys gr. glareolus 
Arvicola cantianus ssp. (mosbach ensis ?) 
Microtus gr. arvalis-agrestis 
Microtus gr. oeconomus 
Lepus gr. europaeus 
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Mi ade! sup. II. {elsă Mindel : Araci - Carieră, Araci - Fin tina Fagului (niv. sup . )  Zoltân, Ghid
falău I + I I, Sf. Gheorghe - Cariera Sud (niv. mediu A) 
Ă.rapatak - Krecskenbânya, Ă.rapatak - Biikkut (fels{j szint), Zoltân, Gid6-

falva I + I I, Sepsiszentgyorgy, Pap Lehel bânya (kozepso, A szint) 
Parelephas trogontherii 
Coelodonta cf. antiquitatis 
Equus cf. mosbachensis 
Equus cf. missi 
Dolichodoryceros savini 
Bison cf. priscus 

Mindel - Riss : Comolău ( Reci) - Castrul roman, Car.), Feldioara - Carieră 
Komoll6 (Rety) - R6mai tabor kavicsbănya, Foldvăr - kavicsbânya . 
Dicerorhinus kirchbergensis 
Buffeluş murrensis 
Crocuta spelaea 

PLEIS TOCEN S U PERIOR - FELS6 PLEISZ TOCEN : 

Riss in{. - Als6 Riss : Malnaş, Bodoc I I I ,  Gidfalău I + I l ,  Sf. Gheorghe - La Mo ară, Sf .  
Gheorghe - Cariera Sud (niv. mediu B1) 
Mâlnâs, Bodok 1 11 ,  Gid6falva 1 + I I,  Sepsiszentgyorgy Bedehăza es Papp 
Lehel bânya (ko zepso, B1 - szint) 
Parelephas trogontherii (formă evoluată) 
Mammuthus primigenius (formă arhaică) 
Coelodonta cf. antiquitatis 
Equus insulidens 
Magaceros sp. 

Riss mediu. Ki:i':!Jpso Wss : Bodoc 1. Bodok 1 .  
Di cerorhinus hemito echus 

Ariuşd - Drum. Erosd, utmente : 
Sorex sp. 
Neomys sp. 
Citellus sp. 
Clethrionomys sp. 
Arvicola terrestris 
Microtus arvalis 
Microtus oeconomus 
Microtus gregalis 
Lepus sp. 
Ochotona sp. 

Riss superior. Felso Riss: Bodoc 1.  Bodok 1. 
Coelodonta cf. antiquitatis 
Equus steinheimensis 
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Wiirm in{. Als6 Wiirm: Bodoc I I I, Ghidfalău I, Sf. Gheorghe - La Mo ară şi Cariera Sud, 
Coşeni, Turia (niv. sup. =loess) 

Bodok, Oltmenti kavicsbânya, GidOfalva, Vajna - Lânya, Sepsiszentgy orgy 
- Bedehâza es Papp Lehel banya, Szotyor - Oltmenti kavicsbânya, Tor
j ai kavicsbânya (felsll, losz-szint) 
Mammuthus primigenius 
Coelodonta antiquitatis 
Equus trasilvanicus 
Megaceros giganteus 
Meles meles 
Felis spelaea 
Citellus sp. 
Marmota cf. bobac 
Cricetus cricetus 
Microtus arvalis 
Lagurus lagurus 
Ochotona sp. 

Wiirm super ior. Felso Wiirm : Peşterile Vlrghişului, Peştera din Valea Tătarului (Mţ .  Bucegi) . 
Vargyas -patak volgyi barlangok, Tatarbarlang ( Bucegi hegyseg) 

Canis lupus 
Ursus spelaeus 
Crocuta spelaea 
Alces alces 
Rangifer tarandus 
Rupicapra rupicapra 
Capra ibex carpathorum 

HOLOCEN : Ciuc,turbă, Cernat, aşezare din bronz, Hăghig, Valea pîrîului 
Csiki med., tozeg. Csernâton, bronzkori illedek, Hidveg, patakvolgy 

Bos taurus 
Bos primigenius 
Bison bonasus 
Alces alces 
Castor fiber 
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ALSúRAKOS FÖLDTANI KÉPE, ASV ANYJ KINCSEI, 
TURISZTIKAI NEVE'ZETESSlÉGEI 

l IMREH BARNA \ 

Alsórákos hatara páratlanul gazdag és változatos földtani szemponthóL 
Nem kis mértékben köszönhető ez annak, hogy az Olt a Persányi-hegység 
átvágás ával egy olyan természetes feltárást végzett, mely nagy mélységeknek 
a titkait hozta napfényre, vizsgálhatóságközelbe. Ez a magyarázata annak, 
hogy a táj földalakulási viszonyaival, ősi faunájával, fellelhető ásványi kincsei
vel és azok hasznosítási lehetőségeivel a legkitünőbb szaktudósok egész sora 
foglalkozottl. E rendkivül gazdag, vizsgálódásaiban mindenre kiterjedő iroda
lom felhasználásával prób álom a következőkben megrajzolni a község gyönyörü 
vidékének érdekes földtani képét. 

A földtörténet legrégibb, őskori (archeozoi) képződménye a falu határában 
a grafitos kovapala a Sornospatakban (76 á) (ferde zárójelben levő számok a 
határtérképen az illető helynév által jelölt terület elhelyezkedését tüntetik 
fel) és a Telekpatakában (8 1 á) fészkek alakjában előforduló grafit. 

Ókori (paleozoi) képződmény még eddig nem ismeretes, de a középkor 
(mezozoi) triász képletét a Tepő mészkövében m ár feltal ál j uk.  A Somosmáji 
( 141)  vörösmészkő pyrolusit (mangánoxid) erezetével, tengeri lerakodás foly
tán szintén ebben a korban képződött. 

A tri ász rétegcsoport középső emeletének vörös és  fehér kagylós-mészkövét 
nagy tömegben vetette itt ki 196 1 -ben egy robbantás. A meredek, oldalas 
helyen a felszín alatt kb . 3 -4 méterre fekvő és 4-5 köbméternyi tömegü 
fészek tisztán kagylóhéjak (Daonella lommeli) lerakodásából keletkezett. 
( 1 .  kép) Ugyanennek a hányának másik, déli végéből került felszínre egy 
hosszú tornyoscs iga (Nerinea) töredéke és egy jurakori (liász) tengeri liliom 
(Apiocrinus Roissyanus) "sz ár" része. 2. A Somosmáji faunához tartozik továb
bá három 1 963-ban tal ált különlegesen kövesült szivacs a karni emeletből 
(Colospongia dubia Münst)', (2. kép) ami Jekelius brassói faunáj ában is 
szerepel, és egy hengeres töredék mész-szivacs (Calcispongiae Pharetrones). 
Végül ugyancsak itt került napfényre 1963-ban két remek, óriás csiga (Nati
copsis (Marmolatella) complanata stoppani 1860) . (3. és 4. kép) Az egyik 
teljes, gyönyörü héjas példány, amilyent az alpi-bakonyi hasonló  (ladiszi) 
korú rétegekből alig ismerünk. A másik ugyanennek hasonló megtartású 
kisebb kanyarulat töredéke3•  
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Füg. l. Fig. 2. 

Fig. 3. Fig. 4. 
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A középkor jura képletét a Tepő legnagyobb részét alkotó tömör, inkább 
fehér mészkő képviseli ,  viszont krétakori képződmény a Kárhágópatakában 
( 159á) és a Széppatakban ( 161)  tal álható homokkő csill ám szemekk�l . A Kár
hágópatakába ömlő Veresfödárka ( 154) ékjében a m árgával vegyült homokkő 
rétegekben Phylloceras , Lytoceras , Desmoceras ,  Belemnites stb. kövületek 
szolgálnak korhatározóul. Az egész Kárhágó (159) a középkréta polygen 
konglomerátumából áll . 

A mészhegyeink szomszédságában előforduló porfír, porfirit, melafir, 
szerpentin és gabbró szintén középkoru eredetüek, a triász i dejében a Rika
hegység környékét háborgató vulkánok hozták felszínre. 

A földtörténet újkorában (kainozoi), mintegy negyvenmillió esztendővel 
ezelőtt müködtek a vulkánok, melyek kialakítják a Hargitát és környékét. 
Ennek a kornak miocen szakaszában határunk még víz alatt van. A tenger 
azonban fokozatosan húzódik vissza; a község mai helye is - természetesen  
sokkal magasabb szinten - szárazzá válik. A B aróti-medencét, még víz tölti 
ki , s a  két Tepőt, és alább a Sornosmáj -Durduja -Sólyomkő ( 14 1 , 165, 167) 
vonalát összekötő magas hegynyeregről hatalmas zuhatagokban hull alá a 
víz és fürészel magának évmilli ók során ágyat a mészkősziklákban, s hozza 
létre az Oltszorost a maga szépségeivel. S hogy az Oltnak ez eróziós munkája 
még nincs befejezve, mutatj ák a két Tep ő között levő és a Durduja -Somos
máj közti vad zuhatagok. 

A miocén első  szakasz ában keletkezett a Meszes -Csomboros-Pallagos 
( 194, 102, 124) hegyvonulat halványzöld szinü pal ája (dacittufa) . A tudomány 
mai állása szerint a Dés melletti Csicsóhegy tüzhányója szórta ide azt az 
óri ási mennyiségü vulkáni port, miből a pala préselődött. 

Miocén kori képlet a tájban továbbá a két sóskút, melyek e kor alsó ,  
mediterránnak nevezett szakaszában állottak elő a tenger sólerakodása folytán; 
a sóra agyag rakodott, erre pedig szarmata agyagm árga és konglomerátum. 

Az újkor utolsó, pliocén szakaszában és a jelenkor diluviumában befe
jeződnek a vulkánkitörések, a Hegyes (90) nem füstölög többé , és megjelenik 
a bazalt, más vulkáni termékeivel (tufa, salak) együtt. A tenger visszahúzódik 
egészen s csaknem síma felületü táj marad utána, melyből kicsi dombokként 
emelkednek ki nálunk a Hollókő ( 128) , a Tepő ( 136), a Kerekhegy ( 176) teteje. 
Kezdődik a víz gigantikus munkája. Sok szazezer év alatt árkokat, völgyeket 
szaggat magának s alakítja ki vidékünk mai megközelítő domborzati képét. 
Ami a törtető viz előtt lazának, mállónak bizonyult, azt elmosta-hordta; 
ami szilárd volt, azt megkerülte. A Turzonhegy anyaga ellenállott a víz ostro
mának, s hatalmas és merész zsákszerü kanyarra kényszerítette Alsórákos 
alatt az Olt folyamot. 

A harmadkor vegén jelennek meg és népesitik be vidékünket a jégkor
szaki állatok , melyek közül a mammutnak (Elephas primigeni us) és orrszarvúnak 
(Rhinoceros tichorinus) csontmaradványai a község határában is napfényre 
kerültek. 4 Újabban, 1955 -ben a bazaltb ánya munkásai lettek figyelmesek 
a hazaitot borító négy méter vastagságú m árgás-homokos tólerakodás és az 
efelett fekvő, ugyanolyan vastagságú hordalék lösz között, az agyagtakaró 
elhordása után, állati csontokra. (Wachner tanár megállapítása szerint legalább 



tíz mammutnak nagyon porló csontjai feküdtek ott együtt , miből arra követ
keztetett, hogy öskőkorszakbeli mammutvadászok tábora lehetett itt. Fárado
z ásai , hogy tudományos ásatásokat végeztessen itt ,  nem vezettek eredményre.) 

Ezzel már beléptünk a földtörténeti jelenkorba (alluvium vagy holocen). 
Ennek szülötte a Tolvajos barlang ( 172) cseppköve, valamint az Olt aluviu
mai és a környék édesvizi mésztufa -képződmenyei . 

I I  

Miként az O lt első ,  Tusnádi szorosában egym ást érik a nagy kőfejtő 
telepek, a középső,  alsórákosi O ltszoros is val ósággal ontja a legkülönbözőbb 
ásványokat és kőzeteket. Ugyanezt elmondhatjuk az Olt  harmadik, Vörös
toronyról elnevezett szaros áról is. 

Az ásványi ktnosek lelőhelyei 
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A következőkben megkísérlem számbavenni az Als órákos határában 
előjövő kőzet és ásványféleségeket és ismertetni az azok hasznosítására tett 
eddigi intézkedésekeL Kezdem a falu mellett a legújabban kitermelni és érték
esíteni kezdett hegyesi (90) 

l. Vörös vulkáni salakkaL - Alsórákos határának mai domborzati kiala
kulás ának viszonyait főképpen a Hegyes (90) nevet viselő, egykori vulkán 
határozta meg. Ez a falutól északkeletre , egy kilóméternyi távolságra , a tenger 
színe fölé 612 méter magasságra emelkedő ,  szab ályos félgömb alakú hegy 
egész tömegében likacsos, hólyagos vörös vulkáni salakból áll . Ezt a gázrobba
nás által a kráterből kivetett anyagat könnyü ·és építkezésre alkalmas volta 
miatt 1959 óta nagyban szállítják. Tetejéhez két kilóméter hosszú szerpen
tines müútat építettek, s exkavátorok merik az égett salakot teherkocsikba ,  
hogy aztán vasúton szállíts ák az épületanyagokat előregyártó üzemekbe .  
(A kitermelés javasiatha hozója Wachner Henrik professzor volt) . 

2. A bazalt. - A  község ásványi kincseinek ismertetését a bazalt mellék
terméke , a vörös vulkáni salak után a legfiatalab b ,  de legjelentősebb kőzettel, 
magával a bazalttal folytatjuk. 

A bazaltl áva nem a Hegyes (90) kráterének kürtőjén került felszínre és 
folyt szét mai helyére, hanem a vulkándomb l áb ánál, attól keleti és déli irány
ban csendes feszítéssei nyomult fel a mélyből s az egykori levantei-daciai édes
vízü tó fenekén,  az Olt színe felett mintegy ötven méter magass ágban alkotja 
ma azt a kb . egy és fél négyzetkilóméter területü b azaltpiatót (98) , mely Alsó
rákosnak és egész nemzetgazdaságunknak is egyik igen nagy értéke. 

A felszíni kőzetet építkezésre a legrégibb időktől fogva használták a falu 
lakosai. Tervszerü kihasznál ását 1902-ben kezdette meg a Kissebesi Gránit
kőb ányák Rt. nevü tőkés csoport. Az anyag mennyiségét és minőségét5, 
tovább á  a kedvező kitermelési és szállítási viszonyait tekintve, kiváló elhelyez
kedését közvetlen a vasútállomás felett, ez a legértékesebb bazaltelőfordulás 
haz ánkban. Ma a kitermelés négy helyen kb. 450 méter hosszú szakaszon 
folyik, mintegy 250 munkás naponta 200 -250 köbméter anyogat termel ki. 
A modern fúrógépekkel előkészített rabbautások által nyert követ csillék 
szállítj ák drótkötélen a többemeletes zúzdába, ahol különböző méretü zúza
lékat és port készítenek belőle; a szép szálanyagból pedig kockaköveket haso
gatnak korszerü gépekkel, de kézileg is. 

A nagy kőb ányában impozáns, 7 - 1 0  méter magas6, rendesen ötven cm 
vastag, többnyire ötszögü bazaltoszlopok merednek függőlegesen az égfelé .  
Ez az anyag legmegfelelőbb útburkoló kockák készítésére. Az egymásrneHé 
tömören felzárkazó oszlopok felett mintegy öt méter magasságban kokkolitos, 
szabálytalan  bazalthas ábak következnek. E réteg p orladásnak kitett felületén 
vöröses foltok láthatók , és az ilyen u.n .  "magyarókő" a levegőn való hosszabb 
állása után mogyoró és diónagyságú darabokra esik szét. Ezért útépítő anyag
nak alkalmatlan. Legfelül hólyagos , habos bazalt fekszik kb. egy méter vastag 
rétegben; a mélyebben forró-vékonyan folyó lávatömegből felszálló gázbubo
rékok az erősebben lehült tésztaszerü masszának a felületén függve maradtak és 
kölcsönözték ennek ezt a sejtes, habos szerkezetet. A nép ezt darázskőnek nevezi . 
Ezt a bazaltfajtát már a dák-római időkben szivesen használták malomkőnek. 
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Az agyagtakaró elhord ása során több ilyen malomkő került napfényre. (Kettő 
a sepsiszentgyörgyi Múzeumban van) . Kétségkivül ezeket itt műhelyszerűleg 
gy ártották a kereskedelem sz ám ára. Ma a darázskövet építkezésnél használj ák 
és előszeretettel kész ítenek belőle csínos itatóvályúkat , mivel a benne megfa
gyott víz nem repeszti meg. 

A kőbánya falának egy helyén a bazaltoszlopok alatt szennyes, barnás
s árga színű bazalttufa réteg tűnik elő ;  ugyapez látható a b ánya bejáratokban ,  
tovább á a b ányaplatóval szemben, a Cserepataka (97) b alpartj án, a verő:
fénynek fekvő csordajáró helyen és a faluban az Antalhegye tetején, a közkút 
alatti oldalban. Ezek azt árulj ák el , hogy a l ávafelnyomul ást vulkáni törmelék 
és hamukisz óródás előzte meg. A bazaltnak ezt a vulkáni a nyagból keletke
zett termékét a nép cserénykőnek nevezi és építkezéseiben szivesen használja ,  
mert j óval könnyebb ,  mint a más kőféleségek és fejszével faragható,  idomítha
tó.  

A bazaltb ány ák talaj ának egyes helyein mintegy tíz méter magas dombok 
emelkednek ki , melyek szab álytalan,  vékony lapu breccsi a  b azaltb ól állanak. 
Ezt a gyengébb minőségű követ a b ány ász ás során kikerülték. Nem egyebek, 
mint másodfokú kitörési helyek. A hasadások hossz ában a mélyből feltörő 
lávatömeg itt a már korábban megülepedett, de még nem teljesen kihült láva
folyamba benyomul t és a m ár kész , de még izz ó ,  plasztikus o sziapokat elha j lí
totta , megtörte. A lávamassza szép oszlopképződését a lehűléssei kapcsolatos 
összehúzódás okozta , mint a hogy a sz áradó iszapban is repedések keletkeznek .  
(Wachner). , 

A Hegyesi tűzhány ó müködése idejében, a harmadkor végén a mostani 
Kövespadnak (98) nevezett bazaltplató víz alatt feküdt. A l ávaplató északi 
szélén, a Hegyesárka eredetén, közvetlen a bazalt alatt lev�ntei-d áciai édes
vízi rétegek tárultak fel . Ez a vízi ülepedés a nagy b ánya kőzete felet� is meg
tal álható és ezen fekzik a mezőgazdasági kultúrát hordoz ó kb. négy méter 
vastagságú löszréteg. A m ár említett s e két réteg között tal ált mammutfogak 
és csontok azt bizonyítj ák, hogy az agyag nem a felszíni kőzet elporladásából 
keletkezett, hanem a környező területekről hordalékként halmoz ódott fel 
(hordalék-lösz). 

A vasútállom ás felett, a bazalt alatt felsőmediterrán palarétegek fekszenek, 
a dacit-tufa köztes rétegeiveL A bazalt feletti hordalékok mészben gazdagok 
és ezért a bazalt hasad ásai gyakran telve vannak mészerekkel és  mésztufa 
lerakodásokkaL 

Sz ámos repedései miatt a bazalt nagyon vízátbocsátó .  Alatta vizet 
átnembocsátó palaréteg feküdvén, ennek szintjét egy forrássor jelzi köröskörül 
a bazaltplató tövében: a Cserepatakában levő forrás , a vasúti rakodóval szem
közt a V álluskút, a nagybányába fel j áró szekérút melletti forrás, a Ruzs ás 
(93) forrásai , a Gindó-szoros vezetékbe fogott kútja ,· a felső iskola előtti forrá
sok és a Barbát-utcai Malomkút csorgója.  Mind jó  ivóvízet szolgáltatnak. 

Egy kisebb bazaltkőbányát az Oltan túl is tal álunk, �z Oldalhegy (199) 
észkában. Ehhez az Oltan keresztül 1956-ban építettek fahídat. Durvára 
tört kövét a környék útaira hord ják ,  a jobb anyagból pedig kockát hasítanak 
a riccerek. A túlvastag földtakaró miatt nemsokáig fog tartani itt a kitermelés. 
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Kisebb bazaltelőfordul ásokat, inkább tudom ányos, mint gyakorlati 
jelentőséggel a Sóskútpatak (50a) völgyének tektonikus vonalai mentén ,  
sőt a Kürtölőpatak (6 1 )  völgyében, a fészektől 3-4 km. távols ágban is tal ált 
Wachner professzor. A Magyarakdombj án (106) elszórtan ki álló bazalttömbök 
rendkívül sok olivin kristályt tartalmaznak. 

Nagyon érdekes a bazaltelőfordulás az u .n.  Morguleff-bányában (ily nevü 
menekült mérnök nyitotta meg az 1930-as években). Ha a rákosi vulkánhe
gyet és kőb ány ákat az Olt balparti magaslatáról vesszük szemügyre, mind
j árt szembeötlik a hányától északra, a plató szélén egy kerekded fenyőültet
vény, mely egy kb. harminc méter magas körgátat fed. Ez a körgát pedig 
egy kb . 200 m hosszú és 120 m széles ovális lapos katlant z ár körül. A katlan 
körpereme cserénykő (bazalt-tufa) rétegekből áll, melyek a perem külső ol
dalán a Cserepatak felső foly ás területén pal án ( dacit-tufa) fekszenek, és egy 
kb. fél négyzetkilóméter területet takarnak ötven méterig terjedő vastagság
ban. A katlan nyugati szélén sürü bazaltl ávána.k előfordulása tünik fel . 1932-
ben abból a feltevésből indulva. ki, hogy ez a bazalt a nagyb ánya. lávatöme
gével összefüggésben van, itt megkezdette a fejtést Morguleff. Azonban a ke
mény bazalt nem tartott ki, csakhamar laza és vastag tufarétegekre és lapil
lire bukkantak. 

A Morguleff mérnök által eszközölt, mintegy negyven méter magas fel
tárás tanulságos geológiai képet nyújt. A felső részen kb.  harminc méter magas 
és húsz méter széles függélyes bazalttufa fal l átható; finom világoszöld tufa 
rétegek váltakoznak benne lapilli padokkal, az áttört kőzetnek dacittufa és 
mészkő zárványait tartalmazva. A mélyből bazaltl áva tört fel és a tufa réteget 
mintegy felboltozta, de áttörni nem volt képes. E lávatömeg magva sürü,  
feketés bazaltból áll, a felszínhez p árhuzamosan futó vékony, héjas lemezekre 
válva.. Kifelé vastag, kokkolitos bazaltpadok követik. A Jávának a tufával 
val ó érintkezésénél egy egyméterig terjedő vastagságú fehéres súrlódási brecc
csia tünik fel . Ez túlnyomólag a dörzshatásra elváltozott dacittufából áll . 
Egészen fenn, a bazalttufa felett következik egy kb . egy méter vastagságú , 
porladásból keletkezett, kaviccsal átszőtt agyagréteg, és azon  fekszik a köves
padi bazaltl áva-takaró széle, amely itt csak kb . károm méter vastag és kokkoli-
tos bazaltból áll . 

· 

A vázolt tényekből kitünik, hogy a. fenyőerdővel fedett , körgáttal körül
z árt katlan egy vulkánkitörési tölcsér, egy kráter. A kráterszéli repedésből 
utólag tört elő valamennyi l áva, de a felette levő dacittufa. réteg áttörésére 
erejéből m ár nem tellett, és azt csak ka.lapszerüen megemelte. Ezzel a kráter 
vulkánikus tevékenysége lez áródott. Ma a kb. három méter mély patakme
derben feketés-posványos földben megszenesedett növényi maradványokat 
láthatunk. A perem tufarétegein m áll ási agyagos föld és kavics keletkezett. 

3. A mészkő. - A bazalt után fontosságban és értékben a roppant mennyi
ségben előforduló és kitünő minöségü mészkő következik. A két Tepő, A Szőr
máj (147, 148) , Sornosm áj ( 14 1), Sólyomkő (167), Kerekhegy (176) stb. mind 
ebből épültek fel . Kitermelése ma csak az Oltszoros keskeny kijáratánál jobb
partilag fekvő Sornosmáj (141) nevű hegyben folyik. A vasútvonal mellett 
fekvő, halvány vörös színü, 602 méter magas hegy piramis ában száz méteres 
20 - ALUTA XII-XIII 
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függlHeges kitermelési fal beszél az itten folyó munkáról . Egyelőre gépkocsik 
hordják a robbantással fejtett követ a két kilóméter távolságra fekvő vasúti 
rakodó térre, vagy az állomáson alóli malmokba, ahol lisztfinomságura őrlik , s 
kaucsuknak, mütrágyának, állati takarm ánynak, emberi t ápláléknak, az  
üveg-, cukor- ,  cellulóze- , gyógyszergyártásnak stb lesz résza nyaga. 

A kőzet egy technikailag magas érték ü, tiszta , kemény , helyenként erekkel 
átj árt mészkő ,  a felületen és hasadásokban vöröses m áll ási hárty ávaF. A sok 
repedés és hasadás a hegységképződés erős nyomására utalnak és megkönnyí
tik a kitermelést. 

Rákos lakói valamikor nagyban égették a meszet, rendesen a helyszínen ,  
ahol a fa i s  rendelkezésre állott. A Tepő környékén és  mindenütt, ahol mészkő 
van, a régi primitív kemencék nyomai százával láthatók. Később az állomás 
környékén épitettek sokan égető kemencéket s élénk mészkereskedelem fej
lődött ki. Közismert volt a kóboros szekerével mcsszeföldre elvetődött, oltat
lan meszét vékával áruló "rákosi meszesember". Ma a nyersanyagat elsz állít
j ák, s gázzal égetik ki. Helyben szükség szerint, alkalmilag égetnek meszet. 

A mészkőszirtek alj án dolomit is található. 
4. A vörös vaskő. -A hegyeinkben el6forduló vastartalmú kőzetre a 

figyelmet az irodalomban először 1805-ben irányitja egy ismeretlen szerző, 
aki 1803-ban j árja be Rákos határát s annak szépségeit az Eibe-völgy egy 
festői szakaszához hasonlítva, megemlíti a Kárhágóban ( 159) található vörös 
vaskövet, s véleménye szerint itt a vasbányászat is megindulhat. Ugyanott 
vörös krétát is említ, amit az ácsok csapató festéknek használtak m ár akkor.8 

Talán ennek a felhívásnak a nyomában a Kárhágópataka j obb partj án, 
az u.n. Veresfődárka ( 154) alsó szakaszán a vasbányászat meg is indult, de 
hogy melyik esztendőben, nem t�djuk. Mindenesetre 1846 előtt, mert ebben 
az  évben már két vasbánya van Adám és  Dénes védnév alatt nyilvántartva, 
minkettő a kárhágói részen9• Az is ismeretes, hogy 1858 -59-ben a müködő 
vaskőb ányának a vezetője Dr. Herbich Ferenc, a kiváló geológus volt. Azalat-
nai bányakapitánys ág bejegyzése szerint az Ádám és Dénes nevü hányamezök 
1865-ben a KronsUi.dter Bergbau und Hütten Actionsvereinigung tulajdonába 
tartoztak, akárcsak a fülei vasmüvek is. Orb án Balázs úgy tudja, hogy a rákosi 
vasbánya kezdetben a vargyasi Daniel családé volt. Arról , hogy az itt kiter
melt vaskövet tengelyen a fülei hamorhoz szállították ,  a hagyomány is tud .  

A beomlott tárnák előtt ma i s  halomban hevernek a pirosbarna k6zetek 
darabjai, könnyen karcoló,  éles peremeikkeL Nem egyebek, mint ásványosodott 
jáspis rétegek (radiolaritok), melyeknek vékony metszetein mikroszkóppal 
radioladák (sugárállatkák) váztöredékei láthatók a kálcedon-agyagos-vasoxi
dos alapanyagban. Tömegében kovasavból (50%) és agyagos anyagból áll. 
Vasoxid tartalma átlagosan 16%. Egy bányászásra alkalmas vasérc legkeve
sebb 20%-ot kell , hogy tartalmazzon. 1947-ben itt újból kísérleteztek a bánya 
üzembehelyezésével , de aztán csakhamar félbehagyták a munkát, talán a 
kőzet sovány vastartalma miatt.10 

5. Dacitiufa ("pala"). - Vulkanikus eredetü kőzet, összepréselődött 
vulkáni por, amit a bazaltbánya alatti "palabányában", újabban a Tepőpata-
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kában (126 á) termelnek ki a trassz-cementgy áraknak. Helyileg építkezésekhez 
(könnyen idomítható), lépcsők, padlók, sírkövek (nem tartós), udvarkövezet 
készítéséhez, kútak kirakásához (nem mohosodik) stb . használnak. Ez a sok
hasznú zöldes, szürkés, fehéres és könnyen formálható kőféleség országunkban  
a legnagyobb vastagságot , 150 métert itt éri el; 30-40 fok nyugati elhajtása 
van és júrakori mészkőn helyezkedik el (O ncescu). Kitermelését 1930 körül 
kezdették meg. Trassz-lisztet őröltek belőle cement pótl ására, de  a vállalkoz ás 
az anyag jósága ellenére sem sikerült. 

6. A gipsz. - A  Kútszere (87) nevü helyen három alakban fordul elő� 
Mint alabástrom tömör, szürkés darabokban tal álható, és belőle házi kemen
cékben gipszet helyben is égettek régen. A két vil ágháború közötti időben 
bányászták és sz állították. A kitermelés során kapta Graf Antal azt a szokat
lanul nagy fecskefarkú g ipsz kristályt, mely dr. Bányai J ános gyüjternényében 
van, s melynek mérete: 38 cm hosszú, 18  széles és 10  cm vastag, és ezzel kelet
európai viszonylatban egyedül álló. A laza homokkő repedéseit kitöltő gipsz 
igen szép kristály csoportokat képez. A harmadik formátum a rostos gipsz 
1-5 cm vastag, .zsírszerűen béekelt rétegekben jelentkezik. 

Ma hasznosításával nem foglalkozik senki. V ék o ny , átlátszó lemezeit 
"Már ia- üveg"-nek nevezik. Előfordulási helyét illetően érdekes megjegyezni , 
hogy ez a kicsapódási, üledékes kőzet, a másik ilyen természetü ásvány, a só 
mellett fordul elő: a Sóskút a gipszlelőhely közvetlen közelében  van. 

7. Szerpentin, vagy népiesen "kígyókő" az Olt mindkét partj án tömör 
sziklákban, nagy mennyiségben mutatkozik. A Veresföd árkából (154) és a 
Sikkő patakából (151) a harmincas években mozaik készítésére szállították. 
Vékony azbeszt réteges darabok is találhatók. A rákosiak "mazály" nak is 
nevezik. 

8 .  A gabbró a szerpentinnel együttesen lép fel . A község határában két 
fajtája ismeretes: az egyik durva szemcséjű, kemény kőzet zöldes vagy kékes
fehér földpáttal, pyroxénnel erezve; a m ásik kis szemcséjü, szürkésbe j átszó 
földpát és diallag erezettel (Labrador). 

9. Tűzkő. - A  vasérclelőhelyek közelében j ön  elő a tűzkő vagy kovakő, 
mint az egykori tengerfenék mésziszapj ába lerakadott kovavázú sugárállatkák 
(Radiolaria) mikrószkópikus kicsiny vázainak gumókba koncentrált kova 
anyaga. 

10 .  A grafi tot a Telekbükke (8 1 á) nevű helyen az első világháború után 
kezdették b ány ászni, de Bányai szerint a m ásodiagos helyen előforduló fészkek 
nem adtak tiszta anyagat s a sz álban levő anyag igen kemény volt. A grafitos 
iszapanyagat meszeléshez ma is használj ák. Grafitos cs illámpala a Sornospa
takban fordul elő. 

l l. Márga. - A Sóskútpatakában, a Borhát-utca utolsó házaitól min
tegy félkilóméternyi távols ágra (47) az agyagos márga felhasznál ására 1913-ban 
tégla- és cserépgyárat épített Nágó István. Ez a gyár 1960-ig müködött. 1958-
ban 35 munkást foglalkoztatott, s az átlag hét hónapi üzemeltetés alatt egy
milli ó kétszázezer három és fél kilós tégl át és félmilli ó hódfarkú cserepet 
gyártott. Fűtőanyagut tüzifát és köpeci lignitet hasznaltak. Mint híres tető
cserépgyártó helyet a múlt sz ázad elején említik m ár Rákost11• 
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A tégla nyersanyagának kitermelése során az agyagos márgában vastag 
fekete széntömzsöket és  vékony szénrétegeket tal áltak, mit az  irodák fűtésére 
használt a vállalat. E szénérnek vastagabb rétegeit Zsombor mellett tal ált ák 
meg, s 1954-ben b ány ászni is kezdették, de a tárnába víz nyomult s a kiter
melést 1956 -ban beszüntették12• 

12. Tavikréta . - Az Édespatak (56) fejében egy földcsúszamlás 1922-ben 
tárta fel azt a "fehérföldet" , amit meszeléseknél budaiföld gyanánt kezdettek 
használni . 1954 -56-ban a helyi ipari vállalat vagontételben szállította a meg
rendelőinek. Nem egyéb, mint a levantei-daciai emeletbe tartozó tavikréta 
lerakodás, a l ágytestűek (Mollusca) rengeteg kövületével (Jekelius). 

1 3. Az agyag {"sárigfőd") a Borb átpatak (47) balpartján, közvetlen a 
falu mellett élénk színben sárgállik a Sárigosnak (45) nevezett helyen. Mcsze
léskor festéknek házilag is használj ák, de őrölve okker és égetve meggyvörös  
festéket adna. 

14. Édesvízi mészfuj'a . {Habkő). - A  Széppatakban ( 1 6 1) tal álható 
a likacsos, könnyü, vil ágos színű mésztufa, melyből az épületek ki álló  párkánya
it készítik. A várkastély északi falának fedőkövei és sok helyen a bolthajtások 
anyaga került ki belőle. 

Az ásványvíz források közül a következ6ket ernlitjük meg: 
15. Sóskút (50) . - Rákos határában kettő van, mindkett6 a Sóskútpa

taka (50) jobb partj án. A felső sóskút (67) a falutól hat kilóméternyi távols ág
ra van, s már másfél százada nem használ ják.  Betöltötték, mert öreg Dobai 
János - a  halotti anyakönyv szerint - mást tal ált, a faluhoz jóval közelebb, 
egy kilóméternyi távolságra . No és, hogyha már nincs szükség rá, ne kárté- · 
konykodjanak oda fent a zsomboriak. Mindez a 18  század végén történt: 
Dobai Jánost 1794-ben temették el, a sóskút bódéjának egyik egykorú vastag, 
faragott deszkáj án pedig az 1792-es évszám olvasható. Benkő József is említ 
egy bővizű sósforrást. 

Régebben nagyobb jelentősége volt, de ma is használ j ák puliszka főzéshez 
és különösen disznóöléskor. Rendszeres őrizetéről is gondoskodtak és választott 
sóbíró volt. A vizet pedig hatósági ellen6rzés mellett osztották szét. Ma szaba
don és fegyelmezetten használja a közönség. 

Vegyi összetétele alapj án gyengén szénsavas, s ós-alkálikus ásványvíz. 
Vízhozama 24 óra alatt 8 Hl, melyben 73,60 kg. szil árd alkotó rész van. A 
víz színtelen és szagtalan, a kút mélysége két méter, a vízoszlop magassága 
egy méter. 

1 6 .  Gyerkó-kút (76) . - A régi sáskúton felül, a Butadomb (75) alatt tal ál
juk az ily nevü gyógyforrást, melynek purgativ hatású, étvágygerjesztő vízét 
gyomor-, epe-és májbetegek sikerrel használják. Simon Dezső, gyógyszerész 
vegyelemzése ki mutatott benne nátriumot, magneziumot, klórt és szul
fátot. Szil árd alkotórész 1 .925% . Vízhozam egy perc alatt kb. húsz liter. A merí
tés ide je 196 1 augusztus 30 . 

17. A Vaskap u forrása. - A  Vaskapu-köve (62) tövében ered, enyhén 
sósvízü, lúgos forrás, purgativ hatású, még nem vegyelemezték 
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A község határában található még a szakirodalom említése szerint: 
barnaszén {lign i t) ,  diabáz , kromit ,  melafir, ólomérc {galen i t), peridotit, pirit, 
rézérc {kalkop irit) ,  ón érc { sfanni t,) porfirif ,  porf ir és oli v ingabbró is. l 4 

I I I  

Alsórákos vidékét főként az Oltszaros vadregényessége teszi vonzóvá 
a természetj árók részére. Megszakott l átvány természeti szépségekben gazdag 
sziklás-bérces határában az állványt és egyéb kellékeket kövér hátizsákba n  
cipelő vagy éppen alkotó munkában levő festőművész. A következőkben 
oda állunk egy kiránduló csoport mellé s elvezetjük a vidék megtekintésre 
érdemes és lelket gyönyörködtető helyeire, s elmondjuk azokról mindazt ,  
amit érdemes és  hasznos tudni .  Kezdjük bent, magában a községben. 

l. A község . -Utcáin feltűnők a majdnem kizárólag terméskőből ,  
főként habos, likacsos bazaltból, a nép nyelvén "darázskőből", továbbá farag
ható cserénykőből (bazalt-tufa) , paláb ól (dacittufa) és más kőféleségekből 
épített lakóházak, gazdasági épületek, kerítések.  Emeletes és félemeletes 
csínos házai, kockakővezett j árdái, villanyvilágítása ( 1 933-tól), folyton zajos 
kőüzemei városias színezetet kölcsönöznek a 2700 lelket számláló falunak. 

Az őstelepülés helye a nyugati falurész. A Barb át-utca ma is  tisztán 
mezőgazdasági jellegű. Tavasztól késő őszig reggelenként és estefelé a legelőre 
vonuló és onnan hazatérő tehén-, bivaly- és kecskecsordák kolompja, bőgése  
ad hamisíthatatlan falusi képet és hangulatot ennek a falurésznek. 

Érdekesebb  és sokoldalúbb a forgalom a Főutcán, mely nagy görbülettel 
szeli át a falut nyugat-keleti irányban, a vasútállomás és kőb ányák felé. 
Ezen teher és személygépkocsik, traktorok és kerékp árok szaladnak. Itt helyez
kednek el a hivatalok, mint a néptanács, posta-telefon-rádiósítás, iskol ák , 
közműveldődési otthon mozival, olvasó teremmel, j átékszob ával, itt vannak 
az üzletek, falatozók, korcsmák stb . A földműves falu az állomás felé fokoza
tosan  ipari településsé változik át: feltűnik a mészkő őrlő üzem fehérporos 
épülete s a közelében levő fák, épületek ny áron is azt az érdekes kontrasztot 
keltik, mintha havas volna minden. Tovább a nagyforgalmú állomás óriási 
rakodó  terével, a kőtörő művek több emeletes magass ágú épületei, mechani
kus ürítésre berendezett magas mólók, raktárak hosszú sora , éj jel-nappal 
járó zúzógépek zakatolása és pora -egyszóval: lüktető élet. A bazalthány á
ból szüntelen gördülnek a drótkötélpály án le és fel a csillék .  Időszakonként 
csengetés vagy szirél}.ahang adja hírül, hogy egy-két perc múlva "lőnek". Ilyén
kor a b ányák közeléből sietve húzódik el az ember állatj ával együtt s alig 
van lőtávalon kivül, robhanások zaja rázkódtatja meg a levegőt. A robban
tott bazalt üvegszerű csengése messzire elhallatszik . 

De hagyjuk e kellemetlen, háborús emlékeket idéző zajt, s térjünk vissza 
a falu híres történelmi emlékéhez, a várhoz. 

2. A Várkastély. -"A Kastélly a falunak N. Kelet felől való részin a 
Felszegben az Olt vizire lenyuló edgyik Bértzetskének farkán igen szép kies 
hellyen hellyeztetett" -olvassuk egy 1765-ben készített leltárban15• A tele
pülésterjeszkedés folytán ma m ár a falunak kellősközepén fekszik. Az említett 
bércecske tizenegy méternyire emelkedik ki az Olt völgyéből .  A vonaton 
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utazók északra tekintve , mintegy 
'
száz méterről szemiéihetik a vár ódon falait ,  

tömör sarokb ástyáit és a viharvert, karcsú tornyot16• 
Kós K ároly szerint félreérthetetlenül és speci álisan Erdély pszichéjének 

szülöttel7• A délnyugati b ásty án sz áz évvel ezelőtt már nehezen kibetűzhető 
felirat szerint Sükösd Gy örgy , az Ol  tszoros nyol c falu j ának föl desúra, Bethle n  
Gábor fejedelem tanácsosa építtette18• A felírat ez volt: SoliDe o  Gloria Extrui 
fecit ex fundameuto Georgius Sükösd A. D. 1 624. 9. Ma,i. Ugyan ennek a 
b ásty ának a keleti oldal án a Senecatól eredő Saepe calamitas felicitatis est 
causa (Gyakran a baj szüli a boldogságot) jelmondat első két szava ma is  
olvasható. 

A hagyomány szerint Sükösd Gy örgy az addig ott állott k olostor helyébe 
annak köveiből ép íttette . Renesz ánsz stílusban készült, szab álytalan négyzet 
alakban, a sarkokon erős,  kerek, alacsony kúpalakban  fedett bástyákkal.  
Ez a kastélytipus jellemző az akkori egész Magyarorsz ágra . Eredetét a római 
saroktornyos castrumokban kereshetjük , s rokon némely árp ádkori székesegy
h ázunkkaL Ilyenszerű várak vannak még Várpalotán, Héderv áron, Radnóton, 
Marosvécsen, Fogarasan stb . 19• "' 

A sarokb ásty ákat csak északon köti fal (8 m magas, egy m vastag) össze ,  
a m ásik három oldalon épületek. Belill a lőrések és  szurokcsatornák használ
hatására széles , fa körfoly ósó futott kereken, melynek csak nyomai l átszanak .  

A déli részen középen,  az  egyetlen bejár620 fölé torny ot 1700-ban Bethlen 
S ámuel ép íttetett, s azon kőbe vésve ilyen felirat olvasható : Comes Samuel 
de Betlen Comes Comita - de Küküllö ac Sedis Siculicalis Marus Capita
neus Vetrobi - Suprem - 1700. Magyarul : Gróf Bethlen Sámuel Küküllő 
vármegye főisp ánja és Maros székely szék főkapitánya 1700. 

A vártorony a régebbi református toronynak és a mai datki unitárius 
toronynak is hasonmása . A kastélytól elütő stílusával annak művészi összhang
ját sajnálatosan zavarja . Az uradalom fennállásako r  benne egy harang, 
ütő óra és a toronyfelírat mellett egy "fél circulusu Árnyék O ra vas mánussá
val" is volt.20a 

A Várkastély 1 694-ben megy a Bethlen Sámuel tulajdonaba ,  aki mind
járt nagyarányú építkezésekbe kezd.  Úgy a falakat, mint a b ásty ákat maga
sabbra emelteti . A told ások nagysága ma is jól l átszik mind a b ástyákon ,  
mind a falakon, épületeken.  A keleti sz árny emeleti részén levő lovagtermet 
vagy palotát művésziesen díszitteti barok izlésü féldomborművekkei21, állító
lag két görög fogollyal. Sajnos, a kastélynak ez a művészileg legértékesebb 
része ma nincs meg. Az  első vil ágháború után lebontották. 

A nagy terem (Lovagterem vagy Palota néven említik) az emeleti részen 
középen foglalt helyet. Két végén a b ástyákig és  alatta lakószob ák és  m ás 
helyiségek voltak. Ma legépebb a délkeleti bástyaszoba ,  az egykori "Asszony 
H áza", szép stukkó díszeivel , s a boltozat csúcsán a gr. Bethlen Sámuel és 
borsai Nagy Borb ála 1700 évi házassági címeréveL Az ajtók és ablakok magyar
herm ányi kőből készült, szépen faragott keretei is elég  épek. 

Az egész V árat (a nép csak így nevezi) a falaktól mintegy két méter távol
ságra erős, a várfalak ·középmagasságáig érő kőfal vette körül , melyből ma 
itt-ott csak töredékek vannak meg. Ezen kivül övezte a v árat egy mély , húsz
húszonkét méter széles árok,  mely vízzel volt megtölthető .  Délen a víz ároktól 
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húsz méternyi távols ágban magas kőfal húz ódott, két végén egy-egy hatszögű 
o őrszob ának ép ített kisebb b ásty ával22• 

A torony alatti bej áró előtt, a vízárok felett híd, s ennek belső végén 
egy erős , l áncokkal felvonható nagykapu,  azon pedig egy bej áró kis ajtó volt. 
A felvonható kapu előtt egy széles lappancs szakította meg a híd folytonos
ságát, amelyet sarkain rá lehetett fordítani a kapura.  A torony belső,  udvar
felőli részén is csigákkal felvonható kapuszerkezet volt,  s az ebbe vágott kis
kapu megett 1 698-ban négy szakállas és egy muskotély védte támadás esetén a 
bej áratot. A V ár stratégiai szerepét és felszerelését  a 18. sz ázad  elején veszítette 
el ,  mikor tulaj donosa ,  gr Bethlen Imre ide j ött lakni csal ádj ával együtt23 • 
Az ő hal ákor készített leltárban már had ászati készülékek nincsenek. 

A kastély tulajdonosainak lakóhelyül csak időnként szolgált. Az urak 
számára berendezett és mindig rendelkezésre álló lakosztály, mellett a gazda
tiszteknek és más uradalmi alkalmazottaknak nyújtott állandó  lakást. Volt 
benne takácsház ,  sütőh áz , konyha,  voltak magtárak , boros és más pincék, 
raktárak és volt a torony alatt a porkol áb h ázból nyíl ó "T öml ötz , hova malefak
torok rekesztetnek" , s melyen " ablak gyanánt vagyou 2 igen  kisded Lélegző 
Lyuka" . -A v ártól keletre és északra gazdas ági épületek, gyümölcsös, 
virágos és veteményes kertek , nyugatra jobb ágytelkek , délre gyönyörű , gondo
zott park foglalt helyet. 

A vár hadászati szerepéről , ostroml ás áról nem tudunk. A fejedelemség 
megszünése utáni években az Erdélyt elözönlő  németek "az kastélyt vitézül 
felverték"24, 1704-beu a kurucok vették birtokukba s borban és marhában 
nagy kárt csináltak a labanc grófnak. 25 A függetlenségi háborúban pedig 
hol a szabads ágharcosok ,  hol a csász áriak fészkelik be ide magukat, mindig 
ostrom és ellenáll ás nélkül. Erős falai inkább porty ázó tatárok, h áborgó job
bágyok s e vidék sok tolvaja  ellen nyújthattak védelmet és a nép fékentartá
s ára szolgáltak . A hozz átartozó birtokkal együtt 1903-ban ment vásár útján 
a nép kezébe. 

A kastélyt müemléknek nyílv ánították. Romladoz ásait, fedélhi ányait 
azonban senki sem j avítja s így az elromosod ás útján van.  

Megismertük a várkastélyt s a falai közt belehelt történelmi levegő után 
lendüljünk ki a szabadba friss levegőt szívni és az Olt festői szaros ában gyönyör
ködni. 

3 .  Az Oltszoros. - ·  Az Olt alsórákosi földre a vasúti hídon felül , a Szép
pataknál lép . Ez a pont az Oltszaros keleti , kezdeti szakasza. Balpartj án 
a Függőkő meredek sziklája z árja el a behatoJást a folyamvölgybe. Itt a szik
lába útat vágni 1967-ben kezdettek. A foly ó jobbpartján, a vasútihíd környé
kén,  a Kárhágó déli l ábának meredek szikláiba járható szekérútat csak a múlt 
század elején -tal án a vasb ányászat megindulás ával -készítettek. Az 
előtt a keletről jövő ókori barbár és újkori tatár és más támad ások élét e j árha
tatlan sziklafalak és a K árhágó élén az Oltig ásott sáncrendszer megtörték 
és -a Rika völgyébe vagy a Bogáti-hágóra terelték . De , ha a Kárh ágó merede
két fárads ágosan megmászva be is hatoltak a lennebb járható völgybe, az öt 
kilóméterre fekvő szaroskijáratnál ismét nehézségek adádtak abban az időben : 
a kijutást a szorosból a Kecskeskő folyamra törő meredek szikl ái zárták el. 
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Ma itt is j árható út van. A balparton pedig a Zálogkő vagy új abban Durd u ja 
magas és függélyes kötömege képez ma is a Függőkőéhez hasonló akad ály t . 

Ez az öt kil óméteres áttörési szakasza az Oltnak különös ,  lenyűgöző szép
ségekben gazdag táj.  Tiszta , gyorsan rohanó víz törik meg a folyammederb ől 
ki áll ó sziklákon s hány habos szikrákat a légbe ; vagy egészen síma felületével 
állani látszik úgy , hogy a part zöld fái , meredek szirtjei és a kékl ő ég tükröző dik 
benne.  Mindkét parton lomberdővel borított hegyek emelke dnek a magasba. 
A szoros k özepe táj án északra tekintve ,  a rákosi T ep ő  vad, kúpalakú szikl ás 
panorámája k ápráztatja a szemet. Viszont ha lefelé teki ntünk , az úttesten  
színes-tarka szerpentin é s  gabbró,  a mészkőszikl ák alatt h úspiros és zöldes 
p orfir , mészp áttal erezett diah áz dobogtatja meg a földtan ir ánt is érdekl ő d ő 
turista szívét. A mellék p atakok völgytorkolataiban virágp omp ás rétek,  
zöldb ársony os legelők, tisztások teszik v áltozatoss á a képet,  s ébresztenek 
igaz örömet a természetra jongó lelkében . 

De lép jünk ki a a Szorosb ól s kövessük az Olt folyás át , míg elhagyja a 
rákosi határt. 

Rákos határában az Olt átlagos szélessége ötven méter és m ásodpercen
ként kb harminc köbméter vízet szállít tovább.  A foly ó sodrában  a víz a fürd ő
zőket többnyire ellepi .  Azonban vannak helyek, hol ala cso nyabb víz álláskor  
szekérrel i s  átgázolható. Híd három szeli át : a vasútihíd a keleti határszélen ,  
továbbá a faluval szemben a túlazoiti bazalth ány ához 1 956-ban épített fahíd 
és végul a m átéfalvi ugyancsak fahíd. Ma gát ,  malom e szakaszon nincs. 

Az Olt az áttörési sz arosban többé-kevésbé egyenes , kelet-nyugati irányt 
követ. A völgyszélesedésben R ákoson al ól nagyot kanyarodik. A kanyar 
külső ,  jobbparti ivében folyton fogyó meredek, csupasz falba  ütközik a víz , 
a könyök belső részén pedig homokos , iszap os� töltéseket rak. Vándorló kavics
padok és hosszan  elny úló berkes ligetek emelke dnek ki a vízből .  A p art 
többnyire meredek , a meder három méternyíre v ágódik be az árterületbe. A 
kb. száz méter széles árterületet kanyargó holtmedrek szeidesik át. Ezekne k  
nagyobb része már begyepesedett , egy-egy mélyedés kis tavacsk ává változott, 
s benne vízi növények díszlenek és kis állatok nyüzs ögnek . A folyót öreg fűzek , 
éger- ,  ny ár- , szil- , kőrisfák és tölgyek szegélyezik .  Itt-ott kiszélesedik a parti 
fasor 150 méteres berekké i s ,  mint pl.  a vasútáll o m ás alatt, és a falun alóli , 
előbb e mlített nagy kanyarban i s .  Ez a kanyar egyébként p áratlan élményben 
részesítheti a természetkedveW embert. A függélyesen leszakadó magas , ho
mokos- agyagos partban gyurgyalagok (Merops apiaster L.) költenek. A hely
beliek partifecske néven ismerile Madarainak között ez a leggy önyörűbb ,  
tropusi színpomp ás , tarka tollruhájávaL A ny ári hónapokban a parti magas
latnak és a vízfeletti levegőtérnek fényt, színt és életet k ölcsönöznek Mikor 
csapatosan kisz állank a parti fal költő csöveiből és lebegő repülésbe n nl integy 
játszva és táncolva a víz felett le- és felsz állanak,  körözve és hintázva könyen 
és  ügyesen csapkodnak és  a napsugarak a melli és hasi részre esnek : smaragd-zöld 
pomp ában fénylenek . Miközben a fészket rejtő lyuk előtt egy pillanatra rövid 
pihenőt tartanak vagy egy-egy fára leszállnak, a balpartról egy j ó  messzel átóval 
kényelmesen szemügyre lehet venni őket. Nehezebb megfigyelni az itt szin 
tén előforduló jégmadarat (Alcedo atthis .) . Elrejtőzve ü l  a sz áraz gyökere-
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ken a víz felett és lesi a zs ákm ányt. Ez i s  úgy csillog repülés közben, mint 
egy drágakő .  

A foly ópart sekély vízében,  a zöld moszatok közt apró halak nagy serege 
úszkál. A kavicsz átonyokon folyami lillék, parti futók és fehér barázdabillege
tök sürgölődnek, szaladgálnak elegánsan ideoda. A berek boz ótj ában újjong 
a fülemile, furuly ázik a s árgarigó, gerlék búgnak , hellyel-közzel felhangzik 
a búbosbanka mély up-up-up ja ,  és még sok m ás mad ár teszi elevenné a berket. 
Néha-néha vadkacsák húznak a víz felett, gémek vadásznak a tócsában. Fent 
a magasban, a kék égen fáradhatatlanul köröz a vérengz ő  k ánya .  

A berkek uralko dó növénye az  Amerik áb ól sz ármaz ó és Erdélyben elég 
ritka kúszó szőrös ub orka ( Sicyos angulata) . A tala jnövények között rendki
vüli buja fe jlődésével feltűnik a gégevirág (Aristolochia clematitis) . 

Által ában öt évenként lép ki az Olt három méter magas medréből és önti 
el R ákos alatt a völgyet. Néha több hétig is eltart az árad ás és csaknem a 
vasúti töltést mossa. 

4. A Rákosi  Tep ő.  - A  kellemes oltvölgyi séta után f áradságosabb 
kirándul ásra vállalkozunk : megismerjük az Olt j obbpartj ának természeti 
kincsekben és elragadó  szépségekben gazdag hegyeit, völgyeit. 

Ismét az Oltszaros felé vesszük útunkat. A Tep őpatakán áthaladva, 
balra felemelkedünk a Sornosmáj mészkőb ány áihoz , s ha szerencsénk van , a 
sűrített levegővel val ó fúrás és robbantás műveleteinek megtekintésével gya
rapíthatjuk ismereteinket. A Sornosmáj oldal áról közben egy pillantást vetünk 
a Tep őpataka túlsó oldalára . Érdekes l átv ányban van részünk : a gyér tölgyerdő 
zöldlombos fái között, mintha havas volna a talaj .  A felszínén hófehéren por
ladó palaréteg adja ezt a különös ellentétet. 

De búcsuzunk a mészkőfejtéstől s a v ölgyi út felett sz áz méternyire fekvő 
Ökörs ütőkő barlangj ához v áltunk át, ahol valamikor zsiványok tanyáztak és 
sütötték meg a rablott j ósz ágot. Lehet valami alapja  ennek a hagyom ánynak 
s elhihetőségét ez a mcsszeföldön ismert versike is al átámasztja :  Erked ,  Bene, 
Pálos , Kaca, Zsombor, R ákos. Ez a hat határos ,  tolvajokkal p áros, ott keres
kedjék a káros. 

Az egykori zsiványtany ától a hegynek fel , a Szőrmáj-likához érünk. Érde
kes ez az úgynevezett zsomboly-barlang. A mészkő sziklákba  függőlegesen 
vezet le a mélybe egy szűk lik. Állítólag bent tágas üregek is vannak. A merész 
fantázia azt is tudni véli , hogy a beeresztett réce lent , az Olt habjaiból merült 
fel . O rb án Balázs feljegyzi a hozz áfűződő regét, mely szerint a Tepőn épült 
várban lakott és az ember átlal elűzött óri ás rejtette el ott drága kincsét, arany
gyapjas berbécseit. Szerinte oly mély , hogy oda ember be nem hatolhat. 

Nem messze a Szőrm áj likától , a Tepő és a Nagyszőrmáj között sz áz 
évvel ezelőtt művelt vasércb ánya beomlott tárnáira bukkanunk. Innét m ár 
csak egy ugrásnyira emelkedik a Rika-hegység legkecsesebb és legszédítöbb 
sziklacsúcsa, a Tep ő26 • T örök eredetű nép adta ezt a nevet, val ószínű a 13 .  
sz ázadban R ákost lakó besenyők.  Tepe a török nyelvekben hegy-et jelent. A 
rákosiak ő-ző nyelvj árásuk folytán ejtik Tepő-nek . Az ürmösiek ajkán Te p e- nek 
hangzik. 1 6 14-ben Tepely alakban írták. A rom ánok Tipeia-nak, a sz ászok 
Ternenberg-nek nevezik , állitólag az ott termő somról (Cornus mascula) , s a 
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Kornelkirschenberg lett volna a Ternenberg elnevezés27 alapia .  Magam ink ább 
a "terne" (h ármas) előtagot tartom valószinűbbnek , a szász vi dékről itt sze m
betünő "hármashegyről" (Hollókő ,  és a két Tepő) . A távoli k öpeciek Kecskekő
nek nevezik. 

Benkő József Transilvania Specialis cím ű kézíratos művében megemlíti , 
hogy az ősöktől vett népmonda szerint régen egy Szipellisz nevű tatárnak 
volt itt lakása ,  s hozz áfűzi , hogy a mondában lehet valami igaz , mert a tatáro
kat topoáknak vagy tapojoknak is nevezik, s innen eredhet  a név .  De tudvalevő 
az is - bizonyítja tovább Benkő - hogy a tatárok nemcsak pusztították 
Erdélyt, hanem IV. Béla uralkodása alatt bizonyos ideig itt is  laktak. A Szipel
lisz monda ma ismeretlen. 

Nem múlaszthatom el a Tepej névnek egy m ásik ,  a nép képzeletében 
fogant magyarázatát sem.  Eszerint az  avitikumkor (özönvíz) volt egy óri ás 
szúnyog, mely az Oltra j árt inni . Egyik láb át a R ákosi , m ásikát az Ürmösi 
Tepőre tette , s úgy ivott hosszú csápj ával a középen foly ó OltbóL Ivás közben 
- mert nem izlett a víz -- bele "töpött" a folyóba .  Innen jő T öpő ,  Töpe , Tepő 
neve a két hegynek. 

A név és a hozzáfűződő mondák ismertetése után nézzü k  meg : mi is az 
a Tepej?  - Egy szab ályos kúp-alakú,  mészkőszil áb ól áll ó ,  822 méter magas 
hegy , mely környezetéből pomp ásan emelkedik ki. Keleti oldala j árhatatlan 
sziklafal , melyben egy rejtett helyen kivülről nem l átható 1 5  méter mély , 
vakon végződő barlang van. M.  Kovács Géza 1 905-ben k ötélen ereszkedett 
le az üregbe s adja az egyetlen tudósítást erről a barlangról28 • A hegy tövében,  
ezen az oldalon a Tepőkúttya üdítő forrásvíze várja a kirándulókat, hogy fala
tozva és szomjúkat csillapítva erőt nyerjenek a meredek megm ász ására . E rre 
legalkalmasabb az északi erdős oldal , de délröl ,  a kop ár szikl ákon is fel lehet 
jutni . Mi a tűző napsütésre val ó tekintettel az árnyékos , északi útat válásztjuk. 
Itt vezetett a hajdani várhoz is a szerpentin út. Nagy o n  meredek ez is, de egy 
félóra alatt fenn vagyunk a tetőn. Itt aztán szép időben nem mindennapi 
látv ány fogad.  A kilátást csak északi irányba akadályozz ák a fák. Ezzel sem 
veszitünk sokat, mert abba az  irányba innét úgysem meszsze l átnánk. Aka
dályozna ebben a közeli Hollókő, mely hegy p ár méternyire magasabbra 
nőtt. Igy majd onnét tekintünk északi irányba.  

Elősz ör tehát keletre fordulunk : előttünk fekszik a Barótimedence , 
Erdővidélc Szemünk először a messzeséget keresi . Ott a Hargita déli nyúlványai 
feketéllenek , a Kakukhegy ,  M itács , Piliske,  le j jebb a Murg ó ,  Görgő. Szűkitjük 
a horizoutot s Erdővidék apró falvaiban gyönyörködünk.  Majd tekintetünket 
az alattunk fekvő panoráma bűvöli el : a Kárhágó sötét-lomberdős hosszú oldala 
a Veresf'ődárka gazdag vasérclelő helyeivel , a Gyirkiskő ,  Nagysíkkő ,  Kicsisíkkő 
hófehér, síma szikl áival , erdők, kasz álók,  legelők váltakoz ó összeviszszasá
gával . S a legközelebbi kép ? Ha szédítő volt a feltekintés a forrástól , innét 
egyenesen hátborzongató a nagy mélység. Sz árnyak után vágyik az ember 
s irigykedve nézi felülről a mélységben,  alulról a magasban köröz ő solymokat. 

Déli irányban egészen más kép fogad.  Itt tekintetünket az Olt ezüstös ,  
kígyózó szalagja vonja a mélységbe,  a szűk szúrdokba.  A partj án száguldó 
gyorsvonat zaja i de hallatszik, s figyelmeztet ,  hogy a kulturamentes csendet 
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és  nyugalmat nem a Tepőn keresik. Mél ázva emel jük szemünket a völgyről a 
szemköz ti hegyekre . Erre aztán mindcsak hegy , amerre a szem ell át. Szemben  
velünk az  ürm ös i Tep ő 755  méteres sisakalakú csúcs ával , tovább a Persán yi
hegység hosszú nyúlv ánya mögött a Déli Kárpátok kolosszusai , a Bucsecs . 
Királykő s a Fogaras i H avasok láncolata ragad ják a tekintetet a végetelenbe 

Nyugatra az Erdélyi Medence szelid hegyei vesz nek bele a ru indenségbe 
s falvak tornyai fehérlenek felénk. Közelebb a Turzon z árja be  a rákosi meden
cét, melynek kincseiben és szépségében Alsórákos és M átéfalva osztoznak. 

A Tcpő déli és nyugati oldala kop ár, sziklás . E gy-egy csenevész fa tengeti 
ezeken a részeken nyomorult életét. Deli oldal án rengeteg kövirózsa (Semper
vivum tectorum) gyönyörködteti az ittj árót, szebbnél-szebb mohák változata 
köti le figyelmét. 

A tetőn a régmult időkben vár állott. Orb án Bal ázs a csúcstól lejjebb 
nyolcvan l ábnyira (26 m) itt-ott még három-négy l áb (l m) magasságú fal
romokat l átott a vízszintesre vágott sziklaív peremén .  Ez a köralakú bevágás , 
az egykori falak helye a délnyugatra néző tar csúp alatt m ár a T urzonnyakáról 
(8 km) j ól szembe tűnik . Az északi erdős részen a meszes malterrel rakott 
kőfalfundamentum mintegy hetven méteres szakasza is kitünőerr szemlélhető . 

Orb án Balázs a két Tepőn és a Mihálykőn épült hadászati létesítményeket 
székely védváraknak tartja. Az itt tal ált ( 1 965) cserépedény töredékek azon
ban j óval korábbi időkre utalnak : honfoglal ás előtti szláv kultúrára , vas
sőt bronzkori időkre. Azt is tudjuk más erdélyi anal ógi ákb ól29 , hogy ilyen 
magasan fekvő ,  nehezen megközelíthető csúcsokra sasfészkeit a thrák-dák 
nemzet rakta . Véleményem szerint e dákok által is használt erődítéseket a 
rómaiak is beiktatták stratégiai rendszerükbe s a rakosi Tepői meg Mihálykői 
létesítmények a hévízi castrum őrtornyai lehettek. Sz ámottevő katonai haderő 
részére egyikben sem volt hely . Hadi távbeszélőként azonban a mindenkori 
hatalom birtokosa ,  igy a székelység is használhatta . S hogy használta , bizonyi
ték rá az , hogy e távbeszélő helyek hadászati jellegét el áruló elnevezéseit 
m áig megőrizte , mint Leshegy, Nézőhegy,  Kiirtölőhegy ,  Mihályvára . 

Végül valamit a Tepő születéséről. Valamikor a földtörténet harmad
kornak nevezett szakasz ában a két Tepőt magas nyereg kötötte össze. Ezt a 
nyerget koptatta , fürészelte évmilliók során a Barót i  medencét megtöltő tó 
lefoly ó víze, mig elő állott a természeti szépségekben b ővölködő Oltszoros , 
melynek közepe táj án két felől a R ákosi - és Űrm ösi-Tep ő  szép sziklacsúcsa 
áll őrt. 

5. Kakasborozdák. - Ezeknek a még mindig nem kellően tisztázott ere
detű és rendeltetésű ókori hadászati műveknek egész rendszerével találkozunk 
a Rika hegy délkeleti sarkában, Alsórákos határának keleti részén. Ennek 
ellenére csak egyetlen helynév tartotta fenn az itt is, ott is feltűnő Kakas
borozda szakaszoknak az emlékezetét. A Kakasborozda közismert élő helynév, 
ma főképpen az ép árok körüli erdős helyeket jelöli . Maga a "borozda" (a térkép
vázlaton Lsz. alatt) itt azt az egykori fő köztekedési (hadi) útat metszi meről
egesen, mely az Ojtozi-szorosból j övet Bálványoson , a Hatodon át Felsórákos
nál a Rikára emelkedik fel, s kedvezőbb körülmények közt az Olt folyót elérve, 
Fogaras felé vezetett. ( Itt tudnunk kell azt, hogy az Olt folyó völgye az alsó-
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rákosi szarosban mind keleti kezdeténél (Függőkő, Kárhágó) , mind nyugati 
végződésénél (Durduja ,  Kecskéskő) j árhatatlan volt az említett meredek szik
lahegyek miatt.) Az l. sz. borozda-szakasz a régi orsz ágútat dél-észak irány
ban átvágva,  belejt a Sornospatak völgyébe .  Ez a kétsz áz lépésnyi szakasza 
jó  megtartású ,  egyésfél , két méter mélységű.  A patak b alpartj án nincsen 
folytatása ,  de itt nem is volt szükség rá  az oldal meredeksége miatt. Az uttól 
délre , a Kövesdomb oldalán mintegy sz áz lépésre követhető nagyon elmosódótt 
vonala s aztán ott is megszűnik ,  szintén az előbbi okb ól : felesleges lett volna 
a tovább m ár erősen meredek , lóval nem j árható terepen  az akadály kész ítés .  

A 2 sz. borozda-szakasz - a  térkép mutatja - a  K árhágó másik , déli 
végén vezető orsz ágútat ugyanazon dél-északi · vonalon  metszi .  Orbán Bal ázs 
( I .  209.) erről beszél , mikor ezeket mondja (idézek) : a Függökötöl alig p ár 
sz áz lépésre vonul át a Kakasbarázda , mely innen a Kövesdombra, onnan a 
Butadombra emelkedve a Sornostető alatt a Rikára kap , honnan folytonos  
egybefüggésben, felvonul az alm ási barlanghoz , honnan , már elvezettük 
egészen a görgényi havasokig. Az alsórákosi szoroson al ól a Függőkő felett 
újból feltünik s a föld átalakul ásai által eszközölt megszakadásokkal lecsap 
a dakki , ap áczai erdőségeken, egészen a krizbai vár táj áig (idézet vége) . 

Mint az idézetből kitetszik ,  Orbán Balázs nem tudott a K árhágó élén 
húzódó pár km. hosszú, a "régi útaknál" duplásan készített árkokról, melyeket 
alább ismertetek. 
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Az idézetben mondottakkal kapcsolatban megjegyzem továbbá, hogy 
magam az említett helyeken egy összefüggő , folyamatos árokrendszert nem 
tal áltam, de ilyen véléményem szerint nincs is sem Als órákoso n , sem tovább 
a Hargitában.  Hanem megtal ál juk ezeket a s áncokat (nem töltéseket l l) 
mindenütt olyan helyeken, ahol egy régi nép nek orsz ága határa védelmére 
szüksége volt a fő felvonul ási hadi útakon akad ályt ép íteni az ellenség táma
dása,  elöz önlése ellen. Akalmas helyeken mély és  széles árkokat ástak, hogy 
az ellenségnek lovakkal , harci szekerekkel val ó áthatol ását meggátol ják, s a 
kih ányt magas töltés mögül biztonságosan nyilazhassanak a támadókra . 
Amolyan ó-és középkori "tankakadályok" voltak ezek a Kakasborozda szaka
szok , milyeneket a negyvenes években, pont a Hargitában éppen eleget épí
tettek - betonb ól . Az Olttól délre is ugyanezt a szerepet töltötték be az Orbán 
Balázs által említett borozdák .  

Igy a Kakasborozdák nem egy népnek egy bizonyos időszakban alkotott 
művei , hanem az egymásután következő ,  az e gym ást megtelepedésben fel
váltó vándorló  népek évsz ázadokon a szükség szeri nt készítgetett, javított, 
bővitett védelmi rendszere . Közük lehetett hozzá  a keltáknak, d ákoknak , 
rómaiaknak, a gótoknak , gepidáknak ,  húnoknak, avaroknak, szl ávoknak, 
mindazoknak a népeknek, melyek itt h osszabb ,  rövidebb ideig l áb ukat meg
vetették .  Legutóbb a magyaroknak alakult ki itt egy gyepűrendszere, mint 
ezt Ferenczi Géza és Ferenczi István a Székelyföldi gyepük című tanulmányuk
ban (Korunk, 1972/2) leletekkel , helyszíni vizsgálattal és helynevekkel bizonyít
va hiteltérdemlően megállapitj ák.30 

. D e  hadd támasszarn al á a fentebb kife jtett véleményt egy 1 967-ben fel
fedezett Kakasborozda ismertetésével . 

Az als órákosiak, a legj obb határismerők is (Kádár András , 1 888 � 1 980, 
Husz ár András,  1899 - 1 976) csak a fennebb leírt, ma is Kakasborozdanak 
nevezett szakaszt ismerik , no meg a Bán yaházkertben , a vasúti megállónál 
(a menetrendben Pav. Olt.) egy rövidebb,  m ár-m ár alig felismerhető darabot 
(2.sz .) ,  melyet Orbán B al ázs is megemlít. 1 965-ben azonban ismét e borozdás 
vidéket vallatván, a K árhágó fején figyelmes lettem hasonló ,  emberkéz által 
készített földművekre . Itt ugyanaz az egykori "régi orsz águ t" , melyet az l .sz . 
Kakasborozda átszel , egy éles hegygerincerr halad Felsőrákos felé ,  határt 
képezve a két R ákos erdői között. Ez a hegygerinc az út mindkét oldal án 
kitűnő megtartású kettős árokkal mélyen be van v ágva . (3 .sz . )  S e kettős 
s áncvonulat kissé keletre folytatódik a K árhágó gerineén észak-dél i rányba 
haladó erdei út keleti oldal án, az úttól 3 -4 m távols ágban , m ár lejtős helyen. 
Ez a kettős , p árhuzamos borozda egy kilóméternyi hosszúságban tart ki , 
tovább szimpl án folytatódik addig a pontig, hol a hegygerinc lejteni kezd az 
Olt felé. Innét be egészen az Oltig (a vasúti hídig) ismét kettős b orozda ha
lad,  egymástól 10 -20 -30 méter távols ágban,  itt is kb . egy km. hosszús ágban, 
néhol kéth árom méter mélységű megtartással (4.sz.) A fokozott megerősítés , a 
dupla védelmi rendszer építése e két orsz ágút egykori jelentőségére utal. 

A Kárhágó igen ép és tekintélyes,  kb . h árom kilóméter hosszú Kakasbo
rozda szakasz áról bizonyosan megállapíthatjuk, hogy keletről várható támadás 
ellen hozták létre. 



321) 22 

Az 5.  sz. Kakasborozda nyom ára a Tepő és Hollókő közötti magas lapa
lyon 1 970 nyarán bukkantam. Ez a Tep őmezeje nevű hely sz ázadokkal előbb 
sz ántóföldi müvelés alatt állt, itt úgyszólv a minden elmosódott. Nagyon figyel
mes vizsgálód ással egy kőépület maradv ányai is előtü nedeznek a négysz áz 
méter hosszú egykori sánc közepe táj án. Itt korhatározóul a Tep ő csúcs án 
áll ott vár mészhabarcsos alapmaradványai szolgálnak.  

A Kakasborozdával kapcsolatban még megjegyze m ,  hogy terepkutatá
saimban kitünő kísérőm és vezetőm, K ád ár András a h agyomány alap j án 
allítja ,  hogy ez a "s ánc" választotta el a jobbágyságot a székelységtől, s hogy 
az nyugat felé Zsombor és Daróc alatt Derzset érinti és  Muzsna alatt folytató
dik, míg keleten Ap áca táj án átv ág Hidvégnek,  Erősdnek és  onnét a hosszú
falusi Osáncokn ak. 

6. A 1\!Jihályvára . - A  Várkastély alatt az Olt-híd felé haladunk. Azon 
átkelve , a foly ó balpartj án megyünk felfelé úgy , hogy a napsugarakban csil
logó víztükör és a szép magas partifák mindig szemelőtt legyenek. Ezen az 
oldalon a völgyfenék szélesebb és a táj változatokban gazdagabb. A folyó 
és a hegyoldal között egy tágas sík tér terjed szé t  sz ántóföldekké , virágokkal 
ékes rétekké és zöld szőnyeges legelőkké . A mellékvölgyek hosszabbak, alsó 
folyásuk tágasabb , mint az északi parton. A völgy szénafűvei itt bájos tisz
tásokkal nyúlnak be a hegyoldalak lomberdőibe. A csörgedező patakocskák
nak tiszta , hűs , j ó  ivóvíze van. Az állomás irányában elszűkül a völgy. A M eszes
máj ( 1 94) palatömbje nyomul meredekjével az Oltig. 608 m .  tengerszint feletti 
magasságával sz ázötven méternyire emelkedik ki az Olt v ölgyéből. Az erdölő  
úton könnyen jutunk fel tetejére, megtekinteni azt  a hat hektár belterületű 
földvárat, mely évezredekkel ezelőtt menedéket nyújtott a völgyi település 
lakóinak ellenség támadása  idején3ca. 

A hegy csúcsán Heimich Wachner tanárnak tünt fel az ötvenes években 
az emberkéz csinálta földhány ás ,  s még akkor említette e sarok íroj imak. Mikor 
j ómagam, több mint egy évtized után a hely felkeresésére sz ántam rá magam ,  
b ámulattal bukkantam rá  az erdős helyen épen megmaradt földvárra , mely
nek 520 m hosszú árka a meredektől a meredekíg ép , és néhol 17 méter magas. 

A belterület keletről nyugatra enyhén lejt ; a földhány ás a nyugati és 
déli oldalakon húzódik ; a vár keleti és északi részét a hegy természetes mere
deksége védte .  Ez a meredek rész 480 méter hosszú ,  így a bekerített rész kör
mérete pontosan egy kilóméter. 

Két várkapuja a déli oldalon a M eszes nyergére nyílik , és a hegyormon 
a m ásik hadászati pont ,  a közeli Leshegy ( 185) felé vezet. 

Meszesvára "láttani" összeköttetésben van a két Tepői várral , a közeli 
M ihályvárával , a Nézőheggyel, a Kürtölővel és természetesen az említett 
Lesheggyel - mind egykori had ászati helyekkeL Az itt talált cserépedény
töredékek a bronz- és vaskorra utalnak. 

Meszesvárán felül ismét tágas térség következik a régen Zállagkőnek , ma 
Durdujának nevezett sziklahegyig. Ennek negyven-ötven méter magas mészkő
szikl ái az Oltból függőlegesen emelkedve ki , a parton való k özlekedést teljesen 
elzárj ák. A Durduja magas nyergét kell meghágnia annak, aki az Olt völgyé n  
felfelé igyekszik . D e  m i  most nem ezt az irányt követjük. 
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A V árpatak ( 182) völgyébe hatolunk be s annak j obbpartj án, a völgy
torkolattól kb.  fél kilóméterre a völgyből kiemelkedő cukorsüveg alakú , 
50 -60 méter magasságú sziklahegyecskéhez érünk . Ez a Mihályvára . Mintha 
j átékos kedvében helyezte volna ide valaki erdei óri ás , hogy később az ember 
kedvet kapjon és egy j átékv áracskát építsen a csúcs ára. A déli oldalra kerü
lünk , honnét egy magasabb nyeregről alig harminc métert kell mászni , hogy 
fent legyünk a körtorony fundamentum-maradványainak két méter széles 
tölcsérében. Szabad kil átás innét csak a völgy nyíl ása felé , északra van. A 
körülvevő hegyek mind magasabbak. Mégis ,  így torony nélkül is látni lehet 
a T ep őt, Kustajt és a nyugatra fekvő M eszes várát ,  N ézőhegyet. Vil ágos, hogy 
nem védmű , hanem figyelő őrtorony (speculum) volt.  A körtarany alatt a 
diah áz szikl ába vágva méter vastags ágú fal futott körbe .  Mészberakott funda
mentumfalainak nyoma több helyen, különösen északi és  nyugati oldal án 
jól kitapogathatók. Mészhabarcsos nagyobb faltöredékek a v árhegy lábához 
legurulva ma is l átszanak. A rákosiak Mihályvárának, a m átéfalvi románok 
csak egyszerüen Cetateaua-nak nevezik. A völgy p ataka Várpatak (Paraul 
cetií!i i) , az Olt felé nyúló !ap álya Várrét { Clmpul cetií!i i J nevet viselnek. 

A Mihályvárának ezen a néven való els ő  írásos említését 1765-ben talájuk 
a sokszor idézett Bethlen Imre-féle leltárban. Orb án B al ázs  fel jegyezte a hagyo
mányt i s ,  mely szerint azt óri ások építették , később egy Mihály nevü vitéz 
lakott benne. Ittj ártakor ( 1864) falai még ölnyi magasak voltak s az akkori 
öregek gyermek korukban a zömtorony ablaknyíl ásait is l átták. A falak forró 
mészszel voltak rakva. Rajz át közli. 

A Mihályvárától erdők között szelid emelkedéssel gyalogolunk keleti 

irányba,  a Solyomkőhöz ( 1 67) . Rövid félóra alatt érkezünk oda.  Az erdei sze
kérút ennek is ,  mint a Hollókőnek, csaknem a tetején vezet. Ez is "országút" 
volt hajdanán, mely Apácára , Brassóba vezetett. A m átéfalviak Drumul 
uria$i ZOr-Óri ások-útj ának nevezik. A hegy sziklás , tar teteje alig 8 - 10 méter
rel magasabb az útnál. Délnek néző oldal ában tágas barlang mélyed a mészkő
szikl ába ,  tíz méternyi mélységbe. Keleti meredek oldal ában a vadászs ólyom 
ma is  fészkel és költ. 

7 . A Cseppkőbarlang. - A  Sólyomkőtől legelők,  kasz álók,  erdőkön keresz
tül vezet az út a Kerekhegy ( 176) keleti oldal án a Tolvajas ( 177) és Köves
hegy ( 174) csúcsait összekötő nyereg l ábához ,  a Kics i  Csergőkútig ( 172) . Ez 
már a Cseppkőbarlang birodalma. 

A bővízü forrás felett tíz méternyire van a barlang bej árata , s ez üregével 
északra tekint. Az üregnek a hegybe való behatol ás át 450 méterre becsülik, s 
az kétségtelenül annak a j árataiban csörgedező pataknak a műve , mely al ább 
a Kicsi Csergőkút forrás ában lát napvil ágot. Orb án Balázs tudósít felfedezé
sének körülményeiről . 1862-ben a bej áratára nőtt óri ási , kb. kétsz áz éves fa 
kidőlt s a barlang szája megnyílt. Ezzel nyilvánvalóvá vált az is ,  hogy ezt a 
sz ájat emberkéz által emelt falrakat z árta el , tehát sz ázadokkal előbb már 
használták, tal án tolvajok rejtették itt el rablott ki ncseiket. Ilyenek után 
a bemenők mindig kutattak is. A felfedezők, akik először léptek be a barlangba, 
a bej árattól kissé bennebb egy nagyobb, vízzel telt mélyedést tal áltak s egy 
elkorhadt osztorút (ágasfát) , amelyen mint egy létrán lehetett leereszkedni 
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a tavacskába. Orbán Tolvajas barlangnak nevezi , és azt mondja ,  hogy rang
sorban az Almá_s i barlang után következik. 

A barlang leírását és rajzát Péter Kál m án közli az Erdély című turistalap 
1905 évi folyam ában a 1 7 1 - 172 lapokon30b. A tavacsk áról - melyről Péter 
idejében azt tartották, hogy minden évben kitisztítja valaki - két barlang- ág 
indul : egyik nyugatnak, a másik , a fő ág dél nyugatnak.  Az aránylag hossz ú  
barlangot által ában szűksége jellemzi .  Vannak benne tágasabb termek is ,  
de több helyen olyan sz ük nyíl ásokon, folyós ókorr vezet az út ,  hogy testesebb 
ember alig tudja átpréselni magát rajtuk. A cseppkövek mint valami j ég
csapok függnek az oldalt ki álló és a tetőzet köveirőL De vannak lap os, teknő 
alakú, fűl , függöny , szobor, torony ,  gomba,  tű, gyöngy stb . form ájú sztalaktitok 
és sztalagmitok. Egy időben a szép fehér kalcitat fejteni kezdették és mozaik 
anyagnak sz állitották 

Péter K álmán rákosi vendéglátó gazdá j áról , Benkő Ferencről Benkő
barlangnak nevez te el. Ma csak Cseppkőbarlangnak nevezik,  s újabban igen 
kedves kirándulóhelye a rákosiaknak. 

A Cseppkőbarlangtól hazafelé indulva,  még megm ásszuk a Kerekhegy 
merede kjét. A r ák osi hegyek közt ez a legmagasabb, 932 méter a tenger szine 
felett. Gerince egy kifli alakú görbület, két végével R ákos felé ölelve. A dél 
felőli kiflisz ár tetején a Kőasztalt tekintjük meg. Ez egy h árom méter magas
s ágú, asztal alakú óriási szikla,  kb. öt négyzetméteres lappal.  Szemben a 
Kőasztallal , a kifli m ásik szárán, p ár méterrel a Tollas-oldal gerince alatt a 
Köpince széles , lapos szája mered a Kőasztal felé. 

A Köpince a vizszintes rétegződésű kőzet sűlyedésével keletkezett. Sz á ja  
öt  méter szélességű, kivűl h árom m. magasságú, beljebb alacsonyuló és  ötven 
méterre kiszélesűlő ,  tizenöt méter mélységű üreg, és kb . negyvenöt fokkal 
sűlyed lefelé. Mondj ák,  hogy medve is telelt benne. 

A Köpincétől a Só lyomkő höz lejtünk be, s onnét a D urduja szirtjére 
érünk, ahonnét a hagyom ány szerint az űzőbe vett törököt az ötven méter 
mélységben hömp ölygö Olt hull ámaiba ugratta a vitéz harcos. Lovának ma 
i s  l átszó patkóhelyén, a Királyné asztalán letelepedünk egy pillanatra s mint 
egy elsőemeleti p áholyból gyönyörködünk az Oltszaros remek szépségeiben. 

De álmodoz ásunkból hűvös alkonyati szellő ébreszt fel , s egy rövid óra 
alatt csendesen otthon vagyunk. 

8 .  Az ürmösi Tepő  és környéke. - Az Oltszoroson haladunk felfelé ,  s 
ahol az út a vasútat keresztezi ,  a 153 sz. vasúti bakterházn ál megállapodunk. 
Az őrh áz lakói ,  férj és feleség baráts ágos emberek. Csolnakkal készségesen 
átvisznek a túlsó  partra. Itt m ár az ürmösi Tep ő  l ábánál vagyunk. Pár lépés
re a Tepőpatak Oltbaszakad ási helyétől. Nevezetes ez a patak többféle szem
pontból. Először azért, mert b ár nem bővízű,  mégis akad benne egy-egy piszt
ráng. De sokkal inkább azért, mert a sporthorgász szívét gyönyörködtető 
és az éhes turista inyét csiklandoz ó pirospettyes pisztrángok mellett érdekesebb 
és értékesebb dolgokat is csörget ez a patakvíz : őskori ,  több milli ó évvel ezelőtt 
kihalt tengeri állatok , ammon iteszek, belemniteszek , cs igák és kagylók kövületeit, 
melyeknek gazdag lelőhelyét dr. Herbich Ferenc, a rákosi vasb ánya akkori 
igazgatója fedezte fel 1866-ban, a patak középső szakasz án. Útunk először 
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errefelé vezet. Indulás előtt azonban szemlét tartunk a patakdeltáj ában. 
Micsoda gazdag eldorádója  ez az Oltba benyúló kavicszátony a legkülönbféle 
közeteknek ! De a szép szerpentin, olivingabbró, p orfü·, vörösm árvány, hegyi 
jegec stb . stb . közetek mellett már vörös ammonit kövületeket is találunk. 
Aztán megindulunk a kristálytiszta , gyorsan rohanó patakocskán felfelé. 

Szemünk a kavicsos lengékben a piros kövületet, a habos vízesések alatt 
a pirospettyes pisztrángot keresi,  de izgatottan sietünk, hogy szemtől-szembe 
legyünk m ár az ölsénytan világhíres lelőhelyéveL Ahogy megérkezünk, csáká
nyunkat a kiváncsis ág izgalmával vágjuk a nyirkos vörös agyagba, mely.bakan
csunkat, kezünket, mindenünket, ami hozz áér, élénk pirosra , festi . A sok esőzés 
miatt át van ázva a lelőréteg egészen. Ezért nehezen vesszük észre a már sok
szor bolygatott s árban a kincset. De mindj árt az első  percben recés, kemény 
tárgy akad a kezembe. Gyorsan ugrom az egy-két méterrel lennebb folyó 
patakba,  s megmosva, vezetőnk kezébe teszek egy ép , gyöny örii ammonit
kövületet. Aztán töredékek kerülnek napfényre, csak professzorunk által 
ismert őslény kövesedések, belemniteszek, diszkoideák, goniatiteszek, haculi
teszek stb .  

A táblásan rétegzett vörös-agyagos , hat méter vastag mészkőrétegben 
levő gazdag fauna dr. Vadász Elemér szerint az als ó-liász korból származik. 
Az ammoni tok négykopoltyus ős, tengeri polyp-fajta állatok voltak. Lapos 
csigaházuk több rekeszre volt osztva, melyeknek legkülsejét lakta csak a 
puhatestü állat. A belsőbb kamráknak léghajó  szerepük volt. Ha a polyp a 
tenger fenekéről a felszínre akart jutni , azokat magafejlesztette könnyü gázzal 
töltötte meg, s lassan, házastól emelkedett a napfényre levegőzni , talán táplál
kozni is .  

A kövületek közül sok, eddig nem ismert fajta került itt napfényre. Her
bich 27 új fajt defezett fel , s közülük egyet Phyloceras Rákosense ,  egy másikat 
pedig Phyloceras ürmöscnse néven vitt be a tudom ányos irodalomba. Vadász 
Elemér 86 új fajjal gazdagította a tudományt. Ölsénytani szempontból igen 
fontos az alsórákosi feldefezés. Egyrészt az ősélettan még több eddig megol
datlan kérdésének a megfejtése tekintetéből, m ásrészt a Phylocerasok család
jában megfigyelhető tarajképződés kérdésében szolgáltatnak érdekes bizonyi
tékokat az itt talált új Phyloceras , illetve Rhacophillites fajok. 

Sokat összegyiijtünk belőlük s a szép és értékes zsákmánnyal a parti 
tisztáson lobogó tiizhöz sietünk. Fiatal kecske gida kerül nyársra , s mint 
izletes , finom zsiványpecsenye szolgáltat erőt a kis társaságnak a Száriepe 
megmász ás ára. Mert régi írások kopasz teteje  miatt így nevezik' az ürmösi 
T ep őt. 

A patak völgyén visszagyalogolunk s a hegy l áb ánál terheinket elrejtjük. 
A meredek északi oldal alatt haladunk felfelé szép szálerdőben, jól j árható 
úton, melyet évezredekkel ezelőtt épített valamely ismeretjen nép - talán 
a dák - a hegy csúcsára helyezett várához , 755 méter magasba. Tisztes emel-
kedéssel a hegy keleti nyakára érkezünk. Itt a tisztás szélén találjuk az Orbán 
Balázs említette Szépleány sírját, egy halmocskára hányt száraz rőzserakást, 
melyre kegyeletből egy-két sz ál zöld galyat vetni ma sem múlasztja el a mellette 
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elhaladó ürmösi ember. Mi is halk "nyugodjék csendesen" mondással rádobunk 
egy-egy zöld ágacskát. De a sírtól pár lépésnyire megtaláljuk  a gyilkos Tódor 
sírját is, akit itt akasztottak fel . A gyilkos sírja (Orb án B al ázs . tévesen ezt 
nevezi a Szépleány sírj ának) egy köralakú, immár gyér kőrakás. Ismerve 
a szokást, mi is rádobunk egy-két kődarabot, hogy nehéz legyen álma a lel
ketlen rablónak, aki itt gyilkolta meg a daloló szép leányt, b ár csak egy bog
láros öv és egy vereshagyma volt nála .  Az ürmösiek a T ódor  sírj át Kőcsupor
nak hívják. A Kőcsuporhoz és Szépleány sírjához füződő  mond át megtaláljuk 
az Olttól északra, a Rika-hegységben is31 . 

A Szépleány sírj ától az addig keletre emelkedő út hegyesszög alakban 
fordul nyugatnak, egy keskeny , vastartalmú mészkőből képződött sziklagerinc 
északi oldalán. Ezen az úton a sisakalakú hegytető közvetlen tövéig kb. sz áz 
métert gyalogol unk, s az ú. n. V ár kapuhoz érünk. Mély árkot  hí dal át itt az 
út magas töltéssel , s alakítja balról az árokfejet szab ályos tölcséralakú mélye
déssé , mit első pillanatban kútnak vagy más célt szolgáló ásatnak vél az ember. 
Innét déli irányba fordul az út, s vezeti a turistát romantikus ,  sziklába vájt  
részen a tar, déli oldalra . Ide a labirintusszerü útb ól kiérve, j obbra kétszáz 
méternyi menés után érkezünk a téres csúcsra , az egykori várerődítmény 
helyére. 

Nyugatra pazar látvány tárul szemeink elé : a völgy túlsó felén aSólyomkő 
függőleges sziklái egy óri ási orgona benyomását keltik, melynek sürün egymás
mellé helyezett síp jai ezüstösen fehérlenek ki erdők, legelők zöld tömkelegébőL 
E csodás " orgonától" tekintetünket kissé jobbra és távolabbra irányozva , az 
Olt és a vasút vonala mellett piroslanak Alsórákos cseréppel fedett épületei , 
melyek közül elegánsan nyúlnak ki a karcsú, fehér templomtornyok, a várfa
lak és bástyák ódon tömegéből pedig a viharvert vártorony .  Még távolab b ,  
túl a Turzonon láthatjuk az ugrai , kőhalmi hegyek szelid hajlatait. Eszak felé 
a Rákosi Tepő kopár, csupaszikla tömbje mered az égnek és z árja el a Hollókő
vel, Kövesdombbal együtt a továbblátást. Közelebb meredeken és szédülve 
tekintünk le a lomberdős mélységbe, s gyönyörködünk a szük Oltszaros fenekén 
a csillogó folyamtükör, a fekete vasút és fehér szekérút h ármas, egymáshoz 
simuló vonalán felfelé, az erdővidéki medence néhány idelátszó faluja szép 
látványában. 

A Tepő keleti oldala itt fent a csúcson vadul szaggatott erdős sziklaszirt. 
Délfelé a Feketehegy,  Köveshegy, Tollas és Sólyomkő által bez árt óriási .körben 
a Boroszlános lomberdeje képez gigantikus tálformát ; az összefüggő erdőség 
haragoszöld színü lombfelületét csak egy kicsiny pusztácska sem szakítja meg. 

Miután lelkünkbe szívtuk e sok szépséget, a hajdani vár fekvését pró
báljuk tisztázni. Először az Orb án Balázs . tudósítását vizsgáljuk felül s az 
első pillanatokban hitelesítjük mindazt, amit erről a várhelyről leírt. Meg
találjuk a hosszúkás , négyszög idomú, 120 lépés ho�szú,  40 lépés széles emberi 
kéz alkotta kiemelkedést, a hajdani vár alapterületét, s ebben több helyen a 
Hauszmann Vilmos 1863 évi ásatásainak nyomát. A több mint száz éves 
árokba mi is belevágjuk kicsiny csákányunkat oda,  ahol Hauszmann után 
három évre Orb án Balázs is keresgélt ,  s mi is ugyanazokat találjuk, amit 
ők : számtalan durvább és finomabb fekete cserépedény töredéket, sok égett 
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földet, csontokat, szénfekveteket. Nyílhegyet ellenben nem. Azonban felfede
zünk a v árhely előtt, attól mintegy ötven méter távolságban, a szeliden mere
dek nyugati oldalban egy ötven méter átmérőjü k örteret, mit valószíniileg 
valami épület számára alkottak vízszintessé. Ezen j árva és dobbantva, föl
dalatti üreget sejtető tompa hang hallatszik. 

A nyugati tar oldalon,  a várhelytől száz ötven méternyire is, minden 
vakondtúrás szénfekete dombocskáján is tal álunk cserépedény darabokat, 
ami arra enged következtetni , hogy a roppant mennyiségü cserépedényt a 
várostromnál használták úgy, hogy töltelékével (forróvíz , homok stb .) együtt 
bomb ázták vele a támadókat. 

Hauszmann szerint a rómaiak, Orbán szerint barbár nép , talán Csaba 
hún-székelyei alkottak itt várat és felteszi a kérdést : vaj jon nem a Jornandes 
gót történetíró említette Tabaszoros-e ez , melyen, és p árján, a Bontuszoroson 
Ó-D áci ába,  a mai Székelyföldre bejutni lehetett? A Bontaszoros Bögöznél 
lett volna , míg a Taba Alsórákosnál ,  a két Tepej között. S a Tepejen várákat 
e szoros védelmére építettek volna székely eleink. Ezen: elképzelését Orbán 
Balázs arra alapítja ,  hogy a Tepej régi írásokban Tabaj néven is előfordul. 
Ilyen régi írás után azonban Jakab Elek siker nélkül kútatott32, ilyenre eddig 
magam sem találtam. Igy valóságnak minden valószínüség szerint az marad, 
hogy a tepeji várak legalább bronzkori létesítmények, azután pedig használta 
minden itt megtelepedett nép . 

B úcsút mondunk az évezredekkel ezelőtt harcizajos ,  ma békés , csendes 
oromnak s leereszkedünk a hegy északnyugati tövébe, hol egymás mellett a 
hegy tövétől 30 -40 méter magasságban két tágas barlangot tekintünk meg. 
Az egyik , az észak felőli széles és magas bej áratú barlang mélysége 15 méter ; 
falain síma kálcit lerakodás l átható .  Talán erről emlékezik meg Orbán Balazs , 
s azt 50 -80 ember befogadásúnak tartja .  A másik ettől 40 méternyi távol
ságra , másfél méteres kerek nyílásával , bent egy toj ás alaku, tíz méter mély, 
öt széles és négy méter magas lakályos termet képez . Benne a második világ
háború után bujdosó katonák tanyáztak . 

Csolnakkal megyünk vissza az Olt j obb partj ára , s hazafelé menet még 
kimászunk a Zállagmező ( 145) ponkj ára , hogy megtekintsük a hajdani építke
zés nyomait. Orbán Balázs római vigiliák (őrhely) nyomát sejti itt. Ittj ártakor 
a hagyomány még tudott arról , hogy ezen a helyen régen "strázsaház" állott. 
Ezt a hagyományt igazolja gr. Bethlen Imrének egy levele33 , melyet Orbán 
nem ismert, s mely szerint itt az Olt mellett 1756-ban u .n. Militaris Cordont 
- vesztegzárt - szerveztek a pestis ellen. Rákoson 1756 augusztus elsején 
állították fel a katonai Lineát. A lakoss ág nagy megterhelésével tizennyolc 
posztot, strázsah ázat építettek a milicia sz ám ára . Az akkor emlegetett őrhá
zakat vélte Orbán római vigili áknak. Egyébként ez az a pontja az Oltszoros
nak, honnét keletre is,  nyugatra is szabad kilátás nyílik. 

De keletről teherkocsi közeledése hallatszik. Gyorsan bentermünk az 
útban , a Zál ogmező útmelletti , nem éppen kellemes forrásvízéből hörpintünk, 
s arra a gépkocsi is ott van. Modern módon, "stop"-pal érkezünk - megpihen
ten - haza:>4• 
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1908. klny. is. 
U.a. Földtani megfi gyelések a Persányi és Nagyhagym ás hegységben . In.  Földt. Int. J e l .  
1 9 1 4 .  
Heinrich Wachner : Jelentés az 1\)1 5  é v  ny arán a P ersányi hegységben végzett földtani 
felvételekrőL In Magy. Földt. Int. Jel. 1 9 1 5 .  
U.a. Reisebericht . . .  Verh . d. Sieb. Ver. für. Naturw. 1 9 1 6 .  
U . a .  Haco�ul de J o s .  Mss. 1 9 5 7 .  

2 Dr. Bán yai János meghatáro zása. 

3 Dr. Vadász Elemér meghatározása ( Nem végleges) . 

4 Az Erdélyi Múzeumegylet Évkönyve .  V. 1 1 9 . A csontok az Egylet kolozsv ári Ásvány-
tárában vannak. , 

s Az olivindús bazalt faj súlya 2,841 és 2 , 9 60 közt . mozog.  Vegyi képlet e :  

Si02 • • • • • • • • • • • • • • •  4 7 , 5 5  MnO . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 1 5  

Ti02 • • • • • • • • • • • • • • •  1 , 33 

1 7 , 1 9  

MgO 

Ca O 

1 0,42 

(),68 

Fe203• • • • • • • • • • • • • • •  1 , 70 Na20 . . . . . . . . . . . . . . . 3,07 

FeO . . . . . .  . . .  . . .  . . . 6, 38 K20 . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,25 

H20 + . . . . . . . . . . . . . . . 

H 20 . . . . . . . . . . . . . . .  

P z Os · · · · · · · · · · · · · · ·  

C0 2 . . . . . . . . . . . . . . .  

0,55 

0,23 

0,33 

0 , 1 4  

Elemezte dr. Simó Béla, fövegyész, 1961 június 13.  Budapest. Egyetemi Ásványtaní Intézet. 
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6 A kő és az azt takaró földréteg vastagsága a fej tés előrehaladásával folyton változik . Az 
itt közölt méretek az 1 9 li 1 .  évi állapotot mutatj ák. A b azaltoszlop o k  1 7 m. magasak is 
voltak. 

7 A mészk ő vegyi összetétele : 
Si02 . . . . . . . . . . . . . . . 0, 2 5  Fe03 . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 
F eAlT iO 0, 30 Al 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 1 4  

T i 0 2  . . . . . . . . . . . . . . .  0,00 

co 
MgO 

55,03 

0,37 

:f:getési veszteség 4 3 , 62 ; Caldum carbonat 98,27 ; nedvesség 0 , 1 2 ; m an g arr 0,0044. Meg
j egyzés : Az I. sz . tárna mészköve kaucsuk gyártására nem alkalmas nagy m angán tartalma 
miatt. Erre a célra használt mészk ő legtöbb 0,002 % - ot tartalmazhat. 1 95 5 . IV. 30. 

s Sie benb ürgische Provinciai Blatter. 1 805 .  évf. 64 .  
9 S zentkirályi Zsigmond : Bányász Almanach. 1 84 6 . 1 38 . 

1 o A vaskő vegyelemzését Dr. Bányai J ános i . m .  38. l apj án közli .  Talán egy j o bb minőségü 
helyről vett mintában van : 
Vasoxid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22, 4 6 %  Kalciumoxid 2 ,91 

K o vasav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,08 Magneziumoxid . .  ..  . .  . . . . . . . . . . . .  2 ,12 

Alumíniumoxid . . . . . . . . . . . .  1 1 ,88  Izzitási veszteség . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,2 6 %  

1 1 Jánosfalvi Sándor István : Székelyhoni utazás a két Homoród mellett. I .  1 5 4  
1 2 Incze Kálmán b ányamester szives közlése . 
13 Fischer Sam u :  Magyarország konyh asós vízei. In Földtani Közlöny . Budap est. 1887. Az 

an alízis  1 882-b en készült . 
14 A kva rcnélküli porfír és az olivingabbró vegyi képletét B ányai i. m. 1 2 6. alapj án közlöm ; 

az első oszlop ban a porfír,  utána az olivingabbró ad atai láthatók : 

Si02 . . . . . . . . .  62 ,36 42,77 Fe O . . . . . . . . .  0,00 4 , 79 Na20 . . . . . . . . .  4,88 0,50 

Al 203  . . . . . . 1 3 , 8 1 7,48 MgO . . . . . . . . .  0,41 30, 1 1 K20 . . . . . . . . .  4 , 6 8  0,10 

Fe2 03 • • . . . . . . .  5, 1 0 3 ,34 Ca O . . . . . . . . . 5 ,31  6 , 5 0  H20 . . . . . . . . .  0,39 3,28 

1 5  iÍ llam i L e véliár. Sepsiszentgyörgy. F·. 6 5 .  Kisebb családi l evéltárak. V. csomag. 
I G A vár látképe és több részletképe l átható Dr. Lukinich Imre : A b ethleni gróf Bethlen csa

l ád története c.  müvében. Az itt hözölt 5 -·  8. és 1 0 .  sz. vár-kép dr. Holl Béla felvétele, 
1 9 7 1 .  

1 7  Kós H.áro l y ;  Erdély. 1 929 .  90. 
18 Orbán Balázs : A S zékelyföld leírása . . .  I .  201 . 
19 GerePich Tibor : Erdélyi magyar müv észet. 
zo A mai bej árót az északoldali falba a Közbirtokosság 1 9 1 8-ban vágatta. 
zoa Süküsd György haláL l  ( 1 63 1 )  után , - végrendelete ellenére - a fej edelem, l .  Rákóczi 

György teszi rá kezét a kastélyra és a hozzátarto zó falukra, de 1 638-ben Macskási Ferencnek 
adományozza. Ennek kiskorú fiai 1 5 5 6-ig birták, mikor ifj abb Rákóczi György valami deá
kokkal hatalm asui elfoglal tatta. Barcsai Ákos aztán hűséges diplomatáj ának, mindszenti 
Budai Péternek adj a 1 6 60- Lan. Budai magtalan lévén, végrendeletileg a fiává fogadott 
lkthlen S ámuelre , a János kancellár fiára , Árva Bethlen Kata édesapj ára ö rökíti, s a kas
tély a Bethlen család birtokában marad közel k é tszáz évig.  Budai Péterrel kapcsolatban 
még megemelítem, ho gy a z  erdélyi fej edelmek rnellett három havasalföldi vaj dánál is 
(Matei Basarab, Constantin $erban, $erb an Cantacuzino) " deáki" tisztséget visel , kiknek 
diplomáciai levelezését intézte, s mintegy "k apitiháj a ", ügyvivőj e volt az erdélyi érdekek
nek a baráti vaj dai u dvarb an. Mikor 1 6 64- ben a török kegyét elvesztett Grigore Ghica 
rnenekülni kényszerült, az  Erdélyb e futott, várandós vaj dánét Budai fo gadta be alsó
rákosi kastélyába, s tizennyolc napi ott tartó zkodása alatt szülte Máté nevű fiát. (L. Imreh 
Barna : Mindszenti Budai Peter 1 62 i ( '?) - 1 6 8 6 . In Református Egyház. Budap est, 1966/2. 
34 - i:l7) .  

21 A kastély összes helységeinek l eírását é s  a berendezések legaprólékosabb leltárát a több
ször idézett 1 698 évi urbarium, míg a helységek betáj olását és méréteit a szintén idézett 
1 7 65 évi leltár adj a, melyek segitségével a leb ontott vagy átalakitott részei a kastélynak 
pontosan rekonstruálhatók lennének. A palota díszitését Orb án Balázs ismerteti. 
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22 Ezek egyike még épen megvan, és lakószoba a 95. sz. telken. Kép e Lukinich i.m. 381 . lap
j án l átható. 

23 Bethlen Imre feleségével, gr. Gyulai Klárával és leányával, gr.  Rhédeyné Bethlen Kl árá
val együtt a református templom megetti, ma üres kriptába temetkeztek, melynek vako
latában ilyen felírat töredékeket j egyezhettem le : G.  Gy. K. An.  D. 1 7 ?  4.  X I. August. 
A KA. - A déli falon : B . K .  Ano. 1757 24. Aprilis  . . . 

24 Református egyházmegyei levéltár. Székelyu dvarhely. Liber E cclesiae .  1 67 . 
2s M. O . L .  Bethlen cs. It. P. 56. CCV. 22. 
26 Az irodalomban gyakran találkozunk e hegynév Töpe, Töpp e alakj ával,  nem tu dni miért, 

mert a helybéliek még véletlenül sem nevezik igy. 
27 Siebenbürgisch e Provinzial Bliitter. I. 1805.  57 .  
2s Erdély. Turista lap . 1 905.  175.  
z9 !storia Rom anilor. 1 9 60. I.  319 . 
3° Ferencziék 1 970 j úliusában kutattak a Rikllban, s Alsórákoson végeztek, kutatásokat de 

a Kárhágó tetej én levő borozdákról nekik sem volt tudomásuk. 
3oa A Meszesvárát ismertettem két térkép vázlattal a Művelődés 1 970.  évi 8. számában, az 

50. lapon, Orbán Balázs nyomában cím alatt. 
sob Új abb kutatásáról l ásd Kisgyörgy Zoltán. Erdővidék. Sepsiszentgyörgy, 1 973 és Karszt 

és Barlang 1975 évf. Budapest. 
31 J. Sándor István : Székelyhoni utazás . . .  I .  120 - 12 1 .  és I I .  3 3 .  
3 2  Orbán B. i .  m.  I .  153 .  - Jakab Elek : Udvarh ely v m .  tört . 1 8 7 .  
3 3  M . O . L.  G u b .  Trans. i n  Politicis, n r .  1 5 9 6 - 1756 .  
3 4  A dolgozat I .  é s  I I .  részét átnézték d r .  Bányai János ( 19!.i1),  d .  d r .  Vadász Elemér ( 1 9 68) 

és Kisgyörgy Zoltán ( 1981 )  geológusok. Itt fej ezem ki ezért h álás k öszönetemet . 

Rezumat 

Prezenta lucrare are drep t scop prezentarca ln mod destul de detaliat constitu pa geo
logica, stratigrafica, paleontologica a i mprej urimii D efileului Oltului de la Raco� (jud. Bra�ov) 
- p oarta de ie�ire a Oltului in Depresiunea Transilvaniei. Fiind aceasta reginne un adevarat 
muzeu de p etrografie �i o rezervatie geologica - este hincvenita o astfel de lu crare care sin
tetizeaza in mod exigent tot ceea ce s-a scris despre aceasta interesanta zona din punct de 
vedere geologic. 

Un accent deosebit il are hineinteles zona efuziunilor d e  b a z alt din regiune, care este 
curroseuta �i in literatura universala.  Pe linga aceasta se da o b o gata lista paleontologica a 
resturilor de vietuitoare din depozitele mezozoice, dintre care o valo m·e inedita au unele 
sp ecii de spongieri, specii cc sc sernnaleaza prohabil pentru prima o ara in regiune. 

Partea a I I-a a lucrarii ne da un inventar al resursclar de substante minerale utile din 
regiune, lucru care va putea fundameuta in viitor planm·ile de prospectinni �i de exploarari 
din zon a, iar p artea finala prezinta o biecUvele turistice din ra za l o calitatii Raco�ul de J os.  



ÚJABB FIZIKO-KÉMIAI VIZSGALATOK 
A TORJAI BÜDÖSBARLANGBAN 

SZABÓ ENDRE, SZABó SELÉNYI ZSUZSANNA 

1. A torjai Büdösbarlang1·a vonatkozó földrajzi és helyrajzi adatok 

A torjai Büdösbarlang � mely Románia legnagyobb természetes szén
dioxid és kén-hidrogén gázfeltörése - a Bodoki-hegység (Kovászna megye) 
északi nyulványán emelkedő Büdös-hegy (1143 m) déli oldalán fekszik 1052 m 
tengerszint feletti magasságban (1). 

· 

A Büdös-hegy oldalán még kb.· 5 gázzal telt kőüreg, illetve mélyedés 
található (Medvebarlang. Gyilkosbarlang, Madártemető, stb.). Legnagyobb 
azonban a Büdösbarlang. 

A torjai Büdösbarlang 14 m hosszúságú kőüreg, amely befelé lejt és gázzal 
borított felületét "kénbekérgezés" festi sá-gra színűre. 

Dr. Hankó Vilmos (2) szerint 1884-ben a barlang hossza 14 m, szélessége 
2 m, magassága 6 m, ahol a legmagasabb, és 2 m, ahol a legalacsonyabb 
volt. A barlang befelé lejt, de a gázok felszíne vízszintes irányú. 

A barlangot 1892-ben faragott kövekből épített kőfallal teszik biztonságo
sabbá és ennek következtében kissé beszükítik. (A barlang felületét kb. 7 m 
hosszúságban faragott terméskővel vonják be és tetejét félköralakú boltív 
formájában képezik ki). Ugyanakkor ajtóval is ellátják a barlangot. 

Az 1950 -60-as években a barlang bejáratát alkotó terméskő boltozat 
a lefolyó esőtől meglazult és egyrésze beomlott. Ennek következtében a csa
padék, valamint a felülről legördülő sziklák és kövek behatoltak a barlangba 
és a barlangot a beomlás veszélye fenyegette (3). 

1972 -73-ben a Sepsibükszádi Néptanács, illetve a torjai T.B.C. Szana
torium Vezetősége eredeti formájában helyreállíttatta a barlangot, pótolva 
bejáratának hiányzó terméskő kockáit. A barlang helyreállitásánál meghagy
ták annak enyhe lejtését a barlang belseje fele (kb. 6 cm/m) és a bejáratot 
három lépcsőfokkal látták el. 

1973-ban a barlang kiépített részének a végét biztonsági okokból (betegek 
védelme, öngyilkosság, stb.) vasráccsal zárták le s . a barlang két oldalán 
egy-egy 4 m hosszuságú, 0,5 m magasságú fenyőiapadot helyeztek el a láto
gatók, illetve a betegek kényelmesebb elhelyezkedése érdekében (4). 
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Fig. l - A Tor}ai Büdösbarlang (Hankó Vilmos felvétele, 1885). 
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Fi·g. 2 - A Torjai Büdösbarlang. Egykori festmény (1890) után . 

• 
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Fig. 3 - A Torja·i Büdösbarlang napj,ai.nkbélln (Szabó E. felvétele), 1973. 

A vizsgálatok idején (1973 július második felében) a barlang kihasznált 
hossza a bejárattól az alkalmazott vasrácsig 5,8 m. A barlang szélessége 2,05 m 
teljes hosszában. Magassága a bejáratnál 2,05 m, a vasrácsnál pedig 2,90 in. 
A szénsavszint magassága a bejáratnál 0,76 m, míg a vasrácsnál 1,10 m, a 
barlang padlójától mérve. 

A barlang a Vasrács mögött még 8,2 m hosszuságban folytatódik, de 
kiépít ve még csupán l m terméskőfal van. A kőfal végétől a barlang 7,2 m 
hosszúságban befelé, eredeti természetes állapotában található. 

2. A torjai Büdösbarlang és környékének geológiai viszonyai. 

Geológiailag a Büdös-hegységet a vulkánikus eredetü andezit jellemzi. 

A Büdös-hegy déli oldalán lévő andezit erősen öregedett (alterálódott) a fel

törő széndioxid hatására és ennek következtében kaolinizálódott. Ez több 

helyen is hatalmas kaolinizálódott sziklacsoportulásokat hoz létre. ·P:- Büdös

hegy csúcsát lávás andezit alkotja. 
A résztelesebb geológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a Büdös-hegy 

egész környékét az amfibol-biotitos andezit jellemzi, amely nyugati irányban 
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egészen a Tusnádfürdő felett emelkedő Feleske-csúcsáig terjed ki. A Szent 
Anna-tó krátertavát is ilyen amfibol-biotitos andezit veszi körül. A Peleske
csúcstól nyugati irányban a biotitos andezit a jellemző (5). 

A vulkáni utóműködés következtében a Büdös-hegy környékén számos 
erős szén-dioxid gázfeltörés található (Büdösbarlang, Medvebarlang, Gyil
kosbarlang, Madártemető, Buffogó, stb,), azonban a szén-dioxid jelenléte a 
hegység minden részén kimutatható a sziklák repedéseiben, ahol egyes helye
ken időnként sípolva tör elő. 

A Büdös-hegységből feltörő szén-dioxid gáz jelentős mennyiségű kén
hidrogén gázt is tartalmaz. Ezért még a kisebb széndioxid gázfeltörések köze
lében is jól érezhető a kén-hidrogén záptojásra jellemző szaga s ennek követ
keztében a gázfeltörések a helyszínen viszonylag könnyen felkutathatók. 

A torjai Büdösbarlangban feltörő széndioxid gáz valószínűleg az amfibol
biotit-andezit bomlásából származik (5, 6). A kén-hidrógén gáz pedig felte
hetően a föld 

'
mélyében lévő szulfátokból a túlhevített vízgőz hatására kelet

kező szulfidoknak a bomlástermékeként jön létre (7) , az alábbi reakciók értel
mében: 

Al2S3 +3H20 =3H2S +Al203 

SiS2 +2H20 =2H2S +Si02 

Az ilymódon keletkező kénhidrogén gáz a levegő oxigénjével érintkezve 
elemi kénkiválást hoz létre: 

2H2S +02 =2S +2H20 

Ez a magyarázata, hogy a Büdös-hegy környéki kénkiválások általában 
a felszínhez közel fordulnak elő és a kiváló kén "bekérgezi" sárgára a gázzal 
érintkező sziklák felületék. A torjai Büdösbarlangban például a barlang gázzal 
érintkező egész felületét váltakozó vastagságú sárga színű kén borítja. 

3. A torjai Büdösbarlang gázainak kémiai összetétele. 

A torjai Büdösbarlang gázainak összetétele - írásos emlékeink szerint 
- már a XVII -XVIII. század során sz ámos természettudós érdeklődését 
felkeltette (8, 9). E vizsgálatokból azonban csak annyit sikerült magállapítani, 
hogy a barlang gázában szénsav és kén-hidrogén található. 

Az első alapos, kimerítő kémiai analizíst Dr. Ilosvay Lajos budapesti 
műegyetemi tanár végezte, aki 1878 és 1895 között 15 éven át tanullmányozta 
a torjai Büdösbarlangot (10, l l). E vizsgálatok eredményei képezik ma is 
az összes kutatások kiindulási pontját. 

Később Dr. Hankó Vilmos kolozsvári egyetemi tanár végzett a barlang
ban kémiai meghatározásokat (2), majd a bukaresti Balneológiai Intézet (12), 
illetve a Bányaügyi Minisztérium kutatói (6) végeztek meghatározásokat. 
E vizsgálatok azonban nem voltak teljesek, azok csupán néhány komponens 
meghatározására terjedtek ki. 
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A torjai Büdösbarlang gázainak az eddigieknél részletesebb fiziko-kémiai 
vizsgálatát korszerű módszerekkel és műszerekkel Szabó Endre és Szabó 
Seiényi Zsuzsánna végezték el l973 júliusában. 

Ezen vizsgálatok eredményeinek ismertetésével párhuzamosan, közöljük 
- az összehasonlíthatóság érdekében - más szerzőknek az eredményeit is. 

Mérési eredményeinket l sz. Táblázat tünteti fel. 

Szerző év Ilosvay L. 

(11) 
Megnevezés 

1895 

Szén-dioxid 95,49% 
Nitrogén 3,64% 
Oxigén 0,01% 
Me tán 
Nemes gázok 
Kén-hidrogén 0,56% 

Petreseu 
(12) 

1961 

98,4% 

1,6% 

P. Pricajan A. 

(6) 

1972 

96,82% 

0,38% 

A megadott eredmények térfogatszázalékban vannak feltüntetve. 

1 sz láblázat 

Szabó E. 

Szabó Zs. 

1973 

92,46% 
4,40% 
2,60% 
0,44% 
0,063% 
0,037% 

Amint az l sz. táblázat adataiból kitünik, a barlang gázainak főalkotó
részét a szén-dioxid képezi (92, 46%) és viszonylag kevesebb mennyiségben 
található még nitrogén (4,40%), oxigén (2,60%), metán (0,44%), kén-hidrogén 
(0,037%) valamint nemes gázok (0,063%). 

A kén-hidrogén meghatározása a helyszínen történt Drager készülékkel 
(13), míg a többi komponens meghatározását a hazaszállított gázmintákból 
Marosvásár helyen végeztük. 

A szén-dioxid és oxigén meghatározását VT I típus ú szovjet gázanálizáló 
berendezéssel végeztük. A szén-dioxidot kalium-hidroxid oldaton való elnyele
téssel, mig az oxigént lúgos pirogalol oldaton való megkötéssel határoztuk meg. 

A nitrogén és metán meghatározása C.I.C. típusú adszorbciós gázkro
matográffal történt, aktív szénen való adszorbcióval. Hordozó és leoldó gáz
ként szén-dioxidot használtunk. A mintákban lévő kén-hidrogént -ami a 
meghatározásoknál zavarólag hat - előzőleg 4%-os kádmium-acetát oldattal 
megkötöttük. 

A gázanalízisek eredményeinek százalékos összegéből kapott 0,063% 
maradék gáztérfogatot nemes gázoknak (He, Ar, Ne, Xe, Kr, Rn) tekintjük. 
Ezek közül csupán a radon mennyiségét állt módunkban meghatározni. 

Eredményeinket összehasonlítva más szerzők eredményeivel, azokban 
kisebb-nagyobb eltérések figyelhetők meg. Ezek egyrészt az alkalmazott 
módszerek különbözőségének, másrészt pedig egyes környezeti, illetve meteoro
lógiai tényezőknek tulajdoníthatók. 

Már llosvay is megállapította, hogy a barlang gázösszetételében időszakos 
változások figyelhetők meg, amelyek vélemenyünk szerint a légnyomás válto
zással, illetve a csapadék mennyiségével is összefügghetnek. 
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Különösen szembetűnő a kén-hidrogén mennyiségének az előző analízisek
hez képest lecsökkent értéke (0,56% -0,037%-ra). Ezt különben nemcsak a 

végzett analízisek mutatják, hanem az érzékszervileg (organoleptikusan) is 
észlelhető volt az analízisek időpontjában (a kén-hidrogén gáz szaga u.i. sokkal 
gyengébb volt, mint az előző évtizedekben). Ez különben makroszkópikusan 
is kifejezésre jutott abban a tényben, hogy a különböző fémtárgyakra (Au, 
Ag, Cu) a barlang gázterében a szulfid-leválás sokkal kisebb mértékű volt. 
Egykori feljegyzések szerint - de a szerzők régebbi megfigyelései szerint 
is - nemesfémeken a szulfid-bevonat már néhány másodperc alatt megjelent 
(pl. Au, Ag-gyűrűk, pénzek, stb. megfeketedtek). Jelenleg csak hosszabb idő 
- 15 -30 perc - után következik ez be, és csak vékonyabb rétegben. 

A barlang környékén a kénbekérgezés is hasonló jelenségeket mutat. 
Az erdélyi fejedelemség idején a környéken a ként még bányászták (8, 9), 
utoljára azonban a kénbányászásról az 1848 -59-es szabadságharc alatt esik 
szó ezen a vidéken. Az I világháború idején már nem találtak kibányászásra 
érdemes mennyiségű ként (8). 

A kén-hidrogén gáz csökkenésének több magyarázata is lehet: 
l. Megváltozott a barlang általános gázhozama; 
2. Kifogyóban vannak a kéntartalmú ásványok, amelyekből a kén-hidrogén 
keletkezik; 
3. A keletkező kén-hidrogén egy részéből az oxidáció során kéndi-illetve polio
xidok keletkezhetnek. Ezt különben már Ilosvay is megfigyelte, amikor a 
barlang falairól lecsepegő vízben szabad kénsavat, illetve kénessavat állapított 
meg. Jelenleg mi ezt a kérdést nem tanulmányoztuk, éppen ezért az még 
további vizsgálatok tárgyát képezi. 

Véleményünk szerint ahhoz, hogy teljesen hű képet nyerjünk a torjai 
Büdösbarlang gázösszetételéről, szükséges lenne azt hosszabb időn keresztül, 
különböző évszaki és meteroológiai viszonyok között tanulmányozni. Erre 
azonban jelenleg objektív okok miatt nincs lehetőség. 

Meghatározásainak során külön vizsgálat tárgyává tettük a barlang 
falát borító kénbevonatot ("kénbekérgezést"). Ez, mint az előzőkben is említet
tük, a kén-hidrogén oxidációjának eredményeképpen jön létre és Ilosvay (ll) 
vizsgálatai szerint timsót is tartalmaz. Mivel a kén oxidácioja során a barlang
ban kevés kéndioxid is keletkezik, az a lecsepegő vízzel azonnal kénessavvá, il
letve kénsavvá alakul. A keletkező kénsav hozza létre a kaolinból a. külön
böző timsós lecsapódásokat. Ezért feltételeztük, hogy a kénbekérgezésben még 
egyéb elemek is előfordulnak. A lerakódásokat ezért kvantitativ spekirál
analízis segítségével vizsgáltuk. A vizsgálatok eredményeit a 2 sz. táblázat 
tünteti fel. 

2. sz. táblázat 

Kén (S) 
·· · ···················································.················· · ······ ············ ········· 93,0% 

Szilicium-dioxid (Si02) . . ...... . ............ ...... . ....... . ........... .... ................... . ...... .... 2,5%, 

Alumínium-oxid (Al203) .. ......... ..... . .... ............... .... ... . ... . ... . ..... ......... ........... . ... 1,5% 

Kálcium-oxid (Ca O) . .. ...... ... . .. . . . .. . . .. .. . .............. ............. ... ...... .. . .. . ... . .. ......... l,Oo/9 
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Vas (Fe) 0,8% 

Magnézium (l\1g) . . . .. ... . ... . . . . . . ... . . . . . . ... .. . . .. ... . . . . . . ... . .. . . . .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . .. 0,5% 

Nátrium (Na) ............ ...... ......... . .. . ....... . . . ...... .. ........ ... ... . .. ... . .. .. . .. . . .. .. . .. . . ..... 0,1% 

Titán (Ti) .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . O, 1 % 

Réz (Cu)................................................................................ ....... ............... 0,03% 

Mangón (Mn) . . .  ............ . . . .............. . . . . . ... . . ................ . .. .... . .... .... . . . . .................. 0,01% 

Arzén (As) 

Ólom (Pb) 

Cink (Zn) . .. . . . . . . . . . ........... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ...... . .. . . . . . ... ..... . . . . . . . . . . .  . 

Antimon (Sb) ............................................................................................ . 

Arany (Au) 

Ezüst (Ag) 

A 2 sz. táblázat adataiból látható, hogy a lerakódás legnagyobb részét 
(93,0%-ot) az elemi kén képezi. A nagyobb mennyiségben jelenlévő szilicium
dioxid (2,5%) , alumínium-oxid (1,5%) , kálcium-oxid (1,0%) és magnézium 
(0,5%) valóban a kaolinból származik, míg a többi elemek (vas, nátrium, 
titán, réz, mangán) amelyek csak kisebb mennyiségben vannak jelen, az alkotó 
közetek normális összetevőihez illetve szennyezéseihez tartoznak. Nehéz 
fémeket (ólmot, an tim ont, einket, aranyat, ezüstöt) - a várakozásnak meg
felelően - a lerakodásból nem sikerült kimutatni. 

4. A torjai Büdösbarlang gázainak természetes radioaktivitása. 

A torjai Büdösbarlang gázainak radioaktivitásával a múltban több 
szerző is foglalkozott, azonban adatokat csak Szabó Á. (5), illetve Szabó E. 
(14, 15 ) munkáiban találunk. 

Az eddig végzett mérések azt bizonyítják, hogy a barlang gázai feltünően 
nagy természetes radioaktivitással rendelkeznek. Ennek az okozója egy radio-

aktív nemesgáz, a radon -222 (2�� R n} 
A radon-222 a rádium -226 izotóp első bomlási terméke és mint ilyen a 

természetben kisebb-nagyobb mennyiségben mindenütt megtalálható. A 
Földkéreg átlagos rádium-266 tartalma 1.10-10% (16) , azonban ez egyes 
helyeken pl. nagyobb mennyiségü uránérc előfordulások közelében többszö
rös is lehet. Feltehetően a torjai Büdösbarlangban feltörő szén-dioxid gáz 

útja során nagyobb mennyiségü 2�� Ra-tartalmú kőzettel érintkezik és 

az abból keletkező 2�� Rn-t a gázáram magával hozza a felszínre. 

A torjai Büdösbarlang gázterének radontartalmát a 3 sz. táblázat tün
teti fel. 
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Szerző 

Év 

22
8

2
7 Rn (nCl/ liter) 

Módszer 

Szabó A. 

1951 

0,98 

elektrométer 
(5) 

Szabó E. 

1961 

1=0,50 
11=0,70 

elektrométer 
(17) 
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3 sz. táblázat 

Szabó E. 

1973 

0,702 

szcint. kamra 
(18, 19) 

Amint a 3 sz. táblázat adataiból kiderül, a torjai Büdösbarlangban a 
radon-222 tartalom - alfa-szcintillációs-kamrával végzett mérések alapján 
- 0,702 nCijliter, ami jól egyezik az 1961-ben végzett elektrométeres megha
tározás 0,50, illetve 0,70 nCi/liter eredményeiveL 

Eltérés mutatkozik a Szabó Á. által 1951-ben végzett méréstől, ami 
adódbatik a módszerek különbözőségéből, de adódbatik ugyanolyan okokból 
is , amelyek az előzőkben említett kén-hidrogén gáz koncentrációjának a csök
kenésével is összefügghetnek. Kár, hogy nem állnak rendelkezésre egyéb 
adatok is , amelyek az összehasonlítást teljesebbé tehetnék. 

A radon-222 felezési ideje 3,82 nap és bomlásakor alfa-, béta-, illetve gam
masugárzó termékek egész sora keletkezik, amint az a 4 sz. táblázatból (20) 
látható: 

Atommag Felezési idő 

o 1 

Ra (Ra 226) 1622 év 

Rn (Rn 222) 3,825 nap 

RaA (Po 218) 3,05 min 

RaB (Ph 214) 26,8 min 

RaC (Bi 214) 19,72 min 

22 - ALUTA XII-XIII 

4 sz. táblázat. 

Sugárzás energiája MeV, zárójelben a kibocsáj
tás gyakorisága bomlásonként %· 

lX 4, 78 
4,59 

lX 5,49 

lX 6,00 

� 1,03 
0,65 
0,59 

� 3,26 
2,57 
1,88 
1,51 
1,02 
0,42 

alfa, béta gamma 

2 

(94) 0,187 (3) 
(6) 

(100) 0,51 (0,07) 

(100) 

(6) 0,053 (1,6) 0,295 (20) 
(41) 0,242 (7,1) 0,352 (36) 
(53) 

(19) 0,426 (3,, 6) 1,238 (5, 6) 
(<4) 0,496 (5, 6) 1,378 (4,6) 
(9) 0,609 (29,5) 1,4 (4, 6) 
(40) 0,656 (2,4) 1,509 (2,7) 
(23) 0, 769 (4,4) 1,764 (16,0) 
(9) 0,935 (3, 3) 1,784 (2, 8) 

1,120 (13,1) 2,204 (6,4) 
1,155 (2,5) 2, 432 (2,6) 
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o 1 2 

RaC' (Po 214) 164 fLSCC (J. 7,68 ("" 100) 

RaD (Pb 210) 19,4 év � 0,065 (15) 0,047 (4,5) 
0,018 (85) 

RaE (Bi 210) 5,013 nap � 1,170 ("' 100) 

RaF (Po 210) 138,4 nap IX 5,3 ("" 100) 0,803 (0,0013) 

Fizikai szempontból különösen nagy fontosággal bírnak a radon ú.n. 
rövid felezési idejű bomlástermékei (RaA, RaB, RaC, stb.), mivel ezek igen 
nagy energiával (,...,5 -7 Me V) bomlanak és mennyiségükblSl következtetni 
lehet a radon és bomlástermékek ,radioaktív egyensulyi állapotára. Éppen 
ezért, szükségesnek találtuk ezen izotópok mennyniségi meghatározásának az 
elvégzését is. 

A RaA, RaB és RaC meghatározását E.C. Tsivoglou és munkatársai (21) 
membránszűrős módszerével, illetve annak Virágh E. -től származó módosí
tásával (22, 23) végeztük. Meghatározásaink erdményeit az 5 sz. Táblázat 
tünteti fel. 

5 sz. táblázat 

Rádium A C�! Po) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439,9 pCiflitcr 

Rádium B e�� Pb) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  326, 7 p Ci/lit er 

Rádium C e�� m) . ... . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . .. .  145,2 pCifliter 

Ha a RaA, RaB, RaC mérések eredményeit viszonyitjuk a Rn-éhoz, 
akkor eredményül a Rn : RaA : RaB : RaC =l : 0,62 : 0,46 : 0,20 arányokat 
nyerjük. Ez azt jelenti, hogy a radon és rövid felezési idejű bomlástermékei 
között nincsen radioaktív egyensúly. Ez öszsefügg azzal a ténnyel, hogy a gáz 
állandó áramlásban van. 

A RaA, RaB, RaC rendszeres méréséből a gáz kiáramlási sebességére, 
illetve annak változásaira is lehet következtetni. Amennyiben pedig a feltörő 
gáz útjának nyiláskeresztmetszete ismeretes volna, úgy a Ra : RaA : RaB: RaC 
arányából következtetni lehetne a radon "korára" és keletkezési helyére is. 

A radon, valamint bomlástermékei nagymértékben megnövelik a barlang
ban a természetes háttérsugárzás szintjét. Az alfa-hátteret TISS készülék 
szikraszámláló detektorával, míg a bétagamma-hátteret a TISS készülék 
Geiger-Müller-csöves detektorával mértük. A természetes háttérsugárzásból 
adódó béta-gamma dózisteljesítményt Vakutronik VA-J-15 A röntgen-gamma 
doziméterrel határoztuk meg. Mérési eredményeinket a 6 sz. táblázat tünteti 
fel, melyben összehasonlítási adatként a torjai T.B.C. Szanatórium első emeleti 
igazgatói teraszán mért értékeket választottuk. 
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Mért mennyiség Barlangban 

Radon -222 O, 702. 10-9 Ci/1 

Alfa-háttér 573 impfminf150 cm2 

Béta-gamma háttér 900 impfmin/130 cm1 

Béta -gamma dózistelj esi t-
mény 0,20 mr/h 
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8 sz. táblázat 

Teraszon 

0,616·10-13 Ci/l 

20 impfmin 150 cm2 

293 impfmin/130 cm2 

0,12 mrfh 

Amint a 6 sz. táblázat adataiból kitűnik, a barlangban a radon-222 
kancentráció a külso légköréhez (igazgatói szoba terasza) viszonyítva - a 
várakozásnak megfelelően - kb. 4 nagyságrenddel nagyobb. 

Igen szembetünő az alfa:-háttér magas értéke (573 imp/min/150 cm2), 
melynek az a magyarázata, hogy a barlang gázterében igen nagyszámú alfarész 
keletkezik a radon bomlása következtében. Ezeket az alfarészeket a TISS 
készülék szikraszámlálója igen jó hatásfokkal detektálja, mivel a gáz szabadon 
behatolhat a szikraszámláló belsejébe és így az önadszorbció ott gyakorlatilag 
zérussá válik. Ennek következtében a szikrasszámláló "gázszámlálóként" 
működik. 

A béta ... gamma háttér kb. háromszorta nagyobb a barlangban (900 imp/ 
min/130 cm2), mint az igazgatói szoba teraszán (293 imp/min/130 cm2). 
Ez az érték gyakorlatilag csak a háttérsugárzás "keményebb", tehát nagyobb 
energiájú komponenseire vonatkozik, mivel a TISS készülék béta-gamma 
detektorában lévő 3 drb. CTC-6 jelzésű Geiger-Müller számlálócső csak ezek 
detektálására alkalmas. (A CTC-6-os számlálócsövek falvastagsága 0,1 mm 
acél, ami 78 mgfcm2-nek felel meg). 

A béta-gamma-dózisteljesítmény a barlangban (0,20 mr/h) kb. kétszerese 
az igazgatói szoba teraszán mért értéknek (0,12 mrfh). Megjegyezni kívánjuk, 
hogy ezt ai értéket egy órai integrált üzemmódban mértük és a doziméter 
ionizációs kamráját leucoplast réteggel tökéletesen elzártuk a gáztértőL 
(Ellenkező esetben u.i. a gáz a kamra fedőlemezének nyílásain behatolhat az 
ionizációs kamrába és az ott lejátszódó ionizációs folyamatok meghamisítják 
ilymódon a mérések eredményeit.). Mível a doziméter ionizációs kamrájának 
felületi tömege 200 mgfcm2, ezért a doziméter szintén csak a keményebb béta 
sugárzást regisztrálja. 

Tekintettel arra, hogy a radon bomlásakor keletkező alfarészek a levegőt 
és a különböző gázokat intenzíven ionizálják, szükségesnek találtuk, hogy 
meghatározzuk a barlang gázterében keletkező ionok számát. Fizikai, illetve 
biofizikai szempontból különösen a kis és közepes nagyságú ionol bírnak nagy 
jelentőséggel (24, 25). Ezért meghatároztuk a kis és közepes ionkoncentráció 
értékét a barlangban, illetve az igazgatói szoba teraszán. 

Az ionizációs méréseket Ebert-f. ionizációs kamrával ("Ebert-számláló") 
ellátott Wulf f. kétszálas elektrométerrel végeztük (26). Eredményeinket a 7 
sz. táblázatba,n tüntettük fel. 

22• 
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7 sz. táblázat. 

Megnevezés Barlangban Teraszon 

Negatív ion 2 ,83 · 10' ionfml 6,56 · 102 ionfml 

Pozitiv ion 3,55 ·103 ionfml 9,97 · 102 ionfml 

A 7 sz. táblázatból látható, hogy a barlang gázterében az ionizáció igen 
nagy mértékü, ami összhangban van az előzőkben mondottakkal. A barlang
ban mért negatív ionok száma kb. két nagyságrenddel nagyobb a külső gáz
teréhez képest. A negatív és pozitív ionok számaránya a barlangban n-;n+ = 

=8,0, vagyis nagymértékü negatív ion többlet van a barlangban. A külső 
légkörben a negatív illetve a pozitív ionok aránya n-;n+ =0,66, ami enyhe 
pozitív ion-többletnek felel meg. 

Mivel a barlang falára a kiváló kénnel együtt a radon bomlástermékei 
is lecsapódnak, megpróbáltuk azok kimutatását a barlang faláról vett kaparék
ból. Próbálkozásaink azonban nem jártak eredménnyel, mivel a radon rövid 
felezési idejü bomlástermékeinek átlagos felezési ideje 31 perc s igy a mintának 
a laboratóriumig való szállítása alatt azok elbomlottak. Hasonló gáztérben 
végzett egyéb méréseink során azonban az aktív réteg jelentétét jól mérhetően 
kimutattuk (27,28). 

A barlang faláról vett kénes kaparékban a radon hosszú-felezési idejü 
bomlástermékei közül a RaD mutatható ki, mivel ennek felezési ideje 19,4 év. 
A RaD kisenergiájú sugárzásai következtében a mérés a belőle keletkező 
RaE bétasugárzása alapján történt (E =1,17 Me V). A RaD és a RaE között 
a radioaktív egyensúly kb. l -2 hónap mülva áll be, tehát az akkor végzett 
mérések a RaE =RaD -tartalmat adják meg. 

Alacsony hátterü antikoincidencia készülékkel (28a) végzett méréseink 
alapján ez: 

RaD =RaE =11,76 pCi/g kaparék 

5. A torjai Büdösbarlang gázterében végzett mikroklíma és gázhozam mérések 

Mivel a torjai Büdösbarlangot a népgyógyászatban évszázadok óta hasz
nálják különböző reumás és izületi megbetegedések gyógyítására, szükséges
nek láttuk a barlang mikroklímájának néhány jellemző adatát meghatározni. 
Eredményeink a 8 sz. táblázatban láthatók. A táblázatban összehasonlí
tásként megadtuk a barlang szájától 5 m-re 1,5 m magasságban mért érté
keket is. 

8 sz. táblázat 

Megnevezés Barlangban Barlang ellitt 

Hőmérséklet 12,0 co 10,0 co 

Légnyomás 661,6 Hg mm 661,0 Hgmm 
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Relatív nedvesség 95,0% 81,0% 

Száraz -Kata-érték 8,1 mCalfsecfcm2 Változó 

Szén-dioxid koncentráció 92,46% 0,42% 

Kén-hidrogen koncentráció 0,037% 0,0017% 

A 8 sz. táblázatban közölt adatok egy adott időpontra vonatkoznak, 
az akkor uralkodó meteorológiai viszonyok között. (Megjegyezni kívánjuk, 
hogy a mérések periódusában - 1973 július második felében - általában az 
évszakhoz képest nagyon hideg idő uralkodott, gyakori esőkkel). 

A külső meteorológiai tényezők közül egyesek hatása a barlangban is 
érvényesül. Igy pl. a légnyomás értéke a barlangban megegyezik a mindenkori 
külső légnyomás értékével, mivel a barlang nagyjából vízszintes és nyitott. 
Szeles időben, ha a szél iránya megfelelő, a légáram gyakran a barlang - külört
ben nyugodt- gázteré t felkavarja. Ezért szükséges lenne azt egy felül üveges, 
alul nyílással rendelkező (dróthálóval lezárt) ajtóval ellátni. (A század elején 
különben a 40-es évekig a barlang tölgyfa ajtóval volt lezárva). 

A barlang gázhőmérséklete - a jelenlegi körűlmények között - általában 
±2C0 különbséggel követi a külső hőmérséklet ingadozásokat. 

A relatív nedvességtartalom a barlangban általában független a külső 
tényezőktől, értéke 95 -96% és a telítettséghez nagyon közel áll. Ennek kovet
keztében a barlang falairól időnként az oda lecsapódott víz lecsepeg, miközben 
egyes oldható komponenseket a barlang faláról kiold. Ezt a lecsepegő vizet 
egyesek felfogják és jó eredménnyel "szemvízként" használják különböző 
szembetegségek esetében (9) . 

A barlangban a Hill f. katatermométerrel mért száraz Kata-érték átla
gosan H =8,1 mCalfsecfcm2, ami hüvös komfort zónának felel meg. A barlang
ban ezek dacára nincs hideg érzés, mivel a nedves bőrfelületen elnyelőrlő szén
dioxid gáz helyileg hőfejlődést okoz, amít még fokoz a szén-dioxid gáz értá
gító hatása ixs (9) . 

A 8 sz. táblázatban megadtuk még a barlangtól 5 m-re, l ,5 m magas
ságban a levegőben a szén-dioxid gáz, illetve a kén-hidrogén gáz koncentrá
cióját. is Szélcsendes időben a szén-dioxid csípős szaga, valamint a kén-hidro
gén jellemző záptojás szaga a barlangtól még több száz méter távolságra is 
jól érzik a levegőben. 

Az előzökön kívül egy igen fontos tényező még a barlang gázhozamának 
kérdése. Az Ilosvaytól származó első mérések szerint a barlangból naponta 
kb. 2021 m3 gáz ömlik ki annak nyílásán. 

A barlang gázhozamának a meghatározására érzékeny, lapátos auernomé
tert (Georg Rosenmüller, Dresden, N6) használtunk, amellyel a gázáram 
több magasságában mértük az áramlási sebességet. A kapott értékekből közép
arányost számítva és figyelembe véve a kiömlési nyílás pontos keresztmet
szetét, a barlang napi gázhozamát 3960 m3-nek találtuk. 

A gázáram kiáramlási sebességét cigarettafüsttel mérve, az 13,3 m/min 
értékűnek adódott, amelyből a gázhozamra 3830 m3jnap értéket kapunk. 
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Mint ebből látható, a nagyszámú hibalehetőség ellenére is, a két érték elég 
jól egyezik. 

Újabban a bukaresti Balneológiai Intézet munkatársai végeztek mérése
ket a torjai Büdösbarlangban, annak hozamának megállapítására. E célból 
a barlangból előbb kiszivattyúzták a gázt, majd a gáztér felteléséből mérték 
a szén-dioxid gázhozamát. Méréseik eredményeként a barlang napi gázho
zama 2880 m3-nek adódott (29). 

Ezen mérési eljárásnak is megvan a maga pozitív és negatív oldala. 
Közös hiányossága mindegyik mérésnek, hogy nem tudja kiiktatni a meteoro
lógiai viszonyokat, amelyek a gázhozamot nagymértékben befolyásolják. 
Ezért reális értéket ez esetben is csak a különböző meteorológiai viszonyok 
között mért értékek középarányasa adhatna. 

Mindezektől függetlenül, a torjai Büdösbarlang gázhozama messze megha
ladja világviszonylatban is az ismert természetes szénsav források gázhoza
mait. (Pl. Az Andernach-i források gázhozama csak 1/6-a, míg a nápolyi 
Kutyabarlangé csak 1/3-a a torjai Büdösbarlang gázhozamának). Igy érthető, 
hogy még a századforduló táján azt iparilag is hasznosították és szénsavát 
palackozva hozták forgalomba (2, 8, 9). 

6. A torjai Büdösbarlang gyógyászati jelentősége és felhasználásának lehető
ségeL 

A t.orjai Büdösbarlang gyógyászati célokra való felhasználása évszázados 
népi megfigyelésen alapszik. Az első hivatalos feljegyzés a torjai Büdösbarlang 
gyógyászati felhasználásáról Fridvaldszky Jánostól (30) származik 1767-ből. 

Ma már hazánkban a szénsavas, kén-hidrogénes gázfürdöknek - mofet
táknak, szolfatáráknak - igen kiterjedt balneoterápiás}elhasználása van, 
főleg szív- és érrendszeri megbetegedések esetében (9) . Ezen kezelések hatas
mechanizmusa meglehetősen komplex és még ma sem tisztázott minden 
kérdésben. 

A mofetták és szolfatárák fiziológiás hatásmechanizmusában elsősorban 
a szénsavnak van igen nagy szerepe. A szénsav gáznak igen erőteljes értágító 
hatása van és ismételt alkalmazása során az erek rugalmasságukat visszanyer
hetik, a vérnyomás csökken és egyes· szövetek anyagcseréje fokozódik. Az 
értágulás nyomán létrejövő vérbőség (hiperemia) következtében a szervezet 
hőmérséklete emelkedik. A szénsav gáz ezen hatásaihoz még kedvező módon 
járul hozzá a nedves testszövetele felületén bekövetlkező gázadszorbció, ami 
ott erőteljes helyi felmelegedést okoz. 

A kén-hidrogén gáz a bőrön keresztül behatolhat a szervezetbe és a kiváló 
kén beépül annak szöveteibe. Ilymódon megnövekedik a plazma fibrinogén 
mennyisége. A kén-hidrogén hatására fokozódik a vérben a görcsoldó, érhatású 
anyagok szintje is. A proteinogramm normalizálódik reumás artritiszes meg
betegedéseknéL A kén hatására fokozódik a mellékvesekéreg aktivitása is. 

A radon gáz fiziológiás hatásmechanizmusa csak az utóbbi években tisz
tázódott. F. Scheminsky (31) szerint a radon hatására fokozódik a hipofízis 
és a mellékvesekéreg aktivitása. A radon hatásmechanizmusa részben tehát 
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a neuroendokrin rendszer centrumainak a befolyásolásán keresztül jön létre, 
amely az egész szervezetre szabályzó hatást gyakorol és regenerativ funckiók 
stimulálásához vezet, miáltal a szervezet védekező folyamatait fokozza. A radon 
a sejtek molekuláris szintjén hat az enzim és hormon szintézisre is (32). Minde
zek következtében a radonnak az egész szervezetre kiterjedő általános stimu
láló hatása van. 

A radon gáz következtében a barlang gázterében intenzív ionizáció jön 
létre, amelynek során megnövekedik a negatív ionok száma. A negatív ionok
nak intenzív fiziológiás hatásuk van, amennyiben ezek csökkentik a vérnyo
mást, a vér pH-ját növelik és az idegrendszerre megnyugtatóarr hatnak (25). 
A bőr felületére lecsapódott rövid felezési idejü radon bomlástermékek teljes 
elbomlásukig (3 -4 óra), ott egy nagy kiterjedésü fnlületi ionizációt hoznak 
létre, amelynek következtében a szervezetet egy főleg negatív ionokból álló 
"ionköppeny" veszi körül (27, 28). 

A radon illetve bomlástermékeinek alfa- béta- ill. gammasugárzásából 
a szervezetre egy - a normálisnál nagyobb - természetes sugárterhelés hat 
(15). Ennek a kisértékü sugárdózisnak fiziológiásan szintén stimuláló hatása 
van. Ilymódon a radontartalmú gázfürdőkben egy természetes alfaterápia 
valósul meg (15, 33). 

Amint az előzőkből is látható, a torjai Büdösbarlang gázterében igen 
bonyolult és több tényező együttes hatásmechanizmusáböl összetevődő 
fiziológiás hatás jön létre anélkül, hogy bármilyen orvosi vagy gyógyszeres 
beavatkozás történt volna. Ezekben rejlik a természetes gyógytényezőknek 
igen nagy fontosságuk. 

Ma, damikor a modern orvostudomány igen hathatós gyógyszerekkel ren
delkezik,a természetes gyógytényezők szerepe nem csökken,mivel ezek együttes 
alkalmazása eredményesen egészíti ki egymást. Ez a magyarázata annak,hogy 
jelenleg világviszonylatban is komoly érdeklődés kíséri ezt a kérdést. 

A torjai Büdösbarlang még sok megoldatlan problémát rejteget és az 
terápiás szempontból még koránt sincs kiaknázva. A barlang előnyös gázösz
szetételénél és óriási hozamánál fogva lehetövé tenné Közép-Európa legnagyobb 
terápiás mofettájának illetve szolfatárájának a kiépítését. A barlang gázait 
csővezetéken igen könnyen el lehetne vezetni a barlangból egy, a közelben, 
megfelelő módon kialakított, kezelő helységekkel ellátott, modern gyógyterá
piás intézménybe, ahol optimális körűlmények között lehetne ezt a természe
tes "gyógykincset" felhasználni a szenvedő betegek gyógyítására. 

A jelen dolgozat célja az volt, hogy újabb adatok közzétételével felhívjuk 
a figyelmet a torjai Büdösbarlang értékeire és IDéréseinkkel hozzájáruljunk, 
hogy az évszázadok óta ott folyó empírikus, népi kezelésnek, exaktabb termés
szettudományos alapjai legyenek. 
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COMPOZI'fiA CIIIMICA �I RADIOACTIVITATEA NATUHALA A EMANA'fiiLOR 
DE GAZE DIN PE�TERA TURIA 

Rezumat 

Autorii au determinat compozi�ia chimica precum (>Í radioactivitatea naturalii din cea 
mai mare ernanatie naturalii de bioxid de carbon �i hidrogen sulfurat din Europa - Pe�tera 
Turia - aflata in mun�ii Bodocului, pe teritoriul judetului Covasna. 

Concentra�ia bioxidului de carbon este 92,46%, a azotului de 4,40% , a oxigenului 2,60% 
a metanului 0,44% , a gazelo r inerte 0,063% �i a hidrogenului sulfurat 0,037%. 

Concentratia radon ul ui este O. 702 nCiflitru iar debitul gazului este de 3 830 m3fzi, ce 

variaza in functie de factorii meteorologici. 
Ra portul concentratiilor Rn: RaA: RaB: RaC este de 1: 0,62: 0,46: 0,20, ceea ce inseamna 

ca intre radon �i descendentii sai de scurta duratil nu exista echilibru radioactiv. 
Autorii au detenninat ;;i concentratia depunerilor de lunga viatil a radonului pe peretele 

pe�terii precum ;;i compozitia chimidi a stratului superior a depunerilor de sulf. 
Autorii considera ca Pe�tera Turia la ora actuala nu este folosita in limita posibilitaU

lor pe care ea le ofera, de�i este apta pentru infiin�area unui centru marc balneo-climateric. 

DIE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER NATURLICHEN 
GASEMANATIONEN AUS DER GROTTE VON TURIA 

Zusammenfassung 

Die Verfasser haben sowohl die chemische Zusammensetzung als auch die natürliche 
Radioaktivitat der Emanationen von Kohlendioxyd und Schwefelwasserstoff aus der Grotte 
Turia bestimmt. Diese Grotte von Turia betindet sich in dem Bodoker Gebirge auf dem Gebist 
des Bezirkes von Covasna. 

Die Konzentration des Kohlendioxydes ist 92,46%, des Stickstoffs 4,40%, des Sauer
stoffs 2,60% , des Metans 0,44%, der Inhalt der Edelgaze 0,063% und der Inhalt des Schwefel
wasserstoffs ist 0,037%. 

Die Konzentration des Radon ist O, 702 nCifliter und die Schüttung der Gazquelle ist 
3 830 m3 pro Tag, dessen Ertrag von den meteorologischen Fakt01·en beeinflussbar ist. 

Das Verhaltnis der Konzentrationen des Rn: RaA: RaB: RaC ist 1: 0,62: 0,46: 0,20, 
das heisst dass zwischen dem Ra und seirren kurzlebigen Zerfallsprodukten kein radioaktíves 
Gleichgewicht gibt. 

Die Verfasser haben die Konzentration der langlebigen Zerfallsprodukten des Radons 
aus den Ablagerungen der Grottewanden bestimmt. Es wurde auch die chemische Zusammen
setzung der oberflachlischen Schichten der Schwefelablagerungen bestimmt. 

Die Verfasser nehmen an dass die Grotte von Turia in der Gegenwart nicht seineu 
Möglichkeiten gemass ausgenützt ist obwohl sie genügend sein könnte für die Gründung eines 
balneoklimatischen Zentrums. 
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REGIMUL ANUAL, ANOTIMPUAL ŞI LUNAR 

AL VINTULUI LA SF. GHEORGHE 

EIGEL IRINA 

Dezvoltarea social-economică care se desfăşoară cu impetuozitate şi 
pe meleagurile noastre, în cadrul măreţului program de edificare a socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate, politica partidului şi statului nostru 
pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor judeţelor patriei, Directivele 
Congresului al XII-lea al P.C.R., impun cunoaşterea amănunţită a con
diţiilor naturale, a cadrului natural în care acest program se desfăşoară. 

In prezentul studiu, dorim să contribuim la cunoaşterea circulaţiei 
atmosferice în zona municipiului Sf. Gheorghe, folosindu.:.ne de datele 
inregistrate la staţia Meteorologică din Sf. Gheorghe (între anii 
1968-1971 zona Liceului nr. 2, 1971-1976 strada Morii, 1976-1980 str . 
Lunea Oltului). Observaţiile asupra direcţiei şi vitezei vîntului, au fost 
efectuate cu girueta Wild, la 10 m deasupra solului. Au fost luate în 
considerare observaţiile climatologice efectuate la orele 1-7-13-19 în 
fiecare zi. 

Printre factorii care generează clima ţării noastre, prezintă o impor
tanţă deosebită principalii centri barici, care prin aria lor de extindere, 
ca şi prin variaţia presiunii din centrul lor, modificările periodice şi 
neperiodice care survin în dispoziţia lor, generează variaţiile anuale şi 
anotimpuale ale cîmpului baric mediu şi implicit, circulaţia din troposfera 
continentului european. Aceşti centri barici sînt dispuşi în jurul conti
nentului după cum urmează : 

- Anticiclonul Azoric, deasupra Oceanului Atlantic între !atitudi
nile 20-40°N, persistă în tot cursul anului. 

- Anticiclonul Siberian care se formează deasupra continentului 
eurasiatic în perioada rece a anului, avînd, de asemenea, un regim 
de mare presiune. 
Ciclonul sau Depresiunea Islandeză dispus în partea de nord a 
Oceanului Atlantic, foarte extins iarna şi redus vara, cu un regim 
de presiune atmosferică redusă. 
Depresiunea Mediteraneană, care se formează în anotimpul rece 
deasupra părţii centrale a Mării Mediterane. 

Acţiunea asupra circulaţiei din zona noastră, exercitată de aceşti 
centri barici, diferă foarte mult, în funcţie de anotimp. Astfel, în peri
oada rece a anului, în partea de nord-vest a Europei, se amplasează 
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centrul Depresionar al Islandei, în partea vestică a continentului aria de 
mare presiune al Anticiclonului Azoric şi în partea de nord-est zona de 
mare presiune a Anticiclonului Siberian. în bazinul mijlociu al Mării 
Mediterane persistă o slabă zonă depresionară cu centrul situat deasupra 
Italiei. 

Această dispoziţie a centrilor barici, generează în ţara noastră o 

circulaţie, în stratul inferior al atmosferei din nord-est spre sud-vest. 
Masele de aer cu caracteristici de aer arctic continental domină regiunile 
din est şi din sud. în depresiunea intracarpatică, în care este situat şi 
municipiul Sf. Gheorghe, acţiunea acestei circulaţii se simte mai ales 
în Depresiunea Tg. Secuiesc unde Crivăţul pătrunde in dreptul vîrfului 
Nemira, formîndu-se vîntul local cunoscut sub acelaşi nume. 

In perioada caldă a anului se intensifică şi se extinde Anticiclonul 
Azoric, Depresiunea Islandeză devine mai puţin adincă, iar în sud-vestul 
Asiei apare o depresiune de origine termică, situaţie care în ţara noastră 
se manifestă sub forma unui cîmp baric mediu între Anticiclonul Azoric 
şi Depresiunea din Orientul Apropiat. 

Datorită lanţului carpatic, circulaţia atmosferică din Transilvania 
este influenţată mai mult ele către vînturile de vest şi nord-vest. Astfel 
frecvenţa procentuală a vîntului de nord-vest la Cluj-Napoca este de 
12,B-o;0 şi din vest de 10,4°/0 ; la Tg. Mureş NV = 12,4o;0 ; la Bod 
V= 19,30j0; la Făgăraş NV= 17,1%. (După "Clima R.S.R."). 

In depresiunile intramontane datorită rolului protector al orografiei 
predomină calmul atmosferic. Spre exemplu la Petroşani 640/0 ; la Mier
curea Ciuc 610fo ; la Sf. Gheorghe 58,4o;0• În locurile adăpostite predo
minanţa dintr-o direcţie sau alta a vîntului este foarte mult atenuată, frec
venţa pe direcţii este quasi-uniformă. Astfel, spre exemplu, roza vîntu
rilor din luna aprilie la Sf. Gheorghe, (cu excepţia direcţiei nord şi 
nord-vest) se aşează aproape într-un cerc. 
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Fig. 1 - Regimul lunar si anual al vîntului la Sf. Gheorghe (frecvenţe pe direcţii ' 
şi viteze) 
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Din analiza regimului lunar şi anual al vîntului la Sf. Gheorghe 
(Tab. I) reiese caracterul depresionar intramontan al circulaţiei atmos
ferice, mai ales prin persistenţa calmului atmosferic. în proporţie de 
58,40/0 ,(în medie 213,2 zile/an). 

Influenţa circulaţiei generale îşi imprimă totuşi caracteristicile asu
pra circulaţiei locale, ce-i drept într-o măsură atenuată, punîndu-se în 
evidenţă o uşoară predominanţă din nord-vest (8,20j0) din nord-est (7,7o;0) 
şi din vest (7 ,40/0). 

NV 

sv 

Scora: 

N 

1 

5 

�o 
m;.s 

SE 

Fig. 1 - Roza anuală a vînturilor la Sf. 
Gheorghe. 

Fig. 2 - Repartiţin procentu
ală a calmului atmosferic şi 
frecvenţa medie pe direcţii a 

vîntului la Sf. Gheorghe. 

Trebuie menţionat că modificările la scară continentală a circulaţiei 
generale din troposfera inferioară, îşi impun influenţa în mod diferit ano
timpual, în depresiunea noastră. In urma analizei razei vîntului de iarnă, 
faţă de cea de vară, reiese evident că în perioada rece a anului predo
mină influenţa Anticiclonului Siberian, (reflectată prin predominanţa de 
8,5o;0 din nord-est a vîntului), iar în perioada caldă este predominantă 
influenţa Anticiclonului Azoric (ce se concretizează printr-o proporţie de 
NV = 11,5o;0 şi V= 9,2o/0). 

In urma celor arătate se pot formula următoarele concluzii asupra 
caracteristicilor regimului eolian proprii municipiului Sf. Gheorghe şi 
împrejurimilor lui : 

- Regimul eolian se încadrează în categoria ce caracterizează depre
siunile intramontane. 
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Fig. 3 - Rozele vintului la Sf. Gheorghe pentru cele patru anotimpuri. 

- Energia relativ redusă a reliefului (pante domoale, masive mon
tane de altitudini relativ medii, evazarea pronunţată a văii rîului Olt) 
nu contribuie, decît în foarte mică măsură, la dezvoltarea unei circu
laţii locale de natură orografică (brizâ de munte, vînt canalizat pe 
vale etc.). 

- Amplasarea municipiului într-un bazin intramontan favorizează 
persistenţa calmului atmosferic, pe de o parte prin caracterul de adă-
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postire orografică, pe de altă parte prin formarea şi persistenţa feno
menului de inversiune termică care favorizează la rîndul ei o stabilitate 
mare a părţii de jos a atmosferei, mai ales în perioada rece a anului, 
cînd aerul mai rece şi mai dens persistă pe fundul depresiunii. 

N 

Fig. 4 - Repartiţia procentuală a 
calmului atmosferic şi a frecvenţe

lor pe direcţii a vîntului în luna 
ianuarie la Sf. Gheorghe. 

- în activitatea de sistematizare, amplasarea noilor obiective indus
triale, mai ales a celor care contribuie la poluarea accentuată a atmos
ferei, amplasarea fermelor zootehnice în vecinătatea municipiului, se 
impune a avea în vedere, că municipiul nu beneficiază de un vînt domi
nant destul de accentuat, pentru primenirea permanentă a aerului şi 
mai ales de faptul că în medie 213 zile din an există calm atmosferic. 
Tot programul de dezvoltare social-economică trebuie adaptat la condiţiile 
naturale existente - arătate în studiul de faţă -, pentru a se putea 
păstra un mediu ambiant nealterat, a se respecta cerinţele impuse de 
păstrarea mediului ecologic şi apărarea sănătăţii populaţiei. 

DER .JAHRLICHE, JAHRESZEITLICHE UND MONATLICHE VARLAUF DES WINDES 
IM KREISVORORT SF. GHEORGHE 

Die Untersuchung des Verlaufs der Luftzirkulation im Kreisvorort Sf. Gheorghe wurde 
durchgefiihrt, um zur besseren Kenntnis der Umwelt beizutragen, in der sich die sozial
okonomische Entwicklung dieses Kreisvorortes entfaltet. 

Der Verlauf der Luftzirkulation ist geprăgt von der allgemeinen Luftzirkulation kon
tinentalen Masstabs, mit folgenden lokalen Abweichungen, die durch die Beschaffenheit 
des Reliefs bedingt sind: 

- Die Eigenart als geschiitztes Gebiet (intramontane Senke) schwăcht grosstenteils 
die Markmale der allgemeinen Luftzirkulation ab. 

· 

- Ebenfalls der geschiitzten Lage wegen weist die atmosphărische Kalme (Windstille) 
eine besonders grosse Beharrlichkeit auf (58,4% oder 213 Tage im Jahr). 

- Als vorherrschende Windrichtungen erweisen sich in der kalten Zeitspanne NO= 
8,5%, Windstille 64,6% und in der warmen Zeitspanne NW-11,5% und W=9,2%, Wind
stille 54,4%. 

- Das Andauern der atmosphărischen Kalme (der Windstille) sowie das Fehlen eines 
vorherrschenden, bestăndigen Windes gebietet, davon ahzusehen, in diesem Gebiet lndus
trieanlagen anzusiedeln, die eine verstărkte Luftverunreinigung verursachen, und fordert eine 
besondere Fiirsorge, um die Umwelt zu erhalten. 
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ADATOK A NEMERE HEGYSÉGHEZ TARTOZÚ 
VERESVIZ-VÖLGY NAGYGOMBAINAK ISMERETÉHEZ 

LASZLO KALMAN, PAZMANY DÉNES, KOVACS SANDOR 

Dolgozatunk az 1980. szeptember 23 -25 .- i gyűjtés eredményeit tar
talmazza. A gyűjtésben részt vett Puskás Attila entomológus is. Gyűjtőu
tunk célja a mikológiai szempontból eddig feltáratlan vidék gombaflórájá
nak a megismerése volt különös tekintettel az itt kiterjedt tőzegmohás terü
letekre. 

A gyűjtőutat szeszélyes, viszonylag hűvös, csapadékos nyár előzte 
meg, ami bizonyára hatással volt a gombafajok kialakulására, megjele
nésére. Ennek ellenére a megfigyelt és begyűjtött fajok száma elérte a 118-at. 
Feltűnő egyes hasonló vidékekre jellemző gombacsoportok hiánya vagy 
szorványos előfordulása. Míg az erdőkben aránylag több gombát találtunk, 
a rétek gombavegetációja szegényes volt. Az erdőben otthonos fajok közül 
meglepő a tinórúgombák családja kepviselőinek csekély száma. Például 
az érdestönkű tinoruk (Leccinum) nemzetségének egyetlen faja sem került 
elő, pedig ezek hasonló jellegű területeken ebben az időszakban gyakoriak. 
Feltűnőerr kevés volt a pókhálósgombák száma is. Ugynakkor a gyűjtés 
folyamán előkerültek olyan gombafajok is, amelyeket eddig nem, vagy 
csak kevés helyről közöltek Románia területéről. 

A dolgozatban közölt gombák (kivéve a legközönségesebb fajokat) 
preparátumai a szerzők megángyűjteményében kaptak helyet. A lemezesés és 
tinórúgombák elnevezésénél a Meinhard Moser féle gombahatározót alkal
maztuk. 

I. A terület földrajzi helye és ökológiai viszonyai 

A N ernere hegységhez tartozó V eresviz és Lassú ág völgye a Keleti Kár
pátok deli területén, a Kezdivásárhelyi medencétől északra (Lemhény, Kéz
dialmás, Csomortán és Esztelnek, valamint Kászonjakabfalva települések 
határában) Kovászna megyében terül el. Itt a déli irányban fólyó, Feketeügybe 
ömlő patakok völgyét 1 OOO -1 200 m magas vízválasztó határolja az északi 

irányban fólyó és az Úzba ömlő Lassúág és Veresvíz patakok völgyétől. 

23 - ALUTA XII-XIII 
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A Veresvíz a kárpéti óharmadkori flisöv homokkőüledékeibe vágta 
észak-déli irányú széles völgytágulatát. A vízválasztákról (Somkőnyak, 
l 203 m) viszonylag rövid, meredek szakaszon aláfutó patakok hamarosan 
kevés eséssel, lassan folyva, kanyarognak északnak. Előbb a Kerekbikk és 
Borzik patak egyesül, aztán ömlik a Mihálc -tető felől, jobboldalról lefólyó 
Veres vízbe. 

A terület éghajlati viszonyairól, folyamatos meteorológiai észlelések 
hiányában csupán a vidéket környező (Kászon, Kézdivásárhaly, Lakóca) 
eltérő magasságú tájegységekben müködő állomások adatai, illetve azok 
megfelelő interpretálása alapjan számolhatunk be. 

Az évi középhőmérséklet a felszinformák égtáji kitettségétől függően 
4, illetve 3 co körüli. Alacsonyabb az 1300 m-nel magasabb tetőkön és a 
völgyekben, ahol gyakori hőinverzió és az ennek nyomán beálló ködképző
dés tovább csökkenti az átlagértékeket. A Nemere hegytömbjének nyugati 
lejtőjére érkező nedves légtömegek gyakran orográfikus felhőképződés kia
lakulásához vezetnek. Ez 70 alá csökkenti a derült napok számát, míg a 
borult napok száma 160-180. 

Az évi c�apadékmennyiség 850-900 mm. Az évi 150-160 csapadékos 
napból 40-80 havazással jár, a hótakaró 90-120 napon át borítja a fel
színt. A főleg nyári időszakban uralkodó nyugatias szeleken kívül télen a 
keletről érkező ,alábukva felgyorsuló N em ere helyi szél hatása számottevő. 
(Eigel Gy., Kónya Á.). 

A széles völgyet borító növénytakarónak egységes képet a lúc kölcsö
nöz. Állományait azonban alaposan megbontották, megritkították Hatal
mas egykori erdőterületeket alakítottak át hegyi legelőkké. 

A lúcosok általában a hidegebb és nedvesebb északi, keleti lejtőket borít
jak. Ott vannak a völgytalpakon, a hegylábakon is. Déli, délnyugati és nyu
gati kitettségü oldalakon, tetökön a lúcosok fölé bükkösök települtek (hőin
verzió). Ezek tiszta állományai borítjak a l\.1ihálc és környéke tetőit, nyu
gati kitettségü lejtőit is. A patakvölgyekben lápok képződtek. 

A terület növénytakaróját alaposan nem tanulmányozták. Átmeneti 
kutaHt3i éredmenyeket többen közöltek. Figyelmet érdemlő PREDESCU GH. 
(1939) erdeifenyő előfordulására vonatkozó közlése és POP E. (1937, 1960) 
lápokra vonatkozó munkája. Florisztikai-<�kológi�i vonatkozású kutatá
sairól számol be KELLER J. (1944) és HALASZ :&lARTHA (1944). Növény
társulástani kutatásokat COLDEA GH., KOVACS A. (1969) végeztek. 
Mikológiai kutatásokat eddig senki sem végzett a területen. 

A Veresvíz völgy viszonylag széles völgytágulataiban, a patakmedrek 
közelében, pangóvizes laposokban tőzegmohás-erdeifenyős, nyíres, másutt 
fűzes-égeres láperdők alakultak ki. Pinus silvestris, Betula pubescens, Betula 
hybrida, Salix pentandra, S. triandra, S. cinerea, Alnus incana fojakkal. 
Ezek rövid leírását adja E. POP (1937, 1960). 

Az erdei fenyővel borított láp ( Kerekbikk láp v. Lucás ) vastag tőzeg
talajon (pH: 3,5 -5) dús Sphagnum és Polyirichum mohapárnába ágya
zódó áfonyafajok ( Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. oxycoecos ) és 
Eriophorum vaginatum alkotnak zsombékot. Itt találjuk a Drosera rotun-
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Fi g. l - Aspect din mla�tina Apa 
Ro�ie (Muntu Nemira). 

Veresviz-völgyi láprészlet 
(N ernere hegység) 

difolia, Betula pubescens, Carex rostrata, C. canescens fajokat is. E láperdőt 
COLDEA GH., KOVÁCS A. (1969) a Vaccinio-Pinetum (Kobendza 1930) 
Oberd. 1957 társulásba sorolja. Ez a peremterületeivel együtt kb. 20 hek
tárnyi láp ma védett terület. 

Átmeneti láptípusokat képviselnek a patakmedrek (Kerekbikk, Veres
víz) közvetlen közelében kialakult Caricetum rostratae Rübel 1912 sástár
sulások. Gyakori itt a Ligularia sibirica, Spiraea salicifolia, Comarum palus
tre, Carex vesicaria, M enyathes trifoliata. 

Nem eléggé ismertek a Veresvíz és Kerekbikk-parakok völgyében gya
kori, egyöntetű állományokat alkotó nyírlápok. Itt a laza tőzeg-és horda
léktalajba gyökerező láperdőkben a Betula pubescens, B. hybrida az ural
kodó. Az aljnövényzetben sok a tőzegmoha { Sphagnum) - faj, Eriopho
rum vaginatum, Poteniilla erecta, Spiraea salicifolia, Carex rostrata. Dorani-
cum austriacum, Molinia caerulea, Vaccinium myrtillus, V. vitisi-daea, Fili· 
pendula ulmaria és más fajok. 

A lúcosok kiterjedt, viszonylag egységes állományainak besorolásával 
GERGEL Y J., FŰZI J. (1973) foglalkoztak; a Chrysanthemo { rotundifo
lio) - Piceetum Krajna 1933 {Piceetum montanum Br. -Bl. 1939) asszociá-
23• 
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cióba sorolták be azokat. E sűrű, sötét lúcosokban roppant szegényes az 
aljnövényzet. Keveés Vaccinium myrtillus és V. vitis-idaea, Oxalis aceto
sella, Luzula pisola között mohák, köztuk tőzegmohafajok jelentősebbek. 

A vidék bükkösei viszonylag kis területeket uralnak; ezek társulás
tani viszonyait nem tanulmányozták. Ott, ahol uralkodó a bükk és elenyé
szően képviselt a lúc, vastag és puha avartakaró (mull) borítja az erdőtalajt; 
a nedves, hűvös klimában lassan homlik az évente halmozódó lombtakaró. 
Itt kevés Rubus hirtus és fiatal Picea excelsa képviseli a cserjeszintet, a gyep
szintben Oxalis acetosella, Carex pilOsa, Calamagros/is arundinacea, Luzula 
luzulaides a gyakrabban előforduló fajok. Keletkárpati jell'eget e bükkö
söknek a kevés Pulmonaria rubra,· Denlaria glandulosa, Ranunculus carpa
ticus és a Hepatica transsilvan ica endemikus fajok kölcsönöznek. 

A hajdani lúcosok és bükkösök irtása nyomán kiterjedt Feslucetum rubrae 
montanum Csűrös, Resmerita 1960 legelők alakultak ki. Ide, az intenziv 
legeltetéssei gyorsan és tömegesen települt a szörfű (N ard us stricta J helyen
ként Sphagnum mohával, alakultak azok Nardetum · striclae montanum Csű
rös, Resmerita 1960 gyepekké. Ma jobbára ezek uralják a Veresvíz-völgyi 
legelőket. Itt gyakori a Calluna vulgaris, ritka a Pedic"Ularis silvcdica, Bruken
thalia spiculifolia, Hieracium aurantiacum, Scorzonera rosea. 

II. A ferületen észlelt és begyűjtött nagygombák 

A tanulmányozott területen összesen 118 gomba fajt jegyeztünk fel, 
ezeknek nagy részét sikerült begyűjteni és preparálni. A legtöbb gomba 
fajt a fenyvesekben találtuk, ezek után következtek a tőzeges helyek és 
a hükkerdő, meglepő volt a rétek fajszegénysége. A megfigyelt és begyűj
tött gomba fajokat az alábbiakban élőhelyek (hiotopok) szerint csoporto
sítva mutatjuk be. 

A. A tőzeglápok gombái 

A részben erdeifenyővel ( Pinus sy l vesfris) és nyírfával ( Betula verru
cos a) borított tőzeglápokon gyakori volt a Laciarius rufus (Scop.) Fr., a 
különös erős szagú Laciarius helvus Fr. és a Russu/a emetica Fr. nagyter
metű változata (var. emetica }. Érdekes az Omphalina oniscus (Fr. ex Fr.) 
Quél. előfordulása, melyet Romániaból csak S i l a g h i és � t e f u r e a c 
közöltek (1969) a Gyalui hovasok lápjaibóL 

Románia területéről eddig még nem jelzett faj a szürké színű Mycena 
dissimulabilis (Britz.) Sacc. Ez egy mélyen a tőzegmoha lápban gyökerező 
gomba. Kalapja domború, 2-3· cm széles, feketésbarna színű, majdnem 
csúcsáig bordás, közepén sötétebb színű sima korong található. A lemezek 
fehéresek, felkanyarodók. A tönk kalapszínű, kissé lapított és csavarodó. 
Spórái 10-13/6-7,5p. m méretűek. A lemezek élén nagy, szemcsékkel díszi
tett cisztidák találhatók. 
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Hasonlóképpen új faj Romániára az eredetileg észak -Amerikában 
leirt, Európában csak újabban észlelt Dermacgbe aureifolia (Peck) Mos. 
Ennek kalapja roszdabarna, fahéjbarna, sötétebb széles csíkok vagy pikkelyek 
fedik, pereme halványabb, finom csipkés-fogas, közepe kissé púpos, sötétebb 
színű, sima. A lemezek kezdetben élénk sárgák,. majd mustársárgák, fahéj
sárgák lesznek. A tönk színe felső felében a lemezekhez, alsó felében a kalap
hoz hasonló. Húsa krómsárga, a tönkben barnás, retekízű. Spórái arany
sárgák, 10/5,5 -6tt m méretűek, a közelálló fajokhoz viszonyítva nagyok. 

Nyírfa alatt gyűjtöttük a Laciarius vietus Fr.-t, míg az erdeifenyők 
alól a Cortinarius collinitus Fr . . Tricholoma imbricatum (Fr. ex Fr.) Kum1p., 
Gomphidius glutinosus (Schff. ) Fr. és Suillus luteus (Fr. ex Fr.) S.F. Gray 
fajok kerültek elő. A mohagyepben találtuk a Cántharellula umbonata (Gmel. 
ex Fr.) Sing., Hypholoma polytrichi (Fr.) Sing., Hypholoma udum (Pers. 
ex Fr.) Kühn., Clitocybe fragrans (Sow. ex Fr.) Kumm. · és Omphalina 
ericelorum (Pers. ex Fr.) M. Lge, fajokat. 

· ·· 

A tözeglápi fajokhoz tartozík a lúcerdökben gyű Jtött és az 
-
ezekről szóló 

alfejeztben tárgyalt Entoloma sphagneti is. 

B. A lucosok nagygombái 

Tekintettel az észlelt fajok nagy számára a lucosok gombáit családok 
szerint csoportosítva soroljuk fel. A családok alfabétikus sorrendben követ
keznek egymás után. 

Agaricaceae Fr. 
A csiperkegomba-féléket a fenyvesek jellemző gombája az Agaricus syl
vaticus Schff. ex. Secr., valamint az Agaricus abruptibulus Peck, a Cystoderma 
granulosum (Batsch ex Fr.) Fay. és a Cystoderma amiantinum (Scop. ex Fr.) 
Fa y. képvisel ték. 

Amanitaceae Roze 
A galóca-félék családjából 6 faj előfordulását észleltük. Ezek közül csak 
az Arnanita rega/is (Fr.) Mos. jellegzetes fenyőgomba, a többi fajok, az 
Arnanita muscaria (L. ex Fr.) Hooke, Arnanita ru beseens (Pers. ex Fr.) Gray, 
Arnanita spissa (Fr.) Kumm., Arnanita vaginata (Bull. ex Fr.) Quél. és Arna
nita umbrinolutea Secr. lomblevelű erdökben is előfordulnak. 

Bolefaceae Chev. .. 

Amint már a bevezetőben is jeleztük a tinorúgomba-félék családját a tanul
mányozott területen kevés számú faj képviselte. A kitünő ízű vargányák 
közül a BoZeius edulis Bull. ex. Fr., a Boieius aestivalis Paulet ex Fr. és 

a Boieius pinicola Vitt. fordultak elő szórványosan. Aránylag gyakoribb 

volt a régebben fűszernek használt borsízű Chalciporus piperatus (Bull. 
ex Fr.) Bat., valamint a szintén ehető Xerocomus subtomentosus (L. ex Fr.) 
Quél. és Xerocomus chrysenteron (Bull. ex St. Amans) QuéL 
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Clavulinaceae Donk 
Ebből a csalábdól egyetlen faj, a viszonylag kis termetű, talajon élő 
Clavulina rugosa (Fr.) Schroet. került elő. 
Caprinaceae Rose ex Overeem · 

6 

A tintagomba-télék közül csak a Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr.-t talál
tuk, kisebb csoportokban fordult elő. 

Corlinariaceae Rose 
A pókhálósgomba-télék családjának fajai közül viszonylag kevés került 
elő. A pókhálósgombák {Coprinus) nemzetségéből csak néhány példány 
vagy túl érett vagy egészen fiatal, meghatározásra nem alkalmas gomba 
került elő. A susulykák {!noc y be) közül 3 fajt sikerült azonosítani, ezek 
a következők: J. geophylla (Sow. ex Fr.) Kumm., I. umbrina Bres., és I. 
bresadolae Mass. Ez utóbbi először kerül elő Romániából. Egy piruló húsú 
csillagspórás susulyka. Kalapja halvány sárgásbarna, pirosas szálaktól esi
kos. A tönk majdnem tövéig szemcsés-korpás, alól gumósan vastagodó. 
Az ősszel máskor gyakori fakógomba (H ebeloma) fajok közül csak néhány 
példány H. crusluliniforme (Bull. ex Fr.) Quél. volt található. Egy fenyő
ágról Gymnopilus liquiritiae (Pers. ex Fr.) Karst.-t gyűjtöttünk. 

Dacrymycetaceae Lindau 
A családból a korhadó fenyő tuskókan elő Calocera viseasa (Pers.) Fr.-t ta
láltuk. 

Hydnaceae Chev. 
A gerebengomba-félék közül előfordult a Hydnum repandum L. ex Fr. és 
ennek fehér színü változata (var. albidus Peck) , valamint a rókagomba, 
a Cantharell us ci bari us Fr., melynek a tipikus alakja mellett a lila foltos 
változata (var. amethystaeus Quél.) is előkerült. 

Hygrophoraceae Roze ex Maire 
A csigagomba-félékhez tartozó fajok közül a lúcosokban csak kevés került 
elő, igy a Hygrophorus olivaceoalbus (Fr. ex. Fr.) Fr. és a Hygrophorus chry
sodon (Batsch) Fr., mindkettő ehető. 

Hymenochaetaceae Donk 
A családot egyetlen faj a Coltricis perennis (L. ex Fr.) Murr. jelzi. 

Lycoperdaceae Cda. 
A pöfetegek közül 3 faj került 'elő. Különösen gyakori volt a Lycoperdon 
perla/um Pers. é; Lycoperdon umbrinum Pers. Egy helyen találtuk 
a Lycoperdon pyriforme Pers.-t. 

Paxillaceae Mre. 
A cölöpgomba-félék fajai közül a közönséges Paxilius involutus (Batsch) 
Fr. fajon kivül egy korhadt fenyőtuskón megtaláltuk a csoportosan növő, 
nálunk eddig ismeretlen és Európában is ritka Hygrophoropsis ol ida ( Quél.) 
Metr. fajt, mely eddig csak a Vogezek és Jura hegységekben, valamint a néme
tországi Feketeerdőben került elő. Pirosas színü, gyümölcscukorkára emlé-
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keztető illatú kis gomba. Kalapja szabálytalanul karélyos, az összenövés 
miatt eltorzul ,pereme sokáig begöngyölve marad. Lemezei erősen villásak, 
lefutók. A tönk viszonylag rövid, alul egymással összenövő. 

Pluteaeeae Kotl., Pouz. 
E családból csak a Pluteus atrieapillus (Secr.) Sing. fajt találtuk. 

Polyporaeeae Cda. 
A likacsgomba-féléket a korhadt faanyagon élő Polyporus varius Fr. és a 

nyírfa tönkön élő Pipfoporus befulinus (Bull. ex Fr.) Karst. képviselte. 

Ramariaeeae Corner 
E családból két faj, a Ramaria {Zava (Fr.) Quél. és a Ramaria mairei Donk 
került elő. 

Rhodophyllaceae Sing. 
E családból egy nagytermetű ritka faj, a tőzegmohás gyepekben élő Ento
loma sphagneti R. Naveau került elő, melyet Romániából eddig még nem 
közöltek. Kalapja sötét szürkésbarna, csupasz, az idős példány,pknál pereme 
felkanyarodó. A lemezek piszkos barnák, hússzínűek. A tönk a talált pél
dánynál viszonylag vaskos, 12 cm hosszú és 1 -2 cm vastag, halvány kalap
színü. Spórái jellegzetes hosszúkás, gyengén szögletes alakúak, 10-11/6 m 
méretüek. Tőzegmohás gyepben találtuk. 

Russulaceae Roze 
A lucosokat mind a fajszám, mind a tömeges előforfordulás szempontjából 
e család fajai uralták. A galambgombák (Russula) közül tömeges volt a 
R. integra (L. ex Fr.) ss. Mre. és a R. mustelina Fr., mindkettő nagyter
metű ehető gomba. Ezek mellett gyakori volt a R. aeruginea Lindbl., R. 
amelhystina Quél., R. delica Fr., R. foetens Fr. , R. fragilis (Pers. ex Fr.) Fr., 
R. nauseosa (Pers. ex Schw.) Fr. ss. Bres., R. nigricans (Bull. ex) Fr. és R. 
ochroleuca (Pers.) Fr. Ritka, Romániából eddig még nem közölt faj a R. 
olivascens (Pers. ex Schw.) ss. Ez egy kis vagy közepes termetű gomba. 
Kalapja olajzöld színü, fénytelen. Lemezei sötét okkeresek. A tönk fehér, 
odvasodó, hosszanti sávok futnak végig rajta. Húsa fenoltól liláspirosra 
színeződik. Ize kellemes, nem cs1pos. 

A lúcosokban is található volt a tőzegesekben gyakori és ott közölt 
R. emetica var. emetica. 

A tejelőgombák ( Laciarius) közül gyakori volt a L. badiosanguineus 
Kühn. et Romagn., L. hysginus Mos., L. mitissimus Fr., L. vellereus Fr. és 
a tőzegesekben is gyakori L. rufus (Scop.) Fr. A kitűnő ízű rizikegomba (L. 
deterrimus Groger) csak szorványosan fordult elő, úgyszintén a L. bresado
lianus Sing., L. irivialis Fr., valamint a nyírfa alatt növő L. glyeiosmus Fr. is. 

Scutigeraceae Bond. et Sing. 
E családból két csoportosan növő, talajon termő faj, az Albatrellus ovinus 
(Schff:. ex Fr.) Kotl. et Pouz. és az Albairellus confiuens (Alb. et Schw.) Kotl. 
et Pouz. került elő. 
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Strophariaceae Sing. et Smith 
A haramtgomba-féléket a Siropharia aeruginosa (Curt. ex Fr ;) Kumm.; 
Stropharia hornernanni (Weinm, ex Fr.) Lund, et Nannf., Hyplwloma cap
naides (Fr. ex Fr.) Kumm., Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél .és a Hypho
loma fasciculare (Huds. ex Fr.) Quél. képviseltélc 

Thelephoraceae Chev. 
Egyetlen faj a cserepes-gereben vagy Sarcodon im bricalum L. ex Fr. tarto
zik ide. 

Tricholomataceae Roze ex Overeem 
A pereszke-félék családját a család méreteinek megfelelően több faj kép
viselte, ezeket alfabétikus sorrendben soroljuk fel. Tömeges volt a korahdó 
faanyagon csoportosan termő gyűrűs tölcsérgomba ( Armillariella melle� 
s.l.), melyet újabban több kisebb fajra osztottak fel. Az általunk gyűjtött 
példányok egy ilyen kis fajhoz, az Armillariella obscura (Secr.) Rarnagu.-hoz 
tartoznak, melyet Romániából eddig még nem közöltek. Kalapja rozsda
barna színű,.fiatalon sötét, feketés pikkelyek fedik, melyek később kifakul
nak. A lemezek halvány harnák, gyengén pirosasak. A tönk szürkésbarna, 
barna foltos, gyengén csíkos, gyűrűje gyengén fejlett, hamar elenyésző. 
A tönk töve kissé gumós. 

További fajok: a fatuskókan csoportosan növő Collybia acervata (Fr.) 
Karst., a Collybia bulyracea (Bull. ex Fr.) Quél., Collybia dryophila (Bull. 
ex Fr.) Kumm., Collybia maculata (A. et S. ex Fr.) Quél., Clitocybe odora 
(Bull. ex Fr.) Kumm., Clitocybe pithyophila (Secr.) Gill., a különböző szí
nárnyalatokban és méretekben megjelenő Laccaria Zaccala (Scop. ex Fr.) 
Bk. et Br., Lepista nebularis (Fr.) Harmaja, Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cke., 

Lepista gil va (Pers. ex Fr.) Roze, 1\1 arasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr., 
Mycena pura (Pers. ex Fr.) Kumm., a tőzegesekben már közölt Tricho.loma 

imbricatum, a Tricholoma porteniasum (Fr.) Quél., Tricholoma terreum (Schff 

ex Fr.) Kumm., és a Xerampelina campanella (Batsch ex Fr.) Mre. 

C. A bükkösök nagygombái 

A gyűjtés egyetlen állományban, a Mihálc tetőn, mintegy l 100 m t. 
sz. f. magasságban történt. Csak kevés gomba fajt találtunk, ezeket az alá
hiakban soroljuk fel. Itt is előfordult a fenyvesben már jelzett Canihaiellus 
cibarius és változata a var. ameihystaeus, a Clitocybe odora, Collybia buty
racea, Mycena pura, Russula ochroleuca és a Russula delica. 

Csak a bükkösökben találtuk a következő fajokat: Clavulina cinerea 
(Fr.) Schroet., Cl itocybe clavipes (Pers. ex Fr.) Kumm., a Collybia butyracea 

szürke színű változata, a var. asema (Fr.), a Crepidotus mallis (Schff. ex Fr.) 
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Kumm., Hygrophorus eburneus (Bull. ex Fr.) Quél., Hygrophorus cossus 
(Sow. ex Fr.) Fr., Laciarius blenius Fr. Afarasmius alliaceus Fr., Mycena 
rosea (Bull.) ex Sacc. et Dalia Costa. Mycena pelianthina (Fr.) Quél. Russuta 

virescens (Schff. ex Zant.) Fr. és a Tricholoma sapinaceum (Fr.) Kumm. 

D. A legelők és rétele nagygombái 

A megelőző időszak viszonylag szeszélyes időjárása miatt a réteken 
és a legelőkön nagyon kevés gomba fajt találtunk. Egyetlen tömegesen 
megjelenő faj az Anellaria semiovala (Sow. ex Fr.) Pears et Dennis volt. 
E mellett még találtuk a Bovista plumbea Pers. Camarophyllus pratensis 
(Pers. ex Fr.) Kumm., Hygrocybe coccinea (Schff. ex Fr.) Kumm., Hygro-
cybe psittacina (Schff. ex Fr.) Wunsche, Psilocybe semilanceata (Fr.) Quél., ,, 
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. és a Coprinus plicatilis (Curt. ex Fr.) 
Fr. fajokat. 
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CONTRIBUTil LA CUNOA�TEREA MACROMICETELOR DIN V ALEA 

AP A RO�IE (MUN'fll NEl\IIRA) 

Lász:Ió K., Pázmány D. �i Kovács S. 

10 

tn lucrare sint prezen ta te macromicetele colcetatc de autori ln toamna anului 1980 (23-
25 septembrie) tn Valea Apa Ro;;ie din Muntii Nemira (Sudul Carpatilor Estici), situata la o 

altitudine de 1 OOO -1 200 m.s.m. Cele 118 specii identificate de autori sint prezentatc du pa 
patru biotipuri: I. mla�tini de tur ba, II. paduri de Picea abi es, II I. paduri de Fagus sylvalica 
�i IV. paji�ti de Agroslis lenuis ;;i Fesluca rubra. Unele specii rare ln Europa, ca de exem
plu : Derrnocgbe aureifolia, Myccna dissimulabilis, Enloloma sp agneli, Hygrophoropsis olida, 
Russu/a olivascens �i Jnocybe bresadolae sint pentru prima data semnalatc pe teritoriul Roma
niei. 

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES MACROMYCETES DE LA 

VAI. .. LÉ DE PlRlUL RO�U (MONTAGNES NEMERE 

Par László K., Pázmány D. et Kovács S. 

Dans l'ouvrage sont présentés les macromycetes ramassés par les a uteurs pendant l' automne 
de 1980 (23-25 september) dans la Vallée de Piri ul Ro�u des Montagnes Nemere (au su d des 
Carpath es de l' Est), vall é e située a un e altitude de 1 OOO -1 200 m.s.m. 

Les anteurs ont identifié 118 especes qu'on a présentées selon 4 biotypes: I. marais de 
tourbe, II. forets de Picea abies, III. forets de Fagus sylvatica et IV. prairies de Agrostis tenuis 
et Fesluca rubra. 

Certaines especes, assez rares en Europe, telles que Derrnocgbe aureifolia, Mgcena dissi
mulabilis, Entoloma sphagneti, Ilygrophoropsis olida, Russala oliuascens et lnocy be bresadolae 
sont signalées pour la premiere fois sur le tcrritaire de la Roumanie. 



FLORA ŞI VEGETAŢIA MUNŢILOR BODOC 
(Rezumat) 

KOV ACS SANDOR 

Lucrarea reprezintă rezultatul cercetărilor întreprinse pe teren şi 
laborator în perioada anilor 1973-1978. Lucrarea monografică Flora şi 
vegetaţia munţilor Bodoc însumează 202 pagini, 51 tabele fitocenologice, 
hărţi, planşe şi figuri rămasă în manuscris şi a avut ca scop să contri
buie la adîncirea cunoştinţelor floristice şi fitocenologice a teritoriului, 
avîndu-se în vedere şi aspecte geografice, geologice, climaterice şi eco
logice. 

Prin prezenta lucrare dau numai rezumatul (sumarul) lucrării ela
borată. 

In legătură cu elaborarea acestei lucrări îmi exprim pe această cale 
mulţumirile mele cele mai sincere conducătorului ştiinţific, profesorului 
dr. doc. Ştefan Csuros, pentru încurajarea şi îndrumările deosebit de 
competente pe care mi le-a dat cu multă generozitate pe tot parcursul 
prelucrării materialului şi a redactării tezei. 

Mulţumesc în mod deosebit prof. dr. doc. Traian I. Ştefureac şi mico
logului Laszl6 Kalman pentru ajutorul acordat la recoltarea, determi
narea şi prezentarea în lucrarea de faţă a listei briofitelor şi respectiv a 
macromicetelor. · 

Călduroase mulţumiri adresăm şi colegilor botanişti şi celor de alte 
specialităţi, dr. Tovissi J., N. Băcăinţan, dr. Margareta Csuros-Kâptalan, 
dr. I. Gergely, dr. M. Danciu, dr. G. Râcz, dr. C. Vă.czy, care m-au ajutat 
pe parcursul elaborării lucrării. 

De asemenea, exprim întreaga mea recuno,ştinţă conducerii şi între
gului colectiv de muncă de la Muzeul judeţean Covasna, Sf. Gheorghe 
pentru înţelegerea colegială şi ajutoarele pe care mi le-au acordat cu 
multă bunăvoinţă ani de-a rîndul pentru a putea elabora această lucrare. 

I. CONDIŢII FIZICO-GEOGRAFICE 

Masivul Bodoc reprezintă prelungirea sudică a Munţilor Ciucului 
de Sud. Se delimitează spre est de depresiunea - graben Tîrgu Secuiesc 
- Boroşneul Mare prin versante domoale. In partea vestică, între Bicsad 
şi Olteni limita o formează valea Oltului, iar la sud de Olteni, se impune 
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sub formă de pîlnie meridiană culoarul tectonic al Cîmpului Frumos. 
Limita de nord se trasează pe la poalele sudice ale grupului vulcanic 
Ciomad pînă la muntele Puciosu, iar de aici cu o linie orografică trasată 
prin Teţele (1173 m): Dealul Frumos (1133 m). Con urile vulcanice Ciomad
Puciosu introduc în peisaj o întrerupere relativă de structură, fapt pen
tru care Munţii Bodoc se delimitează ca masiv muntos separat de restul 
lanţului de fliş. La sud "Poarta de la Reci" încheie masivul prin blocu
rile sale scufundate. 

Masivul Bodoc este alcătuit cu 1-!recădere din formaţiunile barremian
apţiene ale "flişului Bodoc", litologic un fliş şistos-grezos şi grezos. !n 
partea de est i se ataşează o fîşie de conglomerate, gresii calcarenite · 

albianvraconiene, iar în colţul de nord-vest între Malnaş şi Bodoc, o fîşie 
de strate de Sinaia (gresii, marne, marnocalcare, brecii) se intercalează 
între formaţiunile de gresii calearoase, şisturi marnoase, marnocalcare. 

Orografia generală a Munţilor Bodoc poartă amprentele unei tecto
mzari dislocative iniţiale. Astfel poziţia (intracarpatic-peninsulară) şi 
forma generală (o dorsală alungită în sens meridian) se datoreşte direct 
croirii tectonice a complexului depresionar intracarpatic Braşov-Bara
olt-Tîrgu Secuiesc . 

Poalele vestice ale masivului sînt fragmentate de o serie de văi 
adînci şi scurte, care au generat dezvoltarea unui număr mare de supra
feţe de ·versant expuse preponderent spre nord şi sud. Acestea au generat 
diferenţieri în desfăşurarea fenomenelor de climă locală, materializată 
în deosebiri de insolaţie-umbrire. Pe poalele estice ale masivului se întîl
nesc o serie de obîrşii cu expoziţie spre sud, ba chiar şi întregii văi secun
dare cu axe meridiane, în care condiţiile de insolaţie-umbrire capătă 
caractere cu totul deosebite. 

Suprafaţa masivului Bodoc se roate împărţi în trei etaje orografice, 
din care, în nivelul superior, apare creasta principală şi cîteva planuri 
înalte, avînd altitudinea absolută de peste 1000 m. Nivelul de 800-1000 m 

ocupă majoritatea interfluviilor secundare laterale şi cîteva culmi mai 
izolate. Intre 600-800 m se grupează supraf€'ţele periferice. 

Clima munţilor Bodoc este un climat de munte. Condiţiile orografice 
îi imprimă caractere de climat de munţi scunzi, iar covorul vegetal un 
climat de pădure. Deci clima acestui masiv este un climat de munţi 
mijlocii împăduriţi. Regimul temperaturi:i aerului se caracterizează prin 
durata mai mare a temperaturilor scăzute decît în regiunile de deal sau 
de podiş, şi prin oscilaţii anuale şi zilnice mai reduse decît în acestea. 

Temperaturile medii anuale se menţin pozitive şi în vîrful Cărpineni 
(4°C), dar rămîn la 6,73°C (Cernat) şi 7,60°C (Sf. Gheorghe) în regiunile 
periferice. Sînt frecvente inversiunile de temperatură. Luna cu tempera
tura cea mai scăzută este ianuarie cu valori medii cuprinse între -5,3 
(Cărpineni), -5° (Micfalău) şi -5,2 (Cernat). Luna cu temperatură medie 
cea mai ridicată este iulie (13,5 Cărpineni, 15,5 Cernat, Tg. Secuiesc). 
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Prima brumă apare în depresiune între 1 1-20.IX, iar ultima între 
11-12 V. 

Umiditatea relativă a aerului variază între 72-88o;0; nebulozitatea 
maximă 6, 7-7 ,O se formează în lunile III, XI, XII, cea minimă (5) în 
august. Numărul mediu al zilelor senine variază între · 100 (la periferie) 
şi 80 zile (în interiorul masivului). Durata medie anuală a acoperirii este 
de 160-180 zile. 

Media anuală a precipitaţiilor este de 491,7 mm la Tîrgu Secuiesc, 
964,5 pe vîrful Cărpineni şi prezintă o distribuţie teritorială neuniformă, 
maximele apărînd în partea nordică a masivului. Luna cu cantitatea 
medie maximă este iunie, în părţile centrale ale muntelui şi iulie în 
periferie. Frecvenţa zilelor cu precipitaţii totalizează 100-130 zile/an. 
Stratul de zăpadă are o durată de 80-160 zile. 

Vîntul predominant este Nemere, ramura Crivăţului, avînd aici direc
ţie NE. Vînturile vestice afectaţi de lanţurile prefrontale - Perşani, Bara
olt, Harghita Sudică- pătrund aici sub formă de vînturi de înălţime. 
O influenţă deosebită o exercită curenţii relativ reci de aer ce se canali
zează prin culoarul Oltului în defileul Tuşnad, din depresiunea Ciuc. 

Principalele tipuri de soiuri zonale din Munţii Bodoc sînt cele 
brune-podzolite, podzolice argilo-iluviale, brune eu-mezobazice şi brune 
acide. In nordul masivului (Puturosu) soiuri limitrofe, intrazonale -
andosoluri şi tipuri de tranziţie ale acestora spre soiurile zonale -
soiuri brune acide. Ele apar - în Munţii Bodoc - între altitudinile 
580-1240 m. 

II. ISTORICUL CERCETARILOR BOTANICE 

Primele date floristice din partea de nord a teritoriului cercetat 
aparţin lui J. Chr. Baumgarten (1818), F. Schur (1857, 1859, 1866), F. Fro
nius (1858) şi M. Fruss (1866). Majoritatea datelor publicate din această 
regiune se referă la staţiunile de la Lacul Sf. Ana, Mohoş şi Ciomad, teri
toriu care pe atunci (sec. XIX) a figurat în literatura floristică sub denu
mirea de "Budos". In prezenta lucrare am inclus numai datele care se 
referă în mod cert la teritoriul luat în studiu. Dintre datele publicate 
de V. Borbas, F. Pax, S. Javorka, Gy. Butujas, E. I. Nyarady, A. Boros şi 
J. Banyai cu privire la cormofite, am luat în considerare numai acelea 
care se referă la localităţi sau toponime fără echivoc. Datele lui Laszlo K. 
au fost incluse de R. So6 în lucrările sale de referinţă (1940, 1943). 

Date floristice au mai fost publicate de J. Csapo (1942), J. Keller 
(1944) ; specii de briofite de I. Igmandy (1943), A. Boros ( 1942, 1951), 
macromicete de Gy. Istvanffi (1899 ), L. Hollos (1911) şi J. Banhegyi (1942). 

După cel de al doilea război mondial E. Pop şi colaboratorii săi V. So
ran, B. Diaconeasa, N. Boşcaiu şi N. Codoreanu au efectuat cercetări în 
mlaştinile de turbă din zonă ( 1954, 1960), K. Laszlo a colectat şi publicat 
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macromicete (1970, 1972, 1974-1975), iar plantele medicinale au fost stu
diate de către colectivul Institutului de medicină şi farmacie Tg. Mureş, 
condus de G. Racz (1971, 1973), care a elaborat şi o listă floristică privind 
întregul judeţ (1973) ; relictele glaciare au fost menţionate de Fl. Raţiu 
(1973). 

Cercetările geobotanice asupra Munţilor Bodoc s-au făcut prin stu
diile efectuate de Şt. Csuros (1960), I. Gergely, I. Ftizi şi A. Marton (1973). 

III. FLORA MUNŢILOR BODOC 

Unităţile sistematice sînt prezeţ1tate conform indicaţiilor conducă
torului ştiinţific. Enumerarea unităţilor sistematice a fost efectuată după 
sistemul adoptat de Flora (R.P.R.) R.S.R. vol. I--XII. Nomenclatura taxo
nilor corespunde celei aplicate în volumele de Flora R.S.R., avîndu-se în 
vedere şi rectificările propuse în vol. XIII. şi de C. Vaczy (1972, 1973). 

Toate unităţile sistematice cu rang de specie, precum şi cîteva uni
tăţi infraspecifice mai frecvente şi mai importante sînt caracterizate din 
punct de vedere : biologic prin prezentarea bioformelor; fitogeografic 
prin geoelemente; ecologic prin valorile indicilor de umiditate (U), tem
peratură (T) şi de reacţia solului (R) ; cenotic prin unităţi cenotice pen
tru care specia este caracteristică sau prezintă cea mai mare afinitate, 
ceea ce exprimă de fapt şi sinteza condiţiilor staţionale ; practic prin 
indicarea calităţilor de ordin practic ale speciilor. Pentru aprecierea mo
dului de distribuţie a plantelor pe teritoriul studiat ne-am folosit (cf. I. 
Pop, 1968) de următorii termeni: comun, frecvent, sporadic, rar, foarte rar. 
Menţionăm totodată că răspîndirea speciilor din Munţii Bodoc este pre
zentată numai în cazul celor sporadice, rare şi foarte rare cu ajutorul 
caroiajului Universal Transverse Mercator (U.T.M.) stabilit prin codul bio
cartografic anexat (A. Lehrer, 1977). 

Pentru fiecare specie s-a mai notat şi numărul de cromosomi con
form indicaţiilor cuprinse în lucrările lui I. T. Tarnavschi (1947), R. S6o 
(1965-1973), N. Boşcaiu (1971), Gh. Dihoru (1975), care cuprind şi cele 
mai noi rezultate publicate de A. şi D. Love (1961). 

Caracterizarea generală a florei 

Flora cormofitică din Munţii Bodoc este compusă din 1057 specii, 
66 · subspecii şi 22 specii hibridogene. Acest număr se completează cu 
201 de specii de macromicete şi 94 de specii de briofite. Prin aceste date 
numărul total al speciilor şi subspeciilor prezentate în lucrare se ridică 
la 1440. 

Dintre speciile rare şi nesemnalate pînă în prezent din flora Mun-
ţilor Bodoc amintim următoarele : Ophioglossum vulgatum, Botrychium 
multifidum, Pinus silvestris (spontan), Saxifraga aizoon, Ribes nigrum, 
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Potentilla anglica, Cytisus heuffelii, Seseli varium, Primula Zeucophylla, 
Pyrola chlorantha, Chimaphila umbellata, Fraxinus ornus, Scorzonera pur
purea, S.parviflora, Echium russicum, Valeriana tripteris, Phyteuma orbi
culare, Cirsium pannonicum, Taraxacum palustre, Hieracium t'ranssilva
nicum, Malaxis monophyllos, Nigritella rubra, Epipogium aphyllum, Cyp
ripedium calceolus, Allium oleraceum, Carex diandra, C.disticha, C.pen
dula, Sphagnum magellanicum, Helodium lanatum. 

Contribuţia noastră la complectarea inventarului floristic al Munţilor 
Bodoc însumează 917 specii cormofite. 

Pe baza cercetărilor mai recente (C. C. Georgescu, N. Doniţă, 1965) 
Munţii Bodoc se încadrează în subregiunea floristică carpatică provincia 
sudest-carpatică, unitate care include şi Carpaţii Orientali şi de Curbură, 
inclusiv Munţii Bodoc. 

IMPORT ANŢ A ECONOMICA A FLOREI 

Cele 1440 de specii colectate în Munţii Bodoc şi prezentate în lucrare 
constituie o importantă valoare biologică şi economică. Considerăm această 
bogăţie ca o valoare primară, de bază, care prin reînnoirea şi creşterea 
anuală reprezintă o importantă rezervă de gene şi de masă vie. Protecţia 
şi exploatarea raţională a acestui genofond constituie o preocupare sus
ţinută din partea politicii economice a ţării noastre. Exploatarea pădu
rilor constituie preocuparea principală în economisirea florei. Cele 20 000 
ha de păduri (gorunete, făgete etc.) aflate pe teritoriul masivului sînt 
într-o continuă exploatre şi reînnoire. 

Pajiştile şi fîneţele întinse din Munţii Bodoc constituie o impor
tantă sursă pentru practicarea păstoritului şi agriculturii, asigură peste 
600j0 din necesarul de nutreţuri pentru toate speciile animaliere. In zonele 
deluroase şi montane a munţilor Bodoc pajiştile naturale stăvilesc ero
ziunea solului. Este generalizat în primul rînd păşunatul extensiv. Prin 
această formă ieftină se reduc şi preţul de cost al produselor obţinute 
în urma păşunatului. In ultimii ani s-au făcut încercări de a ameliora 
păşunile montane prin folosirea îngrăşămintelor artificiale. 

Plantele medicinale din Munţii Bodoc au fost studiate calitativ şi 
cantitativ de specialiştii Catedrei de botanică a I.M.F. Tg. Mureş (RACZ G. 
et al. 1973). Numărul mare ale speciilor medicinale (peste 150) au un rol 
important atît biogenetic cît şi practic. Propunem introducerea în cultură 
a următoarelor specii: Valeriana officinalis, Lysimachia vulgaris, Sapona

ria officinalis, Hypericum perforatum, Frangula alnus, Eryngium planum, 
Carum carvi, Angelica archangelica, Vinca minor. In lucrare se prezintă 
lista plantelor toxice din Munţii Bodoc. O ramură economică din ce în 
ce mai importantă a regiunii studiată este apicultura. Culegerea fructelor 
plantelor spontane şi a macromicetelor constituie şi astăzi o preocupare 
sezonieră dar permanentă a populaţiei locale. 
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IV. VEGETAŢIA 

A. Considerente metodologice 

In ce priveşte studiul vegetaţiei, unitatea de bază a fost considerată 
asociaţia, în accepţiunea şcolii lui BRAUN-BLANQUET, adaptată la con
diţiile noastre de AL. BORZA; principiile de bază au fost precizate în 
lucrările autorilor ŞT. CSUROS, I. RESFERIŢA (1962), AL BORZA, 
N.BOŞCAIU (1965), GH. ANGHEL, M. RAVARUŢ şi GH. TURCU (1971) 
şi MARGARETA CS. KAPTALAN (1976). Aprecierile cantitative asupra 
valorilor cenotice ale componenţilor floristici s-au făcut după scara de 
abundenţă-dominanţă şi de constanţă a lui BRAUN-BLANQUET. 

Pentru evidenţierea diferitelor aspecte fitogeografice şi biologice ale 
asociaţiilor s-au calculat procentajele participării elementelor floristice 
şi bioformelor. 

B. Caracterizarea generală a vegetaţiei 

Regiunea studiată de aproximativ 400 km2 constituie parte integrantă 
a Carpaţilor de Curbură. Pe cuprinsul Munţilor Bodoc se deosebesc bine 
două etaje de vegetaţie: 

- etajul gorunului situat între 600-800 (1070) m; 
- etajul fagului situat între (600) 800-1240 m. 

Covorul vegetal din etajul gorunului prezintă numeroase aspecte dis
tinctive faţă de cel superior al fagului. Vegetaţia etajului inferior care se 
extinde mai ales în partea sudică a masivului şi cuprinde porţiunile infe
rioare ale versanţilor vestici şi sud-vestici (mai rar estici), este reprezen
tată prin gorunete acidofile din asociaţia Luzulo-Quercetum petraeae 
dacicum. Mari suprafeţe ocupate odinioară de gorunete au fost transfor
mate în terenuri agricole, fîneţe şi păşuni. Pe pantele însorite pădurile de 
gorun de odinioară au fost înlocuite cu tufărişuri xerofile (Prunion spi
nosae) şi cu alte asociaţii (Geranion sanguinei) de bordură. Pajiştile for
mate în urma defrişării gorunetelor (reprezentate de asociaţiile Festuco 
(rupicolae)-Brachypodietum, Agrostio-Festucetum rupicolae şi Bothrio
chloetum ischaemi) s-au instalat pe versanţii sudici, sud-vestici şi vestici 
din imediata apropiere a localităţilor şi sînt intens exploatate de secole� 
Pe alocuri - din cauza dezvoltării proceselor erozionale - apar terepuri 
degrada te. 

Pantele nordice ale acestui etaj sînt populate de păduri de amestec 
de carpen cu gorun şi fag. In aceste păduri, considerate şleauri de deal, 
stratul ierbos este foarte bogat împodobit cu specii dacice, daco-balcanice, 
ca Hepatica transsilvanica, Crocus banaticus, Aconitum moldavicum, 
Melampyrum bihariense, Helleborus purpurascens, etc. Intinderea lor mai 
mare, din trecut, este reflectată de suprafeţele mari acoperite cu pajişti 
din alianţa Cynosurion, care s-au instalat în locul fostelor şleauri. Pădu-
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rile de amestec stejar cu carpen (Carpino-Quercetum roboris) care pe vre
muri ocupau porţiunile plane sau puţin înclinate din talvegul văilor, 
astăzi sînt reprezentate numai prin pîlcuri sporadice, răspîndite fragmen
tar de-a lungul văilor. 

Vegetaţia etajului superior se caracterizează prin larga extindere a 
pădurilor de fag. Limita inferioară a fagului este greu de trasat. Popu
laţiile speciei coboară în văi înguste pe versanţii nordici pînă la 600 m 
altitudine, ici-colo formînd carpino-făgete tipice. Acest fenomen este 
determinat de umiditatea permanentă precum şi de inversiunile termice. 
Majoritatea făgetelor din Munţii Bodoc aparţin asociaţiei Symphyto (cor
dato)-Fagetum, care vegetează pe toate expoziţiile între 900-1200 m. 
Aceste păduri sînt cele mai caracteristice regiunii. La limita inferioară 
a făgetelor s-a format un subetaj puternic de carpino-făgete. Menţionăm 
prezenţa pădurilor pure de mesteacăn (Betuletum pendulae) care ocupă 
suprafeţe relativ mari în nordul regiunii studiate. 

În urma defrişărilor s-au format, în acest etaj de vegetaţie, întinse 
pajişti secundare, care aparţin alianţei Cynosurion cristati. întinsele 
suprafeţe populate de aceste pajişti sînt exploatate intensiv. Datorită 
acestui fapt compoziţia lor a suferit şi suferă transformări importante, 
nefavorabile din punct de vedere agro-zootehnic: în pajişti se instalează 
din ce în ce mai mult ţăpoşica, semnalizind degradarea lor. 

Vegetaţia stîncăriilor este slab reprezentată. Am semnalat doar cîteva 
fragmente de asociaţii din partea nordică a Munţilor Bodoc, fitocenozele 
care au totuşi o deosebită semnificaţie fitogeografică. 

In lunea inundabilă din valea Oltului, Valea Beşeneului, Valea Mare
Micfalău apar fîneţe mezohogrofile şi higrofile. Apariţia lor se explică 
prin prezenţa apei freatice la suprafaţă sau în apropierea suprafeţei şi 
prin inundaţiile sezoniere. În perioada umedă (hidrofază) în aprilie-iulie 
bahnele beneficiază de multă umiditate. Această perioadă este urmată 
- frecvent - de perioade uscate (august-octombrie) cu scăderea nive
lului apei freatice, cu uscarea straturilor de la suprafaţă. Prin acest 
fenomen se explică faptul că între helofite se instalează multe mezofite. 
Asociaţiile din alianţa Potamion sînt restrînse pe suprafeţe extrem de 
reduse, iar asociaţiile alianţelor Phragmition communis şi Caricion gra
cilis sînt sărăcăcioase sau fragmentare. 

Asociaţiile mezohogrofile (Agrostion stoloniferae) s-au instalat după 
defrişarea zăvoaielor şi stejărişelor. Oele higrofile (Caricion gracilis) sînt 
prezente numai în lunea văilor mai largi. 

Regiunea Munţilor Bodoc păstrează în covorul său vegetal cîteva 
asociaţii rare cu relicte glaciare. Microdepresiunile intramontane întîlnite 
în partea nordică a regiunii studiate (mlaştinile din valea Oltului la Bie
sad şi cele din văile Jomborului şi Turiei) s-au format şi păstrat datorită 
microclimatului rece şi umed în tot cuprinsul postglaciarului. Majoritatea 
asociaţiilor relictare din Munţii Bodoc s-au păstrat însă sub ocrotirea 
milenară şi permanentă a izvoarelor de ape minerale carbogazoase. Spe
ciile relictare s-au păstrat în unele asociaţii menţionate. In cursul cerce-

24 - ALUTA XII-XIII 
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tărilor de teren am înregistrat exemplare de Ligularia sibirica în asocia
ţiile: Caricetum appropinquatae, Carici flavae-Eriophoretum şi Caricetum 
diandrae. Menţionăm însă larga ecologie a speciei Ligularia sibirica, pre
zentă şi în mlaştini cu pH-ul 7-8,2, alimentate tot de izvoare de ape 
minerale carbogazoase alcaline, sărăturoase cu asociaţiile Agrostio-Cari
cetum distantis şi Blysmo-Juncetum compressi. In mlaştinile formate în 
jurul acestor izvoare cresc speciile Scorzonera parviflora, Puccinellia dis
tans, Triglochin maritima, Juncus gerardi, Schoenoplectus tabernae
montani. 

Pîraele în lungul văilor sînt însoţite de arinişuri, prezente prin trei 
asociaţii (Aegopodio-Alnetum, Alnetum incanae; Carici bryzoidi-Alnetum) . 

şi de sălcişuri (Salicetum albae-fragilis). In urma activităţilor umane ele 
au suferit transformări esenţiale. 

în covorul vegetal al Munţilor Bodoc au fost identificate 71 asociaţii 
încadrate în cenosistemul anexat (pag. 380). 

în cadrul lucrării au fost descrise, pentru prima oară din cuprinsul 
ţării noastre, patru asociaţii noi legate de activitatea antropo-zoogenă din 
regiune. 

JUNIPERO (communis) - NARDETUM Kovacs Al., Csur6s 1977. 
Pajiştea închegată, deasă realizată de Nardus stricta stăvileşte dez

voltarea gramineelor valoroase (Festuca rubra, Agrostis tenuis, Cynosurus 
cristatus, etc.) dar în ea se pot înfiripa exemplare de Vaccinium myrtil
lus, Vaccinium vitis idaea, Juniperus communis şi chiar Betula verrucosa, 
toate prin excelenţă micotrofe. De asemenea se instalează unele specii 
ierboase acidofile ca Veronica officinalis, Viola montana, Potentilla erecta, 
Luzula luzuloides, realizînd constanţa V. Juniperus communis fiind un 
arbust euritop, micorizant, suportă bine oscilaţiile zilnice şi sezoniere de 
temperatură şi umiditate; instalîndu-se în nardete treptat, realizează 
valori AD din ce în ce mai mari, avînd o evidentă acţiune biologică 
asupra cenozei. în cele din urmă rezultă un nou ansamblu fitocenotic, 
care reprezintă trecerea de la pajiştile pure de Nardus spre prima formă 
închegată a pădurii, la Junipero-Betuletum. Această fază a procesului 
succesional este reprezentată de o asociaţie bine conturată, denumită 
(1977) Junipero (communis)-Nardetum. (Tabel nr. 1) 

V ACCINIO- JUNIPERETUM COMMUNIS Kovacs Al. 79. 
Gruparea formată şi descrisă din Munţii Bodoc diferă esenţial de cele 

descrise de GH. DIHORU (1975) din Muntele Siriu sub denumirea JUNI
PERETUM COMMUNIS So6 30. Asociaţia noastră s-a format- pe supra
feţe de 1-3 ha - în etajul fagului la altitudini de peste 1100 m. Preferă 
de obicei versanţii sud-estici moderat şi puternic înclinaţi. Incadrarea 
asociaţiei în Prunion spinosae nu este posibilă încît lipsesc toate speciile 
caracteristice alianţei respective. In schimb sînt bine reprezentate speciile 
caracteristice alianţei Deschampsio-Fagion prin speciile Vaccinium vitis
idaea, V. myrtillus, Luzula luzuloides, Veronica officinalis, Picea abies, 
Fagus silvatica. Este semnificativă şi prezenţa speciilor caracteristice 
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alianţelor Nardo-Agrostion şi Cynosurion. Speciile edificatoare dominante 
semnalează sensul evoluţiei succesionale, iar asociaţia reprezintă o fază 
de trecere de la asociaţia Junipero (communis)--Nardetum spre restabili
rea asociaţiei climax, Deschampsio-Fagetum (Luzulo luzuloides-Fagetum). 
(Tabel nr. 2) 

ORIGANO - AGRIMONIETUM Kovacs Al. 79. 
Fitocenozele asociaţiei se dezvoltă la liziera gorunetelor situate pe 

versanţii sudici şi sud-vestici, formînd vegetaţia tipică de bordură a 
pădurii. Pe lîngă elementele alianţei Geranion sanguinei sînt prezente şi 
unele caracteristice gorunetelor. Remarcăm numărul mare al speciilor 
componente, printre care multe aparţin clasei Festuco-Brometea. (Tabel 
nr. 3) 

TRIFOLIO (medii)- GERANIETUM SANGVINE! Kovacs Al. 79. 
Asociaţie formată în urma defrişării unui gorunet-stejăret format pe 

pragul terasei pîrîului Jombor (Bicsad) pe nisip andezitic bine îmbibat 
cu apă freatică. Panta cu expoziţie sudică este puternic îndinată. Pe lîngă 
speciile frecvente în alianţa Geranion sanguinei, sînt prezente şi cele 
caracteristice gorunetelor montane răspîndite în porţiunile superioare ale 
etajului gorunului. (Tabel nr. 4) 

V. DINAMICA VEGETATIE! SI ACTIVITATEA UMANA ' ' 

Studiind vegetaţia Munţilor Bodoc, am urmărit atît dinamica suc
cesională spontană, cît şi cea antropozoogenă. După distrugerea pădurilor 
din lunci, vegetaţia ierboasă a parcurs un drum evolutiv în funcţie de 
inundaţiile periodice, ritmice de ridicarea terenurilor din cauza depunerii 
de material aluvionar şi scăderea nivelului apelor freatice şi în funcţie 
de folosinţă. Pe locul pădurilor de esenţă moi (sălcişuri) s-au format la 
început pajişti dominate de higrofite, apoi de higromezofite şi în cele din 
urmă s-au realizat condiţii prielnice pentru instalarea şi dominarea mezo
fitelor. Majoritatea terenurilor din lunci au fost transformate în culturi 
agricole, prin urmare vegetaţia spontană este pe cale de dispariţie totală. 

In zonele colinare şi în cele montane inferioare pe locul gorunetelor 
tăiate, pe versanţii sudici şi sudvestici, în urma păşunatului intens, s-au 
instalat succesiv asociaţiile: Festuco (rupicolae)-Brachypodietum pinnati, 

Agrostio-Festucetum rupicolae şi Bothriochloetum ischemi. În continuare, 
pe aceste pajişti degradate prin prezenţa masivă a speciei Bothriochloa 
ischaemum, se instalează, de obicei, ienupărul şi porumbarul asociat cu 
păducelul şi se formează o vegetaţie arbustivă deasă, neproductivă sub 
aspect pratologic. 

În etajul fagului, pe suprafeţe defrişate, se instalează pajiştile domi
nate de Festuca rubra şi Agrostis tenuis. Din cauza păşunatului intens şi 
a tasării solului ele trec treptat în Nardo-Festucetum rubrae. În conti
nuare pajiştile sînt dominate din ce în ce mai mult de Nardus stricta. 
Prin instalarea în aceste pajişti degradate a unor specii arbustive (Vacei-
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nium myrtillus, V. vitis-idaea, Juniperus communis, Betula pendula, etc.) 
se poate desfăşura chiar şi reîmpădurirea spontană a terenurilor ocupate 
pe vremuri de făgete. 

Succesiunea reînstalării făgetelor din Munţii Bodoc se poate rezuma 
la două variante: 

1. Prima v·ariantă reprezintă regenerarea naturală: după defrişarea 
pădurii de fag (Luzulo-Fagetum) se instalează buruienişuri (Chamaenerion, 
Rubus etc.) care în urma regenerării sînt înlocuite cu tuferişuri dominate 
de fag, cu exemplare de Betula verrucosa, Populus tremula, Salix caprea 
Coryllus, Sambucus racemosa, Daphne mezereum, Carpinus betulus, prin 
care se reface pădurea originală. (Fig. 2) 

2. A doua variantă reprezintă un proces de regenerare mult mai 
complicat şi lung al pădurii de fag. În urma accentuării acţiunii facto
rului antropozoogen, după defrişare asociaţiile de buruieni trec în pajişti 
de Agrostis tenuis-Festuca rubra, în Nardo Festucetum şi în pajişti de 
Nardus stricta. Mai tîrziu nardetele, datorită unor cauze menţionate ante
rior, sînt invadate de arbuşti şi subarbuşti, realizîndu-se noi faze succe
sionale. (Fig. 2) 

Această fază a procesului succesional sînt reprezentate de asociaţiile 
bine conturate, denumite Junipero (communis)-Nardetum şi Vaccinio
Juniperetum communis (tabe11 şi 2), care în cele din urmă prin Junipero
Betuletum duc la restabilirea făgetelor acidofile Luzulo-Fagetum. (Fig. 2). 

Asociaţia Junipero (communis)-Nardetum (Tabel 1) se caracteri:rează 
din punct de vedere cenotic şi floristic prin dominanţa speciilor Nardus 
stricta şi Juniperus communis, prezenţa şi frecvenţa mare a speciilor 
ierbacee acidofile, numărul relativ mic al speciilor componente, instalarea 
în fitocenoze a unor specii care indică începutul de reîmpădurire, iar din 
punct de vedere pedologic prin pH-ul scăzut (4) al orizontului superior 
(A1) al solului. 

Asociaţia Vaccinio-Juniperetum communis, mult mai sporadic în 
Munţii Bodoc, este caracterizată prin dominanţa speciilor Juniperus com
munis, Vaccinium myrtillus şi V. vitis-idaea, prezenţa în număr conside
rabil a arbuştilor caracteristică etajului fagului în faza reînstalării pă
durii, precum şi prin prezenţa unor specii nitrofile. 

Valoarea furajeră a acestor asociaţii este şi mai scăzută decît a pajiş
tilor dominate de N ar dus stricta. Prin creşterea tufelor se măresc valorile 
AD ale ienupărului, care astfel exercită o acţiune biologică din ce în ce 
mai evidentă asupra terenurilor ocupate de pajişti. Nardus stricta fiind 
heliofilă, nu suportă umbrirea şi astfel pe locul exemplarelor eliminate 
din pajişte se instalează speciile caracteristice pădurilor, puieţi de fag, 
mesteacăn, carpen, salcie căprească, Genista tinctoria, Galium vernum, 
Anemone nemorosa, Viola silvestris, Asperula adorata şi altele, care sem
nalează sensul succesiunii spre stadiul incipient de refacere a pădurii spre 
formarea fitocenozelor din Junipero-Betuletum. 
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A BODOKI HEGYSÉG FLORAJA ÉS VEGETACiűJA 
Az 1973-1978. években rendszeres terepkutatómunkával tanulmányoz

tam a Bodoki hegység növénytakaróját, allítottam össze a még kiadatlan 
(230 oldalnyi) A Bodoki hegység flórája és vegetációja című monografikus 
munkámat. Célom a terület növénytarájának korszerű és teljes florísz
tikai és geobotanikai feldolgozása volt. A természetföldrajzi viszonyok figye
lembevételével értékeltem a növénytakaró kutatása ·során összegyűjtött anya
got. Munkámban szakmai utmutatást Csűrös István prof. kolozsvári docens 
dr. adott, kinek ezuton is köszönetet mondok. Segítettek továbbá László 
Kálmán a nagygomba-lista összeállításában, Tr. I. §tefureac prof. a mohák 
meghatározásában. A terület természetföldrajzi viszonyai részletkérdéseinek 
kidolgozásában Tövissi József és N. Eaeaintan segítettek. A közel 2500-nyi 
herbáriumlap revideálását Gergely János, Csűrös-Káptalan Margit és Marius 
Daneiu botanikusok végezték. Önzetlen segítségükért ezuton is köszönetet 
mondok. 

Végül itt köszönom meg azt a segítséget is, amit intézetemtől, a Sepsiszent
györgyi Múzeum vezetőségétől kaptam, bonyolult és nehéz a munkám végzése 
közben. 

Itt közölt dolgozatomban területmonográfiám rövid kivorratát adom. 

I. A Bodoki hegység természetföldrajzi viszonyai ' 

A Bodoki hegység a Csiki havasok déli nyulványa. Keleten a Kezdivásár
helyi medenceöblözet, nyugaton az Olt meridionális völgye határolja. Északi 
határát a vulkáni eredetű Csomád-Büdös, valamint a Bálványos kúphegyén 
át húzódó vonal képezi. Dél felé a rögösen feldarabolódott hegylánc lépcsőze
tesen lejt a Feketeügy síkjára. 

A hegység földtani felépítésében uralkodóarr a kréta flis ("bodoki flis") 
palás homokkövei, konglomerátjai, márgái, meszesmárgái és breccsái vesznek 

részt. Ezt a monoton litológiai sort északon Bükszádtól Torjáig a vulkáni 
képződmények bazaltandezit lávái és átmosott tuf ás agglomerátjai (tufit 
piroklasztitjai) törik meg. Szerkezetét a meridionális tengelyű antiklinálisok
szinklinálisok, keleten egy takaróredős rátolási vonal jellemzi. Töréses szer
kezetét az északi vulkáni kitörési határvonal, délen a lépcsőzetesen beszakadt 
flis-rögök, nyugaton a Szépmező, keleten a Kezdivásárhelyi medence tekto
nikus árka bizonyítják. 

Domborzatára két alapsajátosság jellemző. Egyrészt kezdeti kéregszer
kezeti rögös szabdaltsága, másrészt pedig a hegytömegben jól elkülönülő 
három magassági szint. Előbbit a kárpatkanyar belső kárpátközi medencéjé
nek, a Brassó-Háromszéki-Baróti tektonikus medencerendszernek a kialaku
lásakor kapta. Utóbbi vonása egyrészt a már említett rögös felszabdaltságá
nak, de jóreszt a terület hegyláblépcsős típusú fejlődésének a következménye. 
Legmagasabb gerincszintje 1000 m fölötti, részben az északi vulkáni hegység
ben, de főleg a Bodoki hegység központi vonulatának tengelyében van. Ezt 
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határolja körkörösen a középső 800 -1000 m-es lépcső, amely a központi 
meridionális gerincből a mellékvölgyek völgyközi hátságait, délen pedig a 
Besenyő-patak felső vizvidékén húzódó kettős gerincet, s a csernátoni tetőt 
foglalja magába. A harmadik, alacsony, főleg fólyóhordalékból felépített 
hegylábperemi fennsíkok szintje 600 -800 m között, helyenként fólyóteraszok
ba, másutt a medencelapály felszínébe megy át. 

A hegység nyugati oldalát az Olt baloldali rövid mellékágai mélyen szab
dalták, minek során több, uralkodoán déli és északi kitettségű másodrendű 
lejtőfelszin alakult ki. Az ellentétes kitettség közvetlen hatással van a besu
gárzás, illetve az árnyékoltság éles területi elkülönülésére, közvetve pedig 
a helyi állományklímára is. 

A keleti oldalon sok a déli kitettségű völgyfő, valamint a meridionális, 
észak-déli tengelyű kisebb völgy. Ezekben a besugárzási viszonyok a nyugati 
oldal területeitől teljesen eltérő formában jelentkeznek, ugyanis itt a keleti 
és nyugati lejtők mellett a völgyek teljes déli kitettsége a jellemző. 

Eghajlata középhegységi, annak "erdei" válzotata. A levegő hőmérsék
letének járására a dombvidéki területekehez képest tartósabb alacsony érté
kek, valamint az évi és napi ingadozások mérsékeltebb volta jellemző. Az 
évi kózéphőmérséklet az 1240 m magas Kőmöge tetőn is pozitiv , 4 CO. A 
peremeken 6,73 co (Csernáton) es 7,6 CO (Sepsiszentgyörgy) között váltakozik. 
Gyakran lép fel hőmersékleti inverzió, amely a vegetációszintek (fordított) 
eloszlásában világosan kifejezésre is jut. A leghidegebb hónap január, amikor 
a Kőmögén - 5,3 co, Mikóú jfaluban -b co és Csernátonban -5,2 CO a havi 
átlagos hőmérséklet . A legmelegebb h6napban, júliusban Kőmögén 13,5 co, 
Csernátonban pedig 15,5 co a levegő középhőmérséklete. Az első fagyos nap 
scptember ll és 20 között, az utolsó pedig május 11-15 között jelentkezik . 

A borultság legm agasabb értéke 6, 7 -7 ,O márciusban, novemberben és 
decemberben; a legalacsonyabb, 5,0 pedig augusztusban lép fel. A derült 
napok száma a peremeken 100, a hegységben pedig 80 nap. Az évi közepes 
borultság értéke 160-180 nap. 

A relativ nedvességtartalom 72-88% között ingadozik. Az évi közepes 
csapadékmennyiség Kézdi v ás ár helyen 491,7 mm, a Kőmöge tetőn 964 mm; 
a területen egyenlőtlen eloszlású; az északi részeken több, a délieken kesesebb 
a csapadék. A közepes maximum a hegységben júniusban a peremterülete
ken júliusban van. Az é'· i csapadékos napok száma 100 -130; a hótakaró 
tartóssága pedig 80-160 nap között ingadozik. 

Uralkodó szél a Nemere, a moldvai Crivatul kárpátközi, Ék-i ága . A nyu
gati szeleket az utjukat keresztező meridionális hegyláncok, a Persány-, a 
Baróti hegység, valamint a Dél-Hargita felemelkedésre késztetik, s mint 
magasabb légaramlatok érkeznek ide. Az állományklímára hatást gyakorolnak 
a Tusnádi-szarosan átáramló északi hideg légáramlatok. 

A talajok közül jelentősebbek a podzolosodott barna, az agyagbemosódá
sos podzolok, az eubázikus és mezobázikus savanyú barna talajok. Északon 
a Büdös hegyen és környékén andezites anyaközeten alakult litamorf talajok 
és ezek átmeneti tipusai 580-1240 m magasságig előfordulnak. 
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II. A BODOKI HEGYSEG FLóRAJA 

A terület flóráját többen kutatták, innen először I. Chr. BAUMGARTEN 
(1818), majd SCHUR F. (1857, 1859, 1866), FRONIUS P. (1858) és FUSS M. 
(1866) közöltek adatokat. Ezeknek többségét azonban főleg a Szent Anna 
tó és Mohos láp vidékéről gyűjtötték, ez a terület vonult be akkor B ü d ö s  
néven a köztudatba és a növénytani szakirodalomba. Éppen ezért dolgoza
tomba csak azokat a növényfajokat vehettem be, melyek bizonyosan az általam 
tenulmányozott területről kerültek elő. Továbbá a BORBÁS VINCE, PAX 
FERDINÁND, JÁVORKA SÁNDOR, BUTULYÁS GYULA, NYÁRÁDY 
ERASMUS GYULA, BOROS ÁDÁM és BÁNYAI JÁNOS által közölt 
kormofita növényfajok közul is csak azokat sorolhattam be, melyek lelőhelye 
félreérthetetlenül az általam tanulmányozott terület. LÁSZLÓ KÁLMÁN 
florisztikai adatait SO Ó REZSŐ sorolta be 1940-ben és 1943-ban meg jelent 

· székelyföldi flóralistájába . 
, , 

�}orisztikai adatokat publikáltak még �SAPO JOZSEF (1942), KELLER 
�E�O (1944); mohafajokat közöltek IGMANDY JQZSEF (1943) és BOROS 
ADAM (1942, 1951), nagygombákat pedig ISTVANFFI GYULA (1899), 
HOLLÓS LAJOS (1911) és BÁNHEGYI JÁNOS (1942). 

A második világhárobút követően POP EMIL és munkatársai (V. SORAN 
N. BOSCAIU, B. DIACONEASA, N. CODOREANU) a lápterületeket kutat

ták (1954, 1960), LÁSZLÓ KÁLMÁN pedig nagygombákat közölt (1970, 
1972, 1975) a területről. A marosvásárhelyi Orvos -Gyógyszerészeti Intézet 
botanikusai (RÁCZ GÁBOR és FŰZI JóZSEF vezetésével) gyógynövény
fajokat közöltek (1971, 1973). Legutóbb Tr. I. �TEFUREAC és KOVÁCS 
SÁNDOR a Helodium lanatum ritka mohafajt közölték (1976). 

Geobotanikai kutatásokat a területen CSŰRŐS ISTVÁN (1960), GERG
GEL Y JÁNOS, FŰZI JÓZSEF, MÁRTON ARANKA (1973) és KOVÁCS 
SÁNDOR (1976, 1977) végeztek, eredményeiket publikálták. 

Ősszegezve az 1973 -1978 években a Bodoki hegységben végzett kutató
munkámat, bevezetőül az alábbiakat tartom szükségesnek elmondani: a 
Bodoki hegység növényfajainak sz áma meghaladja az ezret. Ezek megisme
rése érdekében áttanulmányoztam a könyvészeti anyagot, közben pedig, min
tegy 200 napi trepmunkán gyűjtöttem be a terület flóráját . Kutatómunkám 
eredményeképpen 2322 növénypreparátumot sikerült összeállítanom és mú
zeumunkban leltároznom. Ebből 56 mohapreparátum. A nagygombaprepá� 
rátumokat LÁSZLO KÁLMÁN magánygűjteményében örzi. 

A behozott és preparált anyagot meghatároztam és revideáltattam egy
részt a kolozsvári, másrészt a brassói egyetemi herbáriurnak alapján. 

Flóralistámban a fajok besorolását a FLORA R.P.R. -R.S.R. I-XIII. 
kötetek alapján végeztem. A nevezéktan is elsősorban e szakmunkának 
megfelelő. Egyes részletkérdésekben tekintetbe vettem V ÁCZY KÁLMÁN 
nevezéktaní vonatkozású szakközléseit (1972, 1973, 1976) is. 

A fajlistában feltüntetett összes fajokat és a jelentősebb alfajokat jelle
meztem: a., éleiformák (bioforma) szerint a Raunkiaer-féle éltforma-kate
goria; b., növényföldrajzi szempontból a flóraelemek; c., ökológiailag a hő-
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A NÖVÉNYFAJOK STATISZTIKÁJA 
STATISTIK DER FLORISTISCHE!'i INFORMATIONEN 

A. A fajok megoszlása életformák szerint ( 1057) faj alapján) 
Verteilung der Arten (l 05 7) nach Lebensj'ormen 

Életforma Fajok száma % Életforma Faj+k száma % 
Lebensform Arten zahl Lebensform Arten zahl 
H h 50 4,73 G 1 1 6  10,98 
Th - TH 254 24,03 Ch 33 3 , 12 
H 506 47, 87 Ph 98 9 , 27 

B. A 1057 {aj megoszlása flóraelemek szerint 
Verteilung der Arien (1057) nach Geoelemenlen 

Eu a 431 40,77 End 15 1 ,42 
E 1 5 6  14,76 DB 15 1,42 
Ee 137 12,98 Crp- B- Kauk 6 0,57 
Gp 122 11,54 Alp.-Krp 17 1,61 
p-E ua-C 38 3, 5 9  Atl 1 2  1,13 
Cm 50 4,73 Bor 9 0,85 
sM 31 2,93 Adv 18 1 ,70 

C. Az U, T es R indexek érléke a fajok száma és % szerini (1030) faj 
Werte der ökologischen Kennzahlen U, T, R nach Arienzahi und Prozenten (f"ür 1030 Arten) 

U =nedvesseg T=hö R= talajkemhatas 
Feuchtigkeit Temperateur Bodenreaktion 

Index- Fajok % Fajok % Fajok % 
értékek száma száma szaáma 
Ö kol. Art en Art en Art en 
Kennzahl z ah l z ah l z ah l 

o 20 1,94 77 7,47 2 5 5  24,75 
1 17 1 , 65 6 0,58 7 0, 67 
1 , 5  42 4,07 
2 187 18,15 130 1 2 , 62 74 7,18 
2,5 124 1 2 ,03 38 3,68 
3 258 25,04 575 55,82 303 29,41 
3,5 1 17 1 1 ,35 71 6,89 
4 128 1 2,42 1 1 , 65 1 1,65 3 37 32,71 
4,5 25 2,42 1 0,09 
5 76 7,37 1 2  1 , 1 6  54 5,24 
6 36 3,49 

(T), nedvességigény(U) és talajkémhatás- (R) faktorok; d., fitocönológiailag 
a faj társulásviszonyait legjobban kifejező cönotaxonómiai egység feltünte
téséveL A fajok gyakoriságát a "közönséges, gyakori, szorványos, ritka, nagyon 
ritka " jelzőkkel érzékeltettem. Minden fajnál adom a kromoszómaszámokat 
is SOÓ R. 1965-1973, BO�CAIU N. 1971 és DIHORU GH. 1975 alapján. 

A Bodoki hegység magasabbrendű növényeinek listája 1057 fajt, 66 alfajt 
és 22 hidridfajt tartalmaz. Ha ehez hozzáadjuk az ugyanitt felsorakoztatott 
201 nagyomba és 94 mohafajt, a listában közölt fajok és alfajok száma 1440-re 
emelkedik. A területről eddig nem közölt, ritka növényfajok közül az aláb
biakat említem: Ophioglossum vulgalum, Pinus silvesfris (spontan), Saxi
fraga aizon, Ribes nigrum, Potenlilla anglica, Cytisus heuffelii, Seseli varium, 
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Primula leucophylla, Pyrola chlorantha, Chimaphi/a umbellata, Fraxinus ornus, 
Scorzonera purpurea, S . parv i flora, Echium russicum, Valeriana tripteris, 
Phyteuma orbiculare, Cirsium pannonicum, Taraxacum palustre, Hicracium 
transsilvanicum, lvlalaxis monophyllos, Nigritella rubra, Epipogium aphyllum, 
Cypripedium calceolus, AZZium oleraceum, Carex diandra, C. disticha, C. pen
dula, Sphagnum magellanicllm, H eladium lanatum. 

Az általam begyüjtött magasabbrendü növényfajok száma 917. 
A legújabb növényföldrajzi kutatások alapján (C. C. GEORGESC U, 

N. DONITA. 1965) a Bodoki hegység a kárpáti flóraterület délkelet-kárpáti 
flóratartományába sorolható. Ez a terület egyébként az egész keleti Kárpátok 
és Kárpát-kanyar vidék összes flóraterületeit magába foglalja. 

A dolgozatban felsorakoztatott 1440 rendszertani egység felmérhetetlen 
biológiai és gazdasági érték. Az örökös önmegújulásban lévő élő szervesanyag 
tömeg ésszerü kihasználásával felmérhetetlen értékhez juthatunk. Evszázado
kon át szolgáltatott ez az együttes anyagi javakat fában, fűben, takarmány
ban, vadban, erdei gyümölcsben, gombában a környező lakosságnak. A mint
egy 2000 hektárnyi kocsánytalan tölgyes és bükkös erdő állandó kitermelés..: 
ben és megújulásban van. A terület legelőit intenzíven legeltették és legeltetik 
a nem kis mértékben állattartásra berendezkedett környéklakók. ·A hegy fe
dezi az állati takarmányszükséglet több mint felét. A szabadlegeltetés igen 
kevés ráfordítással biztosította a nyári takarmányt. A völgyekben, alkalmas 
helyeken a gyepterületeket kaszálják, ezeken szénát és sarjút keszítenek. 
A növénytakaró fontos szerepet játszik a talajvédelemben is. · 

Ösi foglalkozás a hegységet környéző falvakban a gyűjtögetés. Tavasztól 
őszig gyógynövényeket (RÁCZ GÁBOR és FŰZI JÓZSEF, 1973), vadgyümöl
csöt ( epret, rózsabogyót, vadkörtét, vadalm át, kökény t, vadcseresznyét, 
stb.), gombát és a haziiparban feldolgozásra kerülő nyersanyagokat gyűjtöttek 
innen. A terület egésze koratavasztól késő őszig mint méhlegelő is kiváló, 
minőségü vegyes mézet szolgáltat. Flóralistámban feltüntettem az egyes 
növényfajok gazdasági értéket is. · 

III. A BODOKI HEGYEG VEGE TÁCIÓJA 

A vegetáció tanulmányozásánal az asszociációt tekintettük alapegységnek. 
Az ezzel kapcsolatos alapelveket sereg szakmunka alapjan követtük. A cöno
lógiai értékek megállapítását a BRAUN-BLANQUET-féle egyedsürüségi 
-állandósági értékek (AD) szerint végeztük. 

A tanulmányozott kb. 400 km2-nyi terület a kárpátvidék, a Keleti Kár-
pátok része. Területünkön jól elkülöníthető két növénytakaró szint (zóna): 

- a kocsánytalan tölgyes szintje 600-800 (1070 m) tsz. feletti 
- a bükkös szint (600) 800 -1240 m tsz. feletti magasságban 
A kocsánytalan tölgyes ;egetáció-szint, a bükkösökével szemben, sereg 

sajátos jelleggel rendelkezik. Allomanyai főleg a hegység déli felében alkotnak 
összefüggő erdőségeket, elsősorban a nyugati, délnyugati és déli kitettségü 
lejtőkön. Itt uralkodó a Luzulo -Quercetum petraea dacicum acidofil tölgyestár-



3'78 16 

sulás. E tölgyerdők által borított területek javarészét alakították át szántó
területekké, kaszálókká és legelőkké. A napos déli oldalakról irtott erdők 
helyébe xerofil cserjések ( Prunion spinosae) és más szegélytársulások (Gera
nion sanguinei } települtek. Az itt kialakult gyepeket pedig a Fesluca (rupico
lae) -Brachypodieium, az Agrostio-Feslucetum rapicola e és a Bothriochloefum 
ischaemi társulások képviselik. Ezek ugyancsak a déli, délnyugati, nyugati 
kitettségű lejtőkön, a medence síkja, települések közelében (alacsony tenger
szintfeletti magasságokon) kialakult gyepek. Századok óta erős megterhelés
nek, legeltetésnek és ezzel együtt jaró allandó taposásnak vannak kitéve. 
Eppen emmiatt itt a leromlás és talajerózió határozott jelei mutatkoznak. 

E szintek északi lejtőin u.n. vegyes (gyertyán, kocsánytalan tölgy és 
bükk uralta) erdők alakultak ki. E dombvidéki vegyes erdők gyepszintjében 
gyakoriak a dacikus, dákó-balkáni flóraelemek (H epatica transsilvanica, 
Crocus banaticus, Aconilum moldavicnm, ]1,/[elampyrum bihariense, J-Ielleborus 
purpurascens ) . Hajdani nagyobb kiterjedésükre a napjainkban széles terüle
teket uraló Cynosurion-gyepek utalnak, melyek társulásai éppen e vegyes 
erdők nyomán alakultak ki. A völgyteknőket, sík területeket egykor uraló 
kocsány os tölgyeseket teljesen, a gyerty ános-kocsányostölgyeseket ( Carpino
Quercetum roboris ) jórészt kiirtotta az ember. Ez utóbbit csupán elszigetelt 
foltok képviselik. 

A hegység felső szintjének összefüggő és széles sávban elterjedt erdői 
a bükkösök. Ezek alsó határát a hegységben megvonni nem lehet, mivel e 
faj populációi -északi lejtőkön - a  völgytalpakig, 600 méterig alányomulnak, 
itt gyertyános-bükkösöket alkotnak. E szűk völgyek állandó és bőséges ned
vességtartalma, az árnyékoltság és a hőinverzíó okozta alacsony hőméréklet 
kedvez a bükk betelepedésének. 

A Bodoki hegység bükköseinek tulnyomó többségét a Symphyto ( cordalo) 
-Fagetum társulás képviseli. Ennek állományai minden kitettségben, általá
ban 900 -1200 m magasságban borítanak hatalmas területeket. Alsó hatá
rukon erőteljes és jól elkülöníthető gyertyános-bükkös (Carpino-Fagetum) 
aiszint alakult ki. Itt jegyezzük meg, hogy helyenként, főleg a terület északi 
részén, a bükkösök irtása nyomán viszonylag egységes nyír ( Betuletum pen
dul ae) erdők alakultak ki. 

A bükkösök irtása nyomán kiterjedt, másodiagos növényzettel borított 
gyepterületek (legelők) képzödtek Itt a vöröscsenkesz ( Fesluca rubra ) és 
a szőrfű (N ard us stricta) uralkodnak; növénytársul ásaikat a C ynosurion 
cr is lati és a N ardo-Agrostion ten u is csoportokba soroltuk. E legelőterületeken 
intenziv a legeltetés, ennek megfelelően változik e gyepek összetétele. A vál
tozások során egyre jobban visszaesik a gyepminőség. elszaporodik a szőrfű 
(lsd. a vegetációdinamika fejezetet). 

· 

A sziklai növényzet alig képviselt a területen. Néhány töredéktársulást 
talátunk a hegység északi részén, andezit és konglomerát-sziklákon. Növény
földrajzi jelentőségük miatt érdemes ezeket is számon tartanunk. 

Az Olt, a Besenyőpatak és a mikóújfalui Nagypatak völgyében ártéri 
higrofil és mezohigrofil növényzetet is leírtunk. Jelenlétük a talajviz felbuk
kanásával vagy a fólyók időszakos árasádával hozható összefüggésbe. Esős 
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időszakokban (hidrofázis), április-júniusban e mocsarak bőséges vízmennyi
séget kapnak, majd jobbára nyár végére augusztus-októberben viszonylagos 
szárazság köszönt be. Ennek megfelelően csökken a talavízszint is, kiszikkarl 
a talaj felső szintje. Ez a magyarázata annak, hogy a különben mocsaras 
réten a helofitonok (mocsári növények) mellett mezofitonok is helyet kapnak 
a társulásban. A Potarnion csoportot képviselő társulások jelentéktelenek, kis 
területekre korlátozódnak, ugyanakkor a Phragmition communis és Cari
cion gracilis csoport is szegényesen , képviselt, töredékes. A mezohigrofil 
növénytársulások {A groslion stolniferae) a kiirtott árteri erdők és tölgyesek 
helyére telepedtek 'és a szélesebb völgyteknőket uralják. 

A Bodoki hegység növénytakarója néhány ritka növénytársulást és 
azokban ritka jégkorszaki maradványnövény-fajokat is rejteget. A hegység 
északi részében kialakult mikrodepressziókban és az Olt völgyében Bükszádnál, 
a Zsombor-patak völgyében, a Torja-patak forrásvidékén maradhattak fenn 
ezek éppen a sok csapadék, a hűvös, párás mikroklímának köszönhetően. 
Többségük azonban .szénsavas borvízforrásaink környékén kialakult tőzeg
lápokban él. A terület reliktumainak többsége is innen került elő {H eladium 
lanatum, Sphagnum magellanicum, Malaxis monophyllos, Ernpetrum nigrum, 
Oxycoccus quadripefalus, Ligularia sibirica, Ribes nigrum, Carex diandra). 

Fig. l - Aspect general al vegetatiei din mla�tina turboasa Bufogó 
Részlet a Bufogó tőzegmoha lápbóL (Foto Kovács S.) . , : . 
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Terepmunkám során a Ligularia sibirica faj páldányait Caricetum appropin
quatae, Carici flavae-Eriophoretum és Caricelum diandrae társulásokban talál
tam s ez bizonyítja a faj széles alkalmazkodóképességét, u.i. ez a faj jelen van 
a 7-8,2 pH-jú szénsavas-sós borvizek által átitatott talajokon is (az Agrostio
Caricetum distanlis és a Blysmo-Juncetum compressi társulásokban). A Bodoki 
hegységben sós borvízforrások körül kialakult lápokban élnek a Scorzonera 
parviflora, Puccinellia disfans, Triglochin maritima, J uncus gerardi és Schoe
noplectus tabernaemontani fajok is. 

A patakokat az Aegopodio-Alnetum, Alnetum incanae, Carici bryzoidi
Alnetum és a Salicefum albae-frigilis társulások alkotta erdők kísérik. Az 
emberi beavatkozás eredményeként itt is gyökeres változások álltak be. 

A Bodoki hegység növénytakarójának alapos tanulmányozása eredm�nye
ként sikerült 71 növénytársulást (asszo-ciáió), köztük újakat is azonosítanunk 
illetve leírnunk. Alább ezek áttekintő felsorolását adom. 

· 

POT AMETEA T x. et Prsg. 42 
P o t a m e t a l i a ·W. Koch 26 
Potarnion Oberd. 56 
l. M yriophyllo -Potametum Soó 34 

- lemnetosum 
PHRAGMITETEA Tx. et Prsg. 42 ,, 

P h r a g m i t e t a l i a W. Ko ch 26 
Phragmition communis W. Koch 26 · . · .  ' 

2. Phragmitetum communis (Allorge 22) Pign. 53 
- bolboschoenetosum roaritírni Ubrizsy 61 
- sparganietosum neglecti Soó 27 

3. Schoenoplectetum lacustris (Eggler 33) Schmale 39 
4. Typhaefum angustifoliae (Allorge 22). Pign. 53 
5. Typhaetum latifoliae Soó 27 
6. Glycerietum maximac (Nowinski 30) Hueck 31 
7. E quisetetum limasi Soó 27 

B o l b o s c h o e n e t a l i a m a r i t i m i Hejny 67 
Bolboschoenion maritimi Soó 62 
8. Bolboschoenetum maritimi continentale Soó 62 

- heleocharetosum Soó 57 
9. Schoenoplectetum tabernaemontani Soó 27 

N a s t u r t i o -G l y c e r i e t a l i a Pignatti 53 
Phalaridion arundinaceae Kopecky 61 
10. Typhoidetum arundinaceae Eggler 33 
Glycerio -Sparganion Br-Bl. et Siss. 42 
ll. Glycerietum fluitantis Soó 31, Buia 39 

- ca tabrose tos um aquaticae Rubel 27, Prodan 47 
12. Glycerietum plicafac Oberd. (52) 57 

M a g n o c a r i c e t a l i a Pign. 53 
Carici on gracilis Bala t.-Tul á ck. 63 
13. Caricetum vesicariae Zóly. 31 
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14. Caricetum gracilis (Graebn. et Hueck 31) Tx. 37 
15. Caricetum distichae (N owinski 27) So ó 55 
16. Caricetum ripariae Soó 27 
17. Caricetum vulpinae Nowinski 27 
Caricion rostratae Balat.-Tuláck. 63 
18. Caricetum rostratae Rübel 12 
19. Caricetum appropinquaiae (W. Koch 26) Tx. 47 

381 

SCHEUCHZERIO -CARICETEA FUSCAE (Nordh. 36) Br.-Bl. et Tx. 43 
S c h e u c h z e r i e t a l i a p a l u s t r i s N ordh. 36 
Caricion lasiocarpae Van d. Berghen 49 
20. Caricetum diandrae (J onas 32) Oberd. 57 
C a r i c e t a l i a f u s  c a e W. Koch 26 
Caricion canescenti-fuscae (W. Koch) 26 Nordh. 36 
21. Caricetum fuseae (Br.-Bl. s. l. 15) W. Koch 28 

- ligularietosum sibiricae 
22. Carici -Menyanthetum Soó (38) 55 

- caricetosum diandrae Soó 63 
23. Carici echinaiae -Sphagnetum { recurvi-pal us tr is ) So ó (34) 54 

- molinietosum 
- caricetosum canescentis 

T o f i  e l d i e t a l i a Prsg. ap Oberd. 49 
Eriophorion latifolii Br.-Bl. et Tx. 43 
24. Carici flavae -Eriophoretum Soó (44) 47 

OXYCOCCO -SPHAGNETEA Br.-Bl. et Tx. 43 
L e d e t a l i a p a l u s t r i s N ordh. 36 
Sphagnion fusci Br.-Bl. 20, Schwick. 33 
27. Eriophoro vaginati -Sphagneium recurvi-magellanici So ó 27 · 

MOLINIO -ARRHENATHERETEA Tx. 37 
M o l i n i e t a l i a W. Ko ch 26 
Calthion palustris Tx. 37 
26. Scripeium silvatici Schwick 44 
Filipendulo -Petasition Br.-Bl. 47 
27. Filipendalo -Geranietum palustris W. Koch 26 
28. Petasitetum hybridi Dost. 33 
Agrostion stoloniferae Soó 71 
29. Deschampsietum caespitosae Horvatic 30 
30. Agrostetum albae Ujvárosi 41 
31. Alopecuretum pratensis N owinski 28 
32. Feslucetum pratensis Soó (38) 55 

A r r h e n a t h e r e t a l i a Pawl. 28 
Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 25) W. Koch 26 
33. Arrhenatheretum elatioris (Br.-Bl. 19) Scherre 25 

- trisetetosum fiavescentis Horvatic 30 
A g r o s  t i -Fes t u c e t a l i a r u b r a e D. Pu�cariu et. al. 56 

Cynosurion cristati Tx. 47 
34. Agrosti-Festucetum rubrae montanum Csürös et Resmerita 60 
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35. Nardo-Festucetum rubrae Maloch 32 
N ARDO-CALL UNETEA Prsg. 49 

N a r d e t a l i a Prsg. 49 
Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 33 
36. Nardetum strictae montanum (Sillinger) Domin 39 
37. Junipero {communis }-Nardetum Kovács Al. et Csürös �t. 77 

FESTUCO -PUCCINELLIETEA Soó 68 
F e s t u c o-P u c c i n e l l  i e t a l i a So ó 68 
J uncion gerardi Wendelbg. 43 
38. Agrostio -Caricetum distanlis (Rapcs. 27) Soó 30 

- puccinellietosum distantis 
FESTUCO -BROMETEA Br.-Bl. et Tx. 43 

F e s t u c e t a l i a V a l e s i a c e a Br.-Bl. et Tx. 43 
Asplenia-Festueion pallentis Zóly. 36 
39. Asplenio-Festucetum glaucae nom. prov. 
Festueion rupicolae Soó 64 
40. Agrostio-Festucetum rupicolae M. Csürös-Káptalan 64 
41. Bothriochloetum ischaemi (Krist. 37) l. Pop 77 
Cirsio-Brachypodion pinnati Hadac et Klika 44 
42. Festu co ( rupicolae J -Brachypodietum pinnati Soó (27) 48 

transilvanicum E. Schneider-Einder 71 

ARTEMISIETEA Lohm., Prsg. et Tx. 50 
A r t e m i s i e t a l i a Lohm. ex. Tx. 47 
Arction lappae Tx. 37 
43. Sambucetum ebuli Felföldy 42, I. Pop 68 
44. Tussilaginetum farfarae Oberd . .  49 

PLANTAGINETEA MAJORIS Tx. et Prsg. 50 
P l a n t a g i n e t a l i a m a j o r i s Tx. (47) 50 

Polygonion avicularis Br.-Bl. 31 
45. Lolio-Plantaginetum majoris (Lincola 21) Beger 30 
46. Poetum annuae Gams 27 
47. Polygone/um avicularis Gams 27 
Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 40 
48. Blysmo-Juncelum compressi (Br.-Bl. 18) Tx. 50 

- blysmetosum Soó 

EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. et Prsg. 50 
E p i l o b i o n a n g u s t i f o l i i Soó (33) 40 
49. Epilobio-Senecionetum sylvatici Tx. (37) 50 
50. Calamagrostetum ep igei i J uraszek 28 
Atropion bella-donnae Br.-Bl. 30 
51. Atropetum bella-donnae (Br.-Bl. 30) Tx. 31 
C a l a m a g r o s t i d e t a l i a Pawl. 28 
Calamagrostidion 1.uquet 26 
52. Calamagrosteto-Spireetum ulmifoliae Resmerita et Csürös 66 
P e t a s i t e t o -C h a e r o p h y l l  e t a l i a Morariu 67 

20 
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Telekion Morariu 67 
53. Petasiteta-T eZekietum speciosae Morariu 67 

- petasitetosum hybridi 
- petasitetosum albae 

SALICETEA PURPUREAE Moor. 58 
S a l i c e t a l i a p u r p u r e a e Moor 58 
Salidon albae Tx. 55 
54. Salicetum albae-fragilis Issler 26 

QUERCO -FAGETEA Br.-Bl. et VIieger 37 
F a g e t a l i a s i l v a t i c a e Pawl. 26 
Aino-Padion Knapp. 42 
55. Aegopodio-Alnetum Kárpáti I. et Jurko 61 
56. Alnetum incanae Aichinger et Siegr. 30 
57. Carici bryzoidi -Alnetum l. Horvát 38 
Fagion dacicum Soó 62 
Carpinion dacicum Soó 64 
58. Carpino-Quercetum roboris Borza 41, Csűrös �t. et Kovács A. 62 
59. Carpino-Quercetum petraeae Borza 41, Hodi�an l. et I. Pop 60 

- fagetosum Gergely 73 
60. Carpino-Fagetum Pauca 41 
Symphyto-Fagion Vida 59 
61. Fesluca ( drymeiae )-Fagetum carpeticum Morariu et al. 68 
62. Symphyto ( cordalo )-F agetum Vida 59 
Deschampsio-Fagion Soó 62 
63. Luzulo {luzuloides )-Fagetum Zóly. 55 
64. Betuletum pendulae Soó 47 
65. Vaccinio-Juniperetum communis Kovács S. 79. 

QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-Bl. et Tx. 43 
Q u e r c e t a l i a r o b o r i - p e t r a e a e (Male. 29) Br-Bl. 32 

Veronico (officinalis)-Quercion l. Pop 71 
66. Luzulo ( albidae )-Quercetum petraeae (Hilitzer 32) Pass. 53 

- dacicum I. Pop 71 
- caricetosum montanae (Gergely 62) 
- calamagrostetosum arundinaceae Kovács S. 79 
- festucetosum drymeiae (Morariu et al. 1970) 
.:...... caricetosum pilosae Daneiu 72 Kovács S. 79. 
- vaccinietosum myrtilli I. Pop 71 
- festucetosum heterophyllae Harg. 43 

67. Junipero -Betuletum Gergely et al. 73 
Geranion sanguinei Tx. 61 
68. Origano-Agrimonietum Kovács S. 79 
69. Trifolio (medii )-Geranietum sanguinei ass. nova prov. 

QUERCETEA PUBESCENTI-PETRAEAE Jakucs 60 
P r u n e t a l i a Tx. 52 
Prunion spinosae Soó (30) 40 
70. Pruno spinosae-Crataegetum Soó (27) 31 

383 
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VACCINIO -JUNIPERETEA Pass. et Hofm. 68 
V a c c i n i o - J u n i p e r e t a l i a Pass. et Hofm. 68 
Vaccinio-Juniperion Pass. et Hofm. 68 
71. Cladonio- Vaccinietum myrtilli I. Pop 71 

2· 2 

A kutatómunka során új növénytársulásokat is leírtunk. Ezek az országos 
viszonylatban is új asszociációk emberi beavatkozás eredményeként alakul
tak ki, a montán gyepek intenziv legeltetése következményeként, valamint 
a megbontott erdők szegélyén. 

l. J unipera (communis )-N ardetum Kovács S. Csűrös I. 1977 
Zárt, dús gyepek, melyek összetételében a kompakt Nardus stricta tömeg 

megakadályozza az értékes füvek (Festuca rubra, Agrostis tenuis, Cynosurus 
cristatus J fejlödését. A tömött szörfűállományba csupán mikotróf cserjefajok 
(V aceini um myrtillus, V. vitis-idaea, Juniperus communis, Bet ul a verrucosa J 
képesek betelepülni. Elszaporodnak ugyanakkor acidofil fajok, a Veronica 
officinalis, Viola monlana, Poteniilla erecla, Llzzula luzuloides. Mivel a boróka 
(Juniperus communis J euritóp, tehát változatos élefeltételekhez alkalmaz
kodó faj, mikorrhizás és jól elviseli a napi és évszakonkéti hő- és nedvességin
gadozásokat, a szőrfűgyepben gyorsan szaporadva egyre nagyobb teret hódít 
a fünemű növények róvására, egyre kihangsúlyozottabb hatást gyakorol az 
egész együttesre. Végeredményként új növénytársulás jön létre, mely átmenet 
a Nardetumok és a Junipero-Betuletum társulások közt. Ismertetett együt
tesünk egyre nagyobb területeket hódít és része egy bonyolult szukcessziós 
folyamatnak. (1. sz. táblázat) 

2. Vaccinio -J uniperetum communis Kovács S. 79. 
A Bodoki hegységből leírt együttes lényegesen különbözik a DIHORU 

GH. által (1975) a Síriu-hegységből leírt Juniperelum communis Soó 30-tól. 
A mi társulásunk a bükkös zónában, 1100 m tengerszintfeletti magasságba'n 
alakult ki és k.b. 3 hektárnyi területet borít. Kedveli a déli-délkeleti lejtőket. 
E társulást nem lehet a Pnmion spinosae-ba sorolni, mivel e csoport karak
terfajai teljesen hiányoznak. Helyettük a Deschampsio-F agi on csoport karak
terfajai, a Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Luzula luzuloides, Veronica 
officinalis, Picaea abies és Fagus silvatica jelennek meg. Ugyanakkor még 
kepviseltetik magukat a N ardo-agrostion és a Cynosurion csoportok. A társu
lás felépítésében részt vevő domináns fajok a f�pntemlített vegetáció-szuk
cesszió további határozott irnányát mutatják. Uj asszociációnk átmenet a 
fennt ismertetett Junipero {comunis )-Nardetum és a Deschampsio-Fagetum 
záró (klimax) társulás között. (2. sz. táblázat) 

3. Origano -Agrimonietum Kovács S. 79. 
E társulás állományai a kocsánytalan tölgyesek déli, délnyugati kitet

tségű peremén alkotnak szegélytársulásokat. A Geranion sanguinei csoport 
karakterfajai mellett jelen vannak a kocsánytalan tölgyesekre jellemző fajok 
is. Figyelemre méltó a társulást felépítő fajok nagy száma, köztük sok, a Fes
tuco-Brometea osztályt képviselő faj. (3. sz. táblázat) 
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T abelle 1. sz. táblázat 

.JUNIPERO (communis)- NARDETUJ\1 Kovács S., Csíírös T. 1977 
(5 felvctcl alapjAn . Von 5 Aufnahmen) 
Borítás - Deckungsgrad 100 % 
A felvétel m2 - ben - Grössc der Aufnahmellache 1()0 -'100 
Tengerszintfeletti magasság - Höh e ü. M . 850-1100 m 
Kitettség - Exposition : S, S, N, NE, NW 
Lej tő: - Neigung: 3 -15° 

H 
P hm 

H 
Ch 
H 
Ch 
Ch 
H 
H 
H 
H 
Brchs 

Eu a 
C p 

Nardus stricta 
Juniperus communis 

N a r d e t a l i a- Pat e n t i l l o-N ar d i o n  

E 
Eu a 

E 
C p 
C p 
Eu a 
C p 
E 
C p 
Cm 

Luzula luzuloides 
Veronica officinalis 
Viola montana 
Vaccinium myrtillus 
Vaccinium vitis-idaea 
Potcntilla crecta 
Antennari a dioica 
Hicracium pilosella 
Rumex acetoselia 
Polytrichum communc 

F e s t u c o- C y n o s u r i o n  
H Cp Festnea rubra 
H Cp Agrostis tennis 
H E Sieglingia decumbens 
H E Cynosurus cristatus 

H 
H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

H 
Ch 
H 
TH-H 
Ch 
H 
H 

M o n t á n  
C p 
D 
B 
B 
C p 

je l l e gű nö v én y f ajo k 
Alchemilla vulgaris 
Campanula abietina 
Gentiana praecox 
Helictotrichon planicuime 
Luzula multiflora 

A r r h e n a t h e r e t ali a 
C p 
Eu a 
Eu a 
Eu a 
Eu a 
Eu a 
Eu a 
Eu a 
Eu a 

Poa pratensis 
Anthoxanthum o doratum 
Briza media 
Lotus corniculatus 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Achillea millefolium 
Chrysanthemum leucanthemum 
Stellaria graminea 

F e s t u c o- B r o m e t e a  
Eua Galium verum 
E Thymus pulegioides 
Eua Pimpinella saxifraga 
Eua Carlina vulgaris 
Ee Helianthemum hirsutum 
E Carex tomentosa 
Eua Hypcricum p erforatum 

25 - ALUTA XII-XIII 

m2 

A D  

3-5 
2-4 

+-1 
+ 

+ 
+-2 
+-2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+-2 
+-2 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+-1 
+ 

+ 
+-2 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+-2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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K 

v 
v 

v 
v 
v 

IV 
II I 

v 
III 
III 

II 
I I  

v 
IV 
II 
I I  

IV 
IV 
I I I  
II 
II 

I I  
IV 
II 

III 
II 
II 

III 
II 

IV 

III 

I I I  
III 

II 
I I  
I I  
II 



386 24 

L o l i o - C y n o s u r i o n  

Th Cm Cerastium glorneratum + IV 
H Eu a Leouto don autumn alis + IV 

Q u e r c o  - F a g e t e a  
H Ee Primula veris + I I 
H E ua Hypericum montanum + I I  
Ch Eu a Veronica chamaedrys + - 2 I I I  
P hm E ua Betula verrucosa (juv) + I I I  
P hM Ee Fagus silvatica + I I  

+ 23 faj kis állandósftgi értékkel 
23 Arten mit geringer Steti gkeit 

Felvételek helye és idej e :  
Ort und Datum der Aufnahi?en : 1 .  Cccele, 7G. V I.5 ; 2 .  Besenyő p .  fej e, 7 6 . V I I I .2 ;3 . Torj a, Bor
siká.s : 7 5 .V I I . 12 ; 4. Kincsil.s, tető alatt : 7 7 . V I . 5 ; 5. Bodoki tető : 7 7 . V I . 5 .  

VA CCINO - J UNIPE RE T UM COMJ\I UNIS K ovács S .  7 9 .  
(5 felvétel alapj íÍn . Von 5 Aufnahrnen) 
Boritás - Deckungsgrad : 80 - 90 % 
A felvétel m2 - ben - Grösse der Aufnahrneflache: 400 m2 
Tengerszínfeletti magasság - Höh c ü.M. : 1 1 00 - 1  500 m 
Kitettség - Expozition :  S, . SE 
Lej tö - Neigung : 10 -25° 

P hm 
Ch 
Ch 

Cp Juniperus communis 
Cp Vaccinium myrtillus 
Cp Vaccinium vitis-idaea 

D e s c h a m p s i o - F a g i o n  
H 
Ch 
H-Ch 
Phm E 
P hm 
P hm 
H-Phn 

Ee Luzula luzuloides 
Cp Veronica officinalis 
Ee Veronica urticifolia 
Ee Rosa pendulina 
Ee Fagus silvatica j uv.  
Ee Picea abies j uv.  
Eua (M) Rubus caeshis 

P hm 
P hm 
H 

F a  g e t a l i a, 
E 

Q u  e r  c o - F a g e t e a  
CoryJus avellana 

H 
H 
H-Ch 
H 
H 
H 
H 
H 
Th 
Ph n 
P hm 
P hm 
P hm 
H-Ch 

Ee 
E(M) 
Eua(M) 
C p 
E(M) 
E(M) 

Eu a 
Eua(M) 
E(M) 
Eua(M) 
Eua(M) 
Eua(M) 
C p 
E 
Eua(l'vi) 
Eu a 

Acer pseudoplatanus j av. 
Myosotis silvatica 
Cruci ata glabra 
Fragaria vesca 
Aj uga reptans 
Campanula persicifolia 
Primula veris 
Epilobiu m montannm 
Mycells mnralis 
Betonica officinalis 
Geranium robertianum 
Ribes uva-crispa 
Vi burnum opulu s 
Acer pl aUmoidcs jnv.  
Lonicera xylostcurn 
V cronica chamaeclrys 

Tabelle 2. sz táblázat 

AD K 

3 - 5 v 
+ - 3  v 
+ - 2 v 

+ - 2  v 
+ IV 

+ I I I  
+ - 1  IV 
+ - 1  IV 
+ - 1 I I 

+ - 2  v 

+ - 3 v 
+ III  
+ II 
+ IV 
+ v 
+ III 

+ I I I  

+ I I  
+ l l l 
+ l I I  
+ I I I  
+ I l  í 
+ I I  

+ I I  
+ II 
+ I I I  
+ II 



2·5 

C y n o s u r i o n  . . .  , N a r d o - C a l l u n e t e a  

H C p Festuca rubra 
H Eua(M) Patentilla erecta 
H E(mo) Alchemilla hybrida 
H Eu a Hypericum maculatum 
H- G  E(M) Ranunculus bulbosus 
H( G) C p Rumex acetoselia 
H Cp(M) Rumex acetosa 
H Cm Plantago lanceolata 
H Ec(M) Carlina acaulis 
H Eua(M) Chrysanthemum leucanthemum 
TH D - B  Campanula abierrtina 
Ph n Ec(M) Cytisus hirsutus ssp. leucotrichu s 
H C p Epilobium ftngustifolium 
H Eua(M) Galium verum 
H Eu a Urtica dioica 
H Eua(M) Pimpinella saxifraga 
H E(M) Peucedanum oreoselinum 
H Ee( C) Patentilla alba 

+ 10 faj kis ftllandósftgi értékkel 
10 Arten mit geringer Stetigkeit 

A felvételek helye és idej c :  

Ort und Datum der Aufnahmen: 1 . Bodoki tető, 77 . V I . 5 ; 2. 
Bo doki tető , 78 .VI I .2 .  

O RIGANG - AG RliVION IE T UM Kovács S .  79 
(10 felvetel alapj án. Von 10 Aufnahmen) 
Boritás - Deckuugsgrad : 50 - 100 % 

Torj a,  

A felvétel m2 - ben - Grösse der AufnahmefHiche : 25 - 100 
Tengerszintfeletti magasság - Höh e ü.M. : 650 - 700 m 
Kitettség - Exposition : S, SW, SW, SW, S, S, SW, S ,  S, SW 
Lej tő - Neigung : 5 - 50° 

H 
H 

H 
H 
H 
Th 
H 
H 
H 
H 
H 
Th 
H 
H 
H 
Th 

25* 

Eua(M) 
Eu a 

Origanum vulgarc 
Agrimonia eupatoria 

G e r a n i o n  s a n g u i n e i  

C p 
E(M) 
Ec(M) 
E(M) 
Eua(M) 
Eua(M) 
Eua(M) 
E(M) 
Eua(M) 
Ec(M) 
E ua( C) 
Eu a 
E(sM, C) 
E 

Calamintha elinap odium 
Peucedanum oreoselinum 
Trifolium alpestre 
Verbascum lychnitis 
Galium erectum 
Hypericum perforatum 
Fragaria viridis 
Cynanchum vincetoxicum 
Solidago virgaurea 
Torilis arvensis 
Patentilla recta 
Viola birta 
Gerarrium sanguineum 
Mel ampyrum cristatum 

387 

+ I I I  
+ IV 
+ I I  
+ IV 
+ I I  
+ I I  
+ IV 
+ I I  
+ I I I 
+ I I  
+ I I  
+ I 
+ I I 
+ I I  

+ - 1  IV 
+ I I I  
+ I I  
+ v 

Cecéle, 74.V I.5 ; 3 -5. 

Tabelle 3. sz táblázat 

AD 

+ - 4  
+ - 2 

+ - 2 
+ 

+ - 2 
+ - 2 
+ - 1 
+ - 1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ - 2 
+ 

K 

v 
v 

IV 
I I  
I I  

IV 
I I I  
I I I  
III  
II 
II  
II  

III  
Il  

III 
I I  
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H 
Ph n 
H 
P hm 
P hm 

H 
H 
H 
H 
H- G  
H 
Ch 
Ch 
H 
H 
H 

Q u e r c e t e a r o b o r i - p e t .r a c a e 

Eua(M) Brachypodium silvaticmn 
E(M) Genista tinctoria 
Eua(M) Sedum maximum 
Ec(M) Quercus petraca j uv .  
E e  Carpinu s b ehilus j uv. 

F e s t u  c o - B r o m e t c a  
Eua(C) 
Eua(M). 
Ee 
Ee( C) 
Eua(M) 
Eua(M) 
sM(Ec) 
Eua(C) 
Eua(M) 
E(M) 
Eua(C) 

Campanula sibirica 
Salvia verticillata 
Onobrychis viciifolia 
Achillea coliina 
Euphorbia cyparissias 
Galium vcrum 
Teucrium chamaedrys 
Thymus marschallianus 
Plantago media 
Dianthus carthusianoru m 
Festnea rupicola 

A r r h e n a t h e r e t e a és kisérő-faj ok ; u n d  Bcgiciter 
H Cp Vicia eracea 
H Eua Knautia arvensis 
H Eua(M) Pimpinella saxifraga 
H Cp Agrostis tenuis 
H Eua Festnea pratensis 
Th Eua(M) Centauriuru urubellatu m 
Phm Eua(M) Prunus spinosa 

+ 66 faj kis állandósági értékkel 
66 Arten mit geringer Steti gkeit 

A felvételek helye és idej e :  

+ - 1  
+ - 3 

+ 
+ - 1  

1 - 2 

+ 
+ - 2 
+ - 2 
+ - 2 

+ 
+ - 1  
+ - 2 

+ 
+ 
+ 

+ - 1 

+ 
+ 
+ 

+ - 2 
+ - 1  

+ 
+ - 1  

26 

I I  
I I  
l i  
I I  
I I  

I I  
I I I  

I I  
I V  
I I  
v 
I I  

I I I  
I I  
I I  
I I  

l l  
l l l  
I V 
I V  
I I  
I I  

I I I  

Ort und Dátum der Aufnahmen : 1 .  Abis, 7 6 . V I I . 8 ; 2 .  Albis, kőbánya, 77 . V I I I . G ;  3 .  Mikóúj 
falu - Erperj es; 77.V I I . 21 ; 4. Zoltán, Szabj a,  7 7 .  V I I . 2 7 ; 5. Dálnok Kanta, 7 7 . IX . 1 0 ;  6 - 8, 
Málnás, Zabkert, 78. V I II .  30 ; 9 - 1 0.  Málnás, H erce-vár, 7 8 .  V I J I . 30 .  

Tabelle 4 .  sz táblázat 

TRIPOLIO (medii) - GE RANIE T UM SANG UINEJ Kovács S . 7 9 .  
(5 felvétel alapj :ÍU. Von 5 Aufnahmen) 
Boritás - Deckungsgrad : 60 - 100 % 
A felvetel m2 - ben - Grösse der AufnahmefHi.che 
Tengerszintfeletti magasság - Höhe ü.M. 7 5 0 - 900 
Kitettség - Exposition : S, SW, SW, S,  W 
Lej tő - Ncigung : 25 - 45° 
H E(sM, C) Geraniuru sanguineuru 
H Eua(M) Trifolium medium 
Phn Ec(:tvJ) Cytisus lencotrichus 

TH-H 
H 
H 
H 
II 
H 
H 

G e r a n i o n  
B-Pa 
Eua(M) 
Ec(M) 
C p 
Eua(M) 
Eua(M) 
Ee( l\ I) 

s a n g u i n c i  
Verbascum chaixii,  austriacum 
G alium crcctum 
Trifolium alp cstrc 
Calamin tha clinopodium 
Hypcri c u m  p erforatu m 
Fragaria viridis  
Coronilla varia 

100 - '100 m 2  
lll 

AD K 
2 - 3 v 
2 - 4 I V 
+ - 2 v 

+ - 1 v 
1 I I I  

+ - 1 I l f  
-r- �- :1 I V  

+ I I  
l 

T I I  
1 - :3 I I  



H 
H 
Th 
H 
H 
H 
Th 

E(M) 
Eua(M) 
Ec(sM) 
Eua(C) 
Eua(M) 
Eua(M)C 

Cynanchum vincetoxicum 
Solidaga virgaurca 

sM 

Torilis arvensis 
Poteutilia rccta 
Ori ganum vufgure 
Anthetnis tincto ria 
Silene armeria 

Q u c r c e t e a r o b o r i - p e t r a e a e  
H Eua(C) Calamagrostis arundinucea 
Phn Ec(se) Cytisus nigricuns 
H E(M) Campanula p ersicifoli a 
H Eua(M) Betonica officinalis 
H Eua(M) Digitalis grandifiora 
H Alp-Crp Achillea distans 
H Cp Hicracium urubellatum 

H Eua(C) Libunotis montana 
H Eua(lVI) Sedum maximum 
H Eua Salvia glutinosu 
Phm E CoryJus avell ana 
Phm Ec(M) Quercus petraea j uv. 
PhM Ee Fagus silvatica j uv.  
Phm E(M ) Q ucrcus robur j u v.  
Phm Ee C arpinu s betuJus j uv. 
Phm Eua(M) Frangnia alrms 
H Euu(M) Inula salicina 
H P-M Lysimachia punctata 
H(Ch) Eua(M) Visearia vulgaris 

H(Ch) 
Th 
H(Ch) 
Th-H 

J-[ 
H 
H 
H(Ch) 
H 
Th 
H 
Th 

F e s t u  c o - B r o m c t e a  
Eua(M) Brachypodium pinnatum 
Euu Viola hirta 
E ua(M) Silene vulguris 
E u u  Trifol i u m  uurcum 

M o l i n i o  - A r r h c H a l h e r c l c a  
Cp Vicia eracea 
Cp Agrostis tenu is 
Eua Pou angu stifol ia 
Cp Artemisia vulguris 
Eua Tanacetum vulga rc 
E u u  Galcopsis ladanum 
Eua(M) Linaria vulgaris 
Eua Myo sotis arvensis 

+ 3 8  faj kis áll andósági értékkel 

és kisérők ; und 

38 Arten mi t  geringer Stctigk cit 
A felvé telek helye és idej e :  . 

a ag 

+ I I  

+ IV 
+ I I I  
+ I I 

+ - 1 I I 
2 II 

+ - 2 I I I  

+ I I I  
+ - 3 I I I  

+ I I  
+ I I 

+ - 1 I V 

+ IV 
+ I I I 

+ I I  

+ I V 

+ I I  
+ - 1 I I  
+ - 1 I I I  

+ - 1 I I 
+ - 2 II 
+ - 1 I I I  

+ I I 

+ I I  

+ J I  

+ I I  

1 - 3 v 
+ - 1 I V  

+ I I I  
+ - 2 I I I  

Bcgleitartcn 
+ ll 

+ - 1 I V 
+ - 1 v 
+ - 1 I I I  

+ I I I 
+ I I I  

+ I I I 

+ I I  

Ort und D atum der Aufnahmen : 1 , 2 ,  3 ,  4 .  Bükszad, Zsombor - p .  7 7 . V I I I . 2 7 ; 5 .  Torj a - p .  
völgye, 7 6 . V I . 2 7 .  

4 .  Trifol io (m edi i )-G eran i eiwn sangu ine i  Kovács S .  79. 
A növényegyüttest a büksz ádi Zsomb o r- patak völgy meredek , déli kitet

tségű lejtőjén i rtuk le , ott alakult ki kocsányos és kocs ánytalan tölgyes tar
v ágása nyomán,  andezittörmelék talajon .  A Geran ion sanguine i  csoportra 
jellemz() fajokon kívül a hegyvidéki tölgyesek jellegzetes fajai vannak jelen 
(4. sz. tábl ázat) . 
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IV. A NÖ VÉN Y TA KARÓ D INAMIKAJA ÉS AZ EMBERI 
BEA VA TKOZA S 

28 

A Bodoki hegység növénytakarój ának tanulm ányoz ása közben azt is 
figyelemmel kisértük , milyen sp o ntán és antropogé n v áltoz ások zajlottak, 
zajlanak abban. 

Az ártéri erdők irtása nyomán az ott kialakult növénytakaró az időszakos 
és ritmikus áras ádok , a lerakott hordalékok és  a vízszínt esése következtében 
bonyolult változ áson ment át .  A füzesek irtása nyo m á n  kez detben bőséges 
pangóvizet igénylő ,  majd higromezofita fajok települ nek b e , kedvező körül
ményeket teremtve a mind nagyobb számban beteleped ő  és egyre több teret 
hódító mezofitáknak. A hajdani árterületek j av arészét argárterületekké 
alakították , ennek eredményeként a spontán növé nyezet  elszegényedett, 
vagy tel jesen el is  tünt. 

Az elődombokon és a hegyl ábakon ,  a valamikori k o cs ánytalan tölgyesek 
helyén (déli , délnyugati lejtőkön) az i ntenziv legeltetés sei gyepek alakultak ki ,  
ho l  a Fesluca {rupicolae)- Brachypodietum pinnati , Agrostio-Festucetum rupi
colae és Bothriochloetum ischaemi társul ások v áltották egy m ást.  Végül e lerom
lott, j obb ára a Bothriochloa ischaemum faj uralta gyepekbe betelepedett és 
elszaporodott a boróka és a kökény b okor,  társulva galagony ával. E jelenték
telennek tűnő növényegyüttes (b oz ót) a talaj megk ötésében és a visszaerdő
södésben j átszik szerepet. 

A bükkösok tarvágása után szabaddá vált gazdag tala jon  buja gyom
társulások alakulnak. Amennyiben ezek életébe nem avatkozik be - pl 
legeltetéssei - az ember, a jobbárá l ágysz árúak alkotta  n övényzetet fássz á
rúak , cserjék és fák fiatal hajtásai  cserélik fel . Áthatolhatatlan Rubus sp . ,  
Ribes sp . ,  Cor ylus avellana, Betula verrucosa, Pop ulus iremula, Salix caprea , 
Sambucus racemosa, Daphne merezeum, Carpinus betu lus , Fagus silvatica -

sarjerdő alakul ki , melynek nyom án egy-két évítzed alatt visszaalakul a bükk ös.  
A m ásik v áltoztban a visszaerdősödés folyamata s okkal bonyolultabb ; 

azz á teszi az emberi beavatkoz ás . Itt a tarv ágas nyo m án kialakult gyomtár
sul ásokat (Epilobio- Senecietum, Calamagrostetum epigeii ) kezdettől fogva 
legeltetik ,  minek következtében sarjerdő helyett Agrostis tenuis -Fes tuca 
rubra gyepek alakulnak . Hegyvidéki legelőink legj obb táp erőt, legtöbb b io
massz át biztosító gyeptársul ása ez , mely a Bodoki hegység területén (valamint 
m ás hegyvidékeinken is) sok sz áz négyzetkilóméternyi területet borít. Ez a 
zonális Agrosii-Fesiuceium rubrae montanum Csűrös et Resmerita néven ismert 
gyeptársul ás j ól alkalmazkodott lombhullató erd őink által ában sekély , enyhén 
savanyú, vörösbarna erdei talajaihoz és  az adott ökol ógiai visz ony ok között 
aránylag jó minőségű takarm ányt szolgáltat. Vidékünkön  hatalmas területeit 
legeltetik.  Ésszerű , körültekintő , sz ámításon és megfigyelésen alapuló megter
heléssei és gondoz ással évtízedeken át fenntartható fűhozama, k örültekintő 
legeltetése nem vezet gyors leroml ás ához. Megfelelő körültekintés és gondo
z ás híj án ,  elsősorban a túlzott megterhelésre érzékenyen reagálnak,  leromlanak . 
Egyrészt talajukban, m ásrészt azok k özvetlen felszínén ,  a gyepszintben ,  
később a növénytársul ás összetételében olyan struktur ális változ ások állnak 
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Fig.  2 - Succesiunea asociatiilor in Muntii Borloe 
-- succesiunea spontana, regenerarea directa a padurii (cercul mic) 
- succesiunea antropo-zoogena !?i spontana (cercul mare) 

Növénytársulások sz ukcessziója a Bodoki hegységben 
- spontán szukcesszió, az erdö közvetlen regenerálódása (kis kör) 
- antropo-zoogén, majd spontán szukcesszió (nagy kör) 

Die Suliz ession der Pflanzengesellschaften im Bodoc-Gebirge 
- spontane Sukzess ion, direkte Regenerierurg des Waldes (kleiner Kreis) 
- anthropo-zoogene und teilweise spontane Sukzession (grosser Kreis) 

be, melyek részleges vagy tel jes elszegényedésüket eredményezheti . A megeröl
tetett és tavasszal tul korán kezdett, szünet nélkül késő őszig tartó legeltetés
sei ,  állandó tapos ással tömítődik azok tala ja .  Az ilyen tala jban egyre kevesebb 
a levegő , megváltozik a bakterium- és gombaflóra , lelassul az avar leboml ása. 
Ennek eredményeként a talaj  felszínén olyan p árnaréteg alakul ki ,mely 
szivacsszerűen sz ív ja magába és tárol ja  a vizet. Az így keletkezett új feltételek 
kedvező körülményeket teremtenek egy újabb , nem kivánt gyepalkotó faj ,  
a szőrfű {N ard us s tr i cta ) egyre tömegesebb betelepedésének. Mindezt sietteti 
az a tény is ,  hogy -az új körülmények között - a j ósz ág kénytelen a legap-
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róbb részletekig elfogyasztani a sz ám ára kedvező édes  füveket (Fes tuc a 
rubra ,  Agros lis ten u is ,  Tr ifol ium sp . ) ; ezek versenyképessége tehát null ára 
csökken. 

A legelőgaz das ágilag értékes fa j ok helyét tehát a szőrfű fogl al ja  el , mely
nek az új feltételek roppant kedveznek, optim álisak . Gyepünk ,  mely evtíze
deken át biztos takarmányforrásunk volt,  átstrukturálódott. ú j gyeptársul ás
sal állunk teh át szemben ,  melyet az uralkodó  szőrfű és a még sz ámottevő 
mennyiségben jelen lévő vöröscsenkesz fa j ok ny omán N ardo-Fes tu cetum ru brae 
Maloch 32-nek neveztek . 

E társul ás uralta gyepek intenziv legeltetése folytán egyre kihangsúly o
zottabb ,  domináns szerephez jut a vöröscsenkesszel szemben  a szőrfü . Utóbbi 
tömeges elszap orod ás át az előbbi fa j szelektiv legeltetése i s  segíti ; a két f a j  
konkurenciaharc áb ól a z  utóbbi kerül k i  győztesen.  S b ár a szőrfű alacso ny 
tápértékű gyepét is legeli , (kénytelen legelni !) a j ószág, tarTa r ágni éppen  
kellemetlen íze é s  érdessége miatt nem tudja .  Az  évente marad ó  és egyre h al
mozódó  avar éppen a lebomlás l assús ága miatt egyre vastagabb tőzeges p ár
n ává  alakul .  Ezt a gyepfázist ú jabb növénytávsul ás , a N ardetum str i ctac 
montan um (Sillinger) D omin 39 jelz i . Ebben egyre kevesebb  a résztvevő faj o k  
sz áma é s  megv áltozik a z  azok közti mennyiségi arány i s .  C sökken a legelő
gazdas ági szemp ontb ól hasznos fajok számaránya is. A gyep sil ánnyá ,  érték
telenné v álilc 

A v ázolt antrop o-zo ogén hatások által ir ányított Je roml ási folyamat 
azonban itt sem áll meg.  A szörfű egyhangú gyepébe a mi sa j átos pedoklima
tikus viszonyaink között esetenként törpecserjék , áfonyafajok  ( Vaccin ü zm 
m yrti llus és V. v i tis- i daea ) vagy sédbuza (D eschamps i a  caesp i tasa )  telepszik , 
tov ább ro ntva a gyepminőséget .Az  sem véletlen hogy p o nt ezek a fa j ok képesek 
megbo ntani a szőrfűgyep tömöttségét, oda be tudnak telepedni .  Mindkét 
faj betelepedésének kedvez az év nagyrészében vízzel gaz dagon  átitatódott 
talajfelszíni gyepszint. A D eschamps ia-inváziót segítette a hetvenes évek 
csapaelekb ősége is. 

Az ú j ,  egyre nagyobb területeket ural ó gyepet alig legeli a j ósz ág, az foko
zatosan mentesül az antrop o-zoogén megterhelés al ól . A felhalmoz ódó szerves 
korhadék , egyre vastagabb gyepszint mi att zsombékoss á is  v álik a legelőte
rület. Azt is megfigyeltem,  hogy e gyepekbe szívesen betelepszik a boróka 
(Juniperus commun is ) i s ,  alkot a szörfűvel ,  áfany ákkal k özösen ú jabb társu
l ást, a Jun ip ero (comm un is )-Nardeium Kovács S .  et Csűrös I .-t .  Ennek kevésbé  
elterjedt "valtozata" a B odoki  hegységben a Vacc in io-Jun iperelum commun is 

Kovács S. 79 asszoci áci ó . Itt a két domináns faj (bo róka és áfonya) ural j a ,  
k övetkezésképpen árnyékol ja  is  a szőrfű-gyepet, minek k övetkeztében a fényi
gényes Nardus eliminál ódik. A felszabadult felületeket néhány nitrofil fa j  

( Urtica dio i c a ,  Ep i lo b i um angust i[o l i um ) foglal ja  el . Ezeket az együtteseket 
m ár nem tekinthetj ük legelőknek , Ezek az erdő u jbóli betelepedése felé nyí
tanak kaput. Ide egyre tömegesebben  telepszik be az tán a közönséges ny í r , 
rezgőny ár, később a gyerty án és a bükk , a kecskefűz . Oly a n  fa j ok telepdnek 
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ide , mint a Genista t inctor i a ,  Gal ium verum, Anemone  n emoros a ,  Viola s i lves
tr is , Asp erula odorata,  stb . ,  jelezve a bükkös visszatelepedésének első fázis át .  
Ez m ár a Junipero-Betuletum Gergely et al . 73 átmeneti társ ul ás ,  melynek 
ny om án rendszerint a Luzu/o (luzulo i des )-Fagelum Z óly . 55 bükkös záró 
(kl imax) társul ás bontakozik ki . 

DIE FLORA UND VE'GETATION 
DES BODOC-GEBIRGES (KREIS COVASNA) 

Mit den Forschungen zur Flora und Vegetation des Bodoc-Gebirges 
wurcle eine Vertiefung der floristis chen und phytocoenologischen Kennt
nisse des Gebietes angestrebt , wobei auch die geographischen, geologi

schen, klimatischen und ökologischen, die Vegetation be einflussenden 

Verhaltnisse berücksichtigt wurden . 

Ein aufrichtiger Dank gebührt Herrn Professor Dr. Doz. Stefan 
Csürös (Cluj -Napoca) für die grosszügige Unterstützung , die er mir bei 
den Forschungen und dem Zusammenstellen der Arbeit zuteil werden 
li ess . 

Der Aufbau der Arbeit geht aus folgender Einteilung hervor : 
Einleitung 

I. Physisch-geographische Beschreibung (Umgrenzung des Gebietes , 

geologische,  orohydrographische, klimatische und pedologische Ver

haltnisse) . 

I I .  Geschichte der botaniseben Erforschung des Gebietes 

rii. Die Flora des Bodoc-Gebirges 
A.  Darstellungsmethode der Flora und Abki.ü·zungen 
B. All gemeine Kennzeichnung der Flora 

l. Taxonomisch-systematische An alyse 
2 .  Floristische Seltenheiten 
3 .  Analyse der Lebensformen 
'1 . Analyse de Geoelemente 
5. Ökologische Analyse 
6 .  Betrechtungen über die floristische Eingliedlerung 

C. Aufzahlung der systematischen Einbeiten 
D. Die ökonomische Bedeutung der Flora 

IV. Die Vegetation des Bodoc-Gebirges 
A. Die Entwicklung der Vegetation 

B .  Allgemeine Beschreibung der Vegetation 
C. Übersicht der Pflanzengesellschaften 
.D . Bes chreibung der Pflanzengesellschaften 

V. Dynamik der Vegetation 
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VI. Vegetation und Einfluss des Menschen . Natur- und Umweltschutz
probleme 

VII. Schlussfolgerungen 
Bibliographische Auswahl 

I. PHYSISCH GEOGRAPHISCHE VERHALTNISSE 

Das Bodoc-Massiv ist ein südlicher Auslaufer des südlichen Ciuc
Gebirges. Im Osten wird es von der Graben-Senke Tirgu Secuiesc-Boro!?
neul Mare durch sanft abfallende Range begrenzt. Im westlichen Teil, 
zwischen Bicsad und Olteni bildet das Olt Tal die Grenze, wahrend sich 
südlich von Olteni, wie ein Langstrichter, der tektonische Korridor von 
Cimpul Frumos einschiebt. Die Nordgrenze zieht sich entlang der sürl
lichen Auslaufer der vulkanischen Gruppe von Ciomad bis zum Puciosu-

. Gebirge und von hier ü ber eine orographische Linie, die durch Tetele 
(1 173  m) - Dl. Frumos (1 1 33  m) geht. Die vulkanischen Kegel von Cio
mad--Puciosu bringen eine relative Strukturunterbrechung in die Land
schaft, wodurch das Bodoc-Gebirge als ein von der restlichen Flyschkette 
abgetrenntes Gebirgs-Massiv dasteht. Im Süden schliesst das "Tor von 
Reci" das Massiv mit seinen gesunkenen Blocks ab . 

Das Bocloc-Gebirge besteht vorwiegencl aus barremisch-aptischen 
Formationeu des "Bocloc Flyschs", der lithologisch gesehen ein schie:frig
sandsteinartiger und sandsteinartiger Flysch ist. Im östlichen Teil 
schliesst s ich ein Streifen von albisch-vranconischen Sand-Kalkstein
Konglomeraten an, wahrend in der Norclwestecke, zwischen Malna� und 
Bodoc, ein Streifen von Sinaia-Schichten (Sandstein, Mergel, Mergel
Kalkstein . Breccien) Z\vischen die kalJ.l:haltigen Sandsteinformationen , 
m::--rgelhaltigen Schichten und Mergelkalk eingeschoben ist. 

Die allgemeine Orographie des Bodoc-Gebirges tragt die Spuren 
einer ursprünglichen dislokativen Tektonisierung. So ist auch die Lage 
(intrakarpatisch-halbinselartig) und allgemeine Form eines langezogenen 
Rückens , unmittelbar durch die tektonische Form des intrakarpatischen 
SenkenkomDlexes von Bra�ov-Baraolt-Tírgu Secuiesc bedingt. 

Die westlichen Auslaufer des Massivs werden von einigen tiefen und 
Imrzen Talern durchschnitten, die die Entwicklung einer grossen Zahl 
von vorwiegend Nord- und Süd ausgerichteten Hangfiachen gefördert 
haben. Diese haben ihrerseits Differenzierungen im Lokaiklima bedingt, 
die durch Unterschiede in Sonneneinstrahlung und Schattenverhaltnis
sen zum Ausdruck kommen. An den östlichen Auslaufern des Massivs 
treffen sich mehrere Taler mit südlicher Ausrichtung, j a  sogar ganze 
Sekundartaler mit Meddianachsen, in denen die Sonneneinstrahlungs
Schattenverhaltnisse eigene Kenuzeichen haben . 

Die OberfHiche des Bocloc-Massivs lasst sich in drei orographische 
Stufen einteilen, von clenen auf der höchsi:en der Hauptkamm und einige 
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höhere Erhebungen eine absolute Höhe von über 1000  m erreichen . Die 
Höhenstufe von 800-1 000 m umfasst den Grossteil der sekundaren und 
einige isolierte Rücken. Zwischen 600-800 m Höhe gruppieren sich die 
peripheren Bergauslaufer. 

Die orographischen Bedingungen pragen das Klima des Bodoc-Gebir
ges als solches niedriger Gebirge und die Vegetation pdigt es als ein 
Waldklima. Sornit ist das Klima des Bodoc-Gebirges das solche von bewal
deten Mittelgebirgen . Die Lufttemperatur kennzeichnet sich durch eine im 
Vergleich zu den Berg- und Hochlandgegenden langere Dauer der niedri
gen Temperaturerr und durch j ahrliche und tagliche Schwankungen, die ge
ringer sind als in diesen . Die Jahresmittelwerte der Temperatur halten sich 
auch auf dem Caroineni-Gipfel über Null (4° C) , bleiben aber bei 6 ,73°  C 
(Cernat) und 7 , 60 ° C (Sf . Gheorghe) in den Randgebieten . Temperaturum
kehrungen sind haufig.  Die niedrigsten Temperaturerr werden im Januar 
verzeichnet u . zw. mit Werten, die zwischen -5 ,3 ° C in Carpineni, -5° C 
(Micfalau) und -5 , 2° C (Cernat) schwanken. Die höchsterr Temperaturerr 
l< önnen im Juli verzeichnet werden (1 3 , 5 °  C - Carpineni , 1 5 , 5 °  C -
Cernat und Tg. Secuiesc) . Der erste Reif fallt in der Senke zwischen dem 
1 1 .  und 20. September und der letzte zwischen dem 1 1 .- 1 2 .  Mai . 

Die relative Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 7 2-880/0 ; die 
höchste Bewölkung ist 6 , 7-7,0 im Marz , November und Dezember, wah
rend die geringste (5) im August verzeichnet werden kann. Die mittlere 
Zahl der heiteren Tage schwankt zwischen 1 0 0 (j n  den Randgebieten) 
und 80 Tagen (im zentralen Teil des Massivs) . Die mittlere Dauer der 
Becleckung betragt 1 60-1 8 0  Tage im Jahr. 

Der Mittelwert der j ahrlich fallenden Niederschlagsmenge ist 
49 1 , 7 mm in Tg . Secuiesc, 9 6 4 , 5  mm auf dem Carpineni Gipfel . Ihre 
Gebietsverteilung ist unregelmassig, aber mit Höchstwerten im nördlichen 
Teil des Massivs . Die durchschnittlichen Höchstwerte werden in den zen
tralen Teilerr des Gebirges im Juni und in den Randgebieten im Juli 
verzeichnet. Regentage gibt es 1 00-130 pro Jahr, wahren d die Schnee
decke durchschnittlich 80-1 60 Tage liegt. 

Der vorherrschende Wind ist der Nemere . ein Zweig des Crivat, der 
hier in nordöstlicher Richtung weht. Die Westwinde, die von den Gebirgs
ketten des Per$ani , B araolt und der südlichen Harghita gehemmt werden , 
gelangen in das Gebiet als Höhenwinde. Einen besonderen Einfluss haben 
die relatív kalten Luftströmungen, die aus der Ciuc-Senke durch das 
Olt-Tal in die Tu�nader Enge gelangen . 

Die wichtigsten zonalen Bodentypen des Bodoc-Gebirges sind Para
Braunerde-Böden, Fahlerde , sowie eu-mesobasische Braunerde- und saure 
Braunerdebö d en.  Im Nerden des Massivs (Puturosu) sind einige intra
zonale Böden auf Andesit und Übergangstypen von diesen zu den zona
len, sauren Braunerde-Böden anzutreffen. Diese treten im Bodoc-Gebirge 

zwischen 580-1 240 m Höhé auf. 
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II .  GESCHICHTE DER BOTANISCHEN ERFORSCHUNG 
DES GEBIETES 

Die ersten floristischen Angaben aus d em nördlichen Teil des U nter
suchungsgebietes stammen von J. Chr . Baumgarten ( 1 8 1 6) ,  Ferdinand' 
Schur ( 1 857 ,  1 859 ,  1 866) ,  Fr. Fronius ( 1 858) und M. Fuss (1 8 66) . Die ver
öffentlichte,1 Angaben beziehen sich grösstenteils auf den S ankt-Annen
see (Lacul Sf. Ana) , Moho9 und Ciomad, ein Gebiet, das in der Fachlite
ratur des 1 9 .  Jahrhunderts unter dem Namen "Büdös" angeführt wird. 
In vorliegender Arbeit wurden nur diej enigen Angaben aufgenommen, 
die sich mit Sicherheit auf das untersuchte Gebiet beziehen. Von den 
durch V. Borbás, F. Pax, S. Jávorka, Gy. Butujás, E. I. Nyárády, A. Boros 
und J. Bányai über die Kormophyten veröffentlichten Angaben wurden 
auch nur j ene in Betracht gezogen, bei denen es sich mit Sicherheit um 
Fundorte und Toponyme des Untersuchungsgebietes handelt. Die Anga
ben von K. László nahm R. Soó (1940 ,  1943) in seine Arbeiten auf. 

Weitere floristische Beitrage stammen von J .  Csapó (1 942) und 
J. Keller ( 1 944) ; Moose veröffentlichten I. Igmándy ( 1 943)  und A .  Boros 
( 1 942,  1 951 ) ,  Makromyzeten aber Gy. Istvánifi ( 1 8 9 9) ,  L. I-lollós ( 191 1 ) 
und J. Bánhegyi (1942) . 

Nach dem zweiten Weltkrieg unternahmen E. Pop und Mitarbeiter 
V. Soran, B.  Diaconeasa, N. Bo$caiu und V. Codoreanu Forschungerr in 
den Torfmoorgebieten der Gegend ( 1 954, 1 960) .  K. László sammelte und 
veröffentlichte Makromyzeten ( 1970 ,  19 72,  1 974-75) ,  wahrend die Heil
pflanzen von einer Forschergruppe des Instituts für Medizin und Phar
mazie aus Tg. Mure9 unter der Lei tung von G. Rácz ( 1 9 7 1 ,  1 973) unter
sucht wurden. Dabei konnte auch eine floristische Liste für den gesamten 
Kreis zus ammengestellt werden ( 1 9 73 ) . Den Eiszeitrelikten schenkte be
sonders Fl . Ratiu ( 1973) Aufmerksamkeit. 

Geobotanische Untersuchungen über das Bodoc-Gebirge wurden von 
St. Csürös ( 1960) ,  I .  Gergely, I .  Füzi und A .  Márton (1 973) unternommen. 

III. DIE FLORA DES BODOC-GEBIRGES 

A Darstellungsmethode 

Die Flora des Bodoc-Gebirges umfasst ungefahr 1 200 Arten und 
infraspezifische Einheiten von Kormophyten . Für eine vollstandige Er
fassung wurden in erster Reihe die bibliographischen Informationerr zu 
Rate ,gezogen . Zur Überprüfung der bibliographischen Angaben und Iden
tifizierung der gegenwartigen Flora, wurden wahrend sechs Jahren, d.h.  
von 1 9 73-1 978 ,  ungefahr 200 Gelandefahrten unternommen, deren Er
gebnis Pflanzen Hi r 3000 Spannbogen, cea 1 20 Moosproben und 250 Prbi
parate von Grosspiizen waren. Diese Belege befinden sich in der natur-
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wissenschaftlichen Abteilung des Kreismuseums Covasna in Sf. Gheorghe.  
Zur genauen Bestimmung der Pflanzen wurden neben der einschlagigen 

· Fachliteratur auch Herbarbelege aus dem Herbar der Universitat von 
Cluj -Napoca, j enern vom Botaniseben Lehrstuhl der Universitat Bra9ov 
und aus den Sammlungen des Covasnaer Kreismuseums in Sf. Gheorghe 
eingesehen. Die Bestimmung der kritischen Arterr überprüften Professor 
Dr. Doz. Stefan Csűrös, Dr. I. Gergely (UniversWit Cluj -Napoca) und 
Dr. M. Daneiu (Universitat Bra9ov) . Die Moose bestimmte Professor Dr .  
Doz .  Traian I. $tefureac . 

Die Aufúihlung der systematischen Einbeiten wurde nach dem 
System der "Flora R.S.R." L-XII. Band vorgenommen, wobei die No
menklatur entsprechend den im XIII.  Band der "Flora R.S.R." enthal
terren und den von C. Váczy ( 1 972, 1 9 73) vorgeschlagenen Berichtigungen 
geandert wurde. . 

Die Arten, sowie auch die baufigeren und wichtigen infraspezifischen 
Einbeiten werden biologisch, durch ihre Lebensformen, phytogeogra
phisch durch die Geoelemente, ökologisch durch die Feuchtigkeits- (U) , 
Temperatur- (T) und Bodenreaktions- (R) Kennzahlen gekennzeichnet .  
Zur Darstellung der coenologischen Eindung der  Arterr werden die je
weiligen coenologischen Einbeiten angeführt, für die die Art charakte
ristisch ist oder eine grössere Affinitat aufweist, was auch die Gesamt
heit der Standortsbedingungen widerspiegelt . Auch wird die praktische 
Bedeutung der einzelnen Arterr angeführt. Die Verteilung der Pflanzen 
im Gelande ist (nach I. Pop, 1968) mit gemein, haufig, vereinzelt, selten 
und sehr seiten bezeichnet worden. Die vereinz·elt vorkommenden, sei
terren und sehr seltenen Arterr hat der Verfasser mit Hilfe des Universal 
Transverse Mercator (U.T.M.) Kartierungssystems und dem biokartogra
phischen Kodex (A . Lehrer, 19 77) dargestellt. 

• Für jede Art wird auch die Chromosomenzahl nach den Angaben 
von I .  T. Tarnavschi ( 1 947) ,  R.  Soó (1965-73), N.  Bo$caiu ( 1 9 7 1) ,  Gh. Di
horu ( 1 975)  angeführt, wobei diese Arbeiten auch die von A .  und D. Löve 
( 1 9 6 1 ) veröffentlichten Ergebnisse umfassen. 

B. Die allgemeine Charakteri sierung der Flora 

Die Kormophytenflora des Bodoc-Gebirges umfasst 1057  Arten, 66 
Unterarten und 22 Hybride. Diese Zahl wird durch 201  Makromyzeten 
und 94 Bryophyten erganzt, so dass insgesamt 1 440 Arten und Unterarten 
aufgezahlt werden. 

Von den seltenen und bis dahin aus dem Bodoc-Gebirge nicht be
kannten Arten, verdienen erwahnt ·zu werden : Ophioglossum vulgatum, 
Botrychium multifidum, Pinus silvestris (spontan) , Saxifraga aizoon, Ribes 
nigrum, Patentilla anglica, Cytisus heuffelii, Seseli varium, Primula leu
cophylla, Pyrola chlorantha, Chimaphila umbellata, Fraxinus ornus, 
Scorzonera purpurea, S. parviflora, Echium russicum, Valeriana tripteris, 
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Phyteuma orbiculare, Cirsium pannonicum, Taraxacum palustre, Hiera
cium transsilvanicum, Malaxis monophyllos, Nigritella rubra, Epipogium 
aphyllum, Cypripedium calceolus, AZZium oleraceum, Carex diandra, C. 
disticha, C. pendula, Sphagnum magellanicum, Helodium Zanatum. 

Der Beitrag des Verfassers zur Vervollstandigung des Floreninven
tars des Bodoc-Gebirges umfasst 9 1 7  Kormophyten. 

Die Verteilung der Arten nach Lebensformen, Geoelementen, sowie 
ihre ökologischen Kennzahlen (U = Feuchtigkeit, T = Temperatur, 
R == Bodenreaktion) sind unentsteh�nd zusammengefasst. 

Aufgrund neuerer Untersuchungen von C. C. Georgescu, N. Donita 
1 9 6 5  wírd das Bodoc-Gebirge ín die Karpatische floristische Unterregion, 
Südostkarpatische Provinz und innerhalb dieser in das Gebiet der Ost
karpaterr und des Karpatenbogens eingegliedert. 

D. Die ökonomische
. 

Bedeutung der Flora 

Die 1 440  im Bodoc-Gebirge aufgefundenen Arten sind biolagisch und 
ökonomisch, von Bedeutung. Diesen Reichtum schatzen wir als 
primaren, d.h. als Grundwert ein, der durch seine Erneuerung und 
jb1hrlichen Wachstum eine bedeutende Genenreserve und solche lebender 
Masse darstellt. Schutz und Haushalt dieses Genofonds gehören zu den 
wichtigen Bestrebungen der Wirtschaft unseres Landes . Die Nutzung und 
Ausbeutung der Waldgebiete ist eine der Hauptquellen in der ökonomi
schen Auswertung der Flora. Jene 20.000 Hektar Wald (Eichen-, Buchen
bestande u.a.) des Untersuchungsgebietes sind in standiger Rodung und 
Erneuerung einbegriffen. 

Die ausgedehnten Grünlandgebiete (Wiesen und Weiden) des Bodoc .. 
Gebirges sind' eine wichtige Grundlage für Weide- und Landwirtschaft, 
wobei sie 60 o;0 des Viehfutters liefern. In den Varbergen und der mon
tanen Stufe des Bodoc-Gebirges schützen die natürlichen Grünlandge
sellschaften vor Bodenerosion. Aligemein verbreitet ist die extensive Be
weidung. Durch diese billige Nutzung werden die Kosten der aus der 
Weiclewirtschaft hervorgegangenen Produkte herabgesetzt. In den letzten 
Jahren begannen Versuche zur Verbesserung der Bergweiden durch An
wenclung künstlicher Düngemittel. 

Die Heilpflanzen des Bodoc-Gebirges wurden qualitativ und quanti
tativ von den Fachleuten des Instituts für Medizin und Pharmazie Tg. 
Mure9 (G .  Rácz und Mitarb. 1973) untersucht. Die vielen Heilpflanzen 
(über 1 50 Arten) spielen eine wichtige biogenetische und praktische Rolle. 
Vor diesen schlagen wir zum Heilpflanzenanbau folgende Arten vor : Va
leriana officinalis, Lysimachia vulgaris, Saponaria officinalis, Hypericum 
perforatum, Frangula alnus, Eryngium planum, Carum carvi, Angelica 
arc hangelica und Vinca minor. Auch werden in der. ausführlicheren Arbeit 
�ie taxischen Pflanzen des Bodoc-Gebirges angeführt. Zahlreiche Immen-
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blumen sicbern im Bodoc-Gebirge Ernabrung und Ertrag der Bienen. 
Auch gehört heute das Sammeln von Früchten spontaner Pflanzen und 
von Makromyzeten zu den Saison bedingten, aber standigen Beschafti
gungen der einheimischen Bevölkerung. 

IV. DIE VEGETATION DES BODOC-GEBIRGES 

A. Methodologische Erwagungen 

Als Grundeinheit in den Vegetationsforschungen wurde die Assozia
tion in der Auffassung der Braun-Blanquetschen Schule angesehen, die 
von Al. Borza auf die hiesigen Bedingungen angepasst wurde . Ferner 
wurden auch die in den Arbeiten von St. Csűrös , L Resmeritc'í (1962) , 
Al. Borza, N. Bo�caiu (1965) ,  Gh. Anghel, M. Ravarut, Gh. Turcu (1971) ,  
M. Csűrös-Káptalan (1976) enthaltenen Grundprinzipien berücksichtigt .  
Die quantitatíve Einschatzung der coenotischen Werte der Pflanzen wurde 
nach Braun-Blanquets Abundanz-Dominanz-Skala vorgenommen. 

Um pflanzengeographische und biologische Eigenhei ten der einzelneu 
Pflanzengesellschaften hervorzuheben und zu unterstreichen,  wurde der 
Arrteil der Florenelemente und Lebensformen am Aufbau der Gesell
schaft prozentuell errechnet. 

B . Allgemeine Beschreibung der Vegetation 

In elem zum Karpatenbogen gehörenden, 400 km2 umfassenden Unter-
suchungsgebiet sind zwei Vegetationsstufen gut voneinander abgegrenzt : 

- die Stufe der Traubeneichenwalder zwischen 600-800 (1 070) m ;  
- die Buchenstufe z'wischen (600) 800-1 240 m .  
Die Vegetation der Traubeneichenwaldstufe weist gegenüber jener 

der Buchenwaldstufe einige Eigenheiten auf. Erstere e.rstreckt sich vor 
allem über die südlicherr Teile des Massivs , wo sie die unteren West- und 
Südwesthange (seltener die Osthange) umfasst und von Bestanden des 
acidophilen Luzulo- Quercetum petraeae dacicum aufgebaut ist. Grosse 
Fiachen einstiger Ekbenwalder wurden in Ackerland, Wiesen und Weiden 
umgewandelt . An sonnigen Hangen haben sich statt den Traubeneichen
walder xerophile Gebüsche des Prunion spinosae und Saumgesellschaften 
(Geranion sanguinei) entwickelt. Die nach den Eichenwaldrodungen ent
standenen Grünlandgesellschaften, das Festuco (rupicolae)-Brachypodie
t um, Agrostio-Festucetum rupicolae und Botriochloetum ischaemi, besie
deln die S üd-, Südwest- und Westhange in unmittelbarer Umgebung der 
Ortschaften und wurden seit Jahrhunderten intensiv genutzt, was stellen
weise das Auftreten von Erosionerr und Zerstörung des Gelarrdes zur 
Folge hatte. 
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Die Nordhange der Traubeneichenwaldstufe sind von Hainbuchen
Eic:hen-Buchenmischwaldern bedeckt. In diesen Bergmischwaldern ist die 
Krautschicht reich an dakischen, und auch dakisch-balkanischen Arterr 
wie Hepatica transsilvanica, Crocus banaticus, Aconitum moldavicum, 
Melampyrum bihariense, Hell eb orus purpurascens u.a .  Ihre einstige 
grössere Ausdehnung verraten die grossen, von Pflanzengesellschaften 
des Cynosurion-Verbandes becleckten Weideflachen, die si ch anstelle der 
Mischwalder entwickelt haben. 

Die Stieleichen-Hainbuchenwalder (Carpino-Quercetum roboris) , die 
einst flache, oder wenig geneigte Stellen der Flussniederungen einnah
men, sind heute durch vereinzelte, fragmentarisch entlang der Taler ver
breitete Bestande vertreten. 

Die über den Taubeneichenwaldern gelegene Vegetationsstufe ist 
durch ausgedehnte Buchenwalder gekennzeichnet. Die untere Grenze der 
Buche ist schwer festzusetzen. Manche Populationeu steigen in errgen 
Talern, an Nordhangen bis auf 600  m herab und bilden stellenweise 
typisch Hainbuchen-Buchenwalder. Diese Erscheinung wird durch die 
standige Feuchtigkeit und Temperaturinversionen bestimmt. Die meisten 
Buchenwalder des Bodoc-Gebirges gehören zum Symphyto (cordatae;
Fageturn, das in allen Hanglagen zwischen 900-1200 m Höhe gedeiht. 
Diese Walder sind für das Untersuchungsgebiet charakteristisch. Am 
unteren Rand der Buchenwalder finden sich gut ausgebildete Bestande 
von Hainbuchen-Buchenwaldern . Erwahnenswert s ind auch die reinen 
Birkenw�i.lder (Betuletum pendulae), die relatív grosse Fiachen im nörd
lichen Teil des Untersuchungsgebietes einnehmen. 

Infolge der Waldrodungen entstanden in dieser Vegetationstufe aus
gedehnte sekundare Rasenbestande, die in ihrem Aufbau dem Cynosurion 
cristati-Verhand angehören. Die in tensive Nutzung dieser Rasenbestande 
verursachte weitgehende, agro-zootechnische ungünstige Veranderungen 
ihrer floristischen Zusammensetzung. Dabei handelt es sich vor allem 
um das Überhandnehmen des Borstgrases, welches ein deutlicher Zeiger 
ihrer Degradierung ist. 

Die Felsenvegetation ist schwach vertreten. Nur im nördlichen Teil 
des Untersuchungsgebietes konnten einige fragmentarisch entwickelte Be
stünde, j edoch von besonderer pflanzengeographischer Bedeutung, fest
gestent werden. 

In der Überschwemmungsaue des Olt, des Bel?eneu-Tales und Valea 
Mare-Micfalau, sind mesohygro- und hygrophile Wiesen anzutreffen,  
die ihre Existenz dem hohen Grundwasserspiegel oder den jahreszeitlich 
gebundenen Überschwemmungen verdanken. In der feuchten Periode 
(Hydrophase) staut sich in den Flachmooren viel Wasser. Dieser Phase 
folgt haufig eine Trockenperiode von August bis Oktober,  die mit dem 
Sinken des Grundwasserspiegels und der Austrocknung der oberen Boden
schichten verbunden ist. Damit in Zusammenhang steht auch die Ansied-
Iung vieler Mesophyten zwischen den vorherrschenden Helophyten. Die 
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Gesellschaften des Potamion sind auf sehr kleine Fiachen beschriinkt und 
j ene des Phragmition communis und Caricion gracilis sind verarmt und 
nur fragmentarisch ausgebildet. 

Die mesohygrophilen gesellschaften des Agrostion stoloniferae Ver
bandes entwicekln sich anstelle der abgeholzten Bruch- und Eichenwal
der. Die hygrophilen Pflanzengesellschaften des Caricion gracilis sind 
nur in den weitererr Talern anzutreffen. 

Das Bodoc-Gebirge birgt auch einige seltene, durch Eiszeitrelikte 
gekennzeichnete Pflanzengesellschaften. Die intramontanen, kleinen Moor
gebiete aus dem nördlichen Teil des Untersuchungsgebeites (die Moore 
aus dem Olt-Tall bei Bicsad und jene aus dem Jombor- und Turia-Tal) 
entstanden und blieden dank des kalten und feuchten Mikroklimas der 
Nacheiszeit erhalten. Der Grossteil der Relikt- Pflanzengesellschaften des 
Bodoc-Gebirges verdankt sein Überleben dem tausendjahrigen Schutz der 
Mineralwasserquellen. Wahrend unserer Untersuchungen wurden Exem
plare von Ligularia sibirica im Caricetum appropinquatae, Carici flavae
Eriophoretum und Caricetum diandrae vorgefunden. Ihrer weiten ökolo
gischen Amplitude zufolge kommt Ligularia sibirica auch in Mooren mit 
ph-Werten von 7-8,2 vor denen die Feuchtigkeit aus alkalinen, salzhal
tigen Mineralwasserquellen zugeführt wird. Die Vegetation dieser gehört 
dem Agrostio-Caricetum distantis und Blysmo-Juncetum compressi an. 
In den um die Mineralwasserquellen gelegenen Mooren siedein sich 
Scorzonera parviflora, Puccinellia distans, Triglochin maritima, Juncus 
gerardi, Schoenoplectus tabernaemontani an. 

Den Lauf der Biiche saumen Erlenbuschbestande, die zu den Asso
ziationen Aegopodio-Alnetum, Alnetum incanae, Carici bryzoidi-Alnetum 
und Weidenbestiinde des Salicetum albae-fragilis gehören. Diese Gesell
schaften sind unter dem Einfluss des Menschen starken Veranderungen 
ausgesetzt. 

Die 7 1 ,  im Bodoc-Gebirge von uns festgestellten Pflanzengesell
schaft.en kön:nen wie folgt gegliedert werden : (pag. 380). 

Eigene, originelle Beitriige zur Vegetation d'es Bodoc-Gebirges. 

Im Rahmen der Arbeit wurden erstmals für die Vegetation des Lan
des 4 neue, an den anthropo-zoogenen Einfluss gebundene Assoziationen 
beschrieben, die untenstehend angeführt werden. 

JUNIPERO (communis) - NARDETUM Kovács S., Csűrös I. 1977 

Der geschlossene, dichte Borstgrasrasen hemmt die Entwicklung 
wertvoller Futtergraser wie Festuca rubra, Agrostis tenuis, Cynosurus cri
status u .a. , ermöglicht jedoch die Entwicklung mycotropher Arten wie 
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Juniperus communis und 
sogar Betula verrucosa. Ausserdern siedein sich acidophile Arten, so Vero
nica officinalis, Viola montana, Patentilla erecta, Luzula luzulaides an, 
wobei sie einen Konstanzwert von V erreichen. Der euritope, Mycorrhiza
bildende Juniperus communis vertragt die taglichen und jahreszeitlichen 
26 - ALUTA Xll - XIII 
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Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sehr gut .  Nach seiner An
siedlung in den Borstgrasrasen gewinnt er einen immer höheren Deckungs
grad, wobei sein biologischer Einfluss auf die Zoenose klar ersichtlich 
wird. SchHesslich entsteht eine neue Phytocoenose ,  die den Ubergang 
von r einen Borstgrasrasen zu den ersten geschlossenen W aldformationen, 
zum Junipero-Betuletum darstellt. Diese Sukzessionsphase wird durch die 
gut umgrenzte und als Junipero (communis)-Nardetum bezeichnete Asso
ziation ( 1977 )  vertreten (s . Tabelle 1 ) .  

V ACCINIO - JUNIPERETUM COMMUNIS Kovács S . ,  7 9  
Die im Bodoc-Gebirge festgestellten Bestande unterscheiden sich 

wesentlich von denen, die Gh. Dihoru ( 1 9 75) aus dem Siriu-Gebirge be
schrieb und zum Juniperetum communis Soó 30 stellte .  Die untersuchten 
Bestande entwickeln sich auf Fiachen von 1-3 ha in der Buchenstufe, 
in einer Höhe von über 1 1 00 m. Dabei ziehen sie gewöhnlich südwest
liche, massig und stark geneigte Hange vor. Eine Eingliederung der Asso
ziation in den Prunion spinosae - Verhand ist nicht möglich, da alle 
Charakterarten dieses Verbandes fehlen . Dagegen sind die Kennarten des 
Deschampsio-Fagion durch Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, 
Luzula luzuloides, Veronica officinalis, Picea abies, Fagus silvatica gut 
vertreten. Bezeichnend ist auch das Vorkommen von Charakterarten des 
Nardo-Agrostion und Cynosurion. Die dominarrten Arten zeigen die Ent
wicklungsrichtung an, wobei die Assoziation eine Übergansphase vom 
Junipero (communnis)-NaTdetum zur Klimaxassoziation, dem Deschamp
sio-Fagetum (Luzulo luzuloides-Fagetum) darstellt (Tabelle 2) . 

ORIGANG - AGRIMONIETUM Kovács S . ,  79 . 

Die Bestande dieser Assoziation entwickeln sich am Rande der auf 

den Sü d-:- und Südwesthangen gelegenen Traubeneichenwalder, als typi

sche Saumgesellschaften. Neben den Arten des Geranion sanguinei sind 
die Kennarten der Eichenwalder vertreten. In der grossen Zahl von Arten 
dieser Phytocoenosen sind j ene der Festuc o-Brometea reichlic;h vertl·eten 

(s. Tabelle 3) .  

TRIFOLIO (medii) - GERANIET UM SANGUINEl Kovács S . , 79 .  

Bestande dieser Assoziation konnten auf der Schwelle einer Terasse 
des Jombor-Baches (Bicsad) festgestellt werden, wo sie sich anstelle eines 
geredeten Traubeneichen-Stieleichenwaldes , auf vom Grundwasser gut 
getranktem Andesit-Sand, in steiler Südlage entwickeln. Neben den 
haufigen Arten des GeTanion sanguinei - Verbandes sind auch solche 
aus dem aberen Teil der montanen Traubeneichenwalder vertreten (Ta
belle 4 ) .  
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Wahrend der vorgenommenen Vegetationsuntersuchungen wurde so
wohl die Dynamik der natürlichen, als auch jener durch den Eingriff 
des Menschen entstandenen verfolgt. Nach der Zerstörung der Auerr
walder war der Entwicklungsweg der Graslandvegetatkn von den peric
dischen Überschwemmungen, den Aufschwemmungen, dem Sinken des 
Grundwasserspiegels, sowie auch von der Nutzungsweise des Gelarrdes 
abhangig. Arrstelle der Weidenbuschbestande entwickelten sich zuerst 
von Hygro-, dann von Hygromesophyten beherrschte Rasen, wonach 
schHesslich günstige Bedingungen für Ansiediung und Vorh'errschen der 
Mesophyten entstanden. Der Grossteil des Auengelandes wurde in Acker
boden umgewandelt, was ein fast ganzliches Verschwinden der spontanen 
V egetation zur Folge hatte . 

Im Hügelgelande und der unteren montanen Stufe entwickelten sich 
anste1le der abgeholzten Traubeneichenwalder auf Süd- und Südwesthan
gen infolge intensiver Beweidung sukzessiv die Gesellschaften : Festuco 
(rupicolae)-Bmchypodietum pinnati, Agrostio-Festucetum rupicolae und 
Botriochloetum ischaemi .  In diese durch das Vorherrschen des Bartgrases 
degradierten Weiden, dringt gewöhnlich Wacholder und Schlehdorn, so
wie auch Weissdorn ein, wobei ein dichtes; vom weidewirtschaftlichen 
Standpunkt aus, unproduktives Gebüschgelande entsteht. 

In der Buchenstufe entwickeln sich an abgeholzten Steilen Festuca 
rubra- und Agrostis tenuis-Wiesen . Der intensíven Beweidung wegen, 
die auch eine Verdichtung des Bodens zur Folge hat, entsteht hier ein 
Nardo-Festucetum rubrae . In der Folge nimmt das Borstgras überhand, 
wonach sich in diesen degradierten Weiden Zwerstraucher wie Vaccinium 
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Juniperus communis, Betula pendula 
u.a. entwickeln und eine Vorstufé zur spontanen Wiederbewaldung der 
einstigen Buchenwalder bilden. 

Die Sukzession der Buchen-Wiederbewaldung kann im Bodoc-Gebirge 
in zwei Varianterr zusammengefasst werden : 

1 .  Eine natürliche Regenerierung, wobei sich nach dem Abholzen des 
Bucbenwaldes (Luzulo-Fagetum) die kennzeichnenden Holzschlagarten 
(Chamaenerion, Rubus u.a.) ansiedeln, die im Laufe der Regenerierung 
des Waldes von Buschvegetation unter Vorherrschaft der Buche ersetzt 
werden. Aus diesem Buchengebüsch mit Betula verucosa, Populus tre
mula, Salix capraea, Corylus, Sambucus racemosa, Daphne mezereum, 
Carpinus betulus entwickelt sich schliesslich wieder der ursprüngliche 
Wald. 

2 .  Diese Variante zeigt einen langeren und viel komplizierteren Ent
wicklungsgang des Bucherrwaldes auf. Infoige eines starkeren anthropo
zoogenen Einflusses entstehen nach der Waldradung entwickeln sich an 
den offenen Steilen Agrostis tenuis-Festuca rubra-, Borstgras-Rotschwin-



gel- und reine Borstgrasrasen. Spiiter werden die B orstgrasrasen, wie oben 
schon erwiihnt, vongrösseren und Zwergstriiuchern überwuchert, wodurch 
neue Sukzessionsphasen entstehen. 

Diese sind durch das gut umrissene Junipero (communis)-Nardetum 
und Vaccinio-Juniperetum communis (Tabelle l und 2) . Diese wiederum 
flihren über das Junipero-Betuletum wieder zum azidophilen Buchenwald 
Luzulo-Fagetum. 

Das Junipero (communis)-Nardetum (Tabelle l) ist coenologisch und 
floristisch durch die Dominanz von Nardus stricta und Juniperus com
munis, das Vorhandensein und die hohe Stetigkeit acidophiler Rasenarten, 
die relatív kleine Zahl im Artengefüge, die Ansiediung von Waldvorlau
iern, pedologisch aber durch seinen niedrigen pH-Wert (4) in der aberen 
Bodenschicht (A1) gekennzeichnet. 

Das Vaccinio-Juniperetum communis, dessen Bestiinde im Bodoc- . 
Gebirge mehr nur vereinzeit vorkommen, kennzeichnet sich durch die 
Dominanz von Juniperus communis, Vaccini.um myrtillus und Vaccinium 
vitis-idaea, das Vorhandensein einer grossen Zahl für die Buchenstufe 
charakteristischer Straucharten, wie auch durch einige nitrophile Arten. 

Der Futterwert dieser Assoziationen ist niedriger als j ener der Borst
grasrasen. Mit dem Wachsen der Striiucher vergrössern sich die AD-Werte 
des Wachholders, der eine immer starkere biologische Wirkung auf das 
Weideland hat. Das heliophile Borstgras vertriigt die Besehattung nicht, 
so dass es verschwindet und von Buchen-, Birken-, Hainbuchen-Pfliinz
chen, sowie Genista tinctoria, Galium verum, Anemone nemorosa, Viola 
silvestris, Asperula odorata u.a. ersetzt wird, die die Sukzession zum An
fangsstadium in der Wiederbewaldung, zu den Phytocoenosen des Juni
pero-Betuletum anzeigen. 
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KOVASZNA ME,GYE FEHÉR GúLYA (CICONIA CICONIA L.) 
ALLOMANYANAK HELYZErrE AZ 1980-AS ÉVBEN 

MOLNAR LIDIA 

Az 1980-as évben országos gólyaszámlálást tartottak hazánkban. Mivel 
megyénkben 1978-ban volt az utolsó gólyaszámlálás, melynek eredményéről 
és a megelőző húsz évben végbement állományváltozásokról részletesen beszá
moltunk "Kovászna megye fehér gólya (Ciconia cicania L.) állományának 
helyzete az 1978-as évben" címü dolgozatunkban, most csak röviden ismertet
jük az idei felmérés eredményeit. 

Az 1980-as gólyaszámlálás személyes felmérések alapján történt 1980 
július 21 és augusztus 2 közti időszakban. 

A megye 138 helységéből 83-ban (60, l%) találtunk 240 fészket (HP a+ 
+HE+HB). 

Az l. számú Lúblázathan felsorolluk a 8;) helység gólyaállományának 
1980 évi jellernzőit. 

1 szám ú táblázat 

Rovás:na liiegye gúlyaállomán yának 1980 évi jellemzői 

F. sz. Helység HP a H Pm HP o HE HB JZG J Za JZm 

1 2 R 4 5 6 7 8 g 10 

1 Aldoboly 2 o 2 o o o 0,00 0,00 

2 Árapatak 2 2 o o o 7 3,50 3,50 

3 Barátos 7 5 2 o o 17 2, 42 3,40 

1 Bardóc 1 1 o o o 4 4,00 4,00 

5 Baró t 2 2 o o o 6 3,00 3,00 

6 Bácstelek 1 l o o o 3 3,00 3,00 

7 Bereck 2 l l o o 1 0,50 1,00 

8 Bélafalva 1 1 o o o 4 4,00 4,00 

g Bibarcfalva 2 o 2 o o o 0,00 0,00 

10 Bikfalva l o o o o 0,00 0,00 

u Bita 15 D G o ü :2·1 l,GO 2,üG 
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1 2 

12 Bodok 

13 Bodos 

14 Bölön 

15 Bükszád 

Hi Cófalva 

17 Csernáton 

18 Csomakőrös 

19 Egerpatak 

20 Erősd 

21 Esztelnek 

22 Feldoboly 

23 Felsőrákos 

24 Füle 

25 Gelence 

26 Gidófalva 

27 Hatolyka 

28 Hidvég 

29 Hilib 

30 Ilyefalva 

31 Imecsfalva 

32 Kézdialmás 

33 Kilyén 

34 Kisbacon 

35 Kisborosnyó 

36 Komolló 

37 Kovászna 

38 Kökös 

39 Köpec 

40 Kőröspatak 

41 Középajta 

/ 42 Lemhény 

43 Lécfalva 

44 Lisznyó 

45 Magyarhermány 

46 Martonfalva 

47 Martonos 

3 4 5 

1 1 o 

l o 

4 3 

1 1 o 

2 1 1 

2 1 1 

1 1 o 

1 1 o 

1 1 o 

1 o 

1 1 o 

2 2 o 

1 1 o 

l o 

1 1 o 

2 1 1 

12 10 2 

1 1 o 

1 1 o 

1 1 o 

1 1 o 

1 o 

1 1 o 

1 1 o 

1 1 o 

2 1 1 

2 2 o 

1 o 1 

1 1 o 

2 1 1 

8 1 

1 1 o 

1 o 1 

1 1 o 

1 o 

1 o 

(j 7 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o 1 

o o 

1 o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

8 

3 

2 

(j 

2 

1 

1 

2 

2 

_, j_ 

2 

4 

2 

2 

4 

3 

36 

3 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

2 

4 

8 

o 

2 

2 

20 

3 

o 

3 

3 

2 

10 

3,00 3,00 

2,00 2,00 

1,50 2,00 

2,00 2,00 

0,50 1,00 

0,50 1,00 

2,00 2,00 

2,00 2,00 

1,00 1,00 

2,00 2,00 

4,00 4,00 

3,00 3,00 

2,00 2,00 

2,00 2,00 

4,00 4,00 

1,50 3,00 

3,00 3,60 

3,00 3,00 

4,00 4,00 

4,00 4,00 

3,00 3,00 

2,00 2 ,00 

2,00 2,00 

3,00 3,00 

2,00 2,00 

2,00 4,00 

4,00 4,00 

0,00 0,00 

2,00 2,00 

1,00 2,00 

2,22 2,50 

3,00 3,00 

0,00 0,00 

3,00 3,00 

3,00 3,00 

:3,00 :1,00 
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1 2 3 

48 Márkos 1 

49 Márkosfalva 4 

50 Málnás 1 

51 Miklósvár 4 

52 Mikóújfalu 1 

53 Nagyajta 14 

5·:1 Nagybacon 1 

55 Nagyborosnyó 1 

56 Nyújtód 3 

57 Olasztelek 5 

58 Oltszem 1 

59 Papolc 

60 Páké 33 

61 Páva 1 

62 Petőfalva 1 

63 Réty 4 

64 Sárfalu 6 

65 Sepsimagyarós 1 

66 Sepsiszentgyörgy 4 

67 Száldohos 4 

68 Szárazajta 1 

69 Szárazpatak l 

70 Szászfalu 2 

71 Szentivánlaborfalva 4 

72 Szentkatolna 4 

73 Szentlélek 1 

74 Szitabodza 1 

75 Szotyor O 

76 Szörcse 1 

77 Tamásfalva 1 

78 Telek 2 

79 Torja 1 

80 Uzon HJ 

81 Vargyas 1 

S2 Zalán l 

83 Zoltán 1 

4 

1 

4 

1 

3 

1 

10 

1 

1 

3 

5 

1 

1 

26 

1 

1 

2 

5 

l 

2 

4 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

l 

o 

1 

1 

2 

1 

14 

o 

1 

5 6 7 

o o o 

o o o 

o o o 

1 o o 

o o o 

4 1 o 

o 1 o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

7 o o 

o o o 

o o o 

2 1 o 

1 o o 

o o o 

2 o 1 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

1 o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o 1 o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

5 o o 

1 o o 

o o o 

o o o 
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8 9 10 

2 2,00 2,00 

12 3,00 3,00 

3 3,00 3,00 

9 2,25 3,00 

3 3,00 3,00 

35 2,50 3,50 

3 3,00 3,00 

3 3,00 3,00 

10 3,33 3,33 

11 2,80 2,80 

2 2,00 2,00 

2 2,00 2,00 

68 2,06 2,61 

4 4,00 4,00 

3 3,00 3,00 

7 1,75 3.50 

16 2,66 3,20 

4 4,00 4,00 

5 1,25 2,50 

13 3,50 3,50 

4 4,00 4,00 

2 2,00 2,00 

5 2,50 2,50 

8 2,00 2, 66 

10 2,50 2 ,50 

2 2,00 2,00 

3 3,00 3,00 

o 0,00 0,00 

2 2,00 2,00 

3 3,00 3,00 

6 3,00 3,00 

4 4,00 4,00 

32 1,68 2,28 

o 0,00 0,00 

2 2,00 2,00 

3 3,00 3,00 
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A Kovászna megye terü
letén élő fehér gólya állományt 
1980-ban a k övetkezli értékek· 
jellemzik: H Pa =223; H Pm= 
=184; HPo=49; HE =5; 

HB=2; JZG=520; JZa= 

=2,23; JZm=2,82; STD= 
=6,28; %HPo=21. 

1980-ban 184 gólyafészek
ben volt sikeres a költés, e
zekből 520 fióka repült ki. A 
különböző fiókaszámmal ren
delkező fészekaljak megoszlá
sát az l. számú ábrán szemlél
tetjük. Megfigyelhető, hogy az 
idén a 2 -3 fiók ás fészekaljak 
voltak túlsúlyban. 

A 2. számú ábra szemlél
teti az 1980-as év január
augusztusi csapadékmennyisé
get a sokévi átlaghoz viszonyít-
va. A sokévi átlaghoz viszo

nyitva március-május és július hónapokban nagy mennyiségü csapadék hullott, 
míg február és június szárazabb volt a szokottnál. A júliusi majdnem kétszeres 
mennyiségü csapadék sokszor heves zivatarokkal társulva hullott, gyakoriak 
voltak a jégesők is. Sok gólyafióka pusztult el a júliusi kedvezőtlen időjárás 
miatt. 

Felméréseink kiterjedtek a gólyafészkek aljzatára . A 2. számú táblázat 
a gólyafészkek számszerinti megoszlását tartalmazza a tart ó aljzat szerint. 

Az idén is túlsúlyban voltak a csürökre, háztetőre ép ített fészkek, csökkent 

a fára épített fészkek száma s nőtt a villanyoszlopokra építetteké. 

2. számú táblázat 

A gól yafészkck megoszlása tartó aljzat szerint 

A fészek helye (aljzata) Fészkek száma % 
Horstplatz (Unterlage) Anzahl 

Tetőgerinc- Dachfirst 18 1 75,4 

Kémény- Rauchfang 42 17,5 

Fa-Baum (j 2,5 

Villanyoszlop- Eleidromast 10 4') ·-

Egyéb b aljzat- Andere unterlagen 1 0,4 

összesen :2-10 100,0 
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Az 1978 évi helyzethez viszonyítva 1980-ban a következő változások 
történtek: 

l. 3-al nőtt a gólyástelepülések száma 
2. 6,6%-kal nőtt a gólyafészkek száma (HPa +HE +HB) 
3. 13,1 %-kal nőtt a HPa érték 
4. 1,8%-kal nőtt a JZG érték 
5. A %HPo érték 15-ről 21-re növekedett 
6. A villanyoszlopra épült fészkek száma 3,2%-rúl 4,2 %-ra nőtt. 
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SCHIMBARILE EFECTIVULUI DE BARZlA ALBA IN JUDETUL COV ASNA 
!NTRE ANII 1974-1980 

A GOLYAALLOMANY VÁLTOZ:ASA KOVASZNA MEGYltBEN 
1974-1980-BAN 

VERANDERUNG DES WEIBSTORCHBESTANDES IM KOMITAT 
KOVASZNA IN 1974-1980 

H Pm 
1974 
1978 
1980 

Fig. 3. 

H Po JZG 

6 

A 3. számú ábrán megyénk gólyaállományát jellemző néhány számérték 
(HPa = fészkelő párok általában, HPm = fészkelő párok fiókákkal. HPo = 

fészkelő párok fiókák nélkül, JZG =a területen kirepült fiókák összlétszáma) 
alakulását mutatjuk be 1974-80 között. Örvendetes tény ezeknek az értékek
nek a növekedése, illetve a HPo érték csökkenése, melyek azt bizonyítják, 
hogy valamelyes javulás mutatkozik ennek a veszélyeztetett madárfajnak 
állományalakulásában. 
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REZULTATELE RECENSAMINTULUI LA BARZA ALBA 
(CICONIA CICONIA L.) lN JUDE'fUL COVASNA lN ANUL 1980 

Rezumat 

413 

In anul 1980 s-a organizat recensamintul berzelor albe in mai multe 
regiuni ale tarii noastre. Lucrarea de fata cuprinde datele obtinute eu 

aceasta ocazie pe teritoriul judetului Covasna. Adunarea datelor necesare 
s-a efectuat intre 21.07-02.08.1980 in cursul unor deplasari la fata 
locului. 

Din cele 138 de loealitáti din judet, in 83 (60,lOf0) am gasit 240 de 
cuiburi (HPa+PE+HB). Efectivul de barza alba de pe teritoriul jude
tului Cavasna in anul 1980 se caracterizeazá prin urmatoarele caracte
ristici numerice: HPa =223; RPm= 184; HPo =49; HE= 5; HB= 2; 
JZG = 520 ; JZa = 2,23; JZm = 2,82; STD = 6,28; Oj0HPo =21 . 

Daca compararn datele obtinute in 1980 eu cele din 1978 putern con-

st.ata urmatoarele : 

l. A erescut eu 3 numárul localitatHor eu cuib; 
2. A erescut numárul cuiburi,lor (HPa +HE + HB) eu 6,60/0; 
3. A erescut valoarea HP.a eu 13,1o;0; 

4. A scazut valoarea JZG eu 1,8•0/0; 
5. A erescut valoare.a o;0HPo de la 15 la 21; 

6. A erescut numárul cuihurilor construite pe stllpi electrici de la 
3,2o;0 la 4,2o;0• 

ERGEBNISSE DER WEIBSTORCHZAHLUNG (CICONIA CICONIA L.) 
1980 IM KREIS COV ASN A 

Zusammenfassung 

1980 wurden in mehreren Gebieten unseres Landes Weifistorchzah

lungen durchgeführt Die forliegende Arbeit umfasst die bei diesem Anlafi

ermi ttelten Da ten auf dem Gebiet des Kreises Covasna. Die Da ten wur
den an Ort und Stelle im Laufe mehrerer Kontrollgange vom 21.07-
02.08.1980 gesammelt. 

Von 138 Ortschaften des Kreises wiesen 83 (60,lo;0) Siedlungen ins

gesamt 240 Horste (HP a+ HE+ HB) auf. Der Weifistorchbestand des 
Kreisgebietes Cavasna weist folgende Zahlenkennzeichen auf: HPa = 223; 
HPm = 184; HPo =49; HE= 5; HB= 2; JZG =520; JZa = 2,23; 
JZm = 2,82; STD = 6,28; o;0HPo = 21 . 

Im Vergleich mit den Zahlungsergebnissen von 1978 ergeben die 

Daten für 1980 fo1gendes: 
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l. Die Zahl der Storchgemeinden ist um 3 gestiegen; 

2. Die Zahl der Horste (HPa+HE+HB) stieg um 6,60j0; 
3. Die Zahl der HPa um 13,10/0 gestiegen; 
4. Die JZG-Zahl um l,So/0 gefallen; 

5. Der HPo-Prozentwert stieg von 15 auf 21; 
6. Arrsteigen der auf Masten errichteten Horste von 3,2o;0 auf 4,20/0. 

IRODALOM 
1. KOVÁCS S., 1975, A fehér gólyák (Ciconia ciconia L.) fészkelésc Kovászr1a megyében 

1974-ben, Alula, 1974-1975, Sepsiszentgyörgy, pp. 479-485 
2. KOVÁCS AL., 1976, Cuibiírirea berzei albe (Ciconia deonia L.) in jude�ul Covasna ln anul 

Ül74, Ocrot. Nat. Med. lnconj. 20, nr. 1, pp. 39-43. 
3. MOLNÁR L., 1 980, Kovászna megye fehér gólya (Ciconia ciconia L.) állományának hely

zete az 1978-as évben- Aluta, 1978-1979, pp. 421-434. 
4. SCHÜZ E., SZIJ.J J., 1975, Bestii.ndvcrii.nderungcn beim Weiss-StOI·ch; fünftc Übersicht: 

1959 -1972, Vogelwarte 28, pp. 61-93. 



ADATOK AZ ERDEI FÜLESBAGOLY (ASIO OTUS L.) 
TAPLAKOZÁSÁHOZ KOVÁSZNA MEGYÉBEN 

KÖPETVIZSGÁLATOK ALAPJAN 

MOLNAR LIDIA 

Az erdei fülesbagoly (Asio otus) táplálékának mennyiségi és minőségi 
vizsgálata számos lmtatót foglalkoztatott hazánkban (B. S. SCHNAPP és 
HELLWING-1961, AL. PAPADOPOL-1961, P. BARBU és AL. POPESCU 

-1965, P. BARBU 1966, B. SCHNAPP- 1968, V. HOME! és AL. POPESCU 
-1969, I. CATUNEANU et colab. -1970, P. BARBU és I. BARBU-1972). 
Ezek a kutatások a következő országrészekre terjedtek ki: Dobrudzsai Fensík 
Moldvai Fensík, Román Alföld, Tisza Alföld, Erdélyi Medence (Kolozsvár, 
Boncida, Aranyosgyéres, Régen). Nem ismerünk azonban az erdei füles
bagoly táplálkozására vonatkozó adatokat Erdély délkeleti részéből. 

Jelen dolgozatunkban az 1978, 1979, 1980-as években Kovászna megye 
területén begyűjtött erdei fülesbagoly köpetek vizsgálatának eredményeit 
összegezzük. 

A gyiíjtések helye és ideje 

A köpeteket három területről gyűjtöttük: a Rétyi Nyírből, a Kökönyes 
patak völgyéből és az Eckene tetőről. 

l. A R é t y i N y í r a Brassói Medencében, a 45°50' északi széles
ségen fekszik. A vidék tengerszint feletti magassága 513 -545 m között vál
takozik. A Rétyi Nyírt délen a Béldi patak, keleten a Szacsva patak, 
északon és nyugaton a Feketeügy határolja. Ezen a homokos területen egy-

mást váltják a homokbuckák és a mélyedésekben kialakult tavacskák. A 

hajdan uralkodó növényfajt, a nyírt (Betula verrucosa) fokozatosan kiszorí

totta a mézgás éger (Alnus glutinosa), mely, az ültetett erdei fenyővel 

(Pinus silvestris), akáccal (Robinia pseudacacia) és kanadai nyárral (Populus 

canadensis) együtt ma kiterjedt bokrosokat és erdőket alkot. 

A Rétyi Nyírben leginkább két területen gyűjtöttünk .  A táblázatokban 

Réty EA névvel jelöltük a Nyír délnyugati részén található, erdei fenyővel, rit

kán borított területet, melynek környékén legelők és szántóföldek váltakoznak, 
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MESTECÁf\JISUL DE I_A RECI.LOCURILE DE COLECTARE SI SPE-, .. .... l 
CIILE IDENTIFICATE IN HRANA CIUFULUI DE PADURE 

A RÉTYI NYÍR. A GYÚJTÉSEK HELYE ÉS AZ ERDEI FÜLESBAGOLY 
TÁPLÁLÉKÁLLATAi 

DER "RÉTYI NYÍR" SAMMELPLATZE UND DIE AUS DEN GEWÖLLEN 
DER WALDOHREULE BESfiMMTE ARTEN 

LEGENDA . 
JELMAGYARAZA T 

Li.. NEOMYS FODIENS 
......_ SOREX MINUTUS 
..dlL SOREX ARANEUS 
......_ CROCIDURA LEUCODCN 
.....:L CROCI�A SUAVOLENS 
.c.. CLETHRIONOMYS GLAREOLUS 
4. ARVICOLA TERRESTHIS 
..a. MICROTUS ARVAUS 

n_ MICROMYS MINUTUS 
..._ APOOEMUS AGRARIUS 
� A PODEMUS SP 
� MUS MUSUA.US 
:!> MUSTELA NIVN..IS 
� AVES 
41: INSECTA 

FIG. 1. 
ABB. 1. 
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a Feketeügyön túl pedig Szentivánlaborfalva húzódik. Az
. 
erdei fülesbaglyok 

főként télen látogatják ezt a helyet, amikor csoportosan tanyáznak az erdei 
fenyők ágain. A gyűjtéseket a következő időpontokban végeztük : 1978. III. 21, 
1979.III.7, 1980.11.4, 11.18, III.4, III.24. A nyári gyűjtések alkalmával ezen 
a területen nem találtunk köpcteket. A táblázatokban Réty FL névvel jel öl
tük a Nyír északkeleti részén található, erdei fenyővel borított területet. Az 
év szinte minden időszakában találtunk köpeteket, kivéve az 1980-as évet. 
A gyűjtések ideje : 1978.III.21, VIII.l3, 1979.III.7, VI. l., VII.13., IX.5, 
XI.20. Néhány köpetet (táblázatokban Réty FI) a fácántenyészet mellett, 
egy erdei fenyő-éger erdőben gyűjtöttünk. 

2. K ö k ö n y e s p a t a k vö l g y e . A Kökönyes patak a Baróti 
hegységből ered és Sepsiszentgyörgynél ömlik az Oltba. A várostól északra 
húzódó völgy tengerszint feletti magassága kb. 550 m. A völgy növényzete 
néhol sűrű bokrosokat alkot, melyeknek uralkodó fajai a fűz, kökény, gala
gonya, éger. A völgy mentén mezőgazdasági területek váltakoznak legelőkkel 
és kaszálókkaL A város közelsége miatt a völgy rendkívül látogatott, növény-és 
állatvilága sokat károsodik a tehéncsordák és juhnyájak jelenléte miatt. 

A Kökönyes patak völgyében gyűjtött köpetek egy erdei fülesbagoly 
pártól származnak, mely 1978-ban itt fészkelt. Költésük nem volt zavar
talan, fészküket a kirándulók szétrombolták. Kevés köpetet találtunk a követ
kező időpontokban: 1978.11!.26, V.7, VI.4., VIII.13, X1.26, 1979.IV.22. 

3. Az E c k e n e t e t ő Sepsiszentgyörgytől délre, Sepsiszentkirály 
határában fekszik, vegyes erdőktől övezve. Tengerszint feletti magassága 
kb. 700 m. A tetőn szétszórva erdei fenyők és nyírfák váltják egymást. Köpe
teket 1979. IV. l-én és VI. 10-én gyűjtöttünk. 

NJ unkamódszer 

A begyűjtött köpeteket laboratóriumban vizsgáltuk. A z  ép köpeteket 
különválasztottuk, de mivel ezeknek száma igen kevés volt, dolgozatunkban 
nem közöljük a begyűjtött köpetek számát, csak az összköpetekben talált 
zsákmányállatokét. A köpeteket száraz állapotban bontottuk szét és azsák
mányállatokat mikroszkóp alatt a fogazat alapján határoztuk meg. Az Apode
mus fajok esetében a fogazat alapján csak a pirók egér (Apodemus agrarius) 
különíthető el biztons ágosan, ezért a többi fajt az Apodemus sp., név alatt 
együtt tárgyaljuk . Összehasonlító anyag hiányában a madárfajokat nem 
tudtuk meghatározni , ezeknek az adatoknak a közlése egy későbbi dolgozat
ban történik majd. A rovarmaradványok esetében csak az azokat tartalmazó 
köpetek számát jegyeztük fel. 

Eredmények 

1978-ban kevés köp etet találtunk, azok elemzésének eredményeit az l. 
számú táblázatban közöljük. 
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1. szám ú táblázat 

Az erdei fülesbagoly (Asia o tus) táplálékának menn yiségi és minőségi összetétele 19 7 8-ban 
Qualilalive und quantitalive Ztzsammenselzung der Nahrung der Waldohreu/e im 

Jahr!' 1978 

Zsákmány- Osszesen 
állatfaj Réty FL Réty EA Réty össz. Kökönyes p zusammen 

Bautetierarten db % db % db % db % db % 
Microtus 
arvalis 76 96,21 69 97,18 145 96,67 47 95,92 192 96,49 

Micromys 
minutus 1 1,26 1 0,66 1 0,50 

Apodemus 
agrarius 1 2,04 1 0,50 

Apodemus 
sp. 2 2,53 2 2,82 4 2,67 4 2,01 

Aves sp. 1 2,04 1 0,50 
--- -

Insecta x x x 

össz. 79 100,00 71 100,0 150 100,0 49 100,0 199 100,0 

1978-ban az erdei fülesbagoly táplálékában a mezei pocok (Microtus arva
lis) az uralkodó faj. Két esetben találtunk rovarmaradványokat is az 1978 
nyarán a Rétyi Nyírben gyüjtött köpetekben. Mivel cickányfajok nem kerül
tek elő a köpetekből, a rovarok kétségkívül, mint a bagoly táplálékállatai 
kerültek a köpetekbe. A viszonylag kicsi köpetmennyiség miatt nem válasz
tottuk szét a nyáron és télen gyüjtött köpeteket. 

1979-ben nagyobb mennyiségben találtunk erdei fülesbagoly köpeteket, 
melyeknek táplálékállat összetételét a 2. és 3. számú táblázatban közöljük. 

1979-ben 9 esetben találtunk rovarmaradványokat a köpetekben. Ebben 
az évben is a mezei pocok (Microtus arvalis) alkotta a baglyok fő táplálékát. 
A ny áron gyüjtött köpetekben a téliekhez viszonyítva elég nagy a madarak 
aránya. 

1980-ban csak télen találtunk köpeteket a Réty-EA-val jelött területen. 
A köpetelemzések eredményeit a 4. szám ú táblázatban foglaljuk össze. A 3. 
számú ábrán feltüntettük az 1980-ban, különböző időpontokban gyűjtött 
köpetek fontosabb zsákmányállatiajainak mennyiségét. Az 1980-as évben 
gyüjtött köpetek fajösszetétele sokkal változatosabb, mint az előző években: 
4 rovarevő faj, 6 rágcsáló faj, l húsevő faj, madárfajok alkották ebben az évben 
az erdei fülesbaglyok táplálékát. Feltünően csökkent a mezei pocok mennyisé
ge és nőtt a madarak aránya. 

Az 5. számú táblázatban összegeztük a 3 év alatt gyüjtött erdei füles
bagoly köpetek elemzésének eredményeit, hogy összehasonlítható adatokat 
szolgáltassunk az ország más területeivel. 

Összehasonlítva az általunk kapott eredményeket az Erdélyi medence 
területén ismert adatokkal (3) a következőket tapasztaljuk: A Szamos és 
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2. számú táblázat 

Az erdei füleshagoly (A sio ot us, L.) táplálékának mennuiségi és minőségi összetétele 19 79 telén és tavaszán 

Quantitalive und qualitatiiJe Zusammensetzung der Nahmng der Waldohreu/e im Winter llnd Frühjahr aus dem Jahre 1979 

Zsákmányál-
latfajok Réty FL Réty EA Réty Fl Réty össz. Réty Kökönyes Eckene l. 

Ba u tetierarten db % db % db % db % db % db % db % 
Clethrionomys 
glareolus - - - - 1 6,25 1 0,10 

Arvicola 
terrestris - - 1 0,12 - - 1 0,10 

Microtus 
arvalis 127 92,03 770 97,97 12 75,00 34 100,0 943 96,81 g 100,0 68 97,14 

Micromys 
minutus 4 2, 89 3 0,39 - - - - 7 0,72 - - 1 1,43 

Apodemus 
agrarius - - 1 0,12 - - - - 1 0,10 

Apodemus sp. 7 5,08 10 1,28 - - - - 17 1,74 - - 1 1,43 

Mus musculus - - - - 3 18,75 - - 3 0,33 

Aves - - 1 0,12 - - - - 1 0,10 

138 786 16 34 974 9 70 

.... 

� 

� 
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3. számú táblázat 

Az erdei fülesbagoly (Asi o o tus L.) táplálékánnak mennyiségi és minőségi összetétele 1979 nyarán 
Quantitalive und qua/italive Zusammensetzung der Nahrung der Waldohreule im Sommer des 

Jahres 1979 

Táplálékállatfajok Réty FL 

Beutctierartcn Db. % 

Neomys fodiens 1 0,34 

Microtus arvalis 273 93,49 

Arvicola terrestris 1 0,34 

Apodemus sp. 3 1,03 

Mus musculus 6 2,06 

Aves 8 2,74 

Insecta x 

292 100,0 o 

4. számú táblázat 

Az erdei fülesbagoly (Asia otus L.) táplálékának mennyiségi és minőségi összetétele 1980 telén 
(Réty-EA) 

Quantitalive und qualitali1Je Zusammenselzung der Nahrung der Waldohrcule im Winter des 
Jahres 1980 (Réty-EA) 

Táplálékállatfaj ok db. % 
Beutetierarten 

So rex minutus 41 2,89 

So rex araneus 10 0,70 

Rovarevők Crocidura leucodon 8 0,56 

Insektenfresser Crocidura suavolens 2 0,14 

Crocidura sp. 1 0,07 

Arvicola terrestris 2 0,14 

Mic.rotus arvalis 1107 78,01 

Microtus sp. 1 0,07 

Micromys minutus 51 3,59 

Rágcsálók A podern us agrarius 13 0,92 

Nagctiere A podern us sp. 87 6,13 

Mus musculus 20 1,41 

Murid 1 0,07 

Húsevők Mustela nivalis 3 0,21 
Raubtiere 

Aves 72 5,07 

1419 100,00 
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Maros völgyében észlelt táplálékállatfajok közül mi nem találtuk a követ
kezőket: Cricetus cricetus, Pitymys subterraneus, Microtus agrestis, Talpa 
europaea. Az általunk azonosított fajok közül a Szamos és Maros völgyében 
nem találták a következőket: Neomys fodiens, Sorex minutus, Sorex araneus 
Micromys minutus, Mustela nivalis. A közös fajok esetében elég nagy mennyi

ségi eltérések mutatkoznak, például a Microtus arvalis esetében: nálunk 
87,48% míg a Szamos völgyében 48,97%, a Maros völgyében 72,90%. 

5. számú táblázat 

Az erdei {ülesbagoly (Asi o otus L.) táplálékúnak nunnyiségi és minőségi összelétele J{ovászna 
megyében 1978-1980. 

Quantitalive !Ind qualilalive Zusammenselzung der Nahrung der Waldohreule im Kreis Cavasna 
in den Jahren 1978-1980 

Táplálékállat
fajok 

Bautetierarten 

Neomys fodiens 

Sorex minutus 

Sorex araneus 

Crocidura 
leucodon 

Crocidura 
suavolens 

Crocidura sp. 

Clethrionomys 
glareolus 

Arvicola 
terrestris 

Microtus arvalis 

Microtus sp. 

Micromys 
minutus 

Apodemus agrarius 

Apodemus sp. 

Mus musculus 

Muridae 

Mustela nivalis 

Aves 

Insecta 

1978 

db % 

192 96,.19 

1 0,50 

1 0,50 

4 2,01 

1 0,50 

x 

199 100,00 

1979 

db % 

1 0,07 

1 0,07 

2 0,15 

129:) 96,1:1 

8 0,60 

1 0,07 

21 1,57 

9 0,67 

9 0,67 

x 

134f> 100,00 

1980 

db % 

41 2,88 

10 0,70 

8 0,56 

2 0,14 

1 0,07 

2 0,14 

1107 78,01 

1 0,07 

51 3,59 

13 0,91 

87 6,13 

20 1,40 

1 0,07 

3 0,21 

72 5,07 

1419 100,00 

összesen 
1978-1980 

db % 

1 0,03 

41 1,38 

10 0,34 

8 0,27 
--� 

2 0,07 

1 0,03 

1 0,03 
---

4 0,13 

2592 87,48 

1 0,03 

60 2,02 

15 0,51 

112 3,78 

29 0,98 

1 0,03 

3 0,10 

82 2,77 

x 

2963 100,00 
---
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6. szám ú táblázat 

Zahl der Ecuteliere aus den Gewöllen der Waldohrwle 

zsákmányállatok 
száma Marurnalia 

Év das Aves összesen Insectivo Rodentia Carni-
.Jahr insgesamt ra v ora 

db % db % db % db % db % 
1978 199 1 0,5 198 99,5 198 100 

1979 1345 9 0, 67 1336 99,33 1 0,08 1335 9 9,92 

1980 1419 72 5,07 1347 94,93 62 4,60 1282 95,18 3 0,22 

összesen 
insgesamt 2 963 82 2,77 2 881 97,23 ()3 2,19 2 815 97,71 3 0,10 

A 6. számú táblázatban közöljük a nagyobb állatcsoportok arányát az 
erdei fülesbagoly táplálékának összetételében. 

A táblázatból kitűnik, hogy az erdei fülesbagoly (Asio otus) táplálékának 
túlnyomó részét az emlősállatok, s közülük is a rágcsálók teszik ki. Ezeknek 
az adatoknak az ismeretében a hazai és külföldi szakirodalomrnal összhangban 
mi is kihangsúlyozzuk az erdei fülesbagoly gazdasági jelentőségét, mely a 
mezőgazdasági kártevők (elsősorban rágcsálók) nagymérvű fogyasztásában 
mutotkozik meg. Ennek a madárfajnak szigorú védelme tehát me�alauozott 
és szükségszerű. 

Néhány adat amezei pocok Microtus arvalis anatómiájához 
A 4. szám ú ábrán 658-658 darab, 1979-ből, illetve 1980-ból, a rétyi 

populációból származó Microtus arvalis koponyákon lemért interorbitális 
szélesség eloszlását ábrázoljuk. A minimális és maximális méretek 2,8 illetve 
4,0 mm, a méretek zöme 3,3-3,5 mm között van. 

A 2592 mezei pocok koponya közül 32 esetben (2,1 %) a felső M2-nél, 
egyik- vagy mindkét oldalon, a Microtus agrestisre jellemző ötödik lefűződést 
is észleltük,ezek többnyire igen rövidek és nem mindig választja el őket zománc
él a negyedik háromszögtőL Más biztos elkülönítő bélyeg a két faj között 
nem lévén, ezeket az eseteket, mint aberráns Microtus arvalis-okat kezeltük. 

CONTR!BU'fll LA CUNOA�TEREA HRANIRII CIUFULUI DE PADURE 

(ASIO OTUS L.) IM KREIS COVASNA AUF GRUND VON 

Rezumat 

Lucrarca cuprindc rczultatclc analizci ingluviilor dc Asio otus colcetatc in anii 1978-

1930. Principalclc loeuri dc colcctm·e au fos t ln Mcstcdínl.;;ul dc la Rcci; o cantita te malmica 
dc ingluvii s-a colcctat la nord �i sud dc ora.5ul Sf. Gheorghe . . Marea majoritatc a ingluvii
lor provin din timpul iernii. Dcterminarca speciilor s-a fiícut la binocular pe baza analizci 
dentitici �i a conformaPci craniului. 
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In tabeleJe nr. 1-4 am cuprins speciile ce au intrat in compozitia hranei la Asio otus, 
scparat pe ani 9i loeuri de colectare, iar in tabelul nr. 5 am totalizat datele tabelelor ante
rioare. In compozitia hranei la Asio otus am gasit 13 specii de mamifere, specii de piisari 
;;i de insccte. Dhürc mamiferc a predominat Microtus arvalis, la care, din 2592 de cranii 
la 32 am constatat o aberatie de la dentitia normalii. 

Pe haza tabclului nr. 6 putern conchide ca marea majoritatc a hranei la Asio otus in peri
oada de cercetarc au constituit-o rozatoarele, ceea ce subliniaza importanta acestei specii 
in combaterea biologica a daunatorilor agriculturii. 

BElTRAG ZUR KENNTNIS DER ERNAHRUNG DER WALDOHREULE 
(ASIO OTUS L.) IM KREIS COV ASNA AUF GRUND VON 

GEWÖLLUNTERSUCHUNGEN 

Zusammenfassung 

Die Arbeit enthalit die Ergebnisse der Untersuchungen von Waldohreulen- Gewöllen 
die in den Jahren 1978 -1980 gesammelt wurden. Die Hauptsammelstelle lag im "Mestecani
�ul" bei Reci; eine kleinere Menge wurdc auch nördlich und südlich der Stadt Sf. Gheorghe 
gesamrnelt. Der weit gröl3te Teil der Gewöllen stamrnt aus der Winterszeit. Dic Bestimmung 
der Beutetiere erfolgte mit einer binocularen Lupe an hand der Zahné und der Schadelform. 

In den Tabellen No. 1-4 wurden die Arten erfasst, welche die Zusammensetzung der 
Nahrung bildeten, gesondert nach J ah ren und Sammelstellen; in der Tabelle No. 5 wurden 
alle Angaben der vorgehenden Tabellen vereinigt. Im Nahrungsspektrum wurden 13 Siiugetier
arten, Vogelarten und Insekten ermittelt. Unter den Saugetieren dominierte Microtus arva
lis, bei welchem wir unter 2592 Schiicleln auch 32 solche fanden die eine Abweichung von den 
nonnalen Zalmreihcn zcigten. 

Aus der Tabelle No. 6 geht hervor, dal3 der weit gröl3tc Nahrungsanh·il der Waldohreule 
im untersuchtcn Zeitraum dic Nageliere bildeten, was die Bedeutung dieser Eule in der 
bioJogiseben Bekampfung der landwirtschaftlichen Schadlingen stark hervorhebt. 
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NOTE-ADA TKÖZLÉSEK 





DESCOPERIRI ARHEOWGICE 
DIN PEŞTERILE DIN CHEILE' VlR.GHIŞULUI 

EMODI JANOS 

în rîndurile de mai jos vom prezenta cîteva materiale arheologice 
descoperite întîmplător în cheile Vîrghişului în anul 1964. Ele constau 

în special din ceramică fragmentară din care s-a putut restaura mai 
multe vase.1 Majoritatea fragmentelor au fost culese de pe podeaua gale
riilor, ele fiind mereu călcate, starea lor de conservare este proastă. 

PEŞTERA MARE de la Mereşti (nr. 14) 

Printre crăpăturile dintre stîncile prăbuşite din tavan, aflate în sala 
a doua a peşterii au fost găsite fragmente a două vase restaurabile. Pri
mul este un vas suport de culoare cafenie deschisă (fig. 1/1). Urmele de 
pictură de culoare ciocolatie de pe vas constau din benzi de cea 1 cm 
lăţime ce alternează cu linii paralele. In cîteva porţiuni se observă vagi 
urme de pictură albă. Vasul aparţine culturii Ariuşd-Cucuteni. Al doilea 
vas este o urnă cu patru torţi legate de un brîu crestat (fig. 1/2), de 
culoare castanie. Fiind o formă cu vechi tradiţii, acest tip de vas este 
prezent în diferite zone ale ţării, diferă doar poziţia benzii crestate. Pe 
baza a numeroase analogii2 urna poate fi datată aproximativ în sec. 
IV î.e.n. 

PEŞTERA CALULUI (nr. 8) 

Într-o nişă foarte îngustă, greu accesibilă, aflată în peretele drept 
al peşterii au fost găsite fragmente încrustate în calcar ale unui vas de 
tip crater, de culoare cărămizie, aparţinînd culturii Ariuşd (fig.· 1/3). De 
pe podeaua galeriei principale au fost adunate cîteva fragmente Coţofeni 
(fin. 1/4) şi medievale (fig . 1/5, 6). 

PEŞTERA NR. 16 

La gura peşterii au fost zărite fragmente de ceramică recentă, printre 
altele şi un ulcior restaurabil de culoare cenuşie din sec. XIX (fig. 1/7). 
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PEŞTERA NR. 1 

De pe podeaua acestei peşteri au fost recuperate cîteva fragmente de 
ceramică aparţinătoare culturilor Criş (fig. 2/1, 2), Coţofeni (2/3), apoi 
materiale cu analogii în cultura Jigodin3 (fig. 2/4-8), Wietemberg 
(fig. 2/9, 10), un inel de os de culoare verde (2/8) şi o cută de piatră 

(2/11) cu datare nesigură, precum şi o fibulă fragmentară de fier (2/12) 
aproximativ sec. III e.n. 

Obiectele prezentate, deşi sînt descoperiri fortuite, ele contribuie la 
cunoaşterea răspîndirii materialelor din diferite epoci în zona amintită . 

NOTE 

I Sînt redate la scara 1/5 obiectele din figura 1/1, 2, 3, 7. 2/7, D; la scara 1/2: fig. 2/1, 
2, 4, 5, 10; şi la scara 1/1 fig . 1/4, b, 6 şi fig. 2/3, 6, 8, 11, 12. 

2 T h r a c o D a c i  c a, Buc. 1976, p. 152, fig. 5/11; pag. 233, fig. 2/2; I. H. Crişan 
Ceramica DacoGctică, Buc., 1968, fig. 12, 13. 

a P. Roman, P. Janos, Cs. Horvath, SCIV. 24, 1973, 4, pl. 2/5; 7/1, 2, 2; 8/5, 17; 
9/9. Z. Szekely, Stu dii şi Corn. Mnz. Sf. Gheorghe, 1973, p. 145, pl. V/11. 

Kivonat 

Ezcn cikkben neh {my, a Vargyasvolgyi barlangok fc\lyos6inak es nehezebben hozzâfer
hcto, sz(lk oldaljaratainak padl6jăr6l osszegyiijtott regeszeti leletet mutatunk be. A talâlt 
targyak reszben a Koros (2/1-2 abra), Erosdi (1/1, 3), Coţofeni (1/4, 2/3), Zsogod (2/4-8), 
Wietemberg (2/9 -10) kulturâk emh�kei, egy rezoxidokt61 zOldre festett csontgyfirfi (2/8) vala
mint egy fenoko (2/11) kulturalis hovatartozasa bizonytalan. A leletek kozott van meg egy 
Latene-kori urna (1/2), egy kb. III sz. i vasfibula es nehăny kozepkori cserep (1/5 -7). 

A fenti păr sorral czen killombozokori anyagok c victeken val6 clterjedeslmek megisme
resehez szerettiink volna hozzâjarulni. 





NOTE REFERITOARE LA TEZAURUL DE MONEDE 
BIZANTINE DE AUR DESCOPERITE LA FIRTUŞ 

NUSSBAUM TEODOR 

In cursul anului 1831, pe panta sudică a dealului Firtuş 1 s-a desco
perit un tezaur de monede bizantine de aur- format după unele relatări 
din cea 5000 piese, noi însă trebuie să acceptăm acest număr cu anumite 
rezerve. 

Din păcate acest tezaur s-a împrăştiat înainte de a putea fi studiat 
şi publicat. 

I. F. Neigebaur în " Dacien" la pag. 257 aminteşte despre această 
descoperire şi o eşalonează de la Aurelian pînă la Heraclius, în schimb 
A. Ferenczi în "Der Firtoscher Fund-Byzantinischer Goldmi.lnzen" în 
Siebenbi.lrgerische Virteljahrsschrift-ft 62-1939, pag. 59-78, descrie 
16 piese din această descoperire, de asemenea, tratează împrejurările 
acestei descoperiri şi trage anumite concluzii istorice . 

D. Protase în "Problema continuităţii în Dacia - în lumina arheo
logiei şi numismaticii" - Bucureşti 1966, reia pe scurt aceste informaţii, 
ba mai mult, bazîndu-se pe lucrarea lui K. Hored "Contribuţii la istoria 
Transilvaniei, în secolele IV-XIII" - Bucureşti 1958, extrage şi unele 
informaţii, eronate. într-o anumită măsură,3 deoarece la pag. 168 sub 
nr. 50, vedem că se referă la un catalog tipărit al unei colecţii numis
matice, donată în anul 1868 Colegiului reformat din Odorhei, colecţie 
care se află azi spre păstrare la Muzeul municipal din Odorhei şi care 
a fost cercetată de noi. 2 

· 

K. Hored n-a cercetat mai profund acest catalog, - Fekete Samuel 
Eremgyi.ljtemeny laystroma - Cluj 1868 - deoarece S. Fekete în 

catalogul său spune în mod clar, în introducere, următoarele : "Monedele 

bizantine, au fost descoperite pe dealul Firtuş, de unde am achiziţionat 
cîteva· piese de la descoperitori", iar după descrierea monedelor romane 
se spune : "Referitor la monedele de aur ale lui Teodosiu I şi următorii 
a se vedea după monedele greceşti". 

Foarte posibil că K. Horedt să fi trecut cu vederea acest lucru, deoa
rece şi S. Fekete în catalogul său a greşit, de asemenea, deoarece şi acestei 
trimiteri i-a dat un număr cronologic, de unde este posibilă şi greşeala 
semnalată de noi.3 

Monedele descrise de S. Fekete în catalogul său sînt următoarele : 

28- ALUTA XII-XTII 
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1 - Teodosiu I 379-394 

A v . . . Impăratul diademat 
DN THEODOSIVS PF AVG. 

Rv . . .  Impăratul în picioare spre stînga, în dreapta ţine labar
dul, în stînga un glob cu o victorie pe el 
VICTORIA A VGGG CONOB RN solidus 

2 -. Teodosius II 408-450 

Av . . .  Bustul cuirasat al împăratului 
DN THEODOSIUS PF A VG 

Rv . . . Roma şezînd spre dreapta, în spate o stea 

VOT XXX MVLT XXXX 

· în exergă CONOB Solidus 

3 - MARCIANUS 450-457 

Av . . . Ca mai sus 
DN MARCIANVS PF A VG 

RV . . .  Victoria spre stînga, Cu o cruce lîngă ea stea 
VICTORIA A VGGG CONOB Solidus 

4-5 LEO I 458-4'74 

Av . . . Ca mai sus 
DN LEO PERPET AUG 

Rv . . . Ca mai sus 
VICTORIA A VGGG Solidus 

6 - ZENO 474-491 

Av ... Ca mai sus 
DN ZENO REPR F A VG 

Rv . . .  Ca mai sus 
VICTORIA A VGGG A ·Solidus 

7 -- ANAST ASIU 491-518 
Av ... Ca mai sus 

DN ANASTASIVS PF AVG 

Rv .. . Ca mai sus dar A VGGG B Solidus 

8 - JUSTIN 1 518-527 

Av . . .  Ca mai sus 
DN IVSTINVS PP A VG 

Rv . . .  Victoria văzută din faţă cu cruce şi glob cu cruce 
VICTORIA A VGGG CONOB Soli dus 

9 - JUSTINIAN 527-565 

Av . . .  Bust diademat spre dreapta 
DN IVSTINIANVS PP AVG 

Rv . . .  Victoria văzută din faţă cu glob cu cruce şi cunună 
VICTORIA A VGVSTORVM Triens 
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10 - HERACLIUS şi HERACLIONAS 610-641 
Av ... ambii văzuţi din faţă 

DDNNHERA ...... EONITERA V 

Rv . . . Postament cu patru trepte, sus o cruce 
VICTORIA A VG CONOB Solidus 
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Tot în legătură cu acest tezaur J. Winkler, publică în SCN III 

"Note despre colecţia monetară a lui Daniel Leszay", unde conform cata
logului făcut de D. Leszay, donat împreună cu monedele respective 

muzeului ardelean, vedem că descrie trei monede ce au provenit din 
acest tezaur. 

Cu aceasta vedem că azi dispunem de descrierea a 29 bucăţi monede 
din acest faimos tezaur şi care după toate aparenţele s-a eşalonat de 

la Teodosiu I pînă la Heraclius şi nu de la Aurelian la Heraclius, după 
cum afirmă I. F. Neigebaur în lucrarea sa, mai sus menţionată. 

Piesele cunoscute nouă astăzi se eşalonează după cum urmează: 

Nr. Emitent Descrise de Descrise de Descrise de 
crt . Ferenczi S. Fekete D. Leszay 

1 Teodosiu I 1 1 1 

2 Honorius 1 

3 Valentin III 1 

4 Teodosiu II 4 1 

5 Marcian 1 1 1 

6 Pulcheria 1 

7 Leo 1 2 2 1 

8 Zen o 1 1 

9 Anastasius 1 1 

10 Justin I 1 1 

11 Justinian I 1 

12 M. Tiberiu 1 

13 Heraclius şi 

Heraclionas 1 1 

16 10 3 

Total=29 bucăţi. 

27• 
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NOTE 

1 - Dealul Firtuş se află in perimetrul comunei Lupeni din jud. Harghita . 

1 - Pentru acest lucru ţinem să aducem şi pe această cale mulţumiri direcţiunii mu
muzeului. 

a - Din cauza greşelii semnalate, D. Protase a menţionat numai moneda lui Teodosiu 1 
tn lucrarea sa. 

Zusammenfassung 

Auf dem Firtuş-Berg, Gcmeinde Lupeni, cntdeckte man 1831 cinen byzantinischen 
Goldmiinzenschatz, welcher leider weder untersucht noch veroffentlicht werden konnte. 

1939 beschrieb Ferenci 16 Miinzen diesen Schatzes. I. Winkler beschrieb vor kurzem 
weitere 3 Miinzen, zu welchen unsere 10 Miinzen hinzukommen, welche zur Fckete- Sammlung 
gehorten und 1868 dem reformiertcn Gymnasium aus Odorhciul-Secuiesc gespendct wurden. 
Bei dieser Gelegenheit veroffentlichte S. Fekete 1868 in Klausenburg einen Katalog, der heutc 
sehr shelten ist. 

Heute sind uns 29 Miinzen bekannt, woraus wir folgern, dass dic Aufteilung des Schat
zes von Theodosius dem I zu Herakleos erfolgte und nicht, wie Neigcbaur behauptet, von 
Aurelianus zu Herakleos. 



ADATOK CSERNATON TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉHEZ 

HASZMANN PAL 

Alsócsernáton felszegi része a falu legrégebbi településének tartható. 
Ezt a területet legpontosabban az öt Domokos kuriához tartozó, vagy tarto
zott terület jelö.li magába. Nyugatra a benyuló erdő dombos része, keletre a 
Csernáton pataka , délre egy bő forrású csorgó határolja. Ezen a részen a Sepsi
szentgyörgyi Múzeum több rendben is ásatásokat végzett. 

Ezek közül a legjelentősebbek voltak: a Fülöp Károly, a Biró László, 
a Haszmann Pál és a csernátoni múzeumrészleg kertjében végzett ásatások. 

A Fülöp Károly kertjével szomszédos Konnáth Zoltán és Bandi Mihály 
által használt területen is folytak régészeti ásatások a kora középkori falu
település kiterjedésének pontos meghatározására. Ezek az ásatások 1968 -1975 
között történtek. 

Igen fontos és szép eredménnyel zárult a múzeum udvarán történt ásatás 
A feltárt félig földbe ásott kőtűzhelyes lakás a VII- VIII. századra tehető. 

A fennt meghatározott terület keleti sávjában a Dóczé Sándor idős, a 
Haszmann Pál és a múzeum vaiamint a Dóczé Mihály és Bartók Jenő kert
jében a település folytatódik. E fenti területről 3 csontvázas temetkezést 
ismerünk, szétszóródott sírmellékletekkel. 

Az egyik temetkezés a Dóczé Mihály házának alapásásakor került elő 
1958-ban. A csontváz fekvése kelet-nyugati irányú. A sírból csupán l gyűrűre 
figyeltek fel a munkások. A többi melléklet és csontváz elpusztult. (l kép, 2) 

A sír 80 -85 cm , mélyen feküdt. 
A másik sír Rasszmann Pál kertjében került elő 1972-ben. (Ezen a terüle

ten ekkor szántottak első ízben traktorral). 
Ez a terület évszázadok alatt lekopott és igy az eke teljesen szétrombolta 

a sírt. 
A sír pontos fekvését sem lehetett megállapítani. 
A sírmellékleteket gondosan összegyűjtöttük Ebből a sírból származik 

egy gyűrű (l kép 1), egy vas pengélyű hegyes kés és egy díszített bronz tőrmar
kolat. (A fenti tárgyak a SepseszentgyörgyiMúzeum régészeti gyűjteményei
ben találhatók). Valószínű ehhez a sírhoz tartozott a korábban talált ezüst 
berakásos vaskengyel-töredék is. Ebbe n a kertben is több izben probálkozott 
kutató árkokkal a települést meghatározni dr. Székely Zoltán. 
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XI.- XII. SZ.-í. G�llRUK 
_CSERN�TONBÓL 
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Az előkerült hullámvonalas diszítésű kerámia egyidősnek bizonyult a 
sírok mellékleteivel. (A gyűrűk jeleinek megfejtése és összevetése hasonló 
jellegű és korú anyaggal az erre hivatott szakemberek feladata). 

A gyűrükre vonatkozó legfontosabb jellemzők: 
- Fejes gyűrűk, formába öntötték, anyaguk bronz. A fejes, pecsétes 

clületüket vésték, díszítették a rajzon látható jelekkel. A z  l-es számú gyűrű 
méretei't tekintve női sír melléklete lehetett, míg a 2-es szárnú gyűrű méreteit 
tekintve férfié lehetett. 
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Az l-es szám ú gyűrű fejes részének diszítményét, a rávésett érdekes jele
ket középen egy fogazott minta kettéválasztja, vagyis tagolja felső és alsó 
részre. 

A gy űrűk fin om kidolgozása , vésése arra vall, hogy az egy ötvösséget 
ismerő és azt művészi szinten folytató nép vagy nép csop ort hagyatéka. 

A temetkezések kora a XIII-XIV századra tehető és a székely néppel 
hozhaló kapcsolatba. 

Rezumat 

Autorul prczintii uucle date rcfcritoare asupra dcscoperirilor din comuna Cernat din sec. 

al X I I-lea. 





O DESCOPERIRE MONETARA DIN SEC. XVII 
IN JUDEŢUL COVASNA 

SZ:f:KELY K:f:Kl:DY ZSOLT 

Colecţia muzeului din Sf. Gheorghe, în afară de unele tezaure mone
tare antice, de importanţă istorică majoră, posedă şi o serie de monede 
medievale, care constituie izvoare de documentare pentru cunoaşterea 
mai aprofundată a istoriei acestei regiuni. Prin cunoaşterea descoperirilor 
monetare medievale, putem sesiza unele fenomene de ordin social-econo
mic ,şi anume, relaţiile comerciale şi circulaţia monetară în sud-estul 
Transilvaniei. 

In cursul anului 1978, a intrat în colecţia muzeului din Sf. Gheorghe 
o descoperire monetară găsită la Chilieni (judeţul Covasna). In rîndurile 
următoare vom face descrierea acestei descoperiri : 

Tezaurul a fost descoperit întîmplător, cu prilej ul unor lucrări agri
cole efectuate în grădina cetăţeanului Baracut Nicolaie (Chilieni, casa 
nr. 126), de către Cojocar Dionisie. O parte din tezaur s-a împrăştiat. In 
colecţia muzeului din Sf. Gheorghe a ajuns fundul vasului , în care pro
babil au fost ingropate monedele, împreună cu 6 monede medievale. 

Fundul vasului este din pastă fină de culoare cenuşie şi făcut la 
roată. Diametrul fundului este de 5 cm, care indică un vas înalt de 
cea 16-20 cm. 

Monedele, care au ajuns în colecţia muzeului din Sf. Gheorghe, sînt 
următoarele : 

SIGISMUND III. (1587-1632). 
1. Av. SIG.III.D.G.REX.POL.M.D.L, Capul regelui Sigismund, cu 

coroană, guler cu încreţituri, spre dreapta . Totul într-un 
cerc. 

Rv. III vultur - călăreţ. GROS.ARGE f TRIP.REGN / POLONI. 
Totul, într-un cerc perlat. 

· 

Triplu gros polonez: greutate 2,10 g; diametru! 20 mm. 
Data emiterii 162[1]. 

2-3. Av. SIGIS.3.D.G REX.P.M.D.L. Stema împărţită în patru cu 
marca Poloniei şi a Lituaniei şi aceea a familiei Vasa. 

Rv. MONE.NO.REG.POLO. Intr-un cerc, glob cu cruce; în glob, 
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jos, 24; de o parte şi de alta a crucii: 2-1; 2-3 
Un gros şi jumătate : greutatea 0,90-1,10 g ; diametrul 
19 mm 
Data emiterii, 1621-1623. 

IOAN CASIMIR (1648-1668) 
4. Av. IOH:CASIM:D:G: REX.POL: & SVE, între două cercuri gra

nulate. Bustul regelui, spre dreapta, cu părul lung, cu 
coroană şi cuirasă, eşarfă prinsă cu agrafă pe umăr. 

pe umăr. 
Rv. GROS.ARG:SEX:REG:POL. 1661, între două cercuri gra

nulate. Stema acolată a Poloniei şi a Lituaniei; jos, stema 
framilie.i Vasa; de o parte şi de alta a acesteia, T - T, sus, 
IV; deasupra coroană. 

Şase groşi ; greutate, 3,10 g ; diametrul, 25 mm. 
Data emiterii, 1661. 

5. Av. IOAN.CASI.DG. REX.POL & SVE, 
In rest ca mai sus. 

Rv. GRO:ARGEN.SEX:REG.POL. 1661, 
de o parte şi de alta a stemei familiei V asa, GB- A. In 
rest, ca mai sus. 
Şase groşi : greutatea, 3,20 g ; diametru!, 25 mm. 
Data emiterii, 1661. 

6. Av. IOAN.CASIM.DG REX.POL & SVE 
In rest, ca mai sus. 

Rv. GROS.ARGE.SEX.REG.POL.1667, de o parte şi de alta a 
stemei familiei Vasa, TL-B. 

In rest ca mai sus. 
Şase groşi ; greutatea, 3,20 g ; diametrul, 26 mm. 
Data emiterii, 1667. 

Toate cele şase monede descrise mai sus sînt poloneze, uzate, din 
sec. XVII-lea. Primele trei, piese de 3 groşi sînt de la Sigismund al 
III-lea, rege al Poloniei (1587-1632), (Planşa I./1-3); iar celelalte trei 
piese, toate cu valoare de şase groşi, sînt de la Ioan al II·Iea Casimir 
al Poloniei (1648-1668), 1 (Planşa I./4-6). 

Monedele au fost emise între anii 1621 şi 1667. Ascunderea in pămînt 
a tezaurului monetar a putut avea loc ca terminus post quem, anul 1667, 
şi se poate pune în legătură cu timpurile zbuciumate ale acestei regiuni 
in a doua jumătate a sec. al XVII-lea. Cu toate că numai o parte din 
tezaur a fost salvată, totuşi pe baza monedelor care au ajuns în colecţia 
muzeului, se poate stabili componenţa lui. 

Acest tezaur este încă o dovadă, că monedele poloneze au avut o largă 
circulaţie şi în această perioadă în Transilvania.2 
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3 

5 
Planşa I. 

NOTE 

1 Monedele au fost identificate după lucrarea lui Hutten-Czapski, Catalogue de la collec
tion des medailles et monnaies Polonaises, vol. 1- IV, 1871. 

2 Octavian Floca, Două descoperiri monetare feudale din secolele XVI-XVIII, în Rcg. 
Hunedoara, in Studii şi cercetări de numismatică, vol., III, 1960, Bucureşti.: 

Z. Szel<ely, Tezaurul monetar de la Căpeni, în Studii şi cercetări de numismatică, vol. 
V. 1971, Bucureşti. 

Kivonat 

1 !J78. okt6bercbcn, Kilyen kozseg (Kovaszna megyc) terlilcten, a mezogazdasagi munkă
Jatok sorăn kiăstak egy agyagedenybe rejtctt, XVII. sz. beii eremletetet melybol 6 db. a sep
siszentgyorgyi muzeum gyi_\j temcnyebc kerUlt. Az ermek kiiziil 3 db. III. Zsigmond, (1587-
1G32) a Hibbi, II. .J an os Kăzmcr (16-18 -1 6G8), Jcngycl kiraly korăb6l val6. 

Ez az ercmlelet hozz{tjarul del-kclcL Enlcly X V Il. sz-i pcmJorgalmanak a mcgisrnc
resehez. 
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Extract 

In October 1978, during the agricultura! field in Chilieni village f Covasna region f was 
diggen out, hidden in an earthen vessel a hoard; out of whiich 6 are to be found in the 
collection of the Museum in Sf. Gheorghe. Three of the coins are dated from the time of 
Sigismund III. f 1587-1632 f, the rest belonged to the reign of the Polish King Ioan 
Casimir II. /1648-1668/. 

· 

These coins are of a great valul becouse thcy contribute to the knowledge of the courency 
of money in thc South- East Tr:msilvani:1 in thc XVIl-th centnry. 



RÉTYI TAJSZúTAR 

SALAMON SANDOR . . l • 

E szógyűjtemény bevezető előszavát és a D -E kezdetű címszavakat 
lásd az ALUTA 1974-75 évi számában, az F kezdetűeket az előző számban. 

G-H 

gabajodik zavarodik, kúszálódik; belégabajodik belezavarodik ; beleszeret valakibe; összegaba-
jadile összekúszálódik. Ha esszl'gabajiltod a fonalat, ililelnapig sem bogozom ki. 

gabonás magtár. 
gácsér másként bakréce himruca. 
gácsérazik a gácsér megtermékenyíti a nőstény rucát. 
gácsértoll a gácsér farkából kiálló jellegzetes toll. 
gádor, pincegádor pincelejárat, másként pince torka. 
gagya alsónadrág férfinek, nlínek egyaránt. ]{if'utott a gagyámból a korc. 
gagyaszár-ucca Y-alakú utca. Szilágyiék a Gagyaszár ucca végibe laknak. 
gagyás csürke, lyuk tollas lábú csirke, tyúk. Van egy gagyás t yukom, nem adnám semmijélt. 
gaj göröngy. Ugy megdobott egy gajjal, a hátam mekkékült. 
gajas göröngyös. 
gajdul zavarodik jaz esze/; meggajul megzavarodik jaz esze j. Meggajdultál, hogy igy dörgecc 
galambug galambdúc . 

galambugos kapu galambdúcos kapu. Hejába csináliam galambngos kaput, egy galam' sem kö-
tött belé. 

galamfiu, galam{iju galambfióka. 
galatyol össze-vissza fecseg, jártatja a száját. Mil galatyalsz itt essze-vissza 
galatyo/ás össze-vissza fecsegés, haszontalan beszéd. . 

galuska gombóc. Szilvás galuskából huszal es mek tzznnék enni. 
gamat mn utálatos, undok, szennyes. Azok ojan gamat népele 
gam.atol piszokban vájkál, beszennyezi magát. Ne gamatold ifssze a karincádol fkötényedetf. 

ganci gúnár. Félek a gancitól, met mekszip. 
gáng kőház oszlopos tornáca, folyosó. Tiit ki a kocsonyál a gángba, /�oly faggyon meg. 
gangos büszke. 
gangoson büszkén /jár, lépkedf. Néssze meg, be gangoson jár. 
gangoskodik hetykén jár, ágai. Ne, a kakas, hogy gangoskodik. 
ganyé trágya. 

ganyéhányó lik trágyadombra nyíló deszkaablak az istállóban. 

ganyéhányó villa négyágú vasvilla, mely félig lekopott. 

gangéz trágyát hord a mezlíre. 

ganyézás trágya kihordása a mezőre. 

ganyéz ó szekér rövid nyújtóval, egyik oldalán rövid lajtorjával fl. ottf, másik oldalán egy szál 
deszkával ellátott szekér. 

ganyézó lajtorja rövid szekér-oldaldeszka, melyet szaga miatt egyébre nem használnak. 
garangyos göröngyös. Erőssen garangyos a j'őd. 
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gatymalol v. katymalol kotyvaszt. Valamit katymalotok ebédre. 
gáz petróleum. Gászt hasztak a bódba. 
gázas petróleumot, kerékzsírt áruló román fuvaros. 

2 

gazda 1. birtokos, tulajdonos; 2. vevő. Kerül neki gazda. 3. megtaláló. Aszi mán hejába kere
sed, eddig mán akali gazdája. 4. férj. Julisné, a gazda lwnnii? f Julis néni, a gazda otthon 
van-e? f A gazdám nem haggya. fA férjem nem engedi./ 5. munkaadó. A vó t gazdámék
nitt miigmaladzo il a gője. 

gazdaember földműves. A Zoltániak örökké jó gazdaemberek vótak. 
gazdáskodik, gazdaként viselkedik, otthon érzi magát. Mü osztán ot két héli g gazdáskoliunk. 
gázlat állatokat áthajt a gázlón; . 

· 
. 

gazol tékozol, sze
_
metel. Ez a ló mind elgaz(J[ja a drága szénát. Ne gazold bé az udvart, mos' seper

tem ki. Ujabban: bégazol megijed; esszegazol összepiszkit. 
gebbed duzzad, dagad. Asztazsbé, hogy gebbeggyen. Belégebbed, meggebbed. Ebbe a melegbe a [ábom 

belégebbe tt a cipőbe. 
gém 1. gém /madár/; 2. kútgém. 
gémberedik dermed, zsibbad; meggémberedik. Az ujjaim meggémberiitte/c e b b' a hidegbe . 
gép cséplőgép. Hallod-e, megált a gép.· · , 
gépel varrógéppel megvarr. Gépeld meg, ahol {iilférceltem. 
gereben lent, kendert finomító fésű.· 
giiriibje fagereblye. Részei: éle, foga, nyele. 
giiriibjél gabonát, szalmát, szénát gereblyével összegyűjt; elgiirebjél göröngyös földet vazsgii

riibjével elsimít; meggeriibjél egy területet, rakott szekér oldalát. 
geriinda gerenda. Tet fel a giiriindába. A mennyezetet képező deszkák és az azokat tartó greren

dák között tenyérnyi hely szokott maradni, ahová naptárt, könyvet, fontosabb ira
tokat szokás eltenni. 

gerezd ribizli - vagy szólófürt. Ve gyél te es gerezdet, no. 
gezemice utálatos, ragacsos folyadék, kotyvalék. 
gezemicéz utálatos, ragacsos folyadékkal piszkitja be magát. 
geszkenye gesztenye. Nálunk a lyukole a geszkenye{ára ülnek el. 
giga tréfásan gége. Ha nem haec békinn, mekfogom a gig ádot. 
gilincs kilincs. A zsebern beléakali a gilindzsbe. 
girbic vézna. Aszt a girbicet vette el. 
girinc hát-, hegygerinc. Vakard meg a girinciimet. Menny végig a gzrznciin. 
glancol fényesit. Uty kiglancoltarn a bakkancsomot, hogy ragyog belé. 
glicsu korcsolya. Glicsuval vezetem a szánkát. 
glicsuzni korcsolyázni. jAz utóbbi 3 szó kiveszőben.) 
gombojag gömbölyü; gombojak pityóka fel nem aprózott, főtt burgonya. 
gombojiU fonalat fel-, leteker. Gyere, gombojiccsuk fel a fonalat. 
gomoja gombolyag cérnából, fonalból, h�ból, túróbóL Hozz egy gomoja cérnát a bódból. Bédop

luk az ablakot ety hógomojával. JErtsd: betörtük./ Gomoját gyuriarn a turóból, hog y ne 
száraggyon meg. 

gomojitt 1. gombojitt. 
göbböklet v. gübböklelfbelé, meg-J vizbe nyomkod, mártogat. Göbböktezs' belé a ruhát a 

cseberbe. 
gödör 1. gödör; 2 sírgödör; 3. mélyen fekvő hely a határban. Ez a szép luciima odabé let t a 

gödörbe. 
gödörásó sirásó. A gödörásóknak étel, pénz s pálinka jár. 
gője koca. A gője megnyomta az iiggyik malaccát. 
gömbec l. disznófósajt. Tet fel a gömbecet a füs' re. 2. kövér n6. Nagy gömbec f'ehérnép vót. 
görgina nemesitetlen dália. 

górrög 1. röfög Ja disznóf; 2. böfög. A retektől örökké görrögök. 

gőzlő mofetta Jszéngázas légfürd6z6 helyf. Ety hétig jártam Kovásznára a gőzZőbe a rehomám 
végett. 

g őzsöritt zsugorít. 

gözsörödik zsugorodik, pl. a szalonnabór sütéskor; esszegözsörödik összetöpörödik. Jánozsbá 
es ess.zegözsörödött, mind a fonnyalt alma . 

glJzslJrlJg görnyedten, töpörödve jár. 
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grádics lépcső. Menny fel a grádicson s kopoklass. 
gubancolódik kú szálódik; esszegubancolódik összekúszálódik. 
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g11du viz alatti gödiir folyó vagy tó fenekén. Beléléptem egu gudula, abb' a szempillantázsba elle-
peit a viz. 

gunya felső ruha. Űgyejj a gunyádra, esztendő ijenkorig mást nem kapsz. 
gurigázik gurít, karikával játszik. 
guriga-verige vásári szerencsejátékos csalogató mondókájának része. Hézkarikiü kell boros 

üveg nyakába dobni. A nyertes elviheti :lZ üveget. A kikiáltó szilvege: Guriga-uerige, 
ha megnyeri, lwd uigyc. 

guruzsma kuruzslás, igézés. A fokhagyma cmlegetése megvéd a gu ruzsmától: Guruzsma, fok-
hagyma, guruzsma, fokhagyma . . . 

guruzsmá l kuruzsol. Űgyejj, mct meggunzzsmállak. 
gusa golyva. 
gusás golyvás. Csúfolódás: Gasás Juli, gusás Juli ... 
gusásodik golyvásodik. csomók keletkeznek rajta, benne. 
gusztus ízlés. .J ó gusztus sa van, szép lejánt választott. 
gut gutaütés, agyvérzés. Ne mérgc siccs, mct ma miigiil a gut. 
gzwad v. kuvad dülled; kiguvad v. kikuvad kidülled, kifordul a hclyéhől. lliin' kigzwa/1 a zság-

ból. Hezzám ne üss, met kikuvasz' lak a bőrödbűl. 
guvatl szifmü dülledt szemű. Ne es lássam as::l a guvall szemüt. 
guzsorodik l. gözsör ödik . 

gübbent megmerít; belégübbent megmártja. Nincs üdő feredésre, csak éppen belégübbentem magam. 
gübbenő kátyú. Teli vót az ut gübbenővel. 
gübül szennyet kever, folyadékot szennyez, pancsol, Ne gübüjj a levezsbe! Ne gübüld essze 

magadot l A két kakas vérbe gübiille egymást. 

gyakorfosás hasmenés. 
gyalogfuszujka törpe bab. 

GY 

gyámbász fogdos, rángat, tép. Hajja, engem ne gyámbásszon! 
gyámfa gerendát feltámasztó oszlop. 
gyapju, gyapjas, gyapjat gyapjú, gyapjas, gyapjút. 
gyapjufüsüllő gyapjúfésülő műhely, gép, mester. 
gyáros gyári munkás. A gyárosokot autóval hozzák s viszik. 
gyep fü, pázsit. Az udvarikol felverte a gyep. fEz szégyenletes, mcrl Justaságra vall vagy szo-

morú, mert kihaltak a ház lakói/. 
gyepes füves. 
gyepesedik füvesedik; bégyepiisedik benövi a fü. 
gyeplő 1. lószerszám része; 2 ruhaszárító kötél. Vezs' fel a gyiiplőre, hogy a szél járja. 
gyepmester "dögész", sintér. 
gyér ritka. Be gyér a husod, lelkem, láccik beteg vólál. fitt: puha/. 
gyéritt ritkít. 
guériltő olló a borbély ritkító, fogas ol\ója. 
gyérül ritkul; meggyérül megritkuL A hajam es meggyérü/l; kigyériil elkopik, vásik. A nadrák 

kigyérült a térgyemen. 
gyérszita ritka lyukú szita. 
"gyermekhalál" az, ami nem való gyermek kezébe, mert veszélyes vagy törékeny. Ammija,' 

desanya? Abbion gyermekhalál. 
"gyiiriya" gúnyos neve a náthás gyermek orrváladékának. 
"gyilkos" tréfás, haragos szidalom a vásott gyermek felé. Hagy bélcit a lesvérlcédnek, te ;,gyilkos"'. 

Jaj, be "gyilkos" ez a gyermek l 
gyócs sárgavászon. 
gyomoridege van gyomoridegessége van. Ha meglátom, mán gyomoridegem van tölle. 

gyömöszöl nyomkod; beerőltet virnit vlhová: bégyömöszöl . Valahogy bégyömöszöltem a zságba 
de mán elik fért. 

gyöngyös hurka a disznó nyelőcsöve. 

gy?Jszte, gyöszteg ide, gy?Jszle'sze gyere, gyere ide, gyere csak. 



4 

győzi bírja; meggyőzi el tudja végezni. Nem kell segiccség, meggyőzzük mü ketten es. 
gyujtó öngyújtó. Apámnak vót ety sárgaréz gyujtója. 
gyurakodik tülekedik. 
gyuródik tülekedik, nyomakodik. Ne gyuróggyanak ugy, nem lássák, gyermekkel vagyok. 
gyurva van zsufolásig megtelt. A busz gyurva vót iskolásokkal. 
gyür, bégyür, {elgyür, legyür, ráncol, betesz, felhajt, lehajt. Gyür' bé az ingedet a gagyába. Gyiirt 

. fel az ingé'd ujját. Gyür' le a kalapod karimáját. 
gyükér gyökér. Husz'ki gyükerestől. 
gyülöget lassan gyül. Gyülöget a nép a májálisra. 
gyümőcs gyümölcs. Az üdőnn drága lessz a gyümőcs. 
gyüszii gyüszü. 
gyüsziinné gyűszűnyi. Csd.k e' ggyüszünnét ittam, az es megárloll. 
gyüll gyűjt. Gyüiii a pénszt; szénát gyűjt, másként takar /1. ott{. 1\-lenyek szénagyülleni. Szó

lás: Meggyüiii a baját. Ne gyüdzs' meg a bajomat. 
gyiillőget 1. gyűjtöget. 2. pénzt tesz félre, takarékoskodik, javakat szerez magának. A fijamék 

szépen gyüttögetnek. 
gyüttögető takarékos. Malcsalék gyiittögető népek. 

H 

habar 1. hadar. 2. kever, liszttel felereszt. Eppen csak bébabarom a levest, s ehetünk. 
habarás levesbe járó ereszték. 
habarodik zavarodik faz esze/; mekhabarodik eszét veszti; beléhabarodik beleszeret. 
Izabog dadog. Mii haboksz ot, nem értem? 
habogó, habogás dadogó. 
háborodik émelyeg, hányingere van, undor fogja el; {ii/háborodik hányingert kap. Uty felhá

borottam a szaktól, ki kiillett mennyek; mekháborodik elyeszti az eszét. 1\iekháboroltál-if 
vaj mi van veled? 

fiág, lép, rálép, felmászile A bakkancsávai rejahágott a lábujkámra. Hák' {el a fára. 
hágai megtermékenyiti a mén a kancát. A Csillagot el kel vinni hágatni. Mán a csitkó es hághat

nék. 
hagyakémzik végrendelkezik v. utasításokat, tanácsokat ad saját temetésére vagy a halála 

utáni tennivalókra vonatkozóan. Nagyapám es kezdet mán hagyakérozni. 
hagyakozik ua. 
hagyatékazik végrendelkezik. 
hájc lovat jobbra terelő szó. Hájc, Bandi, hájc l 
hajdomfejt hajadon fővel. 
hajhász kerget. Ne hajházd a malacokot l 
hajigál dobál. Ma mekhajigállak én tégedet, te rabló J N e hajigájjátok el a pappirt az udvarann J 
hajkurász kerget. Minek hajkurászod a csitkót? 
hájlad szárad a faedény; mekhájlad összeszárad, folyni kezd. Mekhájlatt a cseber. Tő cs vizel 

a kádba, me' mekhájlad. 
hajnaloson hajnalban. Hajnaloson indulunk az erdőbe. 
hajt 1. lovat, ökröt hajt; 2. elhajt gilisztát, magzatot; 3. elhajt állatot lop. Az éjjenn elhajtot

ták a lovakat. 4. es szehajt összehajtogat; 5. felhajt ruhát rövidít. Hajcsuk fel az ajjál. 
6. felhajt keres. Felhajtottam a falut e ty falás é/esztőjétt. 7. mekhajl mozgásba hoz gépet, 
szerkezetet, megforgat egy kereket, fogantyút. 

hajtogat 1. papírt, vásznat összehajt. Hajtogazsd essze szépen az ingedet. 2. erl5siti, állítja. Asz' 
hajtogassu,. hogy ő nem es üsmeri. 

halovány sápadt, szinehagyott. Mijen halovány az orcája. 
hám lószerszám. Szólásokban: Nem szaggassa hámot: Nem nagyon igyekszik, nem szorgal-

mas. Farhámba ül: megmakacsolja magát. 

hamarébb hamarább. 

hamarjába hirtelenében. Hamarjába a' sse tuttam, merre f'ussak. 

hamarosann hamarosan. 

hámbár hombár. Kiürültek a hámbárole a gabonázsba. 

hammas hamus, hamvas, szürke. Hammas fazék. Hammas galamb. 
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hamu, hammu, hammal hamu. Szel ki a hammal a {ültőből. 
hamuszin szürke. O}an hamuszin kendő vót a fejin. 
háncsu fakéreg. A nyirf'a háncsujával könyit tüzet rakni. fKönnyüf. 
hándra be tük kúsza, dülöngélő betűk. N e ir} o jan hándra biitüköt. 
hándrál érthetetlenül beszéL Ne hándráj, me nem értem. 
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hánkolódik 1. hánykolódik. Nem tuttam ela/unni, csak hánkolóttam az ágyba. 2. henceg, nem bir 
magával. Nekem hejába hánkolódik, met én üsmeriim őkemit. 

hánt hámoz. Háncs meg vaj két pityókál. 
-

hántat hányni kényszerül. Csak iity falást ettem belölle, még iis meklzánialott. 
hántorgal felhány. Nekem ne hántorgassa, hogy mil adott. 
hánnya a fe}it fejesedik, kalász képződik rajta. A buza hánnya a fe}it. Aratni kell, met minyá 

elhánnya a j"e}il. 
hány dob, hajít. Mind ellzántam, ami a kezembe vót. Hánd bé a lapil a disznyóknak. Kihántad-e 

· 
a ganyét alóllik? 

hányódik 1. gazdtálanul hever, gondatlanul leledzik. A sok deszka ot hányódik az udvari
leon. 2. felhányódik gonddal-bajjal, kevés gondozással, de felnő. Aggyátok haza as�t a 

gyermeket, a mások mellett az iis felhányódik. 
hápomyika nyers húson levő hártya. Szed le a hápomyilcát rolla. 
hápornyikás hártyás. Ez a hus erőssen hápomyikás. 
hapra szempillantásra. Ely hapra meglessz, ha mondom 
hárászkendő vastag gyapjú vállkendő, mely nőknél a télikabátot helyettesítette. 
harcsa{ürész szaggató fűrész, használatához két ember szükséges. 
harisnya szük, posztóból varrt férfinadrág. Pakucs János búnak még harisnyája vól. 
harisnyaszijju nadrágszij. 
harizsál parazsat a kemencében elterít. 
hártyika, hártyikó vékony hártya a húson. 
hártyikás, hártyikós hártyás. 
hascsikarás görcsös hasfájás. Esmenl eZéviitt a hascsikarás. 
hasitt vág. Hasi'ccsuk két felé. Hasiccs le eggy ágat; elhasitt elszakít. Elhasittoltam a nadrágomot. 
hasmánt hason. Csak hasmánt tuttunk bébuni alája. 
hasamfele egyik fele. Hasomj"ele az enyim. 
hász {őggye földes padló. 
hászfőthuzó felmosó rongy. 
használ eszik, vesz belőle. Kínáláskor: Hasznájják bátran, met elég van. 
haszambér haszonbér. Kiattuk haszombérbe, met nincs ki megmüvejje. 
hatannyi sok. Halannyit es megennék belölle. 
határpásztor: mezőőr. 
hátra, szólásban: elé s hátra előre, hátra, azaz céltalanul. Mit }árkász itt elé s háiJal 
lzátramozditió munkában ügyetlen, mást hátráltató. Nekem ne gyere ide hátramozdittónak. 
hátrébb hátrább. A}' hátrébb, no. 
hátrébbacska kissé hátrább. 
hátrunnan, hátrunnél hátulról. 
hátul felől hátulról. Kerüjjetek hátul felől. 
hátussó hátulsó. Fogjad a hátussó {elit. 
havazó havazás. Ne indujj el ebb' a naty havazázsba. 
ház 1. ház. 2. szoba. Ted bé a natyházba. Vid bé a belső házba. 
hazacsap hazaenged. Csap' haza a lovakat. 
haza járt otthon volt. A tennap haza jártam. 
haza huz ragaszkodik az otthonához. Pisti erőssen haza huz. 
haza vót otthon járt. A ka tonafijam két nap haza vót. 
ház büteje a ház két rövidebb oldala. Ott az ásó ne, a ház bütejinél. 
"háziszőttes" köménymaglével ízesített, édesitett házi pálinka bizalmas megnevezése. 

házas ember nős férfi. Tisztességes liiján házas emberrel nem ál szóba. 

hazud hazudik. Ne higy neki, met a' hhazud. 

hazukkatya hazug ember becsmérlő jelzője. Te hazukkutya, le l 

hazunnat, hazunnól hazulról. 

házsártos veszekedős. Be házsártos fehérnép. 

29- ALUTAXII-XIII 
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hiiába v. hejába hiába. He ába kéccinkecc, üsmerlck. (Kétszínkcdsz: alakoskodsz). 
hedegü hegedií. Miska bá csinált magának ety llcdegül. 
hedegül hegedül. 
hegyesen süt a nap, meredeken, delelőn áll. 
hegyez hegyez: ceruzát, karót; a korcsolya hegyén j ár a jégen; béhifgyez kúposan vagy ház-

födélszerüen befejezi a asztagot. Hegyezze bé az asztagot, mct jő az esső. 
hej hely, terület. Nem nyomja alább a hejel: nem zavar senkit, senkinek sincs terhére. 
hejába v. hitába hiába. Hejába való, no, ne erőlicss. 
llejbe s�ólásokban: időhat. nyomban : ebb' a bej be meglesz, üllő bejibe mekcsinálla. 
hejibe helyében, helyette. En az ő llejibc, oda semmiintem vóna. 
hejt helyben. Űj hejt, mondom. TeriHeten: Egy darabka Ire} t miikkapállam az ágyást, de a j'őd 

igen erős. 
hejtelenkedik tréfálkozik, főként paj zánkodva . Vén ember léttyire nem szég yelli ity hejtclen-

kenni. 
hektikás tüdőbajos. 
hektó 100 liter. 
hengér huncut, arcátlan gyermek ; kutyapecé r. Csak fogjalak meg, le hiingér, mct kidzwasz/ak 

a bőrödből. 
hengeredik gurul; béhiingiiredik legurul a lejtőn ; fellrengered ik leesik a földre, lefekszik az ágyba. 

Ha beteg vagy, hengeriity f'el az ágyba. 
hiingiirbózsa bukfenc. 
hiingiirbózsál bukfencezik. Gyertek, hengerbózsájjunk a gyepen . 
hentereg hempereg. Ne hentereg} a porba l 
heppen toppan, hirtelen leül. Eppen vacsoráltak, mikor béhcppenlem lliizzik. Beléheppeni a divánba. 
herbatea kamilla tea. 
herdál tékozol. Mind elherdálta a vagyonát. 
herré helyre. Nem jó herré tetted, dugd el jó herr·é. 
herriig mérgesit, ingerel, bosszant. Ne hiirregj a kutyával, met megmar. 
hergel mérgesit, uszít; f'iilhiirgel felmérgesít, uszit. Reggelibe jól f'elhergeltél. 
hergelődik mérgel{ídik. Mit hergelődik, legyen liibb esze. 
hergelődnek civakodnak, ingerlik egymást. Ne hergé'lőggyetek ör ökké , iszen rákonyolc vallok. 
herget bosszant. 
Herkópáter határozatlan nagy tekintély. Töllem jöhet a Herkópáter es, met én akkor es kimon-

dom az igazat. 
hermónika harmónika. v ól neki egy gombos hermónikája. 
hermónikázik harmónikázik. 
Mrnyó giliszta, hernyó. Esső után teli van a föd hemyóvalr 
herseg hangutánzó szó, kb. recseg. A bereiPa hiirsiig a szak államon . 
lzersektet hersegő hangot adva eszik. Be jó foga Pan, hogy uty hersiiktcti az almát. A lovak 

csendbe hiirsektettek. 
heifü hétfő. Vizbevető het{ü húsvét hétfő . 
hetfünn hétfőn. Szengy örgy ön het{ünn van a hetivásá r. 
lzetüs hetes. Veszünk ety hathetüs malacot. 
Izevet süt a nap hevesen süt, tüzel. 
hevitt kemencét füt; miikhevitl befűti a kemencét. 
hevillő kemence hevítésére szolgáló ágfa, összekötözött rőzse. 
hezza hozzá. Szám os igéhez járul: hezzacsap, -fog, -hu z, vesz sth. 
hezza se szagol iogalma sincs, nem ért hozzá. 
lzezzavesz megüti, megveri, amit cslekszik, alaposan teszi. 
hiborca híg sárlé, agyaglé a tapasztáshoz. 
hiboreáZni földet, agyagot vízzel keverni, higítani. Hiborcájja essze jól, ne legyen csomojkás. 
hideg inget visel aggódik, fél. Hideg inget viseltem miánnad. 
hijja, h it ia hívja, hivta . Küggyétiik, met lzijja az annya. Hitták a kössékllázára. Siess, met apád hi. 
hijja van hiány z ik belőle. Ennek egy zzjné hijja van. 
lziju, !zi padlás. Fogjunk galambot a hijl!ba. Odafel van a hiba. 
hiju-{eljáró padláslépcső. 
hikpalacsinla hígpalacsinta, megkülönböztetésül a palacsinlától, mely csakis köles fkeltetettj 

lehet, kenyértésztábóL 



7 

hink-háng, hink-hánk haszontalan, szedte-vette. Nem szerelern az ojan hink-hánk embert. 
hintő korpa vagy más, disznóhizlalásra alkalmas őrlemény. Fogy el a hintő. 
hól h ire holtának hire. H ól hi rit kötötték s még ma es él. 
hir §l hiresztel; elhire l elhíresztel. 
hiriciil hörög. Szegén gyermek, egéssz éjjen hiricelt. 
hirtelen indulatos, ingerlékeny. Az őrmester hirtelen ember vót. 
hirtelennyibe hirtelen. Hirtelennyibe asse tutta, mit mrmgyon. 
hitván sovány, rosszul táplált. Van eiy hitván lovik. 
hirm hiv. Fuss haza, anyád hiPu. 
hizó hízásra fogott disznó. 
hob hab. Hobol ver a szája, ugy mond. 
hobos habos. Mikor hobos a teteje, ved le a iüzről. 
lzocca, Izocea sza hozd csak, add csak ide. Hocca sza ide a fészit. 
hocca s me te adod az árut, én adom az ellenértékét, hitelbe nem üzletelünk 
hocide hozd ide. Hocide a ken yeret. 
hód hold fterületf. Tisz hód· főggyik vót. 
hód hold, Hold. Süt a hód. 
hódvilág holdvilág. Hódvilág van, me hecc bál ron. 
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hódvilágon holdfényes éjszakán, még hajnal előtt. A hódvilágon elindulunk, re ggelre odaérünk. 
hógomoja hógolyó. 
hógomojázik hógolyózik. 
hójagos meggy nagyszemü meggy. 
hójagos szemíí nagy szcmü. A liijánnak szép nagy, bójagos szeme vót. 
hajcos bal felől fogott ló. 
homáj áttetsző felhőzet. Mán kél napja, hogy ijen homáj van. 
homájos felhős. 
homp dombocska, túrás, hant. 
hompol hantol; felhompol felhantol. Hompoli fel a pityóka tövit. 
homvaló otthon levő. Jöjjenek a homvalók es, mind. 
hónap 1. hónap; 2. holnap. J ö hecc hónap es, hónap ulánn es. 
Iloncsok vakondok. 
lzoncsokturás vakondtúrás. J{aszálni es eiig lehel a sok honcsokluráslól. 
honn itthon, otthon. Hon' vallok-e? Ki van honn? 
harmat, honnét, honnót honnan. Homtót jösztök? 
hónyaj, hónyom ajja hónalj. Még a hónyom a.fjóik sem sem érs:, le hörcsög. 
hopocál térdén lovagoltat. llopocá.fia az onokájáf. 
hoppon marad lemarad valamiről. Amejik liiján sokat Pálogat, hoppon marad. 
hord. visel. Az öregek székiij harisnyát hortak. 
hordanak begyüjtik a gabonát. M inden felé hordanak m án. 
hordás gabonanemfick beszállítása a mezőről a faluba. Kalákásokot kel bini a hordásra. 

hordáskor gabonabegyüjtés idején. Hordáskor született. 
hordoz terhes, másként viselős /1. ott/. 
horgad görbül; elhorgad, mekhorgad. Elhorgati a szeg. 
horgas görbe. Nehezen fog a horgas ujjával. 
horgasina térdhajlata. Reszketett a borgasina . 
horpac beesett hasú. Má'nnem horpac a lehcn, kigömböjödöll. 
hosszasan hosszasan, hosszú ideig. Ne üjj oda hosszasan. 
hosszuhus disznó bélszín. 
lzosszukó hosszukás. Hosszzzkó f'eje van a gyermeknek. 
hosszu[ hosszabbodik. Afán hosszu[ a nap. 
hól holt, halott; mekhót meghalt. Annyit ér min' hól lónn a palkó. 
hólkoros holdkóros. Az a hólkoros es mos' jfJ ide. 
hótszén kialudt parázs. Felirtzzk a falra hótszénncl. 
hozalal egy fuvar. Ety hozatal nem lessz elég. 
Mbörcsös gödröcskés, nem sima felületü. A kövérséktől höbörcsös a comja. 
Mjc lovat balra terelll szó. Höjc, Pali, höjc! 
hl5rpent hörpint. 

hörpól szürcsöl. Min' btl!örpólte a tejet. 

za• 
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hövejk hüvelyk. Rejaváktam a kalapáccsal a hövejkemre. 
hövejkuj hüvelyk ujj. 
hub ri szeleburdi. N e légy o jan lm b ri ! 
hug y vizelet. 
hugyos "pisis". 1\!lét szerellek uty te lmgyos lejánka! 
hugyoz vizel. 
huj ne disznókergető szó. Huj ne, fiildőtitek a moslékot. 
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hullás fáról magától lehullott érett gyümölcs. Szeggyétek fiil a fmllást, me-Jcfőzzük a disznyóknak. 
hullás alma hullott, nem szedett alma. Van eladó, igaz, csak hullás alma. 
huncutul huncut módon, módra. Bécsapait huncutul. 
hunyori sűrűn hunyorgató szemü ember. 
h úro l belet kifordítva kés fokával tisztít, vakar; meklnzrol. Elébb a kolbásznak valót hurojjáto k 

meg. 
hurut köhög. Ne huruss az otcámba! Jól hurucc. 
husét húsvét. Iluséiba lessz az esküvőjik. 
husz ki a házból ostromolva kér. Husz ki a házból ety korcsojáétt. 
húz 1. húz. 2. iszik /nyakas üveghől/. 3. épít /emelj. 4. alszik. 5. ragaszkodik. Huz a hászhoz. 

6. nyom a mérlegen. A buza jól huz. 
huzalkodik kötrkedik. Örökké huzalkodik velem. 
huzul összehúzza magát; béhuzul elrejtőzik. Béhuzultam a kapzz kózi; mekhuzul menedékhelyre 

húzódik. Mekhuzultam a fa alatt. 
hümmöktet "ühümmel" felel, szepeg; Lajozs bá csak hümmökletett. Nekem ne llümmökless. 
hüppög sírás után a gyennek levegőért kapkod. Töllem hüppökhecc estig es. 
hüppögés sírás utáni csuklás. Elég legyen a hüppögézsből. 
hüte·s, hütös felesküdt, esküdt. 
hütes társ, hülös társ hitvestárs. Az én jó hüles társam ithagyoll. 
hüliit tesz esküt tesz. Hütet teszek az életemre. 

Re zurnat 

Autund pui.Jiica in cunUnuarc Jliterele G-H/ unelc cxpresii populare folosite ln loca
litatea Reci fjud. Covasnaf. 



A SEP!SISZENTGYÖRGYI TEXTILGYAR 
ClSERNATONI BEDOLGOZói 

HASZMANN PAL 

A sepsiszentgyör$yi Textilgyár száz évének történetéről tanulmány 
jelent meg Gazda László tollábóil. Ezt az alapos , jól dokumentált munkát 
néhány, a bedolgozó háziiparosokra vonatkozó adattal szeretném kiegészí
teni. 

Köztudomású, hogy 1905-től falusi szövőknek, háziiparosoknak a gyár 
ötszáz, falvanként öt-húsz szövőszéket osztott ki. Felsőcsernáton az egyik 
legjelentősebb és legtöbb bedolgozóval müködő helység lett: 1906-tól több, 
mint húsz lakója szőtt vagy csőrölt fonalat a gyár részére. Több más felső
háromszéki helység, így Futásfalva, Ikafalva, Torja, Martonfalva stb. szövői 
számára szintén megélhetési forrás volt a gyár. 

A csernátoni múzeum érdekes levelezési anyagat őriz a felsőcsernátoni 

Virág János szövőmester hagyatékából2, aki, amint a munkakönyvéből kitü

nik, mütakácsként került 1893 szeptember l-én Sepsiszentgyörgyre az Első 

Székely Szövőgyár Részvénytársasághoz. 1905-től Felsőcsernátonban a 

gyár kiküldöttjeként szervezte be , irányította a bedolgozókat. E leveleket 

időrendi sorrendben közlöm: 

"Tekintetes Virág J án os úrnak, Felsőcsernáton. 

Folyó hó 29-rŐl kelt levele folytán küldöm csatoltan a b'éremelésre vonatkozó 
és hozzám beérkezell levelet eredetiben, mely nem is kérés, hanem sok gyanú.�ltást 
tartalmaz, fcl/z(vom, hogy ez ügyben senkivel ne beszéljen és lehetőleg liloktartá3ban 
tartsa, ha akarja, lenzásol/zatja, de nekenz az eredetil rövid időn belül küldje aján
lott levében vissza. Az avizált XV-ös számú pénzeszacskóra mtnden bizonnyal szá
mítok és ha 68 cm. széles 702 számú finom nyersvászonból valami készen van, küldje 
be ezen alkalommal. 

Üdvözlettel. .. 
(alá írás) 

Székely Szövőgyár b Házitpar 
Vállalat 

Sepsiszentgyörgyön 

pr. KLINGER HENRIK 
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E levél világosan elárulja, hogy a dolgozók körében a nagyon ·alacsony 
bérek elégedetlenséget váltottak ki. Bérköveteléseikkel a szövőgyár vezető
ségéhez, tulajdonosaihoz fordultak. Eszerint a gyengén fizetett munkások 
béremelési követelései nem az 1911 április 12-21 közötti bérharcban kaptak 
hangot először, hanem a bedolgozók körében, már 1907-től. Éppen ezért 
figyelmezetet titoktartásra a levél írója: nem kivánatos, hogy a béremelési 
követelések továbbterjedjenek más bedolgozó falvak munkásai körében. 

A szövőmunkások havi béréről egy 1910 december 27-én keltezett levél
ből értesülünk: ekkor Bajka Béla 170 koronát és 2,25 korona betegsegély
díjat, Rákosi György pedig 63,33-1,04 koronát k�pott. Természetesen a 
javadalmazásta munka teljesítménye, valamint a mu�Ka lehetősége (megren-
delés mennyisége) szabta meg. . 

A további levelek a bedolgozás más körülményeire utalnak: 
Egy 1911 április 8-i keltezésü levelezőlapon ez ál_�: 

"Válaszolva folyó hó 6-án kelt sorait tudomásul veliem, hogy Izélfőn fuvarost 
küld be, akivel lehetőség szerint kapsot a [szövésnél használl kenőanyag} fogok 
küldeni. Egyúttal értesilem, hogy 20-án szállílhat. A kért 800 koronát már 
elküldtem, úgyszintén a kért két font 36f 2-es és öt {ont 32f 2-es [ anyagokalj postá
val címére szállítottam. 

Tisztelellel: 
Ilyés (igazgatóhelyettes) 

Egy 1911 júni us 10-i levél tartalma: 

"T. C. Virág János úrnak Felsőcsernátou. 
Az önnek múllkori ittlétekor előírt 175 centimétcr széles 353. sz. lenvászonból 

sürgös szükségem van három Pégre . Sz ívcskcdjék lelzál mindcn áron a láncol, esetleg 
valamely scgédjévcl, vagy jobb szövőnővcl lcszövctni, és postafordultával érles itsen , 

hogy mikor s:ámílhalok az első végre, amely! elkészítés után rögtön postán küldfön". 
Ti sziclcttel: Ilf y és 

Székely Szővögyár és Háziipari Vállalal 

Sepsiszentgyörgy 

pr. KLINGER HENRIK 

E· levelekből világosan kitünik, hogy a hozzáértő szövőmester vezette 
bedolgozó egységekre rábízhattak bármilyen kényes: megrendelést. A gyár 
ebben az időszakban folyamatos munkát biztosított bedolgozóinak. 

Egy torjai szövőmesternek, Buzgó Györgynek a felmondásával kapcsola
tos az alábbi, 1911 november 17-én keltezett levél: 

"Folyó hó 14-i levelezőlapjára l!ivatkozom Ilyés igazgató urunk állal Önnek 
október elsejétől számítandó l!al hétre történt személyes {elmondására, melynek k?Jvet
keztében az illetmények folyó év december 15-ig illetik meg önt . 

Utasítom ennek következtében, hogy az összes Onnéllevő fonalat és szerszámokal 

rendbe l!ozza, amelyeket Virág úr jövő hét valamely napján személyesen öntől át 
fogja venni és ezentúl kezelni fogja. 

Egyuttal szíveskedjék mindent, a cég tulajdonát képező dolgokat, árukat, sur

számokat, könyveket annak idején Virág úrnak átadni. 
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A lakásra vonatkozólag éricsílem, miszerini azt legkésőbb 1912. marems h6 
elsején ál kell :1dja nekem. Addig is egy szobál és konyl!ál bocsájtole rendelkezésére, 
amig a löbbitlwlyiségek Virág tír állal lelakalollalnak a műszerek és an yagok fel
rakiározására. T. f." 

A torjai bedolgozók szövőmestere, Buzgó György tehát felmondott, s 

a gyár tulajdonjavait o;- szerszámokat, anyagokat, könyveket-- Virág Jánosra 
bízták. A hosszabb-rövidebb szünetekkel megszakított bedolgozás 1916-ban 
szünt meg végleg. A túlhaladott munkaeszközöket a gyár nem kérte vissza: 
azok vagy elkallódtak, vagy a dolgozó családokra szálltak, akik továbbra 
is dolgoztak rajtuk� 

A csernátoni szövl'Sk a kedvelt anyagaikból, a festődében, vagy ritkábban 
házilag pirosra, kékre, drappra festett kender és gypotfonalból, falubeli jeik 
megrendelésére vagy a kézdivásárhelyi vásárra sok, a századeleji takácsszőttes 
hatását magán viselő �roszt, kendőt, szalvétát, ágytakarót, lepedőt és rokolya
szőttest szőttek. Két-három háznál a mai napig is szőnek, de már csak bolti 
anyagból. 

• 

JEGYZETEK 

1) Gazda László: A sepsiszentgyörgyi Textilgyár száz éve. Korunk 1980/12. 
2) A régi levelek leltárszáma a csernátoni gyűjteményben: 13420/1-4. 

Extr as 

Fabrica Texlila din Sflntu Gheorghe la 1nceputul secolului a angajat lucditori eu munca 
la domicilin din aproape toate satele fostului judct Trci Scaunc, dirora le-a asignrat unel
tele nccesare. Lucrarea de fata prezintií. contractele de epocií. a locuitorilor din Cernat care au 
luerat pentru Fabrica Textilií. ca de altfel documcnte �i scrisori care scot in evidenta conflic
tele survenite !ntre acestea �i fab.ricií. generatií. de nercspectarca prevederHor cuprinse in con
traele (sub aspett pecuniar)

,
'de ciitre aceste

'
a din urmií. 
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