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Felemelő ünnepségben volt része Homoródkarácsony-
falva lakosságának folyó év augusztus 28-án. Magát az ün-
nepséget, ahogy azt még 2010 pünkösdjében elhatározták, 
a Homoródkarácsonyfalvi Unitárius Egyházközség, a ho-
moródkarácsonyfalvi Sarlós Boldogasszony Plébánia és a 
Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány szervezte meg a 
falu templomaiban folyó műemléki helyreállítás elkészült 
munkálatainak az átadására. De kezdjük a példaértékű tör-
ténet bemutatását az elejétől. Ennek érdekében 2005-ig kell 
az időben visszamennünk. Ekkor került sor az erdélyi fal-
képeket és festett faberendezéseket felmérő program 
keretében az unitárius templom fehérre meszelt falai alatt 
lappangó középkori falképek első szondázására, és ekkor 
alakult meg a Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány, 
amelynek közreműködésével megkezdődött a falu műem-
lékeinek helyreállítása. Az alapítványt két magánszemély, 
Barabás Lenke Judit és Barabás Géza hozta létre Dr. Vár-
szegi Asztrik pannonhalmi főapát ajánlásával. A kitűzött 
cél „egyrészt a Homoródkarácsonyfalván található páratlan 
műemlékek és templomok helyreállítása, másrészt ennek 
révén a falu ismertségének, közösségmegtartó erejének 
erősítése” volt. A budapesti székhelyű alapítvány kura-
tóriumi tagjai, Sokacz Anikó, Kamondi Judit és dr. Szom-
bathelyi Gyula (aki az alapítvány képviseletét is ellátja) 
mindent megtettek az utóbbi öt évben annak érdekében, 
hogy a település mindkét temploma „élő művészettörténeti 
kalauz”-zá váljon. Miután 2006 tavaszán Nobilis Kristóf 
budapesti üzletember vállalta, hogy cégein keresztül támo-
gatja az unitárius templom teljes helyreállítását és felújí-
tását, megkezdődhetett az északi fal freskóinak (köztük a 
Szent László kerlési csatáját ábrázoló falképé is) a fel-
tárása, valamint a restaurálásra szoruló festett kazettás 
mennyezet elbontása. A falképek feltárására és esztétikai 
helyreállítására a székesfehérvári Lángi József restaurátort, 
a festett faberendezések restaurálására Mihály Ferenc szo-
vátai restaurátort kérték fel. 

Időközben a budapesti MKB-Euroleasing Zrt. gyűjtést 
kezdeményezett a katolikus templom helyreállítási költ-
ségeinek a fedezésére is. A gyűjtés eredményes volt (a tár-
saság dolgozói 1.099.000 Ft-ot adományoztak a Homoród-
karácsonyfalváért Alapítvány számára, míg az MKB-Euro-
leasing cégcsoport ezt az összeget további 2.198.000 Ft 
adománnyal egészítette ki), így az alapítvány megkezd-
hette a tárgyalásokat a Gyulafehérvári Érsekséggel a ka-
tolikus templom helyreállításának közös finanszírozásáról, 
valamint a restaurátorokkal a kivitelezésről. 2007 őszén a 
Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány javára újabb ado-
mány érkezett. Lantos Csaba budapesti üzletember a tu-
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lajdonában lévő gazdasági társaságon keresztül 3.000.000 
Ft-ot adományozott a katolikus templom helyreállítására. 
Hamarosan elkészültek a helyreállítási tervek, és 2008 ta-
vaszán megkezdődhettek a katolikus templomban is a fel-
újítási munkálatok (a főoltárt a szovátai restaurátormű-
helybe szállították, s a templom gazdag, rokokó stukkókkal 
díszített szentélyét kifestették). Ugyanakkor visszakerül-
hetett az unitárius templomba a helyreállított úrasztala, és a 
96 darabból álló festett kazettás mennyezet, amely felirata 
alapján 1752-ben készült el. Végezetül, 2009 őszére be-
fejeződött a katolikus templom belsőjének helyreállítása is. 
A szentélyébe visszakerülhetett a helyreállított főoltár a 
Kalapos Mária oltárképpel, a marosvásárhelyi egyházi 
múzeumtól visszakapott középkori, Szent Ágoston és 
Szent Miklós püspököket ábrázoló szobrokkal együtt. 

A munkálatok kivitelezésében vállalt szerepükért, a 
munkálatok során nyújtott kétkezi vagy anyagi segítségü-
kért, önzetlen fáradozásukért a fentebb említett személyek 
mellett köszönet illeti még Homoródkarácsonyfalva lelki 
vezetőit, Benedek Mihály unitárius lelkészt és T. Veress 
Sándor Levente római katolikus plébánost, mindkét egyház 
híveit, valamint Farkas Balázst és cégét, Hargita Megye 
Tanácsát, a Szülőföld Alapot.

A fentiek ismeretében nem kell csodálkoznunk azon, 
hogy augusztus 28-án nagy ünnepet ült Homoródka-
rácsonyfalva. Nagy és méltó ünnepet! Az ünnepségen részt 
vettek a környék unitárius és katolikus papjai, dr. Szom-
bathelyi Gyula, Hargita Megye Tanácsa részéről Tordai 
Árpád tanácsos, Cseke Miklós, Oklánd község polgár-
mestere és természetesen a falu apraja-nagyja. Délelőtt 10 
órától, a hálaadó istentisztelet keretében az Árpád-kori 
unitárius templomban Isten igéjét Nagy László főjegyző, 
püspökhelyettes hirdette. A 11 óra 30 perckor kezdődő 
szentmisén pedig Tamás József püspök áldotta meg a 
felújított római katolikus templomot. Az ezt követő ünnepi 
ebéd végén beszédet mondott Tordai Árpád tanácsos, aki 
átadta a megyei tanács elnöke, Borboly Csaba által küldött 
ajándékot is (két székely zászlót) a település lelki veze-
tőinek, valamint dr. Szombathelyi Gyula, a Homoródkará-
csonyfalva Alapítvány képviselője, aki beszédében kiemel-
te: bízik abban, hogy egykor az unitárius templom szen-
télyében feltárandó freskókat is megpillanthatja. A „meg-
valósult és a jövőt remélő tervek” (a nagyhírű reneszánsz 
mellékoltár teljes restaurálása, az Árpád-kori templom ha-
jójának külső festése, a katolikus templom külsejének rend-
betétele, egy múzeum létrehozása a kántori lakban stb.) 
mellé biztatásként üzente a jelenlévőknek: „Budapest sze-
retettel köszönti a Székelyföldet”.

Mihály János

A címlapon: tárgyak a siménfalvi néprjazi 
gyűjteményben. Lásd cikkünket a 18. oldalon.
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Történeti adatok
Székelyudvarhelyen az unitáriusok 

csak a XIX. század második felében, 
1872-ben tudtak szervezett egyházköz-
séggé alakulni, körülbelül 80–90 taggal. 
Kisgyörgy Sándor kénosi lelkész volt az 
újonnan alakult gyülekezet első beszol-
gáló lelkésze, aki 1872. október 6-án az 
akkori székház termében tartotta meg 
beköszöntő beszédét. Kisgyörgy helyét 
1888-ban Lőrinczi István foglalta el, aki 
1892-ig szintén Kénosból szolgált be 
Udvarhelyre. Utána Vári Albert jött, aki 
1905-ig szolgálta a kettős egyházközsé-
get, amikor a székelyudvarhelyi gyüle-
kezet önállósodott és első lelkészének őt 
választotta. A lelkészbeiktatót 1905. jú-
lius 2-án tartották a főtéri református 
templomban, ahol jelen volt Ferencz Jó-
zsef unitárius püspök is, aki beszédében 
a templomépítés szükségességét hang-
súlyozta. 

Az egyházközség még 1888-ban tel-
ket vásárolt 4000 koronáért templom-
helynek, 1891-ben pedig Ferencz József 
püspök és id. Daniel Gábor főgondnok 
aláírásával gyűjtőívet bocsátottak ki. A 
gyűjtés 5 éven keresztül folyt. Mintegy 
7200 korona gyűlt össze, azonban ez 
még mindig kevés volt az építkezések 
elkezdéséhez. A templomépítés ügyét 
segítette Tóthné Benkő Zsuzsánna asz-
szony, aki 1894. február 7-én kelt vég-
rendeletében kizárólagos örökösévé a 

székelyudvarhelyi unitárius egyházköz-
séget tette. Már ezelőtt a harangalapra 
2000 koronát adományozott. A Petőfi 
utcában lévő kis házért, mely az örökség 
részét képezte, az egyházközség 3200 
koronát kapott, emellett még 5000 koro-
nát készpénzben. Az adományozók so-
rát és a pénztőkét a gyepesi származású 
id. László Ferenc gyarapította, aki 1896. 
június 10-én bekövetkezett halála előtt 
egy csaknem 16 000 koronáról szóló ta-
karékpénztári könyvet ajánlott fel az ud-
varhelyi unitárius egyházközség javára. 
Ezenkívül nejével, Török Ráchellel kö-
zösen tett végrendeletük értelmében 
Székelyudvarhelyen (a piactéren) egy 
házat és kepealap címen 4000 koronát 
hagyományoztak. Ez az adomány újabb 
erőt adott az egyházközségnek, lehetővé 
téve a Bethlen utcában a Vánky-féle te-
lek 28 000 koronáért való megvásár-
lását. A Vánky-féle telek hátsó részével 
és még 2000 koronával az egyházközség 
elcserélte Kovács Dénessel a Bethlen 
utcára járó telke egy részét. Így szerezte 
meg a mostani telket, amelyen már ak-
kor állott egy szép kényelmes lakás.

A Vánky-féle telek megszerzése az 
egyházközség anyagi erejét kimerítette, 
saját erőből való templomépítésre nem 
is gondolhatott. Ezért 1902-ben újabb 
gyűjtőívet bocsátottak ki, mely az egye-
temes egyház évi adományaival az 
építés megkezdéséig 12 077 koronát ho-

zott. Emellett az egyházközség felhívást 
bocsátott ki a vármegyében lévő unitá-
rius egyházközségekhez anyagadomány 
céljából.

Templom hiányában kezdetben az 
istentiszteleteket Bodrogi Áronné 
Bethlen utcai házában, aztán a László 
Domokos, majd a Sándor Mózes laká-
sán tartották. 1888-tól a Bethlen utcában 
vásárolt ház egyik szobájában, majd a 
Vánky-féle házban, végül pedig a Tóth 
Ferencné által adományozott házban. 
Amikor ezek szűknek bizonyultak, 
akkor a városháza nagytermében voltak 
az istentiszteletek.

Az első templomtervet id. Daniel 
Gábor készíttette el 1891-ben, ezt azon-
ban az időközben megváltozott területi 
viszonyok okán nem fogadta el a főha-
tóság. 1901-ben Diószeghy Sámuel is 
készített egy tervet, ami szintén nem ke-
rült kivitelezésre. Végül az egyházköz-
ség Pákei Lajoshoz (1853–1921), a ne-
ves kolozsvári építészhez fordult, aki 
1902-ben elkészítette a templom tervét 
43 827 korona 66 fillér építési költség-
vetéssel, melyet az unitárius egyház fő 
irányító szerveként működő Egyházi 

1
Képviselő Tanács jóváhagyott.  A temp-
lomépítést felkarolta és teljes odaadás-
sal támogatta a vármegye és a város ak-
kori vezetősége is. 1904. június 1-jén – a 
helyi sajtó szerint – a Budapest szálló 
dísztermében hangversenyt szerveztek 
az udvarhelyi unitáriusok építendő 
temploma javára. 1906. március 10-én 
Fekete Benjámin 42 000 koronáért 
elvállalta az építés kivitelezését. Az 
alapkövet július 3-án Vári Albert lelkész 
imája után tették le. A szerződés értel-
mében a vállalkozó még ugyanazon év 
október 15-éig köteles volt tető alá hozni 
az épületet. 1906. november 1-jén Der-
zsi Árpád helyi bádogos tette fel a to-
ronygombot a 36 méteres torony tete-
jére. 1906-ban Székely Lajos és neje, 
Soós Juliánna 800 koronát adtak a szó-
szék elkészítésére. Szabó György pedig 
2400 koronát adományozott az új orgo-
na megvételére. Az 5 mázsás nagyha-
rangot és a 3 mázsás kisharangot Thury 
Ferenc budapesti harangöntő készítette 
el 1907-ben. A keblitanács határozata 
értelmében „Az egy Isten tiszteletére” 
felirat került a torony homlokzatára. A 
templom előtti kerítés elkészítését Pákei 
Lajos tervei alapján ugyancsak Fekete 
Benjámin vállalta el. A templomot 1908. 
május 24-én szentelték fel Ferencz Jó-
zsef püspök jelenlétében.

A székelyudvarhelyi unitárius templom

Részlet a templombelsőről
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irányába indulunk – a Kőkereszt téren át 
–, a Bethlen Gábor utcán kell haladnunk, 
melynek jobb oldalán hamarosan feltű-
nik az unitárius templom négyszögha-
sáb alakú, fehérre meszelt tornya. Épí-
tésekor még többnyire alacsony, tor-
nácos házak uralták a templom környe-
zetét, nem messze innen pedig a „nagy-
piac” fogadta a vásárra besereglő vidé-
kieket. A vásáros forgatag zsivaja el-
múlt, a gubacskővel kirakott főutat már 
rég leaszfaltozták, jócskán átalakult a 
templom környezete, de az udvarhelyi 
unitáriusok ma is ugyanabba a templom-
ba járnak istentiszteletre.

A kelet–nyugati irányban elhelyez-
kedő, háromtengelyes főhomlokzatával 
az utcára néző épületet az enyhén kiugró 
négyemeletes toronytest uralja. A fő-
homlokzat földszintjén a torony mellett 
kétoldalt a templom előterébe egyenes 
záródású ablakok engedik be a fényt, 
ezeknek a részeknek a homlokzattago-
lásában pedig a sima kváderfalazat érvé-
nyesül. Ez a kiképzés a második eme-
leten fordítva jelenik meg, itt ugyanis a 
tornyon köszön vissza a – körablakot 
övező – sima kváderfalazatú megoldás. 
A földszinti egyenes záródású ablakok 
tengelyében pedig ezúttal félkör alak-
ban záródnak az ablakok. A főhomlok-
zat második szintjét – a torony falára ke-
rülő AZ EGY ISTEN TISZTELETÉRE 
felirat fölött – egy hangsúlyos övpár-
kány zárja le, erre építették rá a torony 
harmadik emeletét közrefogó, a függő-
leges és vízszintes épületrészek kie-
gyenlítésére szolgáló volutákat, melye-
ket a széleken kőből faragott obeliszkek 
díszítenek. A harmadik szinten díszes, 
fogrovatos pilaszterekkel közrefogott 
félköríves ablakot láthatunk, amely 
fölött a római számlapos óraszerkezetet 
helyezték el. A torony utolsó, negyedik 
szintje kapta a legszebb díszítést. A sar-
kokon korinthoszi fejezetes pilaszterek 
vannak, melyek között minden oldalon 
álzárókővel díszített félköríves iker 
(hang)ablakok nyílnak, a pilaszterfeje-
zetek között pedig szép füzérdíszeket 
figyelhetünk meg. Mindezt a profilált 
koronázópárkány zárja le, amire a later-
nával záródó toronysisak került.

Az oldalhomlokzatok tagolása – a 
paplak felőli – az északi és a déli oldalon 
azonos kialakítású. A főhomlokzat alsó 
két szintjén, a torony melletti részeken 
már látott, egyenes, illetve félköríves zá-

ródású ablakok jelennek meg itt is. Eh-
hez a háromtengelyes nyújtott hajó-
falhoz azonban egy nyeregtetővel fe-
dett, emeleti részén nagyméretű félkör-
íves ablakkal tagolt keresztház épült, a 
hajó északkeleti és délkeleti oldalához 
pedig – egytengelyes falszakasz után – 
egy-egy kör alaprajzú, háromemeletes, 
hagymasisakkal fedett lépcsőtorony 
csatlakozik. Így a templom alaprajzát 
tekintve megállapíthatjuk, hogy Pákei 
ezzel a megoldással egy bővített köz-
pontos belső terű templomot tervezett.

A kisméretű templomba a főhom-
lokzati torony alsó szintjén nyíló félkör-
íves lezárású főbejáraton keresztül jut-
hatunk be, kétoldalt láthatjuk Kriza Já-
nos, illetve Orbán Balázs kőből faragott, 
közel életnagyságú szobrát, Szász Dé-
nes nyugalmazott lelkész alkotásait. A 
főbejárat díszes kialakítású: a magas lá-
bazatra helyezett, jón fejezetes oszlopok 
– és a mögöttük lévő, a falnak támasz-
kodó pilaszterek – triglifes-metopés 
frízzel díszített párkányt tartanak, amit 
timpanon zár le. A toronyaljból egy elő-
csarnokba jutunk: balra egy zárt, négy-
szög alaprajzú helyiség található, amit 
ravatalozóként használnak, a túloldalon 
nyílik az ugyancsak négyszögű, a nyu-
gati karzatba vezető lépcsőnek helyet 
adó fülke. A templombelsőbe érve 
szembesülünk azzal a megérzéssel, ami-
re a külső homlokzatok szemlélésekor 
már számítottunk. Egy centrális elren-
dezésű térben találjuk magunkat, a 
templombelső közepén álló úrasztala 
köré ugyanis egy nyolcszög alaprajzú 

tér szerveződik. A kétszintesre tagolt 
belső falfelületeket a hosszanti oldala-
kon pillérek támasztják alá, erre épí-
tették rá a négy karzatot, amelyet fará-
csos mellvéd szegélyez. A berendezési 
tárgyak közül leginkább a bejárattal 
szemközti oldaltól balra található, fából 
készült, festetlen szószék említhető, 
amelynek hatszögű kosarán négyzetes 
mezőben lévő faragott rozetták vannak. 
Itt láthatjuk az egyik rozetta alatt azt a 
kis feliratot, melyből a szószéket meg-
rendelő házaspár neve, illetve az adomá-
nyozás évszáma derül ki: AJÁNDÉ-
KOZTA: VARGYASI SZÉKELY LA-
JOS ÉS NEJE SÓS JULIANNA 1907. A 
szószékkorona csúcsdíszeként a fiait sa-
ját vérével tápláló pelikán jelenik meg.

Kovács Árpád

A templom főhomlokzata
A szerző felvételei

A műemlék leírása
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irányába indulunk – a Kőkereszt téren át 
–, a Bethlen Gábor utcán kell haladnunk, 
melynek jobb oldalán hamarosan feltű-
nik az unitárius templom négyszögha-
sáb alakú, fehérre meszelt tornya. Épí-
tésekor még többnyire alacsony, tor-
nácos házak uralták a templom környe-
zetét, nem messze innen pedig a „nagy-
piac” fogadta a vásárra besereglő vidé-
kieket. A vásáros forgatag zsivaja el-
múlt, a gubacskővel kirakott főutat már 
rég leaszfaltozták, jócskán átalakult a 
templom környezete, de az udvarhelyi 
unitáriusok ma is ugyanabba a templom-
ba járnak istentiszteletre.

A kelet–nyugati irányban elhelyez-
kedő, háromtengelyes főhomlokzatával 
az utcára néző épületet az enyhén kiugró 
négyemeletes toronytest uralja. A fő-
homlokzat földszintjén a torony mellett 
kétoldalt a templom előterébe egyenes 
záródású ablakok engedik be a fényt, 
ezeknek a részeknek a homlokzattago-
lásában pedig a sima kváderfalazat érvé-
nyesül. Ez a kiképzés a második eme-
leten fordítva jelenik meg, itt ugyanis a 
tornyon köszön vissza a – körablakot 
övező – sima kváderfalazatú megoldás. 
A földszinti egyenes záródású ablakok 
tengelyében pedig ezúttal félkör alak-
ban záródnak az ablakok. A főhomlok-
zat második szintjét – a torony falára ke-
rülő AZ EGY ISTEN TISZTELETÉRE 
felirat fölött – egy hangsúlyos övpár-
kány zárja le, erre építették rá a torony 
harmadik emeletét közrefogó, a függő-
leges és vízszintes épületrészek kie-
gyenlítésére szolgáló volutákat, melye-
ket a széleken kőből faragott obeliszkek 
díszítenek. A harmadik szinten díszes, 
fogrovatos pilaszterekkel közrefogott 
félköríves ablakot láthatunk, amely 
fölött a római számlapos óraszerkezetet 
helyezték el. A torony utolsó, negyedik 
szintje kapta a legszebb díszítést. A sar-
kokon korinthoszi fejezetes pilaszterek 
vannak, melyek között minden oldalon 
álzárókővel díszített félköríves iker 
(hang)ablakok nyílnak, a pilaszterfeje-
zetek között pedig szép füzérdíszeket 
figyelhetünk meg. Mindezt a profilált 
koronázópárkány zárja le, amire a later-
nával záródó toronysisak került.

Az oldalhomlokzatok tagolása – a 
paplak felőli – az északi és a déli oldalon 
azonos kialakítású. A főhomlokzat alsó 
két szintjén, a torony melletti részeken 
már látott, egyenes, illetve félköríves zá-

ródású ablakok jelennek meg itt is. Eh-
hez a háromtengelyes nyújtott hajó-
falhoz azonban egy nyeregtetővel fe-
dett, emeleti részén nagyméretű félkör-
íves ablakkal tagolt keresztház épült, a 
hajó északkeleti és délkeleti oldalához 
pedig – egytengelyes falszakasz után – 
egy-egy kör alaprajzú, háromemeletes, 
hagymasisakkal fedett lépcsőtorony 
csatlakozik. Így a templom alaprajzát 
tekintve megállapíthatjuk, hogy Pákei 
ezzel a megoldással egy bővített köz-
pontos belső terű templomot tervezett.

A kisméretű templomba a főhom-
lokzati torony alsó szintjén nyíló félkör-
íves lezárású főbejáraton keresztül jut-
hatunk be, kétoldalt láthatjuk Kriza Já-
nos, illetve Orbán Balázs kőből faragott, 
közel életnagyságú szobrát, Szász Dé-
nes nyugalmazott lelkész alkotásait. A 
főbejárat díszes kialakítású: a magas lá-
bazatra helyezett, jón fejezetes oszlopok 
– és a mögöttük lévő, a falnak támasz-
kodó pilaszterek – triglifes-metopés 
frízzel díszített párkányt tartanak, amit 
timpanon zár le. A toronyaljból egy elő-
csarnokba jutunk: balra egy zárt, négy-
szög alaprajzú helyiség található, amit 
ravatalozóként használnak, a túloldalon 
nyílik az ugyancsak négyszögű, a nyu-
gati karzatba vezető lépcsőnek helyet 
adó fülke. A templombelsőbe érve 
szembesülünk azzal a megérzéssel, ami-
re a külső homlokzatok szemlélésekor 
már számítottunk. Egy centrális elren-
dezésű térben találjuk magunkat, a 
templombelső közepén álló úrasztala 
köré ugyanis egy nyolcszög alaprajzú 

tér szerveződik. A kétszintesre tagolt 
belső falfelületeket a hosszanti oldala-
kon pillérek támasztják alá, erre épí-
tették rá a négy karzatot, amelyet fará-
csos mellvéd szegélyez. A berendezési 
tárgyak közül leginkább a bejárattal 
szemközti oldaltól balra található, fából 
készült, festetlen szószék említhető, 
amelynek hatszögű kosarán négyzetes 
mezőben lévő faragott rozetták vannak. 
Itt láthatjuk az egyik rozetta alatt azt a 
kis feliratot, melyből a szószéket meg-
rendelő házaspár neve, illetve az adomá-
nyozás évszáma derül ki: AJÁNDÉ-
KOZTA: VARGYASI SZÉKELY LA-
JOS ÉS NEJE SÓS JULIANNA 1907. A 
szószékkorona csúcsdíszeként a fiait sa-
ját vérével tápláló pelikán jelenik meg.

Kovács Árpád

1. Pákei Lajos ebben az időben jár az Udvar-
helyhez közeli Firtosmartonoson is, ahol a 
romladozó templom helyébe egy új épület ter-
vét kérik tőle az unitárius egyházközség veze-
tői. A negyedik martonosi templom Pákei ter-
vei szerint és Fekete Benjámin vállalkozásá-
ban 1906-ban készül el, röviddel az udvar-
helyi unitárius templom végleges átadása 
előtt, melyhez téralakításában hasonlít.

Felhasznált irodalom:

Firtosmartonos. Összeállította Dimény Jó-
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Kedei Mózes: A székelyudvarhelyi Unitárius 
Egyházközség megszervezése és templom-
építésének története. In: Unitárius naptár 
1999. Kiadja az Unitárius Egyház. Szerk. 
Andrási György. [h. n.] [é. n.] 108–112.
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csak a XIX. század második felében, 
1872-ben tudtak szervezett egyházköz-
séggé alakulni, körülbelül 80–90 taggal. 
Kisgyörgy Sándor kénosi lelkész volt az 
újonnan alakult gyülekezet első beszol-
gáló lelkésze, aki 1872. október 6-án az 
akkori székház termében tartotta meg 
beköszöntő beszédét. Kisgyörgy helyét 
1888-ban Lőrinczi István foglalta el, aki 
1892-ig szintén Kénosból szolgált be 
Udvarhelyre. Utána Vári Albert jött, aki 
1905-ig szolgálta a kettős egyházközsé-
get, amikor a székelyudvarhelyi gyüle-
kezet önállósodott és első lelkészének őt 
választotta. A lelkészbeiktatót 1905. jú-
lius 2-án tartották a főtéri református 
templomban, ahol jelen volt Ferencz Jó-
zsef unitárius püspök is, aki beszédében 
a templomépítés szükségességét hang-
súlyozta. 

Az egyházközség még 1888-ban tel-
ket vásárolt 4000 koronáért templom-
helynek, 1891-ben pedig Ferencz József 
püspök és id. Daniel Gábor főgondnok 
aláírásával gyűjtőívet bocsátottak ki. A 
gyűjtés 5 éven keresztül folyt. Mintegy 
7200 korona gyűlt össze, azonban ez 
még mindig kevés volt az építkezések 
elkezdéséhez. A templomépítés ügyét 
segítette Tóthné Benkő Zsuzsánna asz-
szony, aki 1894. február 7-én kelt vég-
rendeletében kizárólagos örökösévé a 

székelyudvarhelyi unitárius egyházköz-
séget tette. Már ezelőtt a harangalapra 
2000 koronát adományozott. A Petőfi 
utcában lévő kis házért, mely az örökség 
részét képezte, az egyházközség 3200 
koronát kapott, emellett még 5000 koro-
nát készpénzben. Az adományozók so-
rát és a pénztőkét a gyepesi származású 
id. László Ferenc gyarapította, aki 1896. 
június 10-én bekövetkezett halála előtt 
egy csaknem 16 000 koronáról szóló ta-
karékpénztári könyvet ajánlott fel az ud-
varhelyi unitárius egyházközség javára. 
Ezenkívül nejével, Török Ráchellel kö-
zösen tett végrendeletük értelmében 
Székelyudvarhelyen (a piactéren) egy 
házat és kepealap címen 4000 koronát 
hagyományoztak. Ez az adomány újabb 
erőt adott az egyházközségnek, lehetővé 
téve a Bethlen utcában a Vánky-féle te-
lek 28 000 koronáért való megvásár-
lását. A Vánky-féle telek hátsó részével 
és még 2000 koronával az egyházközség 
elcserélte Kovács Dénessel a Bethlen 
utcára járó telke egy részét. Így szerezte 
meg a mostani telket, amelyen már ak-
kor állott egy szép kényelmes lakás.

A Vánky-féle telek megszerzése az 
egyházközség anyagi erejét kimerítette, 
saját erőből való templomépítésre nem 
is gondolhatott. Ezért 1902-ben újabb 
gyűjtőívet bocsátottak ki, mely az egye-
temes egyház évi adományaival az 
építés megkezdéséig 12 077 koronát ho-

zott. Emellett az egyházközség felhívást 
bocsátott ki a vármegyében lévő unitá-
rius egyházközségekhez anyagadomány 
céljából.

Templom hiányában kezdetben az 
istentiszteleteket Bodrogi Áronné 
Bethlen utcai házában, aztán a László 
Domokos, majd a Sándor Mózes laká-
sán tartották. 1888-tól a Bethlen utcában 
vásárolt ház egyik szobájában, majd a 
Vánky-féle házban, végül pedig a Tóth 
Ferencné által adományozott házban. 
Amikor ezek szűknek bizonyultak, 
akkor a városháza nagytermében voltak 
az istentiszteletek.

Az első templomtervet id. Daniel 
Gábor készíttette el 1891-ben, ezt azon-
ban az időközben megváltozott területi 
viszonyok okán nem fogadta el a főha-
tóság. 1901-ben Diószeghy Sámuel is 
készített egy tervet, ami szintén nem ke-
rült kivitelezésre. Végül az egyházköz-
ség Pákei Lajoshoz (1853–1921), a ne-
ves kolozsvári építészhez fordult, aki 
1902-ben elkészítette a templom tervét 
43 827 korona 66 fillér építési költség-
vetéssel, melyet az unitárius egyház fő 
irányító szerveként működő Egyházi 

1
Képviselő Tanács jóváhagyott.  A temp-
lomépítést felkarolta és teljes odaadás-
sal támogatta a vármegye és a város ak-
kori vezetősége is. 1904. június 1-jén – a 
helyi sajtó szerint – a Budapest szálló 
dísztermében hangversenyt szerveztek 
az udvarhelyi unitáriusok építendő 
temploma javára. 1906. március 10-én 
Fekete Benjámin 42 000 koronáért 
elvállalta az építés kivitelezését. Az 
alapkövet július 3-án Vári Albert lelkész 
imája után tették le. A szerződés értel-
mében a vállalkozó még ugyanazon év 
október 15-éig köteles volt tető alá hozni 
az épületet. 1906. november 1-jén Der-
zsi Árpád helyi bádogos tette fel a to-
ronygombot a 36 méteres torony tete-
jére. 1906-ban Székely Lajos és neje, 
Soós Juliánna 800 koronát adtak a szó-
szék elkészítésére. Szabó György pedig 
2400 koronát adományozott az új orgo-
na megvételére. Az 5 mázsás nagyha-
rangot és a 3 mázsás kisharangot Thury 
Ferenc budapesti harangöntő készítette 
el 1907-ben. A keblitanács határozata 
értelmében „Az egy Isten tiszteletére” 
felirat került a torony homlokzatára. A 
templom előtti kerítés elkészítését Pákei 
Lajos tervei alapján ugyancsak Fekete 
Benjámin vállalta el. A templomot 1908. 
május 24-én szentelték fel Ferencz Jó-
zsef püspök jelenlétében.
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irányába indulunk – a Kőkereszt téren át 
–, a Bethlen Gábor utcán kell haladnunk, 
melynek jobb oldalán hamarosan feltű-
nik az unitárius templom négyszögha-
sáb alakú, fehérre meszelt tornya. Épí-
tésekor még többnyire alacsony, tor-
nácos házak uralták a templom környe-
zetét, nem messze innen pedig a „nagy-
piac” fogadta a vásárra besereglő vidé-
kieket. A vásáros forgatag zsivaja el-
múlt, a gubacskővel kirakott főutat már 
rég leaszfaltozták, jócskán átalakult a 
templom környezete, de az udvarhelyi 
unitáriusok ma is ugyanabba a templom-
ba járnak istentiszteletre.

A kelet–nyugati irányban elhelyez-
kedő, háromtengelyes főhomlokzatával 
az utcára néző épületet az enyhén kiugró 
négyemeletes toronytest uralja. A fő-
homlokzat földszintjén a torony mellett 
kétoldalt a templom előterébe egyenes 
záródású ablakok engedik be a fényt, 
ezeknek a részeknek a homlokzattago-
lásában pedig a sima kváderfalazat érvé-
nyesül. Ez a kiképzés a második eme-
leten fordítva jelenik meg, itt ugyanis a 
tornyon köszön vissza a – körablakot 
övező – sima kváderfalazatú megoldás. 
A földszinti egyenes záródású ablakok 
tengelyében pedig ezúttal félkör alak-
ban záródnak az ablakok. A főhomlok-
zat második szintjét – a torony falára ke-
rülő AZ EGY ISTEN TISZTELETÉRE 
felirat fölött – egy hangsúlyos övpár-
kány zárja le, erre építették rá a torony 
harmadik emeletét közrefogó, a függő-
leges és vízszintes épületrészek kie-
gyenlítésére szolgáló volutákat, melye-
ket a széleken kőből faragott obeliszkek 
díszítenek. A harmadik szinten díszes, 
fogrovatos pilaszterekkel közrefogott 
félköríves ablakot láthatunk, amely 
fölött a római számlapos óraszerkezetet 
helyezték el. A torony utolsó, negyedik 
szintje kapta a legszebb díszítést. A sar-
kokon korinthoszi fejezetes pilaszterek 
vannak, melyek között minden oldalon 
álzárókővel díszített félköríves iker 
(hang)ablakok nyílnak, a pilaszterfeje-
zetek között pedig szép füzérdíszeket 
figyelhetünk meg. Mindezt a profilált 
koronázópárkány zárja le, amire a later-
nával záródó toronysisak került.

Az oldalhomlokzatok tagolása – a 
paplak felőli – az északi és a déli oldalon 
azonos kialakítású. A főhomlokzat alsó 
két szintjén, a torony melletti részeken 
már látott, egyenes, illetve félköríves zá-

ródású ablakok jelennek meg itt is. Eh-
hez a háromtengelyes nyújtott hajó-
falhoz azonban egy nyeregtetővel fe-
dett, emeleti részén nagyméretű félkör-
íves ablakkal tagolt keresztház épült, a 
hajó északkeleti és délkeleti oldalához 
pedig – egytengelyes falszakasz után – 
egy-egy kör alaprajzú, háromemeletes, 
hagymasisakkal fedett lépcsőtorony 
csatlakozik. Így a templom alaprajzát 
tekintve megállapíthatjuk, hogy Pákei 
ezzel a megoldással egy bővített köz-
pontos belső terű templomot tervezett.

A kisméretű templomba a főhom-
lokzati torony alsó szintjén nyíló félkör-
íves lezárású főbejáraton keresztül jut-
hatunk be, kétoldalt láthatjuk Kriza Já-
nos, illetve Orbán Balázs kőből faragott, 
közel életnagyságú szobrát, Szász Dé-
nes nyugalmazott lelkész alkotásait. A 
főbejárat díszes kialakítású: a magas lá-
bazatra helyezett, jón fejezetes oszlopok 
– és a mögöttük lévő, a falnak támasz-
kodó pilaszterek – triglifes-metopés 
frízzel díszített párkányt tartanak, amit 
timpanon zár le. A toronyaljból egy elő-
csarnokba jutunk: balra egy zárt, négy-
szög alaprajzú helyiség található, amit 
ravatalozóként használnak, a túloldalon 
nyílik az ugyancsak négyszögű, a nyu-
gati karzatba vezető lépcsőnek helyet 
adó fülke. A templombelsőbe érve 
szembesülünk azzal a megérzéssel, ami-
re a külső homlokzatok szemlélésekor 
már számítottunk. Egy centrális elren-
dezésű térben találjuk magunkat, a 
templombelső közepén álló úrasztala 
köré ugyanis egy nyolcszög alaprajzú 

tér szerveződik. A kétszintesre tagolt 
belső falfelületeket a hosszanti oldala-
kon pillérek támasztják alá, erre épí-
tették rá a négy karzatot, amelyet fará-
csos mellvéd szegélyez. A berendezési 
tárgyak közül leginkább a bejárattal 
szemközti oldaltól balra található, fából 
készült, festetlen szószék említhető, 
amelynek hatszögű kosarán négyzetes 
mezőben lévő faragott rozetták vannak. 
Itt láthatjuk az egyik rozetta alatt azt a 
kis feliratot, melyből a szószéket meg-
rendelő házaspár neve, illetve az adomá-
nyozás évszáma derül ki: AJÁNDÉ-
KOZTA: VARGYASI SZÉKELY LA-
JOS ÉS NEJE SÓS JULIANNA 1907. A 
szószékkorona csúcsdíszeként a fiait sa-
ját vérével tápláló pelikán jelenik meg.

Kovács Árpád

A templom főhomlokzata
A szerző felvételei

A műemlék leírása
A városközpontból ha Csíkszereda 
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álzárókővel díszített félköríves iker 
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figyelhetünk meg. Mindezt a profilált 
koronázópárkány zárja le, amire a later-
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paplak felőli – az északi és a déli oldalon 
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már látott, egyenes, illetve félköríves zá-

ródású ablakok jelennek meg itt is. Eh-
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tekintve megállapíthatjuk, hogy Pákei 
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kodó pilaszterek – triglifes-metopés 
frízzel díszített párkányt tartanak, amit 
timpanon zár le. A toronyaljból egy elő-
csarnokba jutunk: balra egy zárt, négy-
szög alaprajzú helyiség található, amit 
ravatalozóként használnak, a túloldalon 
nyílik az ugyancsak négyszögű, a nyu-
gati karzatba vezető lépcsőnek helyet 
adó fülke. A templombelsőbe érve 
szembesülünk azzal a megérzéssel, ami-
re a külső homlokzatok szemlélésekor 
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dezésű térben találjuk magunkat, a 
templombelső közepén álló úrasztala 
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tér szerveződik. A kétszintesre tagolt 
belső falfelületeket a hosszanti oldala-
kon pillérek támasztják alá, erre épí-
tették rá a négy karzatot, amelyet fará-
csos mellvéd szegélyez. A berendezési 
tárgyak közül leginkább a bejárattal 
szemközti oldaltól balra található, fából 
készült, festetlen szószék említhető, 
amelynek hatszögű kosarán négyzetes 
mezőben lévő faragott rozetták vannak. 
Itt láthatjuk az egyik rozetta alatt azt a 
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Kovács Árpád

1. Pákei Lajos ebben az időben jár az Udvar-
helyhez közeli Firtosmartonoson is, ahol a 
romladozó templom helyébe egy új épület ter-
vét kérik tőle az unitárius egyházközség veze-
tői. A negyedik martonosi templom Pákei ter-
vei szerint és Fekete Benjámin vállalkozásá-
ban 1906-ban készül el, röviddel az udvar-
helyi unitárius templom végleges átadása 
előtt, melyhez téralakításában hasonlít.

Felhasznált irodalom:

Firtosmartonos. Összeállította Dimény Jó-
zsef. [h. n.] 1997. 7–9.
Kedei Mózes: A székelyudvarhelyi Unitárius 
Egyházközség megszervezése és templom-
építésének története. In: Unitárius naptár 
1999. Kiadja az Unitárius Egyház. Szerk. 
Andrási György. [h. n.] [é. n.] 108–112.
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Míg az idősebb generáció jól ismeri 
munkáit és magát a művészt is sze-
mélyesen, addig a fiatalabbak számára 
a székelyudvarhelyi képzőművészek 
idősebb generációjából inkább Maszel-
ka János és Székely József neve hang-
zik ismerősen. Ennek ellenére Nagy 
György tanúja és aktív résztvevője volt 
Székelyudvarhely képzőművészeti 
életének.

Nagy György nem székelyudvar-
helyi születésű. 1928. február 20-án 
született Sajószentandráson, Beszterce 
megyében. Édesapja, Nagy Géza itt 
volt református segédlelkész. Később 
lelkészi szolgálatot teljesített Bikafal-
ván, a mezőségi Cegében, majd Árpás-
tó nevű faluban (Beszterce-Naszód). 
Az édesanyja Kovács Jolán tanítónő 
volt. A családban három fiú született, 
Nagy György volt a legidősebb, őt kö-
vette Nagy Pál, aki idegorvos lett, majd 
Nagy Péter, a székelyudvarhelyi táj-
képfestő.

Iskoláit több helyen végezte. 
1934–1938 között a kolozsvári és foga-
rasi német tannyelvű iskolák tanulója. 
Akkoriban szokás volt a gyerekeket 
idegen tannyelvű iskolába adni nyelv-
tanulás céljából. Tanulmányait 1938– 
1942 között a kolozsvári Református 
Kollégiumban folytatta, majd a má-
sodik világháborút követően Désen fe-
jezte be 1946-ban.

Rajzolás iránti hajlama korán meg-
mutatkozott, édesanyja tanítónőként 
magával vitte a falusi iskolába, ahol az 
iskolai fatáblákra való rajzolgatással 
foglalta el magát. Elemi és középiskolai 
tanulmányai során az iskolai rajztaná-
rok irányították. Saját elmondása sze-
rint a rajz záróvizsgán, ahol Muhi Sán-
dor volt a tanára, ő készítette el minden 
kollégájának a rajzát, míg végül a sa-
játja gyengébbre sikerült.

Pályafutására nagy hatással volt 
László Gyula régészprofesszor, akivel 
egy osztálytársnője révén ismerkedett 
meg. Az ő tanácsára iratkozott be az ak-
koriba induló Bolyai Tudományegye-
temre, ahol 1946-1947 között régé-
szetet és művészettörténetet hallgatott. 
Ez az év valójában csak az 1948-ban 

újrainduló kolozsvári Szépművészeti 
Főiskolára való várakozás volt. Itt 
olyan tanárokkal került kapcsolatba, 
mint Entz Géza vagy Jakó Zsigmond.

Míg a II. világháború előtt lelkész 
gyermekének lenni számos pozitívu-
mot jelentett, jó neveltetést és egy gaz-
dag kulturális légkört, addig 1945 után 
ez teljességgel megváltozott. Számos 
hátrányos megkülönböztetés érte mind-
három fiút, nehéz volt az érettségi után 
a továbbtanulás és az elhelyezkedés. 
Amint említettük, Nagy Györgynek 
1948-ban László Gyula közbenjárá-
sával sikerült bekerülnie a Szépművé-
szeti Főiskolára. Mivel ez az időszak 
közvetlenül a háború utáni újraindulást 
jelentette, kezdetben minden növendék 
egy évig együtt tanult, csak azután bon-
tották le szakokra és évfolyamokra a ta-
nulók csoportját. Nagy Györgynek a 
kerámia szakhoz lett volna kedve, de az 
nemsokára megszűnt, így tanárával 
együtt Bukarestbe költöztették. Mun-
kái alapján a monumentális festészetre 
javasolták, de ő a szobrászat mellett 
döntött. Arra az évfolyamra került, ahol 
Maszelka János és Sepsi Lajos a Mik-
lóssy Gábor által vezetett festészet sza-
kon tanultak. Szintén ebben az évfo-
lyamban tanult Krafft László grafikus, 

illetve Székely József és Orbán Áron a 
szobrászat szakon.

A szakórák, foglalkozások külön 
zajlottak, de az elméleti órák, mint a 
művészettörténet, a pedagógia, a lélek-
tan, a politikai felkészítő és természe-
tesen az orosz nyelvórák minden szak-
nak közösen voltak megtartva. Így ala-
kult ki az ismeretség, melyből barátság 
lett. Később mindannyian Székelyud-
varhelyen telepedtek le.

A szobrászaton Nagy Györgynek 
kezdetben Romul Ladea, majd Ion 
Irimescu voltak a tanárai, később Vetró 
Artur is. Kapcsolatba került Szervá-
tiusz Jenővel, Szervátiusz Tiborral és 
Benczédi Sándorral.

1956-ban fejezte be egyetemi tanul-
mányait. Kezdetben arra gondolt, hogy 
Marosvásárhelyen telepedik le. Ott már 
működött a képzőművészeti középis-
kola, sok évfolyamtársa oda ment ta-
nítani. Öccse, Nagy Péter is Vásár-
helyen tartózkodott. Végül Orbán Áron 
kollégája javaslatára Székelyudvar-
helyet választotta, főként, hogy itt vol-
tak az egykori egyetemi barátok, Ma-
szelka János, Krafft László, Sepsi La-
jos, Székely József is.

Székelyudvarhely nem rendelkezett 
komoly művészeti hagyományokkal. A 
XIX. század végi, XX. század eleji új-
ságok helyi műkedvelő festőkről, vala-
mint nem idevalósi művészekről tudó-
sítanak, akik rövidebb-hosszabb időre 
feltűntek a város életében. Az 1950-es 
évek kommunista pártpolitikája nagy 
gondot fordított a propagandára. Ez 
főleg az irodalmi és zenei élet fellen-
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dülését hozta magával, de fontos szere-
pet szántak a képzőművészeteknek is. 
Az Udvarhelyen letelepedett csoport 
feladatkörébe tartozott aktívan részt 
venni a város kulturális életében, de el-
várás volt az újonnan készülő épületek 
díszítése is.

Nem ez volt az első ilyen jellegű 
kezdeményezés. Hasonló volt a magyar 
kormány által kezdeményezett is a 
XIX. század végén. Akkor, 1893-ban 
állami pénzből Székelyudvarhelyen 
megalapították a Kő- és Agyagipari 
Szakiskolát, melynek célja a székely-
földi munkaerő szakképesítése volt. Ez 
egyúttal olyan művésztanárok érkezé-
sét is jelentette, akik tevékenyen jelen 
voltak a város művészeti életében és 
monumentális munkákat is készítettek.

Székelyudvarhely számtalan, a köz-
pontban elhelyezett szobrászati alkotá-
sai közül ma a legismertebb az a Krisz-
tus-szobor, amelyet Harmath Ödön ké-
szített és 1901-ben avattak fel. Nem-
régiben állították újra az úgynevezett 
Millenniumi Emlékművet, melynek 
eredetijét 1897. július 26-án avatták fel, 
alkotója Hargita Nándor, a Kő- és 
Agyagipari Szakiskola igazgatója volt. 

Hasonlóképpen megemlíthető az öt-
venes években megindult mozgalom, 
mikor az Udvarhelyen letelepedett mű-
vészeknek Kustán Lajos, a kultúrház 
igazgatója műtermet biztosított, az uni-
tárius egyház gyűléstermét. Ugyanak-
kor az állam havonta egy alkotói se-
gélynek nevezett állandó összeget is fo-
lyósított, ötszáz lejt, ami akkoriban kö-

zel egy pedagógusi fizetésnek felelt 
meg. Ez a műterem az akkori művészeti 
és szellemi élet központjává vált. A 
munkába bekapcsolódott Verestói Ár-
pád szobrászművész, aki már az alkotó-
csoport letelepedése előtt is Udvar-
helyen tartózkodott. Többen is bejártak 
a műterembe, műkedvelők, művészek, 
mint Rösler Károly, Kinda Kálmán, 
Balázs Ferenc, Tomcsa Sándor, Tompa 
László és Szász Dénes unitárius lel-
kész.

1956-ban egy pályázatot nyertek. 
Orbán Áron terve alapján egy szökő-
kutat kellett elkészíteni a város köz-
pontjába. A kutat négy szobor díszíti, a 
négy alak a város környékének jelleg-
zetes mesterségeit jeleníti meg. A ko-
hászt, vagy a vasöntőnek nevezett szob-
rot Verestói Árpád mintázta, a modellje 
egy sportoló volt. A bokályfestő lányt 
Székely József készítette, a fejszés fér-
fit pedig Orbán Áron. Nagy György a 
búzakévés aratót mintázta, ennek mo-
dellje Orbán Áron felesége volt.

Szintén ekkoriban fejezték be a vá-
rosi kultúrház építését, melynek díszí-
tésére számos terv létezett. A főhom-
lokzat háromszögletű timpanonját, va-
lamint a lépcső két oldalán levő falsí-
kokat kellett volna domborművekkel 
díszíteni. Az idő rövidsége miatt nem 
sikerült egyetlen tervet sem elfogadtat-
ni és kiviteleztetni, így az említett ré-
szek a mai napig is üresen maradtak. 
Csupán a nagyterem színpad fölötti 
síkjára készült egy dombormű Haáz 
Rudolf terve alapján.

Sajnos néhány év elteltével az al-
kotócsoport felbomlott. 

Kolozsváron Miklóssy Gábor és a 
főiskola elindítói az ötvenes évek ele-
jén a kolozsvári képzőművészeti élet 
olyan mértékben való fellendítését ter-
vezték, hogy Kolozsvár egyfajta Firen-
ze lehessen, de a hatvanas évek kez-
detére már nyilvánvalóvá vált, hogy 
nagy terveik csak álmok maradnak. 
Hasonlóképpen történt ez az ország 
más településein, Székelyudvarhelyen 
is. 1960 után az állam nem tudta tovább 
folyósítani az alkotói segélyt, azt taná-
csolták a művészeknek, hogy keres-
senek megélhetést, és mellette foly-
tassák az alkotói munkát.

Maszelka János a kultúrháznál lett 
kiállítás-szervező és művészeti szakirá-
nyító, vezető szerepet játszott a város 
képzőművészeti életében. Orbán Áron 
és Székely József a tanügyben helyez-
kedtek el. Nagy György ismét a szár-
mazásából fakadó hátrányokkal találta 
szembe magát, mint osztályidegent 
nem találták megfelelőnek a fiatalok 
oktatására.

A helyi Gábor Áron élelmiszeripari 
gépgyárban helyezkedett el, ahol szak-
képzetlen munkásként dolgozott 1959– 
1964 között. Ugyanebben az időszak-
ban itt dolgozott öccse, Nagy Péter, és 
itt ismerkedett meg Komoróczy 
György íróval is. Hűtővitrinek üvege-
zése, majd asztalosműhely következett, 
végül a Tamási Áron úton levő, Ausch-
witznek is becézett iskolai műhelyben 
tevékenykedett.

Már korábban megnősült, felesége, 
Izsák Ibolya révén sikerült ismeretséget 
szerezni a Tanügyminisztériumban, így 
megnyílt számára a tanügyi pálya. Szo-
váta és Zetelaka között választhatott. 
Vofkori György történész akkoriban 
Zetelakán tanított, az ő biztatására dön-
tött Zetelaka mellett. Hosszú tanügyi 
évek következtek. Akkoriban a tanári 
munka szerves része volt a kulturális 
szervezőmunka is. Mint képzőművész 
mindenkori feladata lett a feliratok, jel-
szavak megírása a termekbe, felvonulá-
sokra, továbbá a színpadi dekorációk 
elkészítése.

Pedagógusként is széles körű mun-
kát végzett, az V–VIII. osztály rajz-
óráin kívül néha betanított az elemibe 
is. A IX–XII. osztályokban a műszaki 
rajz oktatása is a hatáskörébe tartozott. 
Időnként sikerült bejönni egy-egy évre 
helyettesíteni a város különböző isko-
láiba, így került kapcsolatba a művé-
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Míg az idősebb generáció jól ismeri 
munkáit és magát a művészt is sze-
mélyesen, addig a fiatalabbak számára 
a székelyudvarhelyi képzőművészek 
idősebb generációjából inkább Maszel-
ka János és Székely József neve hang-
zik ismerősen. Ennek ellenére Nagy 
György tanúja és aktív résztvevője volt 
Székelyudvarhely képzőművészeti 
életének.

Nagy György nem székelyudvar-
helyi születésű. 1928. február 20-án 
született Sajószentandráson, Beszterce 
megyében. Édesapja, Nagy Géza itt 
volt református segédlelkész. Később 
lelkészi szolgálatot teljesített Bikafal-
ván, a mezőségi Cegében, majd Árpás-
tó nevű faluban (Beszterce-Naszód). 
Az édesanyja Kovács Jolán tanítónő 
volt. A családban három fiú született, 
Nagy György volt a legidősebb, őt kö-
vette Nagy Pál, aki idegorvos lett, majd 
Nagy Péter, a székelyudvarhelyi táj-
képfestő.

Iskoláit több helyen végezte. 
1934–1938 között a kolozsvári és foga-
rasi német tannyelvű iskolák tanulója. 
Akkoriban szokás volt a gyerekeket 
idegen tannyelvű iskolába adni nyelv-
tanulás céljából. Tanulmányait 1938– 
1942 között a kolozsvári Református 
Kollégiumban folytatta, majd a má-
sodik világháborút követően Désen fe-
jezte be 1946-ban.

Rajzolás iránti hajlama korán meg-
mutatkozott, édesanyja tanítónőként 
magával vitte a falusi iskolába, ahol az 
iskolai fatáblákra való rajzolgatással 
foglalta el magát. Elemi és középiskolai 
tanulmányai során az iskolai rajztaná-
rok irányították. Saját elmondása sze-
rint a rajz záróvizsgán, ahol Muhi Sán-
dor volt a tanára, ő készítette el minden 
kollégájának a rajzát, míg végül a sa-
játja gyengébbre sikerült.

Pályafutására nagy hatással volt 
László Gyula régészprofesszor, akivel 
egy osztálytársnője révén ismerkedett 
meg. Az ő tanácsára iratkozott be az ak-
koriba induló Bolyai Tudományegye-
temre, ahol 1946-1947 között régé-
szetet és művészettörténetet hallgatott. 
Ez az év valójában csak az 1948-ban 

újrainduló kolozsvári Szépművészeti 
Főiskolára való várakozás volt. Itt 
olyan tanárokkal került kapcsolatba, 
mint Entz Géza vagy Jakó Zsigmond.

Míg a II. világháború előtt lelkész 
gyermekének lenni számos pozitívu-
mot jelentett, jó neveltetést és egy gaz-
dag kulturális légkört, addig 1945 után 
ez teljességgel megváltozott. Számos 
hátrányos megkülönböztetés érte mind-
három fiút, nehéz volt az érettségi után 
a továbbtanulás és az elhelyezkedés. 
Amint említettük, Nagy Györgynek 
1948-ban László Gyula közbenjárá-
sával sikerült bekerülnie a Szépművé-
szeti Főiskolára. Mivel ez az időszak 
közvetlenül a háború utáni újraindulást 
jelentette, kezdetben minden növendék 
egy évig együtt tanult, csak azután bon-
tották le szakokra és évfolyamokra a ta-
nulók csoportját. Nagy Györgynek a 
kerámia szakhoz lett volna kedve, de az 
nemsokára megszűnt, így tanárával 
együtt Bukarestbe költöztették. Mun-
kái alapján a monumentális festészetre 
javasolták, de ő a szobrászat mellett 
döntött. Arra az évfolyamra került, ahol 
Maszelka János és Sepsi Lajos a Mik-
lóssy Gábor által vezetett festészet sza-
kon tanultak. Szintén ebben az évfo-
lyamban tanult Krafft László grafikus, 

illetve Székely József és Orbán Áron a 
szobrászat szakon.

A szakórák, foglalkozások külön 
zajlottak, de az elméleti órák, mint a 
művészettörténet, a pedagógia, a lélek-
tan, a politikai felkészítő és természe-
tesen az orosz nyelvórák minden szak-
nak közösen voltak megtartva. Így ala-
kult ki az ismeretség, melyből barátság 
lett. Később mindannyian Székelyud-
varhelyen telepedtek le.

A szobrászaton Nagy Györgynek 
kezdetben Romul Ladea, majd Ion 
Irimescu voltak a tanárai, később Vetró 
Artur is. Kapcsolatba került Szervá-
tiusz Jenővel, Szervátiusz Tiborral és 
Benczédi Sándorral.

1956-ban fejezte be egyetemi tanul-
mányait. Kezdetben arra gondolt, hogy 
Marosvásárhelyen telepedik le. Ott már 
működött a képzőművészeti középis-
kola, sok évfolyamtársa oda ment ta-
nítani. Öccse, Nagy Péter is Vásár-
helyen tartózkodott. Végül Orbán Áron 
kollégája javaslatára Székelyudvar-
helyet választotta, főként, hogy itt vol-
tak az egykori egyetemi barátok, Ma-
szelka János, Krafft László, Sepsi La-
jos, Székely József is.

Székelyudvarhely nem rendelkezett 
komoly művészeti hagyományokkal. A 
XIX. század végi, XX. század eleji új-
ságok helyi műkedvelő festőkről, vala-
mint nem idevalósi művészekről tudó-
sítanak, akik rövidebb-hosszabb időre 
feltűntek a város életében. Az 1950-es 
évek kommunista pártpolitikája nagy 
gondot fordított a propagandára. Ez 
főleg az irodalmi és zenei élet fellen-
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dülését hozta magával, de fontos szere-
pet szántak a képzőművészeteknek is. 
Az Udvarhelyen letelepedett csoport 
feladatkörébe tartozott aktívan részt 
venni a város kulturális életében, de el-
várás volt az újonnan készülő épületek 
díszítése is.

Nem ez volt az első ilyen jellegű 
kezdeményezés. Hasonló volt a magyar 
kormány által kezdeményezett is a 
XIX. század végén. Akkor, 1893-ban 
állami pénzből Székelyudvarhelyen 
megalapították a Kő- és Agyagipari 
Szakiskolát, melynek célja a székely-
földi munkaerő szakképesítése volt. Ez 
egyúttal olyan művésztanárok érkezé-
sét is jelentette, akik tevékenyen jelen 
voltak a város művészeti életében és 
monumentális munkákat is készítettek.

Székelyudvarhely számtalan, a köz-
pontban elhelyezett szobrászati alkotá-
sai közül ma a legismertebb az a Krisz-
tus-szobor, amelyet Harmath Ödön ké-
szített és 1901-ben avattak fel. Nem-
régiben állították újra az úgynevezett 
Millenniumi Emlékművet, melynek 
eredetijét 1897. július 26-án avatták fel, 
alkotója Hargita Nándor, a Kő- és 
Agyagipari Szakiskola igazgatója volt. 

Hasonlóképpen megemlíthető az öt-
venes években megindult mozgalom, 
mikor az Udvarhelyen letelepedett mű-
vészeknek Kustán Lajos, a kultúrház 
igazgatója műtermet biztosított, az uni-
tárius egyház gyűléstermét. Ugyanak-
kor az állam havonta egy alkotói se-
gélynek nevezett állandó összeget is fo-
lyósított, ötszáz lejt, ami akkoriban kö-

zel egy pedagógusi fizetésnek felelt 
meg. Ez a műterem az akkori művészeti 
és szellemi élet központjává vált. A 
munkába bekapcsolódott Verestói Ár-
pád szobrászművész, aki már az alkotó-
csoport letelepedése előtt is Udvar-
helyen tartózkodott. Többen is bejártak 
a műterembe, műkedvelők, művészek, 
mint Rösler Károly, Kinda Kálmán, 
Balázs Ferenc, Tomcsa Sándor, Tompa 
László és Szász Dénes unitárius lel-
kész.

1956-ban egy pályázatot nyertek. 
Orbán Áron terve alapján egy szökő-
kutat kellett elkészíteni a város köz-
pontjába. A kutat négy szobor díszíti, a 
négy alak a város környékének jelleg-
zetes mesterségeit jeleníti meg. A ko-
hászt, vagy a vasöntőnek nevezett szob-
rot Verestói Árpád mintázta, a modellje 
egy sportoló volt. A bokályfestő lányt 
Székely József készítette, a fejszés fér-
fit pedig Orbán Áron. Nagy György a 
búzakévés aratót mintázta, ennek mo-
dellje Orbán Áron felesége volt.

Szintén ekkoriban fejezték be a vá-
rosi kultúrház építését, melynek díszí-
tésére számos terv létezett. A főhom-
lokzat háromszögletű timpanonját, va-
lamint a lépcső két oldalán levő falsí-
kokat kellett volna domborművekkel 
díszíteni. Az idő rövidsége miatt nem 
sikerült egyetlen tervet sem elfogadtat-
ni és kiviteleztetni, így az említett ré-
szek a mai napig is üresen maradtak. 
Csupán a nagyterem színpad fölötti 
síkjára készült egy dombormű Haáz 
Rudolf terve alapján.

Sajnos néhány év elteltével az al-
kotócsoport felbomlott. 

Kolozsváron Miklóssy Gábor és a 
főiskola elindítói az ötvenes évek ele-
jén a kolozsvári képzőművészeti élet 
olyan mértékben való fellendítését ter-
vezték, hogy Kolozsvár egyfajta Firen-
ze lehessen, de a hatvanas évek kez-
detére már nyilvánvalóvá vált, hogy 
nagy terveik csak álmok maradnak. 
Hasonlóképpen történt ez az ország 
más településein, Székelyudvarhelyen 
is. 1960 után az állam nem tudta tovább 
folyósítani az alkotói segélyt, azt taná-
csolták a művészeknek, hogy keres-
senek megélhetést, és mellette foly-
tassák az alkotói munkát.

Maszelka János a kultúrháznál lett 
kiállítás-szervező és művészeti szakirá-
nyító, vezető szerepet játszott a város 
képzőművészeti életében. Orbán Áron 
és Székely József a tanügyben helyez-
kedtek el. Nagy György ismét a szár-
mazásából fakadó hátrányokkal találta 
szembe magát, mint osztályidegent 
nem találták megfelelőnek a fiatalok 
oktatására.

A helyi Gábor Áron élelmiszeripari 
gépgyárban helyezkedett el, ahol szak-
képzetlen munkásként dolgozott 1959– 
1964 között. Ugyanebben az időszak-
ban itt dolgozott öccse, Nagy Péter, és 
itt ismerkedett meg Komoróczy 
György íróval is. Hűtővitrinek üvege-
zése, majd asztalosműhely következett, 
végül a Tamási Áron úton levő, Ausch-
witznek is becézett iskolai műhelyben 
tevékenykedett.

Már korábban megnősült, felesége, 
Izsák Ibolya révén sikerült ismeretséget 
szerezni a Tanügyminisztériumban, így 
megnyílt számára a tanügyi pálya. Szo-
váta és Zetelaka között választhatott. 
Vofkori György történész akkoriban 
Zetelakán tanított, az ő biztatására dön-
tött Zetelaka mellett. Hosszú tanügyi 
évek következtek. Akkoriban a tanári 
munka szerves része volt a kulturális 
szervezőmunka is. Mint képzőművész 
mindenkori feladata lett a feliratok, jel-
szavak megírása a termekbe, felvonulá-
sokra, továbbá a színpadi dekorációk 
elkészítése.

Pedagógusként is széles körű mun-
kát végzett, az V–VIII. osztály rajz-
óráin kívül néha betanított az elemibe 
is. A IX–XII. osztályokban a műszaki 
rajz oktatása is a hatáskörébe tartozott. 
Időnként sikerült bejönni egy-egy évre 
helyettesíteni a város különböző isko-
láiba, így került kapcsolatba a művé-
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szeti iskolával, ahol a képzőművészeti 
szakoktatás akkoriban még délutáni 
tevékenységként működött.

Mikor 1990-ben elérte a nyugdíj-
korhatárt, meghívták a Palló Imre Mű-
vészeti Szakközépiskolába tanítani. 
Immár nyugdíjasként tevékenyen részt 
vett a képzőművészet szak első év-
folyamának elindításában. Rajzot és 
szobrászatot tanított.

Mindvégig folyamatosan alkotott, 
részt vett csoportos kiállításokon, de 
egyéni kiállításai is voltak Székely-
udvarhelyen, Csíkszeredában és Ma-
rosvásárhelyen. Mostanáig nem sike-
rült minden kiállításának az időpontját 
rekonstruálni, de tudjuk, hogy 1970-
ben öccsével, Nagy Péterrel közösen 
állított ki a székelyudvarhelyi Művelő-
dési Házban, 1995-ben részt vett a Ho-
moródszentmártonban megrendezett 
alkotótáborban, 2000-ben ismét a Mű-
velődési Házban volt egyéni kiállítása, 
2003-ban a Tour Info Galériában, 2005-
ben a Művelődési Házban, 2008-ban a 
Városi Könyvtár Hang- és Látvány-
anyag részlegén, 2010-ben ugyanott.

Nagy György sokoldalú és szerte-
ágazó tevékenységét igen nehéz össze-
foglalni és értékelni. Időben és térben 
művészeti pályakezdése arra az idő-
szakra tehető, amelyet ma nem minden 
lekicsinylés nélkül, sommásan szoci-
alista realizmusnak szoktak nevezni. 
Valójában arról volt szó, hogy Romá-
niában szovjet mintára állami irányítás 
alá vonták a képzőművészetet és cen-
zúrázták a munkákat. Ugyanakkor 
megkövetelték olyan témáknak a be-

mutatását, amelyek az egyszerű mun-
kások és parasztok életét ábrázolják, az 
úgynevezett osztályharcot és a szoci-
alizmus megvalósításait.

A szovjet szocialista realizmus nem 
volt előzmény nélküli a művészettör-
ténetben. A XIX. század végén már 
létezett realista stílusirányzat, lásd 
Courbet festményeit és Meunier szob-
rait. A szovjet politikai vezetők hamar 
rájöttek, hogy a modern irányzatok nem 
érthetők a tömegek számára, így nem 
használhatók propagandisztikus cé-
lokra. A francia realizmust az orosz 
realista festészettel, főleg Repin festé-
szetével ötvözték, így született meg a 
szocialista realizmus.

Erdély viszonylatában tulajdon-
képpen nem volt egészen idegen ez a 
műfaj, hiszen az intellektuális érdek-
lődés középpontjába már a két világ-
háború között bekerült a falusi élet-
forma és annak problémái. Tamási 
Áron, Nyirő József, Kós Károly írá-
saiban, Nagy Imre, Gy. Szabó Béla, 
Benczédi Sándor munkáiban jelentős 
szerep jutott az erdélyi falu világának 
már 1945 előtt is. Valójában erre az 
irányvonalra tevődött rá a szocialista 
realizmus, és ez befolyásolta Nagy 
György és kortársai művészetét is.

Neki és generációjának nagy érde-
me, hogy mindvégig megtartották a 
magas szakmai színvonalat, ugyanak-
kor úgy próbáltak megfelelni a követel-
ményeknek, hogy közben nem mond-
tak le a helyi értékekről és az erdélyi 
magyar jellegről sem. Ez érezhető a 
központban elhelyezett szökőkút szob-

rain. Maga a kút jól illeszkedik a térbe, 
a négy szobor sajátos összhangot alkot.

Mivel Nagy György az idők folya-
mán rengeteget rajzolt, és rajzol ma is 
folyamatosan, munkáit leginkább talán 
témakör szerint lehetne csoportosítani. 
A legszámottevőbb helyet az állatábrá-
zolások, főleg a ló ábrázolása foglalja el 
művészetében. Székely József állat-
szobrásznak nevezte, és a legtöbb isme-
rősének is a lóábrázolások jutnak 
eszébe, ha a nevét hallják.

A lovak iránti szeretete igen korai, 
gyermekkorában, a család tulajdoná-
ban majdnem mindvégig volt ló, a Me-
zőség jó lótenyésztő vidék volt, elég, ha 
a bonchidai ménesre gondolunk. 1944 
háborús őszén a visszavonuló németek 
Cege közelében szándékoztak felvenni 
a harcot. A család menekülni kénysze-
rült, szekerekre rakták értékeiket. Saját 
elmondása szerint a menekülésben két 
kis termetű székely ló és egy muraközi 
voltak hűséges társaik. A lovakkal való 
utazás, a pár hónapos magyarországi 
tartózkodás, ahol a lovakkal mezei 
munkákat is végeztek, majd a hazatérés 
életre szóló élményanyagot kínált a 
későbbi művész számára.

Élményei elkísérték az egyetemre 
is. Diplomamunkájának témája egy lo-
vat féken tartó ember volt. Az ötlet sze-
mélyes élmény alapján született. Ko-
lozsváron egy állami gazdaságba járt 
lovakat rajzolni, ott látott egy szilaj, 
fedeztetésre használt arab-lipicai félvér 
lovat. Akkorra már egy fél évszázada 
állt Kolozsvár főterén a Fadrusz János 
által készített, Mátyás királyt ábrázoló 
lovas szobor, mintegy kihívásként min-
den szobrász számára, aki valaha lovas 
szobor mintázásába kezdene. Nagy 
György vállalta a kihívást, sikeresen 
oldva meg a feladatot.

A reprodukciók alapján a munka 
egyesíti az olyan nagy klasszikusok 
erényeit, mint a Gattamelatta lovas szo-
bor Pádovában, vagy a magyar művé-
szet remeke, Vastagh György lófékező 
csikósa a budavári királyi palota ud-
varán, ugyanakkor sajátosan erdélyi és 
egyéni alkotás. Fél életnagyságban ké-
szült el, országos kiállításra jelölték 
Bukarestbe, ma Hunyadi László maros-
vásárhelyi szobrászművész tulajdo-
nában van.

A főiskola elvégzése után Nagy 
György folyamatosan rajzolta a lovakat 
a korábbi élmények és olvasmányél-
ményei alapján. Így született meg – 
Móricz Zsigmond Rózsa Sándor re-
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gényének olvasása közben – egy fa-
metszetben kivitelezett munka. Lova-
kat terelő csikós egy elnyújtott kompo-
zícióban, amely már az ókori görög 
frízekre emlékeztet. A rajzok között is-
mételten megjelennek a vízben gázoló 
lovasok, amelyek önkéntelenül is 
Tompa László Lófürösztés című versét 
juttatják eszünkbe.

Zetelakára kerülve, ismét közvet-
lenül figyelhette meg a lovakat az utcán 
vagy munka közben. Nyugalmazását 
követően pedig leginkább emlékezet-
ből rajzolja meg újra és újra kedvenc 
lovait, a korábbi emlékekhez a televízió 
szolgáltat újabb élményeket.

Nagy György lovak iránti szeretete 
akár a Kós Károlyéhoz hasonlítható, 
aki saját kedvtelésére kézzel írt könyvet 
készített a lófajtákról, azt rajzokkal és 
iniciálékkal díszítette, vagy gróf Bánffy 
Miklós írásaihoz, leginkább emlékeze-
tes regényéhez, amelyben rengeteg ló 
szerepel szemléletesen leírva, gyönyö-
rű ménesek, hátaslovak, versenylovak, 
úri négyes fogatok.

Nagy György lovai a pontos ábrá-
zolás mellett hangulatokat is közvetí-
tenek, a dinamikus, lendületes lovak 
mellett megjelennek a nehéz munkát 
végző, szenvedő, feszülő, favontató lo-
vak, majd ezeket a lehajtott fejű, meg-
fáradt, szomorú lovak váltják fel.

A lovak mellett más állatokat is 
rajzol, leggyakoribb a szarvasmarha. 
Gyakran ábrázolt témája, ahogy egy kis 
pulikutya egy nagy szarvasmarhát ugat. 
A lovak és szarvasmarhák mellett gyak-
ran jelen vannak kutyák, őzek, nyulak.

Fontossággal bírnak az emberek áb-
rázolásai is. Leggyakrabban a falusi ka-
rakterekkel találkozunk a művész mun-
káin: favágók munka közben, táncos-
párok, portrék. E tekintetben ember-
ábrázolásai jól kiegészítik kortársai és 
testvére tájábrázolásait.

Egy szobrász számára elengedhetet-
len a megrendelés, hiszen senki nem 
zsúfolhatja tele műtermét vagy éppen 
saját lakását életnagyságú szobrokkal, 
és szerencsésnek mondhatja magát az a 
szobrász, aki élete folyamán elkészíthet 
legalább egy vagy két köztéri szobrot.

Az 1960-as évektől kezdődően a 
köztéri megrendelések szinte teljesen 
elmaradtak. A tanári munka és az in-
gázás korlátokat szabott időben és tér-
ben, a kisméretű munkákra predeszti-
nálta Nagy Györgyöt. Folyamatosan 
rajzolt, órák alatt a gyerekeket, a gyű-
léseken és összejöveteleken a kollégá-

kat vagy a falusiakat. Néha a mezei 
munkákban is részt kellett vennie a ta-
nulókkal, ilyenkor jó alkalom kínál-
kozott lovakat és falusiakat rajzolni. 
Folyamatosan gyűjtötte a témákat és a 
vázlatokat minden helyszínen, készül-
ve a nagy munka elkészítésére. Egészen 
addig talán, míg állandósult ez a mun-
kamódszer, és később sem tudott elsza-
kadni tőle. Talán azok a rajzai a legjob-
bak, amelyeket eleve nem végleges 
munkáknak szánt, csupán időtöltésként 
rajzolgatott. Néha további érdekes té-
mákat is boncolgat, mint a műteremben 
dolgozó művészek, a zeneiskolás gye-
rekek fogadása, fiatal párok, de nem 
idegen számára a tájkép és az akt sem.

A fennálló lehetőségek az általa 
használt technikákat is meghatározták. 
Leginkább a gyors, vonalas technikákat 
részesíti előnyben, a leggyakoribb a 
ceruza, a tus, a lavírozások és külön-
böző tollak használata. A hosszú évek 
alatt mégsem szakadt el teljesen a mo-
numentális alkotásoktól. Az 1970-es 
években Zetelakán két nagy faragott 
domborművet készített: az egyik a 
Csodaszarvas, a másik Kádár Kata re-
géjét ábrázolja. 

Az elmúlt években, mivel a Tábor- 
negyedben levő lakásában nem volt le-
hetősége faragni, sajátos technikát fej-
lesztett ki. Rajzait kis méretű, hasított 
falapokra készítette el, utólag pirográf-
fal égette ki, egyeseket ki is színezett. 
Ilyen jellegű munkáiból a 2003-ban 
rendezett kiállításon láthattunk több 
darabot.

Művészi tevékenység mellett meg-
határozó volt művészetpedagógusi 

aktivitása is. Az évek folyamán önkén-
telenül is ez lett egyik legjelentősebb 
elfoglaltsága. A zetelaki és környékbeli 
iskolákban rengeteg gyereket tanított 
meg a rajzolás alapfogásaira. Fontos 
szerepe volt a Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola képzőművészet sza-
kának elindításában, tanítványai min-
dig szívesen emlékeznek humorára és 
kedélyes hozzáállására. Oktatott hiva-
talos keretek között és azon kívül. Az 
idők folyamán minden korosztályból 
nagyon sokan keresték és keresik fel. 
Gyerekek, akik lovat szeretnének raj-
zolni, olyanok, akik képzőművészi 
vagy műépítészi pályára készültek 
vagy készülnek. Otthona mindenki szá-
mára nyitva áll, kedélyesen és készség-
gel ad útmutatást vagy korrigál már 
meglévő munkákat, legtöbbször té-
rítésmentesen.

Tanítványai közül sokan képzőmű-
vészi pályát választottak, az idők folya-
mán irányította Miklósi Dénes grafi-
kust, Kalló László festőt, Könczey Ele-
mér karikaturistát, Albert Alpár szob-
rászt, valamint a jelen sorok íróját is.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani Gyuri bácsinak a magam és az 
összes tanítvány nevében az idők 
folyamán kapott sok segítségért. Bár a 
képzőművészet ma nem tartozik a di-
vatos és pénzkereső elfoglaltságok 
közé, elégtétel talán, hogy örömöt és 
megelégedést szerez annak, aki gya-
korolja. Gyuri bácsi nagyban hozzá-
járult, hogy megismerjük és élvezzük 
ezt az érzést. 

Kelemen Albert
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szeti iskolával, ahol a képzőművészeti 
szakoktatás akkoriban még délutáni 
tevékenységként működött.

Mikor 1990-ben elérte a nyugdíj-
korhatárt, meghívták a Palló Imre Mű-
vészeti Szakközépiskolába tanítani. 
Immár nyugdíjasként tevékenyen részt 
vett a képzőművészet szak első év-
folyamának elindításában. Rajzot és 
szobrászatot tanított.

Mindvégig folyamatosan alkotott, 
részt vett csoportos kiállításokon, de 
egyéni kiállításai is voltak Székely-
udvarhelyen, Csíkszeredában és Ma-
rosvásárhelyen. Mostanáig nem sike-
rült minden kiállításának az időpontját 
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művészeti pályakezdése arra az idő-
szakra tehető, amelyet ma nem minden 
lekicsinylés nélkül, sommásan szoci-
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Valójában arról volt szó, hogy Romá-
niában szovjet mintára állami irányítás 
alá vonták a képzőművészetet és cen-
zúrázták a munkákat. Ugyanakkor 
megkövetelték olyan témáknak a be-

mutatását, amelyek az egyszerű mun-
kások és parasztok életét ábrázolják, az 
úgynevezett osztályharcot és a szoci-
alizmus megvalósításait.

A szovjet szocialista realizmus nem 
volt előzmény nélküli a művészettör-
ténetben. A XIX. század végén már 
létezett realista stílusirányzat, lásd 
Courbet festményeit és Meunier szob-
rait. A szovjet politikai vezetők hamar 
rájöttek, hogy a modern irányzatok nem 
érthetők a tömegek számára, így nem 
használhatók propagandisztikus cé-
lokra. A francia realizmust az orosz 
realista festészettel, főleg Repin festé-
szetével ötvözték, így született meg a 
szocialista realizmus.

Erdély viszonylatában tulajdon-
képpen nem volt egészen idegen ez a 
műfaj, hiszen az intellektuális érdek-
lődés középpontjába már a két világ-
háború között bekerült a falusi élet-
forma és annak problémái. Tamási 
Áron, Nyirő József, Kós Károly írá-
saiban, Nagy Imre, Gy. Szabó Béla, 
Benczédi Sándor munkáiban jelentős 
szerep jutott az erdélyi falu világának 
már 1945 előtt is. Valójában erre az 
irányvonalra tevődött rá a szocialista 
realizmus, és ez befolyásolta Nagy 
György és kortársai művészetét is.

Neki és generációjának nagy érde-
me, hogy mindvégig megtartották a 
magas szakmai színvonalat, ugyanak-
kor úgy próbáltak megfelelni a követel-
ményeknek, hogy közben nem mond-
tak le a helyi értékekről és az erdélyi 
magyar jellegről sem. Ez érezhető a 
központban elhelyezett szökőkút szob-

rain. Maga a kút jól illeszkedik a térbe, 
a négy szobor sajátos összhangot alkot.

Mivel Nagy György az idők folya-
mán rengeteget rajzolt, és rajzol ma is 
folyamatosan, munkáit leginkább talán 
témakör szerint lehetne csoportosítani. 
A legszámottevőbb helyet az állatábrá-
zolások, főleg a ló ábrázolása foglalja el 
művészetében. Székely József állat-
szobrásznak nevezte, és a legtöbb isme-
rősének is a lóábrázolások jutnak 
eszébe, ha a nevét hallják.

A lovak iránti szeretete igen korai, 
gyermekkorában, a család tulajdoná-
ban majdnem mindvégig volt ló, a Me-
zőség jó lótenyésztő vidék volt, elég, ha 
a bonchidai ménesre gondolunk. 1944 
háborús őszén a visszavonuló németek 
Cege közelében szándékoztak felvenni 
a harcot. A család menekülni kénysze-
rült, szekerekre rakták értékeiket. Saját 
elmondása szerint a menekülésben két 
kis termetű székely ló és egy muraközi 
voltak hűséges társaik. A lovakkal való 
utazás, a pár hónapos magyarországi 
tartózkodás, ahol a lovakkal mezei 
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későbbi művész számára.
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is. Diplomamunkájának témája egy lo-
vat féken tartó ember volt. Az ötlet sze-
mélyes élmény alapján született. Ko-
lozsváron egy állami gazdaságba járt 
lovakat rajzolni, ott látott egy szilaj, 
fedeztetésre használt arab-lipicai félvér 
lovat. Akkorra már egy fél évszázada 
állt Kolozsvár főterén a Fadrusz János 
által készített, Mátyás királyt ábrázoló 
lovas szobor, mintegy kihívásként min-
den szobrász számára, aki valaha lovas 
szobor mintázásába kezdene. Nagy 
György vállalta a kihívást, sikeresen 
oldva meg a feladatot.

A reprodukciók alapján a munka 
egyesíti az olyan nagy klasszikusok 
erényeit, mint a Gattamelatta lovas szo-
bor Pádovában, vagy a magyar művé-
szet remeke, Vastagh György lófékező 
csikósa a budavári királyi palota ud-
varán, ugyanakkor sajátosan erdélyi és 
egyéni alkotás. Fél életnagyságban ké-
szült el, országos kiállításra jelölték 
Bukarestbe, ma Hunyadi László maros-
vásárhelyi szobrászművész tulajdo-
nában van.

A főiskola elvégzése után Nagy 
György folyamatosan rajzolta a lovakat 
a korábbi élmények és olvasmányél-
ményei alapján. Így született meg – 
Móricz Zsigmond Rózsa Sándor re-

Életutak

9
ÖRÖKSÉGÜNK IV. évf. (2010) 3. sz.

gényének olvasása közben – egy fa-
metszetben kivitelezett munka. Lova-
kat terelő csikós egy elnyújtott kompo-
zícióban, amely már az ókori görög 
frízekre emlékeztet. A rajzok között is-
mételten megjelennek a vízben gázoló 
lovasok, amelyek önkéntelenül is 
Tompa László Lófürösztés című versét 
juttatják eszünkbe.

Zetelakára kerülve, ismét közvet-
lenül figyelhette meg a lovakat az utcán 
vagy munka közben. Nyugalmazását 
követően pedig leginkább emlékezet-
ből rajzolja meg újra és újra kedvenc 
lovait, a korábbi emlékekhez a televízió 
szolgáltat újabb élményeket.

Nagy György lovak iránti szeretete 
akár a Kós Károlyéhoz hasonlítható, 
aki saját kedvtelésére kézzel írt könyvet 
készített a lófajtákról, azt rajzokkal és 
iniciálékkal díszítette, vagy gróf Bánffy 
Miklós írásaihoz, leginkább emlékeze-
tes regényéhez, amelyben rengeteg ló 
szerepel szemléletesen leírva, gyönyö-
rű ménesek, hátaslovak, versenylovak, 
úri négyes fogatok.

Nagy György lovai a pontos ábrá-
zolás mellett hangulatokat is közvetí-
tenek, a dinamikus, lendületes lovak 
mellett megjelennek a nehéz munkát 
végző, szenvedő, feszülő, favontató lo-
vak, majd ezeket a lehajtott fejű, meg-
fáradt, szomorú lovak váltják fel.

A lovak mellett más állatokat is 
rajzol, leggyakoribb a szarvasmarha. 
Gyakran ábrázolt témája, ahogy egy kis 
pulikutya egy nagy szarvasmarhát ugat. 
A lovak és szarvasmarhák mellett gyak-
ran jelen vannak kutyák, őzek, nyulak.

Fontossággal bírnak az emberek áb-
rázolásai is. Leggyakrabban a falusi ka-
rakterekkel találkozunk a művész mun-
káin: favágók munka közben, táncos-
párok, portrék. E tekintetben ember-
ábrázolásai jól kiegészítik kortársai és 
testvére tájábrázolásait.

Egy szobrász számára elengedhetet-
len a megrendelés, hiszen senki nem 
zsúfolhatja tele műtermét vagy éppen 
saját lakását életnagyságú szobrokkal, 
és szerencsésnek mondhatja magát az a 
szobrász, aki élete folyamán elkészíthet 
legalább egy vagy két köztéri szobrot.

Az 1960-as évektől kezdődően a 
köztéri megrendelések szinte teljesen 
elmaradtak. A tanári munka és az in-
gázás korlátokat szabott időben és tér-
ben, a kisméretű munkákra predeszti-
nálta Nagy Györgyöt. Folyamatosan 
rajzolt, órák alatt a gyerekeket, a gyű-
léseken és összejöveteleken a kollégá-

kat vagy a falusiakat. Néha a mezei 
munkákban is részt kellett vennie a ta-
nulókkal, ilyenkor jó alkalom kínál-
kozott lovakat és falusiakat rajzolni. 
Folyamatosan gyűjtötte a témákat és a 
vázlatokat minden helyszínen, készül-
ve a nagy munka elkészítésére. Egészen 
addig talán, míg állandósult ez a mun-
kamódszer, és később sem tudott elsza-
kadni tőle. Talán azok a rajzai a legjob-
bak, amelyeket eleve nem végleges 
munkáknak szánt, csupán időtöltésként 
rajzolgatott. Néha további érdekes té-
mákat is boncolgat, mint a műteremben 
dolgozó művészek, a zeneiskolás gye-
rekek fogadása, fiatal párok, de nem 
idegen számára a tájkép és az akt sem.

A fennálló lehetőségek az általa 
használt technikákat is meghatározták. 
Leginkább a gyors, vonalas technikákat 
részesíti előnyben, a leggyakoribb a 
ceruza, a tus, a lavírozások és külön-
böző tollak használata. A hosszú évek 
alatt mégsem szakadt el teljesen a mo-
numentális alkotásoktól. Az 1970-es 
években Zetelakán két nagy faragott 
domborművet készített: az egyik a 
Csodaszarvas, a másik Kádár Kata re-
géjét ábrázolja. 

Az elmúlt években, mivel a Tábor- 
negyedben levő lakásában nem volt le-
hetősége faragni, sajátos technikát fej-
lesztett ki. Rajzait kis méretű, hasított 
falapokra készítette el, utólag pirográf-
fal égette ki, egyeseket ki is színezett. 
Ilyen jellegű munkáiból a 2003-ban 
rendezett kiállításon láthattunk több 
darabot.

Művészi tevékenység mellett meg-
határozó volt művészetpedagógusi 

aktivitása is. Az évek folyamán önkén-
telenül is ez lett egyik legjelentősebb 
elfoglaltsága. A zetelaki és környékbeli 
iskolákban rengeteg gyereket tanított 
meg a rajzolás alapfogásaira. Fontos 
szerepe volt a Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola képzőművészet sza-
kának elindításában, tanítványai min-
dig szívesen emlékeznek humorára és 
kedélyes hozzáállására. Oktatott hiva-
talos keretek között és azon kívül. Az 
idők folyamán minden korosztályból 
nagyon sokan keresték és keresik fel. 
Gyerekek, akik lovat szeretnének raj-
zolni, olyanok, akik képzőművészi 
vagy műépítészi pályára készültek 
vagy készülnek. Otthona mindenki szá-
mára nyitva áll, kedélyesen és készség-
gel ad útmutatást vagy korrigál már 
meglévő munkákat, legtöbbször té-
rítésmentesen.

Tanítványai közül sokan képzőmű-
vészi pályát választottak, az idők folya-
mán irányította Miklósi Dénes grafi-
kust, Kalló László festőt, Könczey Ele-
mér karikaturistát, Albert Alpár szob-
rászt, valamint a jelen sorok íróját is.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani Gyuri bácsinak a magam és az 
összes tanítvány nevében az idők 
folyamán kapott sok segítségért. Bár a 
képzőművészet ma nem tartozik a di-
vatos és pénzkereső elfoglaltságok 
közé, elégtétel talán, hogy örömöt és 
megelégedést szerez annak, aki gya-
korolja. Gyuri bácsi nagyban hozzá-
járult, hogy megismerjük és élvezzük 
ezt az érzést. 

Kelemen Albert

Életutak
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Az írástudás, a latin vagy magyar 
nyelvű írásban, oklevélszerkesztés-
ben való jártasság régen igen ritka 
volt. Az ilyen tudással, gyakorlattal 
rendelkezőt nagyon megbecsülték, és 
egy-egy szűkebb társadalmi közös-
ségben a megbecsülés jeleként az 
iskolai végzettséget, illetve a latin és 
magyar nyelvben való jártasságot a 
névhez csatolt deák utójelzővel ki is 
fejezték. „Így aztán például Dési Já-
nos deák vagy egyszerűen csak János 
deák néven emlegettek valakit – írja 
Szabó T. Attila – azután, hogy a latin 
nyelvben való jártasságot iskolai ta-
nulással megszerezte.” 

A deák (lat. literatus) foglalkozású 
írástudó személyek tanulmányaik (a 
legfontosabb tananyagnak az el-
helyezkedéshez nélkülözhetetlen le-
vélfogalmazás számított) befejezése 
után falusi vagy városi iskolákban 
tanítottak, a széki vezetésben töltöttek 
be kisebb-nagyobb tisztségeket, főleg 
a XVI. század második felétől, amikor 
a reformáció nyomán az anyanyelvű 
írásbeliség elterjedt, s megnőtt a ke-
reslet az írástudó személyek iránt. A 
világi értelmiséginek számító deákok 
közül sokan jegyzők, jogtudó alkalmi 
ügyvédek, azaz korabeli szóhaszná-
lattal prókátorok, valamint végre-
hajtók, esküdtszéki ülnökök, vice-
királybírók stb. lettek. Mások fénye-
sebb utat jártak be, még ennél is ma-
gasabbra jutottak: egy-egy földesúr 
tiszttartói, azaz birtokainak ügyinté-
zői lettek, esetleg a XVI. század 
második felétől a fejedelmi udvarban 
teljesítettek íródeáki feladatokat (le-
veleket szerkesztettek, fogalmaztak, 
másoltak stb.). Itt mind önmaguk, 
mind az egész családjuk számára ne-
mességet is szerezhettek, ugyanis a fe-
jedelmek munkájukat sok esetben az-
zal hálálták meg, hogy a nemesek kö-
zé emelték őket.

A XVI-XVII. század folyamán 
keletkezett írott források (jegyző-
könyvek, testamentumok, egyez-

csonyfalvát is képviseli jogtudóként a 
törvény előtt. 1602-ben, a Giorgio 
Basta parancsára tartott hadiszemlén 
falustársával, Lázár deákkal együtt 
lófőként esküszik fel II. Rudolf 
császár hűségére. 1607. június 19-én 
Rákóczi Zsigmond fejedelem Al-
másy előnévvel nemességet és címert 
adományoz neki mint derzsi Petky 
János familiárisának, s ennek megfe-
lelően az 1614. évi lustrális könyvben 
már Almásy István néven nobilisként 
fordul elő.

1625-ben almási Bencző György 
deák nevével találkozunk a források-
ban. Az udvarhelyszéki nemesek, ló-
fők, darabontok, hadi szolgálatra 
visszaszerzett székelyek és jobbágyok 
1627. évi összeírásában almási Lu-
kács deák neve szerepel.

Nagy kitüntetésben részesítette 
Bethlen Gábor fejedelem 1628. július 
7-én az ugyancsak Homoródalmásról 
származó Kovács Pétert, István deák 
egykori tanítványát, aki ekkor a 
fejedelmi udvar kancelláriájának 
esküdt íródeákja volt. A fejedelem, 
értesülvén tanácsosaitól Péter tudo-
mányszeretetéről és az emberek előtti 
kedvességéről, a latin nyelvben és 
szépírásban való jártasságáról, melyet 
az udvarnál mint a levelek leírója szer-
zett, őt és általa atyját, Kovács And-
rást, két testvérét, Antalt és Jánost, s 
mindkét nemű örököseit a paraszt és 
szolgai rendből kivette, az Erdélyben 
és a magyarországi Részekben levő 
valódi, igaz és kétségtelen nemesek 
közé emelte fel és iktatta be. Címerül 
pedig e nemességi jelvényt adta ne-
kik: égszínkék pajzs, melynek meze-
jében nagy üregű kőszikla (az almási 
barlang – megj. M. J.) emelkedik ki, 
rajta természetes színben, egész nagy-
ságban festett oroszlán felemelkedő 
állásban, bal lábával kivont nehéz tőrt 
tart, a jobban írótollat; a pajzs felett 
lezárt katonai sisak, melyet gazdagon 
ékesített királyi korona fed, rajta ter-
mészetes színű pelikán, mely saját 
szívét mardosva, mellette levő két kis 

ségeket, örökséget és adományokat 
rögzítő levelek, hadiszemlék alkal-
mával készült összeírások) segítsé-
gével ennek a világi értelmiségi ré-
tegnek a léte, száma és társadalmi 
szerepe a Kis-Homoród mentén is jól 
nyomon követhető. Az írott forrá-
sainkban előforduló deákok és pró-
kátorok száma egyértelműen bizo-
nyítja, hogy az általunk kiválasztott 
vidéken az írásbeliségnek igen mély 
gyökerei vannak.

A II. János hadában híven szolgált 
udvarhelyszéki főemberek és lófők 
1566. július 11. előtti névsorában e vi-
dékről ott találjuk karácsonyfalvi 
György deákot, széki vicekirálybírót, 
aki a későbbiekben szentpáli Kornis 
Farkas királybírósága alatt is viselte 
még ezt a tisztséget.

A homoródalmási Baczó István 
deák (felesége Fábián Borbála volt, 
leánya homoródszentmártoni Biró 
Györgyné, született Baczó Katalin), 
vagy egyszerűen csak István deák 
1595-től jelenik meg a széki protokol-
lumok lapjain. 1600-ban több perben 
mint prókátor (ügyvéd) szerepel. Az 
év folyamán többen is (karácsonyfalvi 
Tamás Kovács, kénosi Gál Péter, 
városfalvi Boldizsár Lukács, égei 
Burján János, szentlászlói Vass Péter, 
almási Felházi László) prókátoruknak 
vallják. Lövétét, Zetelakát, Kará-

Íródeákok, prókátorok
a XVI-XVII. században
a Kis-Homoród mentén

Almási Kovács Péter Deák címere
Pálmay József: Udvarhely vármegye
nemes családjai. Székelyudvarhely,
1900. 141.
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fiát vérével itatja; a sisak csúcsából 
színes szalagok folynak le. Továbbá 
almási házát minden adótól, földjei 
termését a tizedtől mentesítette, s erről 
saját kancellára és titkára aláírásával 
megerősített függőpecsétes adomány-
levelet adott ki. Az adománylevelet az 
1629. április 3-án tartott országgyűlés 
megerősítette. Ettől kezdve Péter de-
ák az Almási előnévvel élt (1629. de-
cember 20: „Almasi Kouacz Peter De-
ak Vram az Mű Kgls. Vrunk eő Felge. 
Gabriel Isten kegielmessegeből az 
Szent Romai birodalomnak az Erdeli 
Orszag Fejedelmenek s. s. Nagiobbik 
Cancelariaian egjik hűteös Notar”. 
1635: „Almasi Peter Deak”). Szemé-
lye valószínűleg megegyezik azzal az 
Almási Péterrel, aki 1641-ben Szent-
egyházasoláhfalu esküdt jegyzője volt 
(„Petrum Almasi Juratum Notarium 
Sedis Olaffaluiennsis”). Sírja, mely-
nek felirata a következő: „ITT FEK-
SZIK ALMÁSI NE/MES PÉTER 
DEÁK./ AN: D: 1658./AETAE 58 
[MIVL?]”, az almási unitárius teme-
tőben még ma is látható. 

Hasonló „karriert” futott be oklán-
di Kovács János, másképp Literati 
János, a fejedelmi nagykancellária 
íródeákja is, akit 1636. március 4-én 
az udvarban különböző fontos iratok 
leírásáért, szorgalmas másolásáért I. 

Rákóczi György nemesített meg. Neki 
és általa atyjának, Kovács Györgynek 
és testvéreinek, Istvánnak, Miklós-
nak, Györgynek, Andrásnak, Bálint-
nak és Mihálynak a következő címert 
adta a fejedelem: kék színű katonai 
pajzs, mezejében természetes színben 
festett pelikán, mely csőrével mellét 
szaggatja, s négy fiát vérével eteti; 
feje fölött vállban levágott férfi kar, 
írótollat tart kezében. A pajzs felett 
zárt sisak, melyet gyönggyel és 
drágakővel ékesített királyi korona 
fed stb.

Az írás, olvasás tudománya a Kis-
Homoród felső folyásának vidékén 
sem volt ismeretlen. Közvetett ada-
taink arra utalnak, hogy Lövétén is 
tevékenykedett írástudó deák, az egy-
ház kenyerén élő tanító, akinek keze 
alól számos tehetséges, tanulni sze-
rető gyermek került ki. Mint például: 
Lövétei György, aki 1658-ban Grác-
ban, a jezsuiták iskolájában alszer-
papként bölcseletet és teológiát tanult; 
Lövétei István deák, aki 1664-ben 
Csíkkozmáson tanítóskodott; Lövétei 
János, aki 1676-ban a Pázmány Péter 
alapította nagyszombati egyetem falai 
között mélyítette tovább tudását.

Az írásbeliségben, az írott tör-
vények ismeretében, a székely per-
rendtartásban, jogrendszerben jártas 
személyek, azaz a prókátorok sem 
hiányoztak vidékünkről a XVI-XVII. 
században. 1589-ben az Osztopáni 
Perneszei István székelyudvarhelyi 
kapitány székén feljegyzett protokol-
lumokban ott találjuk káponásoláh-
falusi Tófalvi Albert, lövétei Kelemen 
Gergely és homoródalmási Gellérd 
Antal prókátorok neveit. Jó ügyvéd és 
törvényismerő lehetett homoródal-
mási Gergely Mihály lófő is, ugyanis 
1592 és 1596 között többen is próká-
toruknak vallják, akárcsak lövétei 
Orbán Máté szabad székelyt, akit 
1600 folyamán Longodári Kelemen, 
Lövétefalva, a gyepesiek, valamint 
pálfalvi Orbán Péter vallottak próká-
toruknak. Iskolázott, olvasni tudó 
ember volt szentegyházasoláhfalusi 
György Miklós szabad székely is, akit 
a kápolnásoláhfalusi Jakóc András 
arra kért fel, hogy olvassa el a neki 
címzett levelet. Ugyanekkor Szent-

egyházasoláhfaluban is tevékeny-
kedett írástudó deák. Az itt lakó Péter 
deák 1600-ban Ferenc Mártonnak 
volt a prókátora. Ipartörténeti érde-
kességből megemlíthetjük itt, hogy 
Péter deáknak „mellékvállalkozása” 
is volt: vízi energiával hajtott ványo-
lómalmot tartott fenn, amin az ún. 
szokmánynak, azaz a zekének való 
posztót ványolták a szentegyházas-
oláhfalusiak.

Homoródkarácsonyfalváról a 
XVII. század második feléből is isme-
rünk íródeákokat. Karácsonyfalvi 
Literatus András 1672-ben Homo-
ródalmásnak Vargyas felé forduló ha-
tárában egy határjáró (métális) levelet 
fogalmaz meg és ír alá a két falu elöl-
járói előtt. Az 1679. július 10-én az 
Újszékelyen tartott hadiszemle alkal-
mával készült hadköteles udvarhely-
széki székelyek katonai összeírásában 
ugyancsak Karácsonyfalváról Péter 
Deák neve szerepel.

A fentebbi néhány adatot azzal a 
szándékkal tesszük közzé, hogy hoz-
zájáruljunk a Székelyföld művelődés-
történetének jobb megismeréséhez.

Mihály János

Falusi iskolamester
(„Deák”) – vízfestmény

17. század. Pannon enciklopédia.
A magyarság története. Szerk.

Kuczka Péter. Budapest, 1994. 177.
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Az írástudás, a latin vagy magyar 
nyelvű írásban, oklevélszerkesztés-
ben való jártasság régen igen ritka 
volt. Az ilyen tudással, gyakorlattal 
rendelkezőt nagyon megbecsülték, és 
egy-egy szűkebb társadalmi közös-
ségben a megbecsülés jeleként az 
iskolai végzettséget, illetve a latin és 
magyar nyelvben való jártasságot a 
névhez csatolt deák utójelzővel ki is 
fejezték. „Így aztán például Dési Já-
nos deák vagy egyszerűen csak János 
deák néven emlegettek valakit – írja 
Szabó T. Attila – azután, hogy a latin 
nyelvben való jártasságot iskolai ta-
nulással megszerezte.” 

A deák (lat. literatus) foglalkozású 
írástudó személyek tanulmányaik (a 
legfontosabb tananyagnak az el-
helyezkedéshez nélkülözhetetlen le-
vélfogalmazás számított) befejezése 
után falusi vagy városi iskolákban 
tanítottak, a széki vezetésben töltöttek 
be kisebb-nagyobb tisztségeket, főleg 
a XVI. század második felétől, amikor 
a reformáció nyomán az anyanyelvű 
írásbeliség elterjedt, s megnőtt a ke-
reslet az írástudó személyek iránt. A 
világi értelmiséginek számító deákok 
közül sokan jegyzők, jogtudó alkalmi 
ügyvédek, azaz korabeli szóhaszná-
lattal prókátorok, valamint végre-
hajtók, esküdtszéki ülnökök, vice-
királybírók stb. lettek. Mások fénye-
sebb utat jártak be, még ennél is ma-
gasabbra jutottak: egy-egy földesúr 
tiszttartói, azaz birtokainak ügyinté-
zői lettek, esetleg a XVI. század 
második felétől a fejedelmi udvarban 
teljesítettek íródeáki feladatokat (le-
veleket szerkesztettek, fogalmaztak, 
másoltak stb.). Itt mind önmaguk, 
mind az egész családjuk számára ne-
mességet is szerezhettek, ugyanis a fe-
jedelmek munkájukat sok esetben az-
zal hálálták meg, hogy a nemesek kö-
zé emelték őket.

A XVI-XVII. század folyamán 
keletkezett írott források (jegyző-
könyvek, testamentumok, egyez-

csonyfalvát is képviseli jogtudóként a 
törvény előtt. 1602-ben, a Giorgio 
Basta parancsára tartott hadiszemlén 
falustársával, Lázár deákkal együtt 
lófőként esküszik fel II. Rudolf 
császár hűségére. 1607. június 19-én 
Rákóczi Zsigmond fejedelem Al-
másy előnévvel nemességet és címert 
adományoz neki mint derzsi Petky 
János familiárisának, s ennek megfe-
lelően az 1614. évi lustrális könyvben 
már Almásy István néven nobilisként 
fordul elő.

1625-ben almási Bencző György 
deák nevével találkozunk a források-
ban. Az udvarhelyszéki nemesek, ló-
fők, darabontok, hadi szolgálatra 
visszaszerzett székelyek és jobbágyok 
1627. évi összeírásában almási Lu-
kács deák neve szerepel.

Nagy kitüntetésben részesítette 
Bethlen Gábor fejedelem 1628. július 
7-én az ugyancsak Homoródalmásról 
származó Kovács Pétert, István deák 
egykori tanítványát, aki ekkor a 
fejedelmi udvar kancelláriájának 
esküdt íródeákja volt. A fejedelem, 
értesülvén tanácsosaitól Péter tudo-
mányszeretetéről és az emberek előtti 
kedvességéről, a latin nyelvben és 
szépírásban való jártasságáról, melyet 
az udvarnál mint a levelek leírója szer-
zett, őt és általa atyját, Kovács And-
rást, két testvérét, Antalt és Jánost, s 
mindkét nemű örököseit a paraszt és 
szolgai rendből kivette, az Erdélyben 
és a magyarországi Részekben levő 
valódi, igaz és kétségtelen nemesek 
közé emelte fel és iktatta be. Címerül 
pedig e nemességi jelvényt adta ne-
kik: égszínkék pajzs, melynek meze-
jében nagy üregű kőszikla (az almási 
barlang – megj. M. J.) emelkedik ki, 
rajta természetes színben, egész nagy-
ságban festett oroszlán felemelkedő 
állásban, bal lábával kivont nehéz tőrt 
tart, a jobban írótollat; a pajzs felett 
lezárt katonai sisak, melyet gazdagon 
ékesített királyi korona fed, rajta ter-
mészetes színű pelikán, mely saját 
szívét mardosva, mellette levő két kis 

ségeket, örökséget és adományokat 
rögzítő levelek, hadiszemlék alkal-
mával készült összeírások) segítsé-
gével ennek a világi értelmiségi ré-
tegnek a léte, száma és társadalmi 
szerepe a Kis-Homoród mentén is jól 
nyomon követhető. Az írott forrá-
sainkban előforduló deákok és pró-
kátorok száma egyértelműen bizo-
nyítja, hogy az általunk kiválasztott 
vidéken az írásbeliségnek igen mély 
gyökerei vannak.

A II. János hadában híven szolgált 
udvarhelyszéki főemberek és lófők 
1566. július 11. előtti névsorában e vi-
dékről ott találjuk karácsonyfalvi 
György deákot, széki vicekirálybírót, 
aki a későbbiekben szentpáli Kornis 
Farkas királybírósága alatt is viselte 
még ezt a tisztséget.

A homoródalmási Baczó István 
deák (felesége Fábián Borbála volt, 
leánya homoródszentmártoni Biró 
Györgyné, született Baczó Katalin), 
vagy egyszerűen csak István deák 
1595-től jelenik meg a széki protokol-
lumok lapjain. 1600-ban több perben 
mint prókátor (ügyvéd) szerepel. Az 
év folyamán többen is (karácsonyfalvi 
Tamás Kovács, kénosi Gál Péter, 
városfalvi Boldizsár Lukács, égei 
Burján János, szentlászlói Vass Péter, 
almási Felházi László) prókátoruknak 
vallják. Lövétét, Zetelakát, Kará-

Íródeákok, prókátorok
a XVI-XVII. században
a Kis-Homoród mentén

Almási Kovács Péter Deák címere
Pálmay József: Udvarhely vármegye
nemes családjai. Székelyudvarhely,
1900. 141.
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fiát vérével itatja; a sisak csúcsából 
színes szalagok folynak le. Továbbá 
almási házát minden adótól, földjei 
termését a tizedtől mentesítette, s erről 
saját kancellára és titkára aláírásával 
megerősített függőpecsétes adomány-
levelet adott ki. Az adománylevelet az 
1629. április 3-án tartott országgyűlés 
megerősítette. Ettől kezdve Péter de-
ák az Almási előnévvel élt (1629. de-
cember 20: „Almasi Kouacz Peter De-
ak Vram az Mű Kgls. Vrunk eő Felge. 
Gabriel Isten kegielmessegeből az 
Szent Romai birodalomnak az Erdeli 
Orszag Fejedelmenek s. s. Nagiobbik 
Cancelariaian egjik hűteös Notar”. 
1635: „Almasi Peter Deak”). Szemé-
lye valószínűleg megegyezik azzal az 
Almási Péterrel, aki 1641-ben Szent-
egyházasoláhfalu esküdt jegyzője volt 
(„Petrum Almasi Juratum Notarium 
Sedis Olaffaluiennsis”). Sírja, mely-
nek felirata a következő: „ITT FEK-
SZIK ALMÁSI NE/MES PÉTER 
DEÁK./ AN: D: 1658./AETAE 58 
[MIVL?]”, az almási unitárius teme-
tőben még ma is látható. 

Hasonló „karriert” futott be oklán-
di Kovács János, másképp Literati 
János, a fejedelmi nagykancellária 
íródeákja is, akit 1636. március 4-én 
az udvarban különböző fontos iratok 
leírásáért, szorgalmas másolásáért I. 

Rákóczi György nemesített meg. Neki 
és általa atyjának, Kovács Györgynek 
és testvéreinek, Istvánnak, Miklós-
nak, Györgynek, Andrásnak, Bálint-
nak és Mihálynak a következő címert 
adta a fejedelem: kék színű katonai 
pajzs, mezejében természetes színben 
festett pelikán, mely csőrével mellét 
szaggatja, s négy fiát vérével eteti; 
feje fölött vállban levágott férfi kar, 
írótollat tart kezében. A pajzs felett 
zárt sisak, melyet gyönggyel és 
drágakővel ékesített királyi korona 
fed stb.

Az írás, olvasás tudománya a Kis-
Homoród felső folyásának vidékén 
sem volt ismeretlen. Közvetett ada-
taink arra utalnak, hogy Lövétén is 
tevékenykedett írástudó deák, az egy-
ház kenyerén élő tanító, akinek keze 
alól számos tehetséges, tanulni sze-
rető gyermek került ki. Mint például: 
Lövétei György, aki 1658-ban Grác-
ban, a jezsuiták iskolájában alszer-
papként bölcseletet és teológiát tanult; 
Lövétei István deák, aki 1664-ben 
Csíkkozmáson tanítóskodott; Lövétei 
János, aki 1676-ban a Pázmány Péter 
alapította nagyszombati egyetem falai 
között mélyítette tovább tudását.

Az írásbeliségben, az írott tör-
vények ismeretében, a székely per-
rendtartásban, jogrendszerben jártas 
személyek, azaz a prókátorok sem 
hiányoztak vidékünkről a XVI-XVII. 
században. 1589-ben az Osztopáni 
Perneszei István székelyudvarhelyi 
kapitány székén feljegyzett protokol-
lumokban ott találjuk káponásoláh-
falusi Tófalvi Albert, lövétei Kelemen 
Gergely és homoródalmási Gellérd 
Antal prókátorok neveit. Jó ügyvéd és 
törvényismerő lehetett homoródal-
mási Gergely Mihály lófő is, ugyanis 
1592 és 1596 között többen is próká-
toruknak vallják, akárcsak lövétei 
Orbán Máté szabad székelyt, akit 
1600 folyamán Longodári Kelemen, 
Lövétefalva, a gyepesiek, valamint 
pálfalvi Orbán Péter vallottak próká-
toruknak. Iskolázott, olvasni tudó 
ember volt szentegyházasoláhfalusi 
György Miklós szabad székely is, akit 
a kápolnásoláhfalusi Jakóc András 
arra kért fel, hogy olvassa el a neki 
címzett levelet. Ugyanekkor Szent-

egyházasoláhfaluban is tevékeny-
kedett írástudó deák. Az itt lakó Péter 
deák 1600-ban Ferenc Mártonnak 
volt a prókátora. Ipartörténeti érde-
kességből megemlíthetjük itt, hogy 
Péter deáknak „mellékvállalkozása” 
is volt: vízi energiával hajtott ványo-
lómalmot tartott fenn, amin az ún. 
szokmánynak, azaz a zekének való 
posztót ványolták a szentegyházas-
oláhfalusiak.

Homoródkarácsonyfalváról a 
XVII. század második feléből is isme-
rünk íródeákokat. Karácsonyfalvi 
Literatus András 1672-ben Homo-
ródalmásnak Vargyas felé forduló ha-
tárában egy határjáró (métális) levelet 
fogalmaz meg és ír alá a két falu elöl-
járói előtt. Az 1679. július 10-én az 
Újszékelyen tartott hadiszemle alkal-
mával készült hadköteles udvarhely-
széki székelyek katonai összeírásában 
ugyancsak Karácsonyfalváról Péter 
Deák neve szerepel.

A fentebbi néhány adatot azzal a 
szándékkal tesszük közzé, hogy hoz-
zájáruljunk a Székelyföld művelődés-
történetének jobb megismeréséhez.

Mihály János

Falusi iskolamester
(„Deák”) – vízfestmény

17. század. Pannon enciklopédia.
A magyarság története. Szerk.

Kuczka Péter. Budapest, 1994. 177.

Székely katolikus diák – vízfestmény
Régi erdélyi viseletek. 
Viseletkódex a 17. századból.
Budapest, 1990. 67. kép.
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Az Örökségünk legutóbbi számában már volt szó a szé-
kely székek kialakulásáról, a fontosabb széki intézmények-
ről és tisztségviselőkről, illetve a csíkszeredai levéltár 
egyik legértékesebb fondjáról, Csíkszék iratairól (1563– 
1876). Ezt a levéltár munkatársai a Csík Rajoni Népta-
nácstól való 1965. évi átvételt követően, az egykori széki 
irattár ránk maradt anyagának nagyobbik, több mint 46 
folyómétert kitevő részéből alakították ki, a maradék, több 
mint 10 folyóméternyi iratanyagot pedig négy további 
fondba rendezték:

�Felcsíkszék (1656–1849)
�Alcsíkszék (1624–1849)
�Gyergyószék (1607–1851)
�Kászonszék (1651–1846)

Legutóbb arról is írtam, hogy mely tényezők okozták a 
széki iratanyag megfogyatkozását. Azon körülménynél 
fogva, hogy a széki hivatalok évszázadokig nem rendelkez-
tek állandó székhellyel, és nem állt rendelkezésre „al-
kalmatos kőépület” az irattár őrzésére, a dokumentumok 
számtalan alkalommal kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. A 
bizonytalan tárolási feltételekhez járult továbbá az a gya-
korlat, hogy a már elintézett ügyek iratai a (fő)tisztek sze-
mélyes vagy családi irattárába kerültek, így az egykori szé-
ki irattár igencsak hiányosan maradt ránk.

Jelen írásban következzen a többi széki fond irat-
anyagának ismertetése, illetve egy intézménytörténeti ér-
dekesség, néhány részlet egy, a széki levéltár elhelyezésére 
vonatkozó 1804. évi hivatali levelezésből.

Felcsíkszék iratai (1656–1849)

Az iratanyagot rendező levéltárosok a fondot alkotó 
1242 irattári egységet két állagba csoportosították:

Egyedi iratok (1656–1849)
A kronologikusan rendezett, darabonként leltározott 

anyagban megtaláljuk a közigazgatási eljárás jellegzetes 
irattípusait (átiratok, körlevelek, kimutatások, jelentések, 
főkormányszéki és királybírói rendeletek, panaszbeadvá-
nyok, kérvények), továbbá az igazságszolgáltatási mecha-
nizmus által létrehívott iratokat (tanúvallomások, peres 
ügyek iratai), illetve jogbiztosító iratokat (határjárási jegy-
zőkönyvek, végrendeletek, zálogleveleket, egyezségleve-
lek, osztályleveleket, adásvételi és haszonbérleti szerző-
dések), de magánlevelezést is. 

 Protokollumok (1693–1845)
Az állag kiemelkedő jelentőségű darabjai a felcsíkszéki 

törvényszék jegyzőkönyvei az 1693–1845 közötti időszak-
ból, amelyek ugyan hiányosan maradtak ránk, mégis igazi 
kincsesbányát jelentenek a Felcsík XVIII. századi társa-
dalomtörténete iránt érdeklődőknek. A Protokollumok kö-
zött találjuk továbbá a felcsíkszéki adószedők számadás-
könyveit (1715–1742), a katonaságnak végzett szolgáltatá-
sok számadáskönyveit (1737–1747) és az 1754. évi adó-
összeírás jegyzékeit.

F 28 Felcsíkszék iratai (évkör: 1656–1849, mennyiség: 
2,05 fm., leltárszám: 12, magyar és latin nyelvű iratok).

Alcsíkszék iratai (1624–1849)

Mind a rendezési elv, mind az irattípusok tekintetében 
nagy hasonlóságot mutat a fentebb ismertetett Felcsíkszék 
irataival. A fondot alkotó 1807 irattári egység ezen esetben 
is két állagot alkot:

Egyedi iratok (1632–1849)
A darabonként rendezett iratanyagban számos hely-, 

család- és gazdaságtörténeti csemegét talál az érdeklődő: 
zálog- és osztályleveleket, végrendeleteket, tanúvallomá-
sokat, adásvételi és haszonbérleti szerződéseket, adóössze-
írásokat, peres iratokat, továbbá fejedelmi parancslevele-
ket, főkormányszéki és királybírói rendeleteket, átiratokat, 
körleveleket.

Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár
csíkszeredai kirendeltségének kezelésében 7.

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék levéltára (II.)

A csíksomlyói ferences kolostor
és a kegytemplom szóban forgó részlete
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Protokollumok (1624–1844)
Az állag legértékesebb egységei ezen esetben is a 

hiányosan fennmaradt törvényszéki jegyzőkönyvek 
(1632–1823), amelyeket a peres ügyek nyilvántartói 
(1624–1691 és 1829–1844), illetve névmutatók (1637– 
1685) egészítenek ki. Ugyanitt találhatóak az 1723. évi 
adóösszeírás néhány alcsíki falura vonatkozó jegyzékei is.

F 29 Alcsíkszék iratai (évkör: 1624–1849, mennyiség: 
2,40 fm., leltárszámok: 13, 665, magyar és la-
tin nyelvű iratok).

Gyergyószék iratai 
(1607–1851)

A fond 3637 
irattári egysége 
három állagot 
képez:

Rendeletek 
é s  j e l e n t é s e k  
(1707–1848)

Az állag zömét a 
Gubernium és a szék 
között i  hivatali  
levelezés darabjai, 

azaz főkormány-
széki rendeletek, leiratok, 
parancslevelek, illetve az 
ezekre fogalmazott széki jelen-
tések, felterjesztések teszik ki. Az 
iratanyagot Mikó Mihály gyergyói al-
királybíró 1848. május 22-én a szárhegyi 
ferences kolostorban helyezte letétbe. Az 
akkor leltárba vett 5777 iratból csupán 2564 
darab maradt meg, amelyeket utóbb kronologikusan ren-
deztek.

Protokollumok (1607–1851)
A jegyzőkönyvek közül érdemes kiemelni a szárhegyi 

ferences kolostorba 1848-ban letétbe helyezett iratok lel-
tárkönyvét, a szárhegyi gr. Lázár-birtok számadáskönyveit 
(1807–1816, 1846–1847), továbbá a gyergyószéki tör-
vényszék jegyzőkönyveinek hiányosan fennmaradt nyil-
vántartóit (1607–1848). Itt találhatóak a gyergyószéki adó-
felügyelők számadáskönyvei (1714–1755) is.

Vegyes iratok (Varia, 1686–1849)
Ezen állagba kerültek azon Gyergyószékre vonatkozó 

iratok, amelyek nem kerültek be az 1848. évi leltárkönyv-
be. Az iratok darabonként vannak leltározva és kronolo-
gikusan rendezve. Számos helytörténeti jelentőségű irat 
található közöttük: pl. a Steinville és Rabutin generálisok 
csapatai által végzett pusztítások ügyében fogalmazott pa-
naszlevél 1702-ből, számos tanúkihallgatás, végrendelet, 

adásvételi és haszonbérleti szerződés, több adóösszeírás, 
egy 1765. évi nemesösszeírás, továbbá guberniumi és ki-
rálybírói rendeletek, jelentések, peres iratok.

F 26 Gyergyószék iratai (évkör: 1607–1851, mennyiség: 
5,60 fm., leltárszámok: 9, 10, 664, magyar, latin és német 
nyelvű iratok).

Kászonszék iratai (1651–1846)

A mindössze 53 irattári egységből (7 regiszter, 46 egye-
di irat) álló fond-töredék iratai dara-bonként vannak leltá-
rozva és kronologikusan rendezve. A regiszterek közül fi-
gyelmet érdemelnek a törvényszéki határozatok hiányosan 
ránk maradt jegyzőkönyvei (1756–1843) és egy, a katona-
ság fenntartási költségeiről vezetett széki pénztári napló 
(1728–1743). Az egyedi iratok között leginkább peres, il-
letve jogbiztosító iratokat találunk: törvényszéki jegyző-
könyveket, tanúvallomásokat, jelentéseket, illetve haszon-
bérleti és adásvételi szerződéseket, zálogleveleket.

F 62 Kászonszék iratai (évkör: 1651-1846, mennyiség: 
0,30 fm., leltárszám: 60, magyar, latin és német nyelvű 
iratok).

A csíki levéltárügy történetére vonatkozóan értékes 
adalékokkal szolgál az a néhány irat, amely a Gubernium és 
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Az Örökségünk legutóbbi számában már volt szó a szé-
kely székek kialakulásáról, a fontosabb széki intézmények-
ről és tisztségviselőkről, illetve a csíkszeredai levéltár 
egyik legértékesebb fondjáról, Csíkszék iratairól (1563– 
1876). Ezt a levéltár munkatársai a Csík Rajoni Népta-
nácstól való 1965. évi átvételt követően, az egykori széki 
irattár ránk maradt anyagának nagyobbik, több mint 46 
folyómétert kitevő részéből alakították ki, a maradék, több 
mint 10 folyóméternyi iratanyagot pedig négy további 
fondba rendezték:

�Felcsíkszék (1656–1849)
�Alcsíkszék (1624–1849)
�Gyergyószék (1607–1851)
�Kászonszék (1651–1846)

Legutóbb arról is írtam, hogy mely tényezők okozták a 
széki iratanyag megfogyatkozását. Azon körülménynél 
fogva, hogy a széki hivatalok évszázadokig nem rendelkez-
tek állandó székhellyel, és nem állt rendelkezésre „al-
kalmatos kőépület” az irattár őrzésére, a dokumentumok 
számtalan alkalommal kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. A 
bizonytalan tárolási feltételekhez járult továbbá az a gya-
korlat, hogy a már elintézett ügyek iratai a (fő)tisztek sze-
mélyes vagy családi irattárába kerültek, így az egykori szé-
ki irattár igencsak hiányosan maradt ránk.

Jelen írásban következzen a többi széki fond irat-
anyagának ismertetése, illetve egy intézménytörténeti ér-
dekesség, néhány részlet egy, a széki levéltár elhelyezésére 
vonatkozó 1804. évi hivatali levelezésből.

Felcsíkszék iratai (1656–1849)

Az iratanyagot rendező levéltárosok a fondot alkotó 
1242 irattári egységet két állagba csoportosították:

Egyedi iratok (1656–1849)
A kronologikusan rendezett, darabonként leltározott 

anyagban megtaláljuk a közigazgatási eljárás jellegzetes 
irattípusait (átiratok, körlevelek, kimutatások, jelentések, 
főkormányszéki és királybírói rendeletek, panaszbeadvá-
nyok, kérvények), továbbá az igazságszolgáltatási mecha-
nizmus által létrehívott iratokat (tanúvallomások, peres 
ügyek iratai), illetve jogbiztosító iratokat (határjárási jegy-
zőkönyvek, végrendeletek, zálogleveleket, egyezségleve-
lek, osztályleveleket, adásvételi és haszonbérleti szerző-
dések), de magánlevelezést is. 

 Protokollumok (1693–1845)
Az állag kiemelkedő jelentőségű darabjai a felcsíkszéki 

törvényszék jegyzőkönyvei az 1693–1845 közötti időszak-
ból, amelyek ugyan hiányosan maradtak ránk, mégis igazi 
kincsesbányát jelentenek a Felcsík XVIII. századi társa-
dalomtörténete iránt érdeklődőknek. A Protokollumok kö-
zött találjuk továbbá a felcsíkszéki adószedők számadás-
könyveit (1715–1742), a katonaságnak végzett szolgáltatá-
sok számadáskönyveit (1737–1747) és az 1754. évi adó-
összeírás jegyzékeit.

F 28 Felcsíkszék iratai (évkör: 1656–1849, mennyiség: 
2,05 fm., leltárszám: 12, magyar és latin nyelvű iratok).

Alcsíkszék iratai (1624–1849)

Mind a rendezési elv, mind az irattípusok tekintetében 
nagy hasonlóságot mutat a fentebb ismertetett Felcsíkszék 
irataival. A fondot alkotó 1807 irattári egység ezen esetben 
is két állagot alkot:

Egyedi iratok (1632–1849)
A darabonként rendezett iratanyagban számos hely-, 

család- és gazdaságtörténeti csemegét talál az érdeklődő: 
zálog- és osztályleveleket, végrendeleteket, tanúvallomá-
sokat, adásvételi és haszonbérleti szerződéseket, adóössze-
írásokat, peres iratokat, továbbá fejedelmi parancslevele-
ket, főkormányszéki és királybírói rendeleteket, átiratokat, 
körleveleket.

Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár
csíkszeredai kirendeltségének kezelésében 7.

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék levéltára (II.)

A csíksomlyói ferences kolostor
és a kegytemplom szóban forgó részlete
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Protokollumok (1624–1844)
Az állag legértékesebb egységei ezen esetben is a 

hiányosan fennmaradt törvényszéki jegyzőkönyvek 
(1632–1823), amelyeket a peres ügyek nyilvántartói 
(1624–1691 és 1829–1844), illetve névmutatók (1637– 
1685) egészítenek ki. Ugyanitt találhatóak az 1723. évi 
adóösszeírás néhány alcsíki falura vonatkozó jegyzékei is.

F 29 Alcsíkszék iratai (évkör: 1624–1849, mennyiség: 
2,40 fm., leltárszámok: 13, 665, magyar és la-
tin nyelvű iratok).

Gyergyószék iratai 
(1607–1851)

A fond 3637 
irattári egysége 
három állagot 
képez:

Rendeletek 
é s  j e l e n t é s e k  
(1707–1848)

Az állag zömét a 
Gubernium és a szék 
között i  hivatali  
levelezés darabjai, 

azaz főkormány-
széki rendeletek, leiratok, 
parancslevelek, illetve az 
ezekre fogalmazott széki jelen-
tések, felterjesztések teszik ki. Az 
iratanyagot Mikó Mihály gyergyói al-
királybíró 1848. május 22-én a szárhegyi 
ferences kolostorban helyezte letétbe. Az 
akkor leltárba vett 5777 iratból csupán 2564 
darab maradt meg, amelyeket utóbb kronologikusan ren-
deztek.

Protokollumok (1607–1851)
A jegyzőkönyvek közül érdemes kiemelni a szárhegyi 

ferences kolostorba 1848-ban letétbe helyezett iratok lel-
tárkönyvét, a szárhegyi gr. Lázár-birtok számadáskönyveit 
(1807–1816, 1846–1847), továbbá a gyergyószéki tör-
vényszék jegyzőkönyveinek hiányosan fennmaradt nyil-
vántartóit (1607–1848). Itt találhatóak a gyergyószéki adó-
felügyelők számadáskönyvei (1714–1755) is.

Vegyes iratok (Varia, 1686–1849)
Ezen állagba kerültek azon Gyergyószékre vonatkozó 

iratok, amelyek nem kerültek be az 1848. évi leltárkönyv-
be. Az iratok darabonként vannak leltározva és kronolo-
gikusan rendezve. Számos helytörténeti jelentőségű irat 
található közöttük: pl. a Steinville és Rabutin generálisok 
csapatai által végzett pusztítások ügyében fogalmazott pa-
naszlevél 1702-ből, számos tanúkihallgatás, végrendelet, 

adásvételi és haszonbérleti szerződés, több adóösszeírás, 
egy 1765. évi nemesösszeírás, továbbá guberniumi és ki-
rálybírói rendeletek, jelentések, peres iratok.

F 26 Gyergyószék iratai (évkör: 1607–1851, mennyiség: 
5,60 fm., leltárszámok: 9, 10, 664, magyar, latin és német 
nyelvű iratok).

Kászonszék iratai (1651–1846)

A mindössze 53 irattári egységből (7 regiszter, 46 egye-
di irat) álló fond-töredék iratai dara-bonként vannak leltá-
rozva és kronologikusan rendezve. A regiszterek közül fi-
gyelmet érdemelnek a törvényszéki határozatok hiányosan 
ránk maradt jegyzőkönyvei (1756–1843) és egy, a katona-
ság fenntartási költségeiről vezetett széki pénztári napló 
(1728–1743). Az egyedi iratok között leginkább peres, il-
letve jogbiztosító iratokat találunk: törvényszéki jegyző-
könyveket, tanúvallomásokat, jelentéseket, illetve haszon-
bérleti és adásvételi szerződéseket, zálogleveleket.

F 62 Kászonszék iratai (évkör: 1651-1846, mennyiség: 
0,30 fm., leltárszám: 60, magyar, latin és német nyelvű 
iratok).

A csíki levéltárügy történetére vonatkozóan értékes 
adalékokkal szolgál az a néhány irat, amely a Gubernium és 
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Csíkszék elöljáróinak a széki levéltár elhelyezése ügyében 
21804-ben folytatott levelezéséből fennmaradt.

Az iratcsomó első darabja egy guberniumi leirat, amely 
Kolozsváron kelt 1804. március 27-én. Az aláírók, br. Mi-
chael Bruckenthal főkormányszéki tanácsos és Bisztray Jó-
zsef titkár, Gáll Áron ferences tartományfőnök kérelmére 
hivatkozva, intézkedéseket sürgetnek csíkszentdomokosi 
Sándor Mihály főkirálybírótól a csíksomlyói kolostorban 
őrzött széki levéltár ügyében, amelynek helyzete a temp-
lomépítés miatt bizonytalanná vált. Másolatban megküldik 
Gáll Áron tartományfőnök Vajdahunyadon, 1804. március 
7-én kelt és a Guberniumhoz intézett kérelmét is, melyben a 
ferences elöljáró szükségesnek látja a levéltár egy másik 
épületben való elhelyezését.

Megvan Sándor Mihály főkirálybíró Guberniumhoz írt 
jelentésének fogalmazványa is, melyet érdemesnek tartok 
közölni, nem csupán veretes nyelvezete, hanem intézmény-
történeti jelentősége miatt is:

„A Felséges Királyi Fő Igazgató Tanátshoz,
Szenttamás, 15-a Junii 1804.
A kormányom alatt lévő Nemes Székek archivumának a 

Szent Ferentz Szerzete Csík Somllyai Klastromából másuvá 
léendő alkalmatos el hellyheztetése iránt e follyó Esztendő 
Mártius 27-dikén 2572. szám alatt költ Kegyelmes Pa-
rantsolattyára a Felséges Királyi Fő Igazgató Tanátsnak 
alázatosan jelentem, hogy itten egyik székben is oly alkal-
matos kőépületet tellyességgel nem tanálhattam, a hol az 
Archivumnak bátorságos tartását tsak remélhetni is le-
hetne, s következésképpen annak nevezetesen tűz által 
könnyen történhető el károsodosából következő felette nagy 
számadás terhe alá magamot nem akarván hozni, azon 
Archivumot a Conventből ki nem költöztethetem, de szük-
ség se hozza aztot magával, mivel igaz ugyan, hogy a Pater 
Provincialis által emlegetett épittéshez már hozzá is fogtak, 
és a melly szobába mostan vagyon az Archivum, annak meg 
kell bomlani, de vagyon azon kivül elegendő annyi számú 
üres szoba, hogy a Szerzetnek minden rövidsége nélkült el 
lehet az Archivumot hellyheztetni, s talán meg is itilteti 
magát a Pater Provincialis e részben mozdított kérésével, 

minthogy a publicumtól vévén élelmeket a szerzetesek, még 
örvendeni kellene, hogy avagy tsak ennyiben az azért tar-
tozó háládatosságoknak jelét bizonyithattyák, s még pedig 
minden károk nélkült. Úgy véllem, hogy ha azon egy szo-
báért, mellyben az Archivumnak mindaddig amíg Prae-

4torium épittethetik  [lap kiszakadva] kelletik maradni, a 
Felséges Királyi Fő Igazgató Tanáts méltóztatik esz-
tendőnként valami jutalmat kegyelmesen rendelni, mellyet 
magam is bátorkodom alázatoson kérni, úgy a Pater Pro-
vincialisnak is e részben tett kévánsága nem fog meg újít-
tatni, melly móddal a Nemes Székeknek a Leveles Tárban 
lévő kintse se jő egy fa épületben való béköltöztetés által 
egész veszedelembe. Ennek eképpen való létét tartozó köte-
lességem szerént alázatoson jelentvén, mélly tisztelettel 
maradok.”

Az ügy az 1804. július 16-án Csíksomlyón tartott szék-
gyűlés alkalmával is napirendre került. A tisztség nevében 
Kovács Gergely alcsíki alkirálybíró és Kovács Ferenc fő-
nótárius küldött jelentést a főkirálybírónak. Ebből kiderül, 
hogy „ezen a héten az Archivum mellett is dolgozni, bon-
tani kezdenek a Templom építésére nézve, el bontatván ak-
kor az Archivum felett való fedél is”, azért intézkedéseket 
sürgetnek a főtiszttől a levéltár biztonságos elhelyezését 
illetően.

Sándor Mihály főkirálybíró taplocai Lázár Ferenc fel-
csíki alkirálybíróhoz e tárgyban kelt utasítását úgyszintén 
érdemesnek találom közölni:

„Lázár Ferentz Király Bíró Úrnak,
Borszék, 22-da Julii 1804.
A Felséges Tisztség hozzám tett tudósittásából értem a 

Tisztelendő Pater Franciscanusok Templomának épittésére 
nézve Archivumunknak máshuvá léendő költöztetése szük-
séges [lap kiszakadva], mellyre nézve a mint a Felséges Ki-
rályi Guberniumnak is referáltam, lévén a Clastromban 
más üres és a Tisztelendő Szerzetesek elkerülhető szüksé-
gén kívül való szoba is, a Tisztelendő Pater Gvardian ő 
Attyaságával egyet értve, a Regestrans és Archivarius je-
lenlétében más Czellában, mellyet a Pater Gvardian ő 
Attyasága designál, jó móddal költöztessen által Etsém 
uram, az avégre meg kévántató szükséges embereket oda-
rendelvén.”

A széki levéltár tehát 1804-et követően, az évtizedekig 
húzódó templomépítés alatt is a kolostorban maradt, míg a 
század közepére elkészült a ferences épületegyüttessel át-
ellenben a kőből épült Székház, amely biztonságos otthont 
nyújthatott írott örökségünknek.

Bicsok Zoltán levéltáros

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék pecsétjének
papírfelzetes viaszlenyomata 1871-ből
(felirata: KÉT CSÍK GYERGYÓ ÉS KÁSZON

3SZÉKELY SZÉKEK PECSÉTJE; mérete: 38x33 mm)
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Csíkszék elöljáróinak a széki levéltár elhelyezése ügyében 
21804-ben folytatott levelezéséből fennmaradt.

Az iratcsomó első darabja egy guberniumi leirat, amely 
Kolozsváron kelt 1804. március 27-én. Az aláírók, br. Mi-
chael Bruckenthal főkormányszéki tanácsos és Bisztray Jó-
zsef titkár, Gáll Áron ferences tartományfőnök kérelmére 
hivatkozva, intézkedéseket sürgetnek csíkszentdomokosi 
Sándor Mihály főkirálybírótól a csíksomlyói kolostorban 
őrzött széki levéltár ügyében, amelynek helyzete a temp-
lomépítés miatt bizonytalanná vált. Másolatban megküldik 
Gáll Áron tartományfőnök Vajdahunyadon, 1804. március 
7-én kelt és a Guberniumhoz intézett kérelmét is, melyben a 
ferences elöljáró szükségesnek látja a levéltár egy másik 
épületben való elhelyezését.

Megvan Sándor Mihály főkirálybíró Guberniumhoz írt 
jelentésének fogalmazványa is, melyet érdemesnek tartok 
közölni, nem csupán veretes nyelvezete, hanem intézmény-
történeti jelentősége miatt is:

„A Felséges Királyi Fő Igazgató Tanátshoz,
Szenttamás, 15-a Junii 1804.
A kormányom alatt lévő Nemes Székek archivumának a 

Szent Ferentz Szerzete Csík Somllyai Klastromából másuvá 
léendő alkalmatos el hellyheztetése iránt e follyó Esztendő 
Mártius 27-dikén 2572. szám alatt költ Kegyelmes Pa-
rantsolattyára a Felséges Királyi Fő Igazgató Tanátsnak 
alázatosan jelentem, hogy itten egyik székben is oly alkal-
matos kőépületet tellyességgel nem tanálhattam, a hol az 
Archivumnak bátorságos tartását tsak remélhetni is le-
hetne, s következésképpen annak nevezetesen tűz által 
könnyen történhető el károsodosából következő felette nagy 
számadás terhe alá magamot nem akarván hozni, azon 
Archivumot a Conventből ki nem költöztethetem, de szük-
ség se hozza aztot magával, mivel igaz ugyan, hogy a Pater 
Provincialis által emlegetett épittéshez már hozzá is fogtak, 
és a melly szobába mostan vagyon az Archivum, annak meg 
kell bomlani, de vagyon azon kivül elegendő annyi számú 
üres szoba, hogy a Szerzetnek minden rövidsége nélkült el 
lehet az Archivumot hellyheztetni, s talán meg is itilteti 
magát a Pater Provincialis e részben mozdított kérésével, 

minthogy a publicumtól vévén élelmeket a szerzetesek, még 
örvendeni kellene, hogy avagy tsak ennyiben az azért tar-
tozó háládatosságoknak jelét bizonyithattyák, s még pedig 
minden károk nélkült. Úgy véllem, hogy ha azon egy szo-
báért, mellyben az Archivumnak mindaddig amíg Prae-

4torium épittethetik  [lap kiszakadva] kelletik maradni, a 
Felséges Királyi Fő Igazgató Tanáts méltóztatik esz-
tendőnként valami jutalmat kegyelmesen rendelni, mellyet 
magam is bátorkodom alázatoson kérni, úgy a Pater Pro-
vincialisnak is e részben tett kévánsága nem fog meg újít-
tatni, melly móddal a Nemes Székeknek a Leveles Tárban 
lévő kintse se jő egy fa épületben való béköltöztetés által 
egész veszedelembe. Ennek eképpen való létét tartozó köte-
lességem szerént alázatoson jelentvén, mélly tisztelettel 
maradok.”

Az ügy az 1804. július 16-án Csíksomlyón tartott szék-
gyűlés alkalmával is napirendre került. A tisztség nevében 
Kovács Gergely alcsíki alkirálybíró és Kovács Ferenc fő-
nótárius küldött jelentést a főkirálybírónak. Ebből kiderül, 
hogy „ezen a héten az Archivum mellett is dolgozni, bon-
tani kezdenek a Templom építésére nézve, el bontatván ak-
kor az Archivum felett való fedél is”, azért intézkedéseket 
sürgetnek a főtiszttől a levéltár biztonságos elhelyezését 
illetően.

Sándor Mihály főkirálybíró taplocai Lázár Ferenc fel-
csíki alkirálybíróhoz e tárgyban kelt utasítását úgyszintén 
érdemesnek találom közölni:

„Lázár Ferentz Király Bíró Úrnak,
Borszék, 22-da Julii 1804.
A Felséges Tisztség hozzám tett tudósittásából értem a 

Tisztelendő Pater Franciscanusok Templomának épittésére 
nézve Archivumunknak máshuvá léendő költöztetése szük-
séges [lap kiszakadva], mellyre nézve a mint a Felséges Ki-
rályi Guberniumnak is referáltam, lévén a Clastromban 
más üres és a Tisztelendő Szerzetesek elkerülhető szüksé-
gén kívül való szoba is, a Tisztelendő Pater Gvardian ő 
Attyaságával egyet értve, a Regestrans és Archivarius je-
lenlétében más Czellában, mellyet a Pater Gvardian ő 
Attyasága designál, jó móddal költöztessen által Etsém 
uram, az avégre meg kévántató szükséges embereket oda-
rendelvén.”

A széki levéltár tehát 1804-et követően, az évtizedekig 
húzódó templomépítés alatt is a kolostorban maradt, míg a 
század közepére elkészült a ferences épületegyüttessel át-
ellenben a kőből épült Székház, amely biztonságos otthont 
nyújthatott írott örökségünknek.

Bicsok Zoltán levéltáros

1. Román Országos Levéltár csíkszeredai kirendeltsége (CsLt), F 27. 
Csíkszék iratai – Bizottmánygyűlési jegyzőkönyvek, 1/1869, 59v.
2. CsLt, F 27. Csíkszék iratai, LXXVIII/19.
3. CsLt, F 27. Csíkszék iratai – Bizottmánygyűlési jegyzőkönyvek, 
3/1871, 92v.
4. A Pretórium (Székház) végül csak 1828–1841 között épült fel.
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Nem ismerjük a város vásárjogának adományozóját, 
1

sem a helyi vásározás kezdeteit.  Feltételezhető, hogy a szé-
kelyudvarhelyi vásár városképző tényező volt, és egyidős a 
középkori település kialakulásával, melyet írott forrásaink 
1332-1333-ban említenek először, majd 1485-ben említik 
mint várost (oppidum). Nem ismerjük a mezővárosi rangot 
adományozó oklevelet sem.

A város, mely az erdős hegyvidék és a dombvidék ta-
lálkozásánál, sóban gazdag területen, a Nagy-Küküllő völ-
gyében futó kelet–nyugati és észak–dél irányba vivő utak 
kereszteződésénél települt, kedvező helyen volt egy jelen-
tősebb piac kialakulása szempontjából. A város főtere és a 
hozzá kapcsolódó terek, a belőle kiinduló utcák, melyek-
nek szerkezete lényegesen nem változott, megfelelő teret 
biztosítottak a sokadalmak számára az elmúlt századok fo-

2
lyamán. A tágas , egymásba kapcsolódó terek és a Botos 
(Kossuth Lajos) utca felső, szélesebb része tudatos térala-

3kítást feltételeznek.
A XVI. század utolsó harmadától sokasodni kezdő írott 

forrásaink egyre gyakrabban szolgáltatnak adatokat a szé-
kelyudvarhelyi vásárokról. Báthori Zsigmond fejedelem 
Segesváron, 1574. december 21-én keltezett levelében 
megparancsolja a nemesi telken lakóknak, hogy a polgári 
renden lévőkkel együtt használják a város erdeit, kaszálóit, 
szántóit és a vásár haszonvételeit, és ugyanakkor közösen 
viseljék a terheket is. Az oklevél az egyik első dokumen-
tálása a városban nemesi telken lakó és a városi polgárok 
közti több évszázados harcnak, amely a terhek (adók) és vá-
rosi haszonvételek méltányos elosztásáért folyt. Az ellen-
ségeskedésnek csak a kiváltságok megszüntetése, a polgári 
viszonyok megszilárdulása vetett véget a XIX. század 
derekán.

A város és piacának jelentőségét jelzi, hogy törvény 
(1653) írta elő: „Udvarhelyről adassanak ki a mértékek a 
többi székekre és városokra, azokról a falukra.”

„Udvarhelynek három országos sokadalma s kedd napi 
heti vásárai vannak. Hogy azokat mikor nyerte, semmi 
adattal nem bírunk, valószínű, hogy azokat még a királyok 
valamelyikétől, talán a szenvedélyes vásár-osztó Zsig-
mond királytól nyerte. Izabella és Bethlen Gábor védleve-
leikben csak vonatkozás van ezen vásárokra, amennyiben 
azok javadalmait a város polgárait illetőknek mondják. Rá-
kóczy 1637-ben rendeli, hogy Udvarhelynek sem országos, 
sem heti vásárain idegennek 10 óra előtt gabonát vásárolni 
nem szabad. Ugyan ő 1645-ben a piaci vámolást egyenesen 
Udvarhely polgárainak rendeli. II. Rákóczy György 1651-
ben a sóvidékiek kérésére elrendeli, hogy azok az udvar-
helyi országos és heti vásárokon bármikor is gabonát vá-
sárolhassanak. […] I. Rákóczy György a város vásárjogát 
szabályozta. […] A város középpontján lévő nagy kiterje-
désű piac egyike honunk legszebb vásártereinek; kár azon-
ban, hogy az oda épített városház csizmadia- és tímárszínek 
által meg van szaggatva, s több apró részekre felosztva…” 
– írta Orbán Balázs.

A piac jellegzetes épületei voltak az 1804-ben felépült 
és 1916-ban leégett árulószínek. „Nyolczadik nevezetes 
épület a Piacz közepén, de a Reformátusok Templomától jó 
távulságra, kőből, két, egy kis köz által megkülönböztetett 
sorú két emeletű nagy épület, melly szolgál nagyobbára a 
nagyobb Czéhbeli Mester-emberek kézi-míveinek ela-
dására áruló színül, ez épült 1804-ben, a’ felső emeletben 
árulnak egy felöl a’ Csizmadiák, más felől a’ Vargák, alól 
egy felől a’ Fazekasok, más felől a’ Szűtsök, közötte az 
épületnek, a’ kis közben a’ Mészárosok, az alsó emeletben, 
annak napkeleti oldalán nyittattak néhány apró Boltotskák 
is a’ Kereskedők számára. Ezen Áruló-színen alól, északra, 
ismét a piaczon, de a’ színtől jó távulságra van a’ Városi-
Tanácsház Archímuvával egybe, igen régi és elrongyollott 
fa-épület, De a’ mellynek most helyébe szándékozik a’ 

4
Város mást építeni kőből, a’ matériálékot gyűjtöget is.”  

A székelyudvarhelyi vásár vonzáskörzete a megye ha-
tárain is túlnyúlt, nagyságrendben – Marosvásárhely után – 
a Székelyföld második legjelentősebb országos sokadalma 
volt.

A XIX. század végén, a dualizmus korában tapasztal-
ható fellendülés éveiben több városi és megyei szabály-
rendelet született, melyek a város és vidéke gazdasági éle-
tében fontos szerepet betöltő hetipiacok és a négy országos 
vásár rendezését szabályozták: Udvarhely vármegye heti-
vásár látogatási szabályrendelete (Udvarhely-vármegye 
szabályrendeletei. Székelyudvarhelytt, 1898. 478-479.), 
Szabályrendelet a vásári rendtartásról (Udvarhely-vár-
megye szabályrendeletei. Székelyudvarhelytt, 1898. 482– 
487.), Székely-Udvarhely rendezett tanácsú város piaci 
helypénz díjszabályzata (Székely-Udvarhely rendezett 
tanácsú város szabályrendeletei 1875–1896. Székely-Ud-

5
varhelyt, 1897. 237–244. ).

Az alábbiakban Székelyudvarhely 1893. évi piacren-
dezési tervét tesszük közzé. 

Zepeczaner Jenő

SZÉKELY-UDVARHELY RENDEZETT TANÁCSÚ 
VÁROS PIACRENDEZÉSI TERVE ORSZÁGOS ÉS 

HETIVÁSÁROK ALKALMÁVAL

1. §
Általános elvek

Általános elvül kimondatik az, hogy Székely-
Udvarhely város piacterén tilos a fát behozó és lerakó 
egyéneknek üres szekereit bárhol is megtelepíteni. Tilos a 
deszkás szekereknek benn a városban, bármelyik utcában 
vagy piactéren megtelepedni. Tilos az úgynevezett molnár 
szekereknek vagy malomba járóknak az utcákon és tereken 
megtelepedni. Tilos a cserfás szekereknek benn a városban 
megtelepedni hétköznap úgy, mint vasárnap alkalmával, 
csakis a külső fapiacra utaltatnak.

Az üzlethelyiségek előtti járdának úgy országos, mint 
hetivásárokon, valamint hétköznapokon is egyes árucik-
kekkel elfoglalása tilos. A közlekedési utak fel nem hasz-
nálhatók vásárterekül, s az egyes terek is csak úgy hasz-
nálhatók fel, hogy a szabad közlekedés sehol fenn ne akad-

Székelyudvarhely
piacrendtartása 1893-ban

Forrásközelben: Történelmi kútfôk, dokumentumok elsô közlésben



14

Csíkszék elöljáróinak a széki levéltár elhelyezése ügyében 
21804-ben folytatott levelezéséből fennmaradt.

Az iratcsomó első darabja egy guberniumi leirat, amely 
Kolozsváron kelt 1804. március 27-én. Az aláírók, br. Mi-
chael Bruckenthal főkormányszéki tanácsos és Bisztray Jó-
zsef titkár, Gáll Áron ferences tartományfőnök kérelmére 
hivatkozva, intézkedéseket sürgetnek csíkszentdomokosi 
Sándor Mihály főkirálybírótól a csíksomlyói kolostorban 
őrzött széki levéltár ügyében, amelynek helyzete a temp-
lomépítés miatt bizonytalanná vált. Másolatban megküldik 
Gáll Áron tartományfőnök Vajdahunyadon, 1804. március 
7-én kelt és a Guberniumhoz intézett kérelmét is, melyben a 
ferences elöljáró szükségesnek látja a levéltár egy másik 
épületben való elhelyezését.

Megvan Sándor Mihály főkirálybíró Guberniumhoz írt 
jelentésének fogalmazványa is, melyet érdemesnek tartok 
közölni, nem csupán veretes nyelvezete, hanem intézmény-
történeti jelentősége miatt is:

„A Felséges Királyi Fő Igazgató Tanátshoz,
Szenttamás, 15-a Junii 1804.
A kormányom alatt lévő Nemes Székek archivumának a 

Szent Ferentz Szerzete Csík Somllyai Klastromából másuvá 
léendő alkalmatos el hellyheztetése iránt e follyó Esztendő 
Mártius 27-dikén 2572. szám alatt költ Kegyelmes Pa-
rantsolattyára a Felséges Királyi Fő Igazgató Tanátsnak 
alázatosan jelentem, hogy itten egyik székben is oly alkal-
matos kőépületet tellyességgel nem tanálhattam, a hol az 
Archivumnak bátorságos tartását tsak remélhetni is le-
hetne, s következésképpen annak nevezetesen tűz által 
könnyen történhető el károsodosából következő felette nagy 
számadás terhe alá magamot nem akarván hozni, azon 
Archivumot a Conventből ki nem költöztethetem, de szük-
ség se hozza aztot magával, mivel igaz ugyan, hogy a Pater 
Provincialis által emlegetett épittéshez már hozzá is fogtak, 
és a melly szobába mostan vagyon az Archivum, annak meg 
kell bomlani, de vagyon azon kivül elegendő annyi számú 
üres szoba, hogy a Szerzetnek minden rövidsége nélkült el 
lehet az Archivumot hellyheztetni, s talán meg is itilteti 
magát a Pater Provincialis e részben mozdított kérésével, 

minthogy a publicumtól vévén élelmeket a szerzetesek, még 
örvendeni kellene, hogy avagy tsak ennyiben az azért tar-
tozó háládatosságoknak jelét bizonyithattyák, s még pedig 
minden károk nélkült. Úgy véllem, hogy ha azon egy szo-
báért, mellyben az Archivumnak mindaddig amíg Prae-

4torium épittethetik  [lap kiszakadva] kelletik maradni, a 
Felséges Királyi Fő Igazgató Tanáts méltóztatik esz-
tendőnként valami jutalmat kegyelmesen rendelni, mellyet 
magam is bátorkodom alázatoson kérni, úgy a Pater Pro-
vincialisnak is e részben tett kévánsága nem fog meg újít-
tatni, melly móddal a Nemes Székeknek a Leveles Tárban 
lévő kintse se jő egy fa épületben való béköltöztetés által 
egész veszedelembe. Ennek eképpen való létét tartozó köte-
lességem szerént alázatoson jelentvén, mélly tisztelettel 
maradok.”

Az ügy az 1804. július 16-án Csíksomlyón tartott szék-
gyűlés alkalmával is napirendre került. A tisztség nevében 
Kovács Gergely alcsíki alkirálybíró és Kovács Ferenc fő-
nótárius küldött jelentést a főkirálybírónak. Ebből kiderül, 
hogy „ezen a héten az Archivum mellett is dolgozni, bon-
tani kezdenek a Templom építésére nézve, el bontatván ak-
kor az Archivum felett való fedél is”, azért intézkedéseket 
sürgetnek a főtiszttől a levéltár biztonságos elhelyezését 
illetően.

Sándor Mihály főkirálybíró taplocai Lázár Ferenc fel-
csíki alkirálybíróhoz e tárgyban kelt utasítását úgyszintén 
érdemesnek találom közölni:

„Lázár Ferentz Király Bíró Úrnak,
Borszék, 22-da Julii 1804.
A Felséges Tisztség hozzám tett tudósittásából értem a 

Tisztelendő Pater Franciscanusok Templomának épittésére 
nézve Archivumunknak máshuvá léendő költöztetése szük-
séges [lap kiszakadva], mellyre nézve a mint a Felséges Ki-
rályi Guberniumnak is referáltam, lévén a Clastromban 
más üres és a Tisztelendő Szerzetesek elkerülhető szüksé-
gén kívül való szoba is, a Tisztelendő Pater Gvardian ő 
Attyaságával egyet értve, a Regestrans és Archivarius je-
lenlétében más Czellában, mellyet a Pater Gvardian ő 
Attyasága designál, jó móddal költöztessen által Etsém 
uram, az avégre meg kévántató szükséges embereket oda-
rendelvén.”

A széki levéltár tehát 1804-et követően, az évtizedekig 
húzódó templomépítés alatt is a kolostorban maradt, míg a 
század közepére elkészült a ferences épületegyüttessel át-
ellenben a kőből épült Székház, amely biztonságos otthont 
nyújthatott írott örökségünknek.

Bicsok Zoltán levéltáros

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék pecsétjének
papírfelzetes viaszlenyomata 1871-ből
(felirata: KÉT CSÍK GYERGYÓ ÉS KÁSZON
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A széki levéltár tehát 1804-et követően, az évtizedekig 
húzódó templomépítés alatt is a kolostorban maradt, míg a 
század közepére elkészült a ferences épületegyüttessel át-
ellenben a kőből épült Székház, amely biztonságos otthont 
nyújthatott írott örökségünknek.

Bicsok Zoltán levéltáros

1. Román Országos Levéltár csíkszeredai kirendeltsége (CsLt), F 27. 
Csíkszék iratai – Bizottmánygyűlési jegyzőkönyvek, 1/1869, 59v.
2. CsLt, F 27. Csíkszék iratai, LXXVIII/19.
3. CsLt, F 27. Csíkszék iratai – Bizottmánygyűlési jegyzőkönyvek, 
3/1871, 92v.
4. A Pretórium (Székház) végül csak 1828–1841 között épült fel.
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Nem ismerjük a város vásárjogának adományozóját, 
1

sem a helyi vásározás kezdeteit.  Feltételezhető, hogy a szé-
kelyudvarhelyi vásár városképző tényező volt, és egyidős a 
középkori település kialakulásával, melyet írott forrásaink 
1332-1333-ban említenek először, majd 1485-ben említik 
mint várost (oppidum). Nem ismerjük a mezővárosi rangot 
adományozó oklevelet sem.

A város, mely az erdős hegyvidék és a dombvidék ta-
lálkozásánál, sóban gazdag területen, a Nagy-Küküllő völ-
gyében futó kelet–nyugati és észak–dél irányba vivő utak 
kereszteződésénél települt, kedvező helyen volt egy jelen-
tősebb piac kialakulása szempontjából. A város főtere és a 
hozzá kapcsolódó terek, a belőle kiinduló utcák, melyek-
nek szerkezete lényegesen nem változott, megfelelő teret 
biztosítottak a sokadalmak számára az elmúlt századok fo-

2
lyamán. A tágas , egymásba kapcsolódó terek és a Botos 
(Kossuth Lajos) utca felső, szélesebb része tudatos térala-

3kítást feltételeznek.
A XVI. század utolsó harmadától sokasodni kezdő írott 

forrásaink egyre gyakrabban szolgáltatnak adatokat a szé-
kelyudvarhelyi vásárokról. Báthori Zsigmond fejedelem 
Segesváron, 1574. december 21-én keltezett levelében 
megparancsolja a nemesi telken lakóknak, hogy a polgári 
renden lévőkkel együtt használják a város erdeit, kaszálóit, 
szántóit és a vásár haszonvételeit, és ugyanakkor közösen 
viseljék a terheket is. Az oklevél az egyik első dokumen-
tálása a városban nemesi telken lakó és a városi polgárok 
közti több évszázados harcnak, amely a terhek (adók) és vá-
rosi haszonvételek méltányos elosztásáért folyt. Az ellen-
ségeskedésnek csak a kiváltságok megszüntetése, a polgári 
viszonyok megszilárdulása vetett véget a XIX. század 
derekán.

A város és piacának jelentőségét jelzi, hogy törvény 
(1653) írta elő: „Udvarhelyről adassanak ki a mértékek a 
többi székekre és városokra, azokról a falukra.”

„Udvarhelynek három országos sokadalma s kedd napi 
heti vásárai vannak. Hogy azokat mikor nyerte, semmi 
adattal nem bírunk, valószínű, hogy azokat még a királyok 
valamelyikétől, talán a szenvedélyes vásár-osztó Zsig-
mond királytól nyerte. Izabella és Bethlen Gábor védleve-
leikben csak vonatkozás van ezen vásárokra, amennyiben 
azok javadalmait a város polgárait illetőknek mondják. Rá-
kóczy 1637-ben rendeli, hogy Udvarhelynek sem országos, 
sem heti vásárain idegennek 10 óra előtt gabonát vásárolni 
nem szabad. Ugyan ő 1645-ben a piaci vámolást egyenesen 
Udvarhely polgárainak rendeli. II. Rákóczy György 1651-
ben a sóvidékiek kérésére elrendeli, hogy azok az udvar-
helyi országos és heti vásárokon bármikor is gabonát vá-
sárolhassanak. […] I. Rákóczy György a város vásárjogát 
szabályozta. […] A város középpontján lévő nagy kiterje-
désű piac egyike honunk legszebb vásártereinek; kár azon-
ban, hogy az oda épített városház csizmadia- és tímárszínek 
által meg van szaggatva, s több apró részekre felosztva…” 
– írta Orbán Balázs.

A piac jellegzetes épületei voltak az 1804-ben felépült 
és 1916-ban leégett árulószínek. „Nyolczadik nevezetes 
épület a Piacz közepén, de a Reformátusok Templomától jó 
távulságra, kőből, két, egy kis köz által megkülönböztetett 
sorú két emeletű nagy épület, melly szolgál nagyobbára a 
nagyobb Czéhbeli Mester-emberek kézi-míveinek ela-
dására áruló színül, ez épült 1804-ben, a’ felső emeletben 
árulnak egy felöl a’ Csizmadiák, más felől a’ Vargák, alól 
egy felől a’ Fazekasok, más felől a’ Szűtsök, közötte az 
épületnek, a’ kis közben a’ Mészárosok, az alsó emeletben, 
annak napkeleti oldalán nyittattak néhány apró Boltotskák 
is a’ Kereskedők számára. Ezen Áruló-színen alól, északra, 
ismét a piaczon, de a’ színtől jó távulságra van a’ Városi-
Tanácsház Archímuvával egybe, igen régi és elrongyollott 
fa-épület, De a’ mellynek most helyébe szándékozik a’ 

4
Város mást építeni kőből, a’ matériálékot gyűjtöget is.”  

A székelyudvarhelyi vásár vonzáskörzete a megye ha-
tárain is túlnyúlt, nagyságrendben – Marosvásárhely után – 
a Székelyföld második legjelentősebb országos sokadalma 
volt.

A XIX. század végén, a dualizmus korában tapasztal-
ható fellendülés éveiben több városi és megyei szabály-
rendelet született, melyek a város és vidéke gazdasági éle-
tében fontos szerepet betöltő hetipiacok és a négy országos 
vásár rendezését szabályozták: Udvarhely vármegye heti-
vásár látogatási szabályrendelete (Udvarhely-vármegye 
szabályrendeletei. Székelyudvarhelytt, 1898. 478-479.), 
Szabályrendelet a vásári rendtartásról (Udvarhely-vár-
megye szabályrendeletei. Székelyudvarhelytt, 1898. 482– 
487.), Székely-Udvarhely rendezett tanácsú város piaci 
helypénz díjszabályzata (Székely-Udvarhely rendezett 
tanácsú város szabályrendeletei 1875–1896. Székely-Ud-

5
varhelyt, 1897. 237–244. ).

Az alábbiakban Székelyudvarhely 1893. évi piacren-
dezési tervét tesszük közzé. 

Zepeczaner Jenő

SZÉKELY-UDVARHELY RENDEZETT TANÁCSÚ 
VÁROS PIACRENDEZÉSI TERVE ORSZÁGOS ÉS 

HETIVÁSÁROK ALKALMÁVAL

1. §
Általános elvek

Általános elvül kimondatik az, hogy Székely-
Udvarhely város piacterén tilos a fát behozó és lerakó 
egyéneknek üres szekereit bárhol is megtelepíteni. Tilos a 
deszkás szekereknek benn a városban, bármelyik utcában 
vagy piactéren megtelepedni. Tilos az úgynevezett molnár 
szekereknek vagy malomba járóknak az utcákon és tereken 
megtelepedni. Tilos a cserfás szekereknek benn a városban 
megtelepedni hétköznap úgy, mint vasárnap alkalmával, 
csakis a külső fapiacra utaltatnak.

Az üzlethelyiségek előtti járdának úgy országos, mint 
hetivásárokon, valamint hétköznapokon is egyes árucik-
kekkel elfoglalása tilos. A közlekedési utak fel nem hasz-
nálhatók vásárterekül, s az egyes terek is csak úgy hasz-
nálhatók fel, hogy a szabad közlekedés sehol fenn ne akad-

Székelyudvarhely
piacrendtartása 1893-ban

Forrásközelben: Történelmi kútfôk, dokumentumok elsô közlésben
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jon, s véletlen tűz vagy más szerencsétlenség alkalmával a 
szabad közlekedés fennmaradjon, s ezen kívül a 
rendőrségnek a felügyelet gyakorolhatása végett mindenütt 
nyílt járhatása legyen. Kimondatik az is, hogy amely 
helyekre gyümölccsel vagy cserépedényekkel, zöldséggel 
terhelt szekerek engedtetnek megtelepedni, ott lovakat, 
szarvasmarhákat s más igavonó állatokat az áruhelyen 
tartani tilos. A gabonával és egyéb rakománnyal terhelt sze-
kerekre nézve ezen kedvezmény nem adatik, hanem az ille-
tő árusok kötelesek gabonájukat vagy egyéb árucikkeiket a 
kijelölt helyen lerakni és igavonó állataikat szekereikkel 
magán udvarokban, vendéglőkbe vagy a város által e célra 
kijelölt helyre eltávolítani.

2. §
Elhelyezések

A mérnöki felmérés szerint a felső-, piac-, templom-, 
városház- és alsópiacterek a közlekedési utak leszámításá-
val 9389 ñ méter területet foglalnak magukban, melyek ha-
sonfele a felsőpiactérre esik, ezért és azért is, mert minősé-
génél fogva legalkalmasabb tér, legcélszerűbben hasznosít-
ható. Ezután következik a Kossuth-utca szabad tere 5449 ñ 
méter területtel, melybe szintén nincs beleértve a közle-
kedési útvonal. Azután jön a Szombatfalvi-utca külön tere 
800 ñ öl területtel és a kőkereszt körüli tér 500 ñ méter terü-
lettel. Ezeket szem előtt tartva, és szem előtt tartva az egy-
öntetűséget is, legcélszerűbbnek mutatkozik a következő 
elhelyezés.

A) Felsőpiac-tér
Az összes nagysátrak, melyekben készruhák, singes 

árucikkek árultatnak, ide értve a galantéria és tótok sátrait 
is, a felsőpiacon déltől északi irányban helyezendők el 
mind a következő sorrenddel:

A ruhasátrak a kúttól kezdve a tér közepén helyeztetnek 
el egymással szemben két sorban; ezek mellé a déli oldalon 
a takácsok, flanel árusok, falusi szőttes árusok sátrai, északi 
oldalon a tótok, ezek végébe és velük szembe a singes ke-
reskedők sátrai.

Az összes sátrak a nyugati végeknél, a közlekedési útig 
helyezendők el, a galantéria sátrak keleti végénél az északi 
oldalra jönnek a szíjgyártók, nyugati oldalon a szitások, a 
cserge és pokrócárulók.

Az ev. ref. kollégium bejárójától felfelé, az épület kö-
zelében a szalmakalaposok.

Az ev. ref. templom oldala mellett hosszában, elkezdve 
a kollégiummal szemben lévő bolthelyiség szögletétől a 
templomnak másik szögletén lévő bolthelyiségig a laka-
tosok és pléhesek.

Az ev. ref. templom északi végén lévő bolt szögletétől a 
szíjgyártók boltja szögletéig, továbbá jobbra a Kassay Ig-
nác házától a megyeházának bejárójáig azon pityóka, hagy-
ma, káposzta és egyéb veteményárusok, akik szekér nélkül 
árulnak.

B) Templom-tér
A szőcsök két sorba a szíjgyártó bolt elejébe helye-

zendők, velük egy vonalba, háttal vagy szemben, amint a 
helyzet megengedi, az összes pogácsások sátrai, kik között 

az úgynevezett mandulás pogácsások elsőséggel bírnak, 
6ugyanide helyezendők a nyigócások  és a durva kalapot 

árulók sátrai úgy, hogy a fazekasok és mészárosok boltjai 
előtt egészen keresztül legalább 2 méter szélességű hely 
[maradjon], [hogy] a közlekedés fennmaradjon.

Az ev. ref. templom szögletétől kezdve a fazekasbolt 
szögletéig elhelyezendők az órások és ékszerészek sátrai 
olyformán, hogy az órások sátrai felfelé essenek, és a 
fazekasok boltja szögleténél két méter széles szabad átjáró 
maradjon fenn, a sátrak homlokkal az ev. ref. papilakkal 
szemben legyenek.

A fazekasbolt déli oldalához a fésűsök és más apró 
sátrak vagy padon árulók helyezendők.

C) Kossuth-utca
A Flórián Bogdán háza felső szögletétől, a boltokba be-

járást és a szabad közlekedést nem akadályozólag, a járda 
előtt helyeztetnek el a kés, kefe, kötél, finom kalap, kis 
gyermekruha árusok és cukrászok sátrai, a bal oldalon a rö-
vidárusok sátrai mellé, a városháza felé irányozva a kesz-
tyűsök, condraárulók sátrai, azok végéhez az iparosok által 
kiállított szekerek.

A cukrász és rövidárusok sátrai után lefelé, azaz délre 
irányozva, egymással szemben két sorban a cipészek, 
utánuk a csizmadiák sátrai, ezen sátrak hátánál, a járdán a 
közlekedést nem akadályozólag helyeztetnek el a gabona-
árusok.

Ezek után, jobbra és balra egymással szemben a gyü-
mölcsárusok szekerei és a Maros-Torda megyei zöld-
ségárusok szekerei, a mennyiben az alsó piacról ide utal-
tatnak, ezek után, szintén egymással szemben az asztalosok 
és az összes faedény árusok, ide értve a kártya, cseber, kád, 
tekenyő, lapát, seprű, fakanál stb. cikkek, továbbá a gyéké-
nyesek.

D) Alsópiac-tér
Balra, a házak mellett egymással szemben két sorban a 

tímárok és kordoványosok.
A vidéki rom. kath. papság háza előtt helyezendők, 

midőn panorámás és körhintajátékos nincsen, a Maros-Tor-
da megyei zöldségárusok szekerei, ezek előtt maradnak a 
pecsenyesütők és kenyérárusok. Ezek elébe helyezendők a 
szappanosok és tejárusok, s apró kosarakban és padatlan 
helyi és idegen gyümölcsárusok.

A városház alsó szögletétől kezdve egymással szemben 
két sorban helyezendők a finomabb edényeket áruló ká-
szoni, parajdi, makfalvi és más községi fazekasok sátrai, 
üvegesek és porcelánosok sátrai elsőbbséggel bírván, a vá-
rosház szögleténél egymással szemben két sorban, a köz-
lekedést meg nem akadályozva helyezendők el a helybeli 
fazekasok.

A mely tér a pecsenye- és kenyérsütők előtt a közle-
kedési úttól balra fennmarad, továbbá a barátok kertje mel-
letti tér, a szabad közlekedést nem akadályozólag, és az 
idegen fazekasok és a falusi hentesek sátrai között a város-
ház háta megett fennmaradott tér fordítandó a korondi fa-
zekasok elhelyezésére.

Forrásközelben: Történelmi kútfôk, dokumentumok elsô közlésben
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E) Városháza-tér
A városháznak felső szögletétől lefelé, a Szombatfalva 

felé vezető közlekedési út széléig egymással szemben két 
sorban helyezendők el a falusi hentesek sátrai és padjai és a 
hagymaárulók, szekerek azonban itt sem engedtetnek meg.

A városháza téren ugyanezen megszorítások mellett he-
lyezendők el a mészáros ipartársulat tagjainak és egyes 
helybeli mészáros iparosoknak kitehető sátraik és padjaik.

Ugyan e téren a szőcs és mészáros bolttal szemben he-
lyezendők el a szalonnát és mézet árulók sátraik és padjaik.

A Szenkovics János boltja elejébe a sóshal árusok, azon 
felül a kása és lisztnemű árusok, azon felül a fejtősök sátrai, 
a fűszeres boltok előtt azon finomabb kosár- és szo-
tyorárusok, kik pad nélkül árulnak.

A sóshal- és lisztárusok előtt közvetlenül, a közlekedést 
meg nem akadályozólag, a szekér nélküli sajtárusok.

F) Kereszt-tér
A falusi posztó árusok, rongyászok vagy ószeresek.

G) Szombatfalvi-utca
A gyapjú és nyersbőr árusok.

3. §
Hetivásárok alkalmával az országos vásári 

elhelyezésektől a következő eltérések irányoztatnak elő:

A) Felsőpiac-tér
A felsőpiac-tér a gabona árulás piaca; a gabona, pityóka, 

efféle árucikkek a kúttól keleti irányban a tér közepén két, 
esetleg több sorban úgy helyezendők el, hogy két oldalt, az 
épületek mellett, a kocsiközlekedésre szabadon elég tér 
maradjon. A gabona árusok az áruló helyről szekereiket és 
igavonó állataikat eltávolítani kötelesek.

B) Templom-tér
A szőcsök és szíjgyártók a boltokban árulnak.
Ide helyeztetnek a tótok sátrai, a többiek, a kik az or-

szágos vásárra ide utaltatnak, a mennyiben kirakódnak, 
maradnak helyeiken.

C) Városháza-tér
A fazekasbolt és a városház közt, a Kossuth-utcával 

szemben helyeztetnek a mézespogácsások és kifliárusok 
sátrai; különben marad az országos vásári elhelyezés.

D) Kereszt-tér
Marad az országos vásári elhelyezés.

E) Alsópiac-tér
A tímárok a boltokban árulnak. A gyümölcsárusok sze-

kerei utaltatnak a megyei róm. kath. papság bérháza elébe, 
a veteményárusok pedig a városháza szögletétől a barátok 
felé egy vonalba. A város szögletháza felső szegétől, egy-
mással szemben két sorban a kézzel hozott vetemények 
számára, a helybeli kufárok és kofák a pecsenyesütők ele-
jébe külön helyezendők el és pedig azért, hogy a vásárló 
felismerhesse őket, a kik a lakosok terhére nyerészkednek 
és az idegen árusoktól már akkor reggel mindent össze-

vásárolnak, ugyanezen térre helyezendők el, a mennyiben 
jönnek az idegen fazekasok és kosarakbani gyümölcs-
árusok. A korondi fazekasok maradnak a maguk helyén, ha-
sonlólag a falusi hentesek, gyapjúárulók és mások, a kik az 
országos vásárnál megemlítettek.

F) Kossuth-utca
Ide utaltatnak a káposztaárusok szekerei, condraárulók, 

cukrászok, kasza, köszörűkő árulók és efféle apróbb sátrak 
helyeztetnek a Flórián Bogdán háza alsó szögletétől felfelé 
s azzal szemben, a míg elférnek úgy, hogy a közlekedés 
megakadályozva ne legyen.

A mennyiben a gyümölcsárusok szekerei az alsópiac-
téren el nem helyezhetők, a Kossuth-utcában az országos 
vásári helyökre utaltatnak.

Minden más rendezés marad, mint az országos vásár 
alkalmával.

4. §
Hétköznapokon, a mennyiben vásári elhelyezésre 

szükség lesz, a hetivásári elhelyezés irányadó.

5. §
Az országos- vagy hetivásárokon, a mennyiben apróbb 

árusok olyanok jelentkeznek, a kik árucikkeikkel kevés 
helyet foglalnak el, az ilyeneket, hogy a közlekedés meg ne 
legyen akadályozva, alkalmas helyre beosztani, és a 
mennyiben kijelölt helyeiken az egyes árusok el nem fér-
nek, vagy kiknek tér kijelölve nincsen, azokat belátása 
szerint elhelyezni a rendőrfőkapitány feljogosíttatik.

6. §
Ezen tervezet keresztülvitele és felügyeletével a városi 

rendőrkapitányság bízatik meg.
Sz.-Udvarhely város képviselőtestületének 1893. évi 

június hó 24-én tartott üléséből.

Gálffy Endre, főjegyző.
Kassay F. Ignác, elnök, polgármester.

Forrásközelben: Történelmi kútfôk, dokumentumok elsô közlésben

E) Városháza-tér
A városháznak felső szögletétől lefelé, a Szombatfalva 

felé vezető közlekedési út széléig egymással szemben két 
sorban helyezendők el a falusi hentesek sátrai és padjai és a 
hagymaárulók, szekerek azonban itt sem engedtetnek meg.

A városháza téren ugyanezen megszorítások mellett he-
lyezendők el a mészáros ipartársulat tagjainak és egyes 
helybeli mészáros iparosoknak kitehető sátraik és padjaik.

Ugyan e téren a szőcs és mészáros bolttal szemben he-
lyezendők el a szalonnát és mézet árulók sátraik és padjaik.

A Szenkovics János boltja elejébe a sóshal árusok, azon 
felül a kása és lisztnemű árusok, azon felül a fejtősök sátrai, 
a fűszeres boltok előtt azon finomabb kosár- és szo-
tyorárusok, kik pad nélkül árulnak.

A sóshal- és lisztárusok előtt közvetlenül, a közlekedést 
meg nem akadályozólag, a szekér nélküli sajtárusok.

F) Kereszt-tér
A falusi posztó árusok, rongyászok vagy ószeresek.

G) Szombatfalvi-utca
A gyapjú és nyersbőr árusok.

3. §
Hetivásárok alkalmával az országos vásári 

elhelyezésektől a következő eltérések irányoztatnak elő:

A) Felsőpiac-tér
A felsőpiac-tér a gabona árulás piaca; a gabona, pityóka, 

efféle árucikkek a kúttól keleti irányban a tér közepén két, 
esetleg több sorban úgy helyezendők el, hogy két oldalt, az 
épületek mellett, a kocsiközlekedésre szabadon elég tér 
maradjon. A gabona árusok az áruló helyről szekereiket és 
igavonó állataikat eltávolítani kötelesek.

B) Templom-tér
A szőcsök és szíjgyártók a boltokban árulnak.
Ide helyeztetnek a tótok sátrai, a többiek, a kik az or-

szágos vásárra ide utaltatnak, a mennyiben kirakódnak, 
maradnak helyeiken.

C) Városháza-tér
A fazekasbolt és a városház közt, a Kossuth-utcával 

szemben helyeztetnek a mézespogácsások és kifliárusok 
sátrai; különben marad az országos vásári elhelyezés.

D) Kereszt-tér
Marad az országos vásári elhelyezés.

E) Alsópiac-tér
A tímárok a boltokban árulnak. A gyümölcsárusok sze-

kerei utaltatnak a megyei róm. kath. papság bérháza elébe, 
a veteményárusok pedig a városháza szögletétől a barátok 
felé egy vonalba. A város szögletháza felső szegétől, egy-
mással szemben két sorban a kézzel hozott vetemények 
számára, a helybeli kufárok és kofák a pecsenyesütők ele-
jébe külön helyezendők el és pedig azért, hogy a vásárló 
felismerhesse őket, a kik a lakosok terhére nyerészkednek 
és az idegen árusoktól már akkor reggel mindent össze-

vásárolnak, ugyanezen térre helyezendők el, a mennyiben 
jönnek az idegen fazekasok és kosarakbani gyümölcs-
árusok. A korondi fazekasok maradnak a maguk helyén, ha-
sonlólag a falusi hentesek, gyapjúárulók és mások, a kik az 
országos vásárnál megemlítettek.

F) Kossuth-utca
Ide utaltatnak a káposztaárusok szekerei, condraárulók, 

cukrászok, kasza, köszörűkő árulók és efféle apróbb sátrak 
helyeztetnek a Flórián Bogdán háza alsó szögletétől felfelé 
s azzal szemben, a míg elférnek úgy, hogy a közlekedés 
megakadályozva ne legyen.

A mennyiben a gyümölcsárusok szekerei az alsópiac-
téren el nem helyezhetők, a Kossuth-utcában az országos 
vásári helyökre utaltatnak.

Minden más rendezés marad, mint az országos vásár 
alkalmával.

4. §
Hétköznapokon, a mennyiben vásári elhelyezésre 

szükség lesz, a hetivásári elhelyezés irányadó.

5. §
Az országos- vagy hetivásárokon, a mennyiben apróbb 

árusok olyanok jelentkeznek, a kik árucikkeikkel kevés 
helyet foglalnak el, az ilyeneket, hogy a közlekedés meg ne 
legyen akadályozva, alkalmas helyre beosztani, és a 
mennyiben kijelölt helyeiken az egyes árusok el nem fér-
nek, vagy kiknek tér kijelölve nincsen, azokat belátása 
szerint elhelyezni a rendőrfőkapitány feljogosíttatik.

6. §
Ezen tervezet keresztülvitele és felügyeletével a városi 

rendőrkapitányság bízatik meg.
Sz.-Udvarhely város képviselőtestületének 1893. évi 

június hó 24-én tartott üléséből.

Gálffy Endre, főjegyző.
Kassay F. Ignác, elnök, polgármester.

1. Sajnos Székelyudvarhely város egykori levéltára csak 
töredékeiben maradt fenn. Így a város történelmére vonat-
kozó ismereteink mindig hiányosak maradnak.
2. Egykor tágas tér, amely nem a mai közlekedés igényei 
szerint volt kialakítva.
3. Tibád Levente: Székelyudvarhely városa a 16. század 
végi utcanevek tükrében. In: Művelődés, 1993/8-9. 
62–65. 
4. Szigethi Gyula Mihály: Székely-Udvarhely’ a’ Nemes 
Székely Nemzet Anya-Várossának leírása. In: Felső 
Magyar-Országi Minerva. 1828. június. 1748.
5. „Itten esztendőnként négy sokadalmak és heti vásárok 
szoktak esni…” Közzéteszi Zepeczaner Jenő. In: 
Örökségünk, 2009/2. 24-25. 
6. szatócsok
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jon, s véletlen tűz vagy más szerencsétlenség alkalmával a 
szabad közlekedés fennmaradjon, s ezen kívül a 
rendőrségnek a felügyelet gyakorolhatása végett mindenütt 
nyílt járhatása legyen. Kimondatik az is, hogy amely 
helyekre gyümölccsel vagy cserépedényekkel, zöldséggel 
terhelt szekerek engedtetnek megtelepedni, ott lovakat, 
szarvasmarhákat s más igavonó állatokat az áruhelyen 
tartani tilos. A gabonával és egyéb rakománnyal terhelt sze-
kerekre nézve ezen kedvezmény nem adatik, hanem az ille-
tő árusok kötelesek gabonájukat vagy egyéb árucikkeiket a 
kijelölt helyen lerakni és igavonó állataikat szekereikkel 
magán udvarokban, vendéglőkbe vagy a város által e célra 
kijelölt helyre eltávolítani.

2. §
Elhelyezések

A mérnöki felmérés szerint a felső-, piac-, templom-, 
városház- és alsópiacterek a közlekedési utak leszámításá-
val 9389 ñ méter területet foglalnak magukban, melyek ha-
sonfele a felsőpiactérre esik, ezért és azért is, mert minősé-
génél fogva legalkalmasabb tér, legcélszerűbben hasznosít-
ható. Ezután következik a Kossuth-utca szabad tere 5449 ñ 
méter területtel, melybe szintén nincs beleértve a közle-
kedési útvonal. Azután jön a Szombatfalvi-utca külön tere 
800 ñ öl területtel és a kőkereszt körüli tér 500 ñ méter terü-
lettel. Ezeket szem előtt tartva, és szem előtt tartva az egy-
öntetűséget is, legcélszerűbbnek mutatkozik a következő 
elhelyezés.

A) Felsőpiac-tér
Az összes nagysátrak, melyekben készruhák, singes 

árucikkek árultatnak, ide értve a galantéria és tótok sátrait 
is, a felsőpiacon déltől északi irányban helyezendők el 
mind a következő sorrenddel:

A ruhasátrak a kúttól kezdve a tér közepén helyeztetnek 
el egymással szemben két sorban; ezek mellé a déli oldalon 
a takácsok, flanel árusok, falusi szőttes árusok sátrai, északi 
oldalon a tótok, ezek végébe és velük szembe a singes ke-
reskedők sátrai.

Az összes sátrak a nyugati végeknél, a közlekedési útig 
helyezendők el, a galantéria sátrak keleti végénél az északi 
oldalra jönnek a szíjgyártók, nyugati oldalon a szitások, a 
cserge és pokrócárulók.

Az ev. ref. kollégium bejárójától felfelé, az épület kö-
zelében a szalmakalaposok.

Az ev. ref. templom oldala mellett hosszában, elkezdve 
a kollégiummal szemben lévő bolthelyiség szögletétől a 
templomnak másik szögletén lévő bolthelyiségig a laka-
tosok és pléhesek.

Az ev. ref. templom északi végén lévő bolt szögletétől a 
szíjgyártók boltja szögletéig, továbbá jobbra a Kassay Ig-
nác házától a megyeházának bejárójáig azon pityóka, hagy-
ma, káposzta és egyéb veteményárusok, akik szekér nélkül 
árulnak.

B) Templom-tér
A szőcsök két sorba a szíjgyártó bolt elejébe helye-

zendők, velük egy vonalba, háttal vagy szemben, amint a 
helyzet megengedi, az összes pogácsások sátrai, kik között 

az úgynevezett mandulás pogácsások elsőséggel bírnak, 
6ugyanide helyezendők a nyigócások  és a durva kalapot 

árulók sátrai úgy, hogy a fazekasok és mészárosok boltjai 
előtt egészen keresztül legalább 2 méter szélességű hely 
[maradjon], [hogy] a közlekedés fennmaradjon.

Az ev. ref. templom szögletétől kezdve a fazekasbolt 
szögletéig elhelyezendők az órások és ékszerészek sátrai 
olyformán, hogy az órások sátrai felfelé essenek, és a 
fazekasok boltja szögleténél két méter széles szabad átjáró 
maradjon fenn, a sátrak homlokkal az ev. ref. papilakkal 
szemben legyenek.

A fazekasbolt déli oldalához a fésűsök és más apró 
sátrak vagy padon árulók helyezendők.

C) Kossuth-utca
A Flórián Bogdán háza felső szögletétől, a boltokba be-

járást és a szabad közlekedést nem akadályozólag, a járda 
előtt helyeztetnek el a kés, kefe, kötél, finom kalap, kis 
gyermekruha árusok és cukrászok sátrai, a bal oldalon a rö-
vidárusok sátrai mellé, a városháza felé irányozva a kesz-
tyűsök, condraárulók sátrai, azok végéhez az iparosok által 
kiállított szekerek.

A cukrász és rövidárusok sátrai után lefelé, azaz délre 
irányozva, egymással szemben két sorban a cipészek, 
utánuk a csizmadiák sátrai, ezen sátrak hátánál, a járdán a 
közlekedést nem akadályozólag helyeztetnek el a gabona-
árusok.

Ezek után, jobbra és balra egymással szemben a gyü-
mölcsárusok szekerei és a Maros-Torda megyei zöld-
ségárusok szekerei, a mennyiben az alsó piacról ide utal-
tatnak, ezek után, szintén egymással szemben az asztalosok 
és az összes faedény árusok, ide értve a kártya, cseber, kád, 
tekenyő, lapát, seprű, fakanál stb. cikkek, továbbá a gyéké-
nyesek.

D) Alsópiac-tér
Balra, a házak mellett egymással szemben két sorban a 

tímárok és kordoványosok.
A vidéki rom. kath. papság háza előtt helyezendők, 

midőn panorámás és körhintajátékos nincsen, a Maros-Tor-
da megyei zöldségárusok szekerei, ezek előtt maradnak a 
pecsenyesütők és kenyérárusok. Ezek elébe helyezendők a 
szappanosok és tejárusok, s apró kosarakban és padatlan 
helyi és idegen gyümölcsárusok.

A városház alsó szögletétől kezdve egymással szemben 
két sorban helyezendők a finomabb edényeket áruló ká-
szoni, parajdi, makfalvi és más községi fazekasok sátrai, 
üvegesek és porcelánosok sátrai elsőbbséggel bírván, a vá-
rosház szögleténél egymással szemben két sorban, a köz-
lekedést meg nem akadályozva helyezendők el a helybeli 
fazekasok.

A mely tér a pecsenye- és kenyérsütők előtt a közle-
kedési úttól balra fennmarad, továbbá a barátok kertje mel-
letti tér, a szabad közlekedést nem akadályozólag, és az 
idegen fazekasok és a falusi hentesek sátrai között a város-
ház háta megett fennmaradott tér fordítandó a korondi fa-
zekasok elhelyezésére.
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E) Városháza-tér
A városháznak felső szögletétől lefelé, a Szombatfalva 

felé vezető közlekedési út széléig egymással szemben két 
sorban helyezendők el a falusi hentesek sátrai és padjai és a 
hagymaárulók, szekerek azonban itt sem engedtetnek meg.

A városháza téren ugyanezen megszorítások mellett he-
lyezendők el a mészáros ipartársulat tagjainak és egyes 
helybeli mészáros iparosoknak kitehető sátraik és padjaik.

Ugyan e téren a szőcs és mészáros bolttal szemben he-
lyezendők el a szalonnát és mézet árulók sátraik és padjaik.

A Szenkovics János boltja elejébe a sóshal árusok, azon 
felül a kása és lisztnemű árusok, azon felül a fejtősök sátrai, 
a fűszeres boltok előtt azon finomabb kosár- és szo-
tyorárusok, kik pad nélkül árulnak.

A sóshal- és lisztárusok előtt közvetlenül, a közlekedést 
meg nem akadályozólag, a szekér nélküli sajtárusok.

F) Kereszt-tér
A falusi posztó árusok, rongyászok vagy ószeresek.

G) Szombatfalvi-utca
A gyapjú és nyersbőr árusok.

3. §
Hetivásárok alkalmával az országos vásári 

elhelyezésektől a következő eltérések irányoztatnak elő:

A) Felsőpiac-tér
A felsőpiac-tér a gabona árulás piaca; a gabona, pityóka, 

efféle árucikkek a kúttól keleti irányban a tér közepén két, 
esetleg több sorban úgy helyezendők el, hogy két oldalt, az 
épületek mellett, a kocsiközlekedésre szabadon elég tér 
maradjon. A gabona árusok az áruló helyről szekereiket és 
igavonó állataikat eltávolítani kötelesek.

B) Templom-tér
A szőcsök és szíjgyártók a boltokban árulnak.
Ide helyeztetnek a tótok sátrai, a többiek, a kik az or-

szágos vásárra ide utaltatnak, a mennyiben kirakódnak, 
maradnak helyeiken.

C) Városháza-tér
A fazekasbolt és a városház közt, a Kossuth-utcával 

szemben helyeztetnek a mézespogácsások és kifliárusok 
sátrai; különben marad az országos vásári elhelyezés.

D) Kereszt-tér
Marad az országos vásári elhelyezés.

E) Alsópiac-tér
A tímárok a boltokban árulnak. A gyümölcsárusok sze-

kerei utaltatnak a megyei róm. kath. papság bérháza elébe, 
a veteményárusok pedig a városháza szögletétől a barátok 
felé egy vonalba. A város szögletháza felső szegétől, egy-
mással szemben két sorban a kézzel hozott vetemények 
számára, a helybeli kufárok és kofák a pecsenyesütők ele-
jébe külön helyezendők el és pedig azért, hogy a vásárló 
felismerhesse őket, a kik a lakosok terhére nyerészkednek 
és az idegen árusoktól már akkor reggel mindent össze-

vásárolnak, ugyanezen térre helyezendők el, a mennyiben 
jönnek az idegen fazekasok és kosarakbani gyümölcs-
árusok. A korondi fazekasok maradnak a maguk helyén, ha-
sonlólag a falusi hentesek, gyapjúárulók és mások, a kik az 
országos vásárnál megemlítettek.

F) Kossuth-utca
Ide utaltatnak a káposztaárusok szekerei, condraárulók, 

cukrászok, kasza, köszörűkő árulók és efféle apróbb sátrak 
helyeztetnek a Flórián Bogdán háza alsó szögletétől felfelé 
s azzal szemben, a míg elférnek úgy, hogy a közlekedés 
megakadályozva ne legyen.

A mennyiben a gyümölcsárusok szekerei az alsópiac-
téren el nem helyezhetők, a Kossuth-utcában az országos 
vásári helyökre utaltatnak.

Minden más rendezés marad, mint az országos vásár 
alkalmával.

4. §
Hétköznapokon, a mennyiben vásári elhelyezésre 

szükség lesz, a hetivásári elhelyezés irányadó.

5. §
Az országos- vagy hetivásárokon, a mennyiben apróbb 

árusok olyanok jelentkeznek, a kik árucikkeikkel kevés 
helyet foglalnak el, az ilyeneket, hogy a közlekedés meg ne 
legyen akadályozva, alkalmas helyre beosztani, és a 
mennyiben kijelölt helyeiken az egyes árusok el nem fér-
nek, vagy kiknek tér kijelölve nincsen, azokat belátása 
szerint elhelyezni a rendőrfőkapitány feljogosíttatik.

6. §
Ezen tervezet keresztülvitele és felügyeletével a városi 

rendőrkapitányság bízatik meg.
Sz.-Udvarhely város képviselőtestületének 1893. évi 

június hó 24-én tartott üléséből.

Gálffy Endre, főjegyző.
Kassay F. Ignác, elnök, polgármester.
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felé vezető közlekedési út széléig egymással szemben két 
sorban helyezendők el a falusi hentesek sátrai és padjai és a 
hagymaárulók, szekerek azonban itt sem engedtetnek meg.

A városháza téren ugyanezen megszorítások mellett he-
lyezendők el a mészáros ipartársulat tagjainak és egyes 
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Ugyan e téren a szőcs és mészáros bolttal szemben he-
lyezendők el a szalonnát és mézet árulók sátraik és padjaik.
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felül a kása és lisztnemű árusok, azon felül a fejtősök sátrai, 
a fűszeres boltok előtt azon finomabb kosár- és szo-
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épületek mellett, a kocsiközlekedésre szabadon elég tér 
maradjon. A gabona árusok az áruló helyről szekereiket és 
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A szőcsök és szíjgyártók a boltokban árulnak.
Ide helyeztetnek a tótok sátrai, a többiek, a kik az or-

szágos vásárra ide utaltatnak, a mennyiben kirakódnak, 
maradnak helyeiken.
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sátrai; különben marad az országos vásári elhelyezés.

D) Kereszt-tér
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E) Alsópiac-tér
A tímárok a boltokban árulnak. A gyümölcsárusok sze-

kerei utaltatnak a megyei róm. kath. papság bérháza elébe, 
a veteményárusok pedig a városháza szögletétől a barátok 
felé egy vonalba. A város szögletháza felső szegétől, egy-
mással szemben két sorban a kézzel hozott vetemények 
számára, a helybeli kufárok és kofák a pecsenyesütők ele-
jébe külön helyezendők el és pedig azért, hogy a vásárló 
felismerhesse őket, a kik a lakosok terhére nyerészkednek 
és az idegen árusoktól már akkor reggel mindent össze-

vásárolnak, ugyanezen térre helyezendők el, a mennyiben 
jönnek az idegen fazekasok és kosarakbani gyümölcs-
árusok. A korondi fazekasok maradnak a maguk helyén, ha-
sonlólag a falusi hentesek, gyapjúárulók és mások, a kik az 
országos vásárnál megemlítettek.

F) Kossuth-utca
Ide utaltatnak a káposztaárusok szekerei, condraárulók, 

cukrászok, kasza, köszörűkő árulók és efféle apróbb sátrak 
helyeztetnek a Flórián Bogdán háza alsó szögletétől felfelé 
s azzal szemben, a míg elférnek úgy, hogy a közlekedés 
megakadályozva ne legyen.

A mennyiben a gyümölcsárusok szekerei az alsópiac-
téren el nem helyezhetők, a Kossuth-utcában az országos 
vásári helyökre utaltatnak.

Minden más rendezés marad, mint az országos vásár 
alkalmával.

4. §
Hétköznapokon, a mennyiben vásári elhelyezésre 

szükség lesz, a hetivásári elhelyezés irányadó.

5. §
Az országos- vagy hetivásárokon, a mennyiben apróbb 

árusok olyanok jelentkeznek, a kik árucikkeikkel kevés 
helyet foglalnak el, az ilyeneket, hogy a közlekedés meg ne 
legyen akadályozva, alkalmas helyre beosztani, és a 
mennyiben kijelölt helyeiken az egyes árusok el nem fér-
nek, vagy kiknek tér kijelölve nincsen, azokat belátása 
szerint elhelyezni a rendőrfőkapitány feljogosíttatik.

6. §
Ezen tervezet keresztülvitele és felügyeletével a városi 

rendőrkapitányság bízatik meg.
Sz.-Udvarhely város képviselőtestületének 1893. évi 

június hó 24-én tartott üléséből.

Gálffy Endre, főjegyző.
Kassay F. Ignác, elnök, polgármester.

1. Sajnos Székelyudvarhely város egykori levéltára csak 
töredékeiben maradt fenn. Így a város történelmére vonat-
kozó ismereteink mindig hiányosak maradnak.
2. Egykor tágas tér, amely nem a mai közlekedés igényei 
szerint volt kialakítva.
3. Tibád Levente: Székelyudvarhely városa a 16. század 
végi utcanevek tükrében. In: Művelődés, 1993/8-9. 
62–65. 
4. Szigethi Gyula Mihály: Székely-Udvarhely’ a’ Nemes 
Székely Nemzet Anya-Várossának leírása. In: Felső 
Magyar-Országi Minerva. 1828. június. 1748.
5. „Itten esztendőnként négy sokadalmak és heti vásárok 
szoktak esni…” Közzéteszi Zepeczaner Jenő. In: 
Örökségünk, 2009/2. 24-25. 
6. szatócsok
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A községközpont Siménfalva műve-
lődési házában, az emeleten elhelyezett 
könyvtár egyik termében rendezték be azt 
a néprajzi gyűjteményt, amelynek darab-
jait még a hetvenes években gyűjtötték. A 
község több településéről származnak 
ezek a tárgyak, amelyeket korábban az is-
kolában, majd a rugonfalvi múzeumház-
ban lehetett megtekinteni.

A megújuló művelődési ház emeletén 
működik régóta a községi könyvtár, en-
nek a Marosi Gergely iskola felőli termé-
ben rendezték be a jó ideig raktárban po-
rosodott tárgyegyüttest. A látogató egyet-
len nagyobb teremben találja a textíliákat, 
a kenderfeldolgozás jellegzetes eszközeit 
(héhelő, fonókerék, guzsaly, tekerőlevél 
stb.), bútordarabokat, női meg férfi nép-
viselet darabjait, vetett ágyat, fa tároló-
edényeket (dézsák, vajköpülő, tekenő), és 
van ott festett láda, falitéka, fogas, túró-
tartó, palatábla, kompona, mázas kan-
csók, köcsögök, cseréptál… A zsúfolt 
szobában fanyeregtől szenes vasalóig, fa-
kanáltól gyereksarlóig, illetve bölcsőtől 
tehénjáromig sok minden helyet kapott. 

Iskolások és felnőttek gyűjtötték eze-
ket a tárgyakat az egész község területéről 
(Siménfalva községhez 12 település tarto-
zik közigazgatásilag: Nagykede, Kiske-
de, Nagymedesér, Székelyszentmiklós, 
Kobátfalva, Tarcsafalva, Tordátfalva, 
Csehétfalva, Székelyszentmihály, Alsó- 
és Felsőbencéd meg a községközpont Si-
ménfalva). Az elmúlt jó négy évtizedben 
bemutatták kiállításként, illetve megfele-
lő helyiség hiányában egy falusi iskola 
termében lepte a por… 

Még a hetvenes években, a pionírmoz-
galom keretében kezdtek el néprajzi ér-
tékkel bíró tárgyakat gyűjteni a simén-
falvi iskola tanulói. Sípos Irén kultúrigaz-
gató és Péter Zoltán polgármester is em-
lékszik: gyerekkorukban ők is részesei 
voltak ennek a mozgalomnak. A gyűjte-
ménnyel kapcsolatos dokumentumok 
(ezeket a tárgyakkal együtt őrzi a községi 
könyvtár) közül egy gépelt oldalnyi kéz-
irat A rugonfalvi KALÁKA Múzeumház 
előtörténete címet viseli, és a szerző nevét 
nem viselő feljegyzésekből idézzük: az 
iskola néprajzi gyűjteménye „tovább bő-
vült az 1976-tól évente megrendezett 
Perefernum honismereti vetélkedőkön 
bemutatott – a tervezett Múzeumházba 
szánt – használati tárgyakkal”. (Az em-
lített helyismereti vetélkedők a tárgyak 
gyűjtése mellett a községközpont meg a 
hozzá tartozó települések történetének is-
meretével gazdagították a tanulókat.) Ez 
is arról árulkodik, hogy egy helyi múze-
umház létesítésére tudatosan törekedtek a 
tantestület tagjai. Egy 1978-as román 
nyelvű leltárban 79 tárgy bejegyzését ta-
láljuk, a gyűjteménnyel foglalkozó sze-
mélyként Szécsi Lenke tanár írja alá az is-
kola igazgatója mellett (a leltár a keresz-
túri múzeum kérésére készült). Egy ké-
sőbbi, 1980-ban keltezett, ugyancsak ro-
mán nyelvű leltárban szintén 79 tétel sze-
repel, ugyanazok a tárgyak, az iskola nép-
rajzi gyűjteménye darabjaiként.

A román állami televízió magyar nyel-
vű adásában bemutatott kilencedik Kalá-
ka műsor témája a rugonfalvi Benedekfi-
kúria épületének múzeumházzá alakítása 

volt, az 1980. szeptember 7-i eseményt 
megörökítették. Az előkészületek persze 
jóval korábban elkezdődtek, a rugonfal-
viak ún. önadójából javították az épületet, 
amit tájháznak kiszemeltek, a régi kő la-
kóház környezetét a helyiek rendezték. Az 
év nyarán a Székelykeresztúri Múzeum-
barátok Körének tagjai is végeztek gyűj-
tést, illetve az ország több településéről 
érkezett diákok is – a rugonfalvi mú-
zeumház leltárkönyvében pl. a segesvá-
riak gyűjtésének tényét is feljegyezték. 
Nyilván a helyiek adománya sem volt lé-
nyegtelen a gyarapodásban. 

A múzeumházban a tárgyakat a kalá-
kázó diákok rendezték be, Fülöp Lajos 
székelykeresztúri múzeumigazgató irá-
nyításával. Mint tőle tudjuk, a keresztúri 
(azóta az alapító dr. Molnár István nevét 
viselő) múzeum tulajdonában lévő hasz-
nálati eszközöket is elhelyeztek a rugon-
falvi múzeumházban. Az eredeti leltár-
könyvben 285 tétel szerepel, feltüntették, 
kitől, melyik településről származik a 
tárgy, és ki gyűjtötte. Ecetes korsótól fo-
nókerékig, cséphadaróig, nyeregtől falió-
ráig sok mindent felgyűjtöttek, ami a Nyi-
kó menti gazdaságokban korábban meg 
akkor használatos volt. Bicskatartó, pipa-
töredék, fatányér, méhkas, mosósulyok, 
káposztás fazék, törülköző, párnahuzat – 
és még hosszan folytatható a sor. A leltár 
magyar és román nyelvű megnevezéseket 
tartalmaz a tárgyakról.

Larcher Károly tanár helyiként a ven-
dégkönyvbe elsőnek jegyzett bele: „Kalá-
ka volt a javából: az ötlet, a gyűjtés, a be-
rendezés, végül a felavatás a TV magyar 
nyelvű adásának a rendezésében…” Nem 
mellékes, hogy az országossá (tulaj-
donképpen inkább: erdélyivé) szélesített 
mozgalomban a televízió munkatársainak 
fontos szerep jutott. Rovásírásos bejegy-
zést is láthatunk, illetve egész osztályok 
látogattak el a múzeumházba, amint az 
aláírásokból kitűnik. Székelyudvarhely, 
Marosvásárhely, Székesfehérvár, Buka-
rest csak néhány kiragadott példa, a láto-
gatók lakhelyét példázandó. Tamás Mária 
verssorokat jegyzett be… 

Az 1990-es években egészen 1998-ig 
találunk bejegyzéseket a látogatási nap-
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lóban (emlékkönyvben). Abban az esz-
tendőben az épületet eladták a volt tulaj-
donosok (visszaigénylés után), és a ke-
resztúri Domokos Vilma vásárolta meg, 
aki akkoriban azt nyilatkozta nekem (az 
Udvarhelyi Híradó szerkesztő-riportere-
ként kerestem meg): szeretné ezt a szép 
régi épületet abban a formában megőrizni, 
hiszen a helyiek szerint Rugonfalva leg-
régibb épületéről van szó…

Az épület tulajdonosváltását követően 
a Keresztúrról oda került tárgyakat visz-
szavitték a múzeumba, a többi anyagot – 
akkor ideiglenesen – a kadácsi iskolába 
szállították. Csipkerózsika álmát ott alud-
ta a gyűjtemény egészen 2008-ig… 

2008 tavaszán a siménfalvi polgár-
mesteri hivatal a Rugonfalván építendő új 
kultúrotthonra meg a siménfalvi művelő-
dési ház felújítására pályázott, ennek kap-
csán született a döntés: a könyvtárba he-
lyezzék el, látogatható formában a gyűjte-
ményt. Ekkor két hét alatt beköltöztették – 
a könyveket az egyik teremből áthordták, 
a terem mennyezetét kijavították, meszel-
tek – emlékezett Sípos Irén kultúrigaz-
gató, községi könyvtáros. A pályázat nem 
nyert, de a gyűjtemény anyagának jó része 
azóta is ott van. Jó, hogy itt van – jegyzi 
meg a kultúrigazgató. Mert a falunapokon 
sokan megnézték, és ennek tulajdonítha-
tó, hogy többen is adományaikkal gyara-
pították azóta. 

Akkor még belépőjegyet is rendeltek. 
Amikor először láthattuk új helyén a gyűj-
teményt, a kultúrigazgató belépőjegyet 
adott nekünk – ezt emlékbe el is tettük. 

Az új leltár a kultúrigazgató munkája, 
177 tétel szerepel benne: tulipános láda, 
falitéka, faragott járom, kecske- és tehén-
álarc, fanyereg, cserépkorsók, fa túrótar-
tók, saroktéka, fatekenők, cserépköcsö-
gök és kancsók, palatábla, fonókerekek, 
asztal- és ágyterítők, törülközők, szap-
panformázó, borda, nyüst, női kiskabátok, 
szoknyák, ingek, párnák, orsók, guzsa-
lyak, dézsa, fatányérok, női mellény, tám-

lás székek, fogas, kompona, sulykok, 
polyvahordó villa, héhel, fatál, vizeskár-
tya, kürtőskalácssütő, derékaljak, férfi 
posztóharisnya, ujjas, pendely, mellény, 
csipkés alsólepedő stb. Meg egy szél-
kakas.

Erről beszélgetve Sípos Irénke öröm-
mel említette, hogy a tél és tavasz folya-
mán újabb tárgyakkal gazdagodott a gyűj-
temény. Siménfalviak: Séra Anna (pár éve 
az anyaországba költözött nyugdíjas ta-
nárnő), Mircse András, Mircse György, 
Séra Anna (az előbb említett, hasonló ne-
vű adományozó rokona) és Kis Annamá-
ria ajánlottak fel újabb tárgyakat a falu 
gyűjteményének. 

Most már akár ide sorolhatjuk a régi 
fényképeket is, melyeket több kisebb do-
bozban láttunk a könyvtárban – ezek még 
a hasznosítást várják, hiszen kiállítást ter-
veznek belőlük. Régi viseletek, épületek 
ábrázolása, a közösség, a család ünnepein 
készült felvételek mind-mind dokumen-
tum értékűek, és a könyvtárban szervezett 
találkozók, események látogatói, elsősor-
ban az olvasók adományaiból származ-
nak. A kultúrigazgató büszkén mondja: 
már szkennerük is van, úgyhogy a képeket 
sorra-sorra be lehet másolni, digitalizálni. 

A tárgyi gyűjteményhez nem csupán 
annyi tartozik, amennyit a könyvtár ter-
mében láthatunk, egy része raktáron van 
most is, főleg a terem méretei miatt. Ko-
rábban is szó esett – nem is egyszer – ar-
ról, hogy megfelelő helyet kellene találni 
ennek a gyűjteménynek. 

A régi tejcsarnok épületét feljavítot-
ták, arra is gondoltak, oda költöztessék a 
gyűjteményt, ám ez ellen szól a tény, hogy 
amint a korábbi árvíz, úgy egy ezutáni is 
érni fogja… – említi Sípos Irén, aki 1993-
tól kultúrigazgató, és már korábban is 
szorgalmazta: legyen önálló épületben a 
néprajzi gyűjtemény. A siménfalvi Jakab-
házi kúriát későn igényelték vissza az örö-
kösök, azt az épületet nézték ki, hogy jó 
lenne oda elhelyezni a gyűjteményt. Bár 
ez nem parasztház, de jó nagy épület, csak 
rendbe kellene tenni, feljavítani. 

Eladó régi ház kettő is van a faluban, 
az épület megfelelne – de nincs erre pénz! 
– tudjuk meg a jelenlegi tényállást. 

A gyűjtés folytatódik, várják az ado-
mányozókat – térünk más témára. A kul-
túrigazgató tudja: sok minden van még a 
ládafiában, ami a gyűjteménybe kerülhet-
ne. És példaként az említett falunapokra 
tér vissza. Akkor szálöltéses falvédőkből 
szervezett kiállítást. Az egész kultúrott-
hont „telerakták”, a karzaton is körben, 
60-70 darabot kértek kölcsön erre az alka-
lomra, és bár voltak, akik féltették a köl-
csönadott tárgyaikat, a tulajdonosok kö-
zül többen a gyűjteménynek ajándékozták 
a falvédőjüket.

Egy közösségi összefogás amint a het-
venes évek végén eredményt hozhatott, 
úgy napjainkban sem lenne halálra ítélve 
– véljük. A fából faragott, esztergált tár-
gyakat rágja a szú, egyikük-másikuk sorsa 
a megsemmisülés lehet pár év múlva, nem 
beszélve arról, hogy a szúette darabokból 
a rágcsáló általában a még meg nem tá-
madott faanyagba is átkerül. 

Nagy kincs, amit a siménfalvi könyv-
tár termében láthatunk, mert legtöbb da-
rab tényleg múzeumi tárgy, hasonlót már 
nem készítenek. Az sem mellékes, hogy 
előre gondolkodó pedagógusok indították 
be a gyűjtést, szervezték az iskolai kiállí-
tást – arra is gondolnunk kell, két ember-
öltő múlva vajon honnan tudják majd a 
Nyikó menti gyermekek, hogy nagy- és 
dédszüleik hogyan éltek, milyen szerszá-
mokkal dolgoztak, milyen volt a lakásuk, 
ruházatuk?

P. Buzogány Árpád
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lő helyiség hiányában egy falusi iskola 
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galom keretében kezdtek el néprajzi ér-
tékkel bíró tárgyakat gyűjteni a simén-
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umház létesítésére tudatosan törekedtek a 
tantestület tagjai. Egy 1978-as román 
nyelvű leltárban 79 tárgy bejegyzését ta-
láljuk, a gyűjteménnyel foglalkozó sze-
mélyként Szécsi Lenke tanár írja alá az is-
kola igazgatója mellett (a leltár a keresz-
túri múzeum kérésére készült). Egy ké-
sőbbi, 1980-ban keltezett, ugyancsak ro-
mán nyelvű leltárban szintén 79 tétel sze-
repel, ugyanazok a tárgyak, az iskola nép-
rajzi gyűjteménye darabjaiként.

A román állami televízió magyar nyel-
vű adásában bemutatott kilencedik Kalá-
ka műsor témája a rugonfalvi Benedekfi-
kúria épületének múzeumházzá alakítása 

volt, az 1980. szeptember 7-i eseményt 
megörökítették. Az előkészületek persze 
jóval korábban elkezdődtek, a rugonfal-
viak ún. önadójából javították az épületet, 
amit tájháznak kiszemeltek, a régi kő la-
kóház környezetét a helyiek rendezték. Az 
év nyarán a Székelykeresztúri Múzeum-
barátok Körének tagjai is végeztek gyűj-
tést, illetve az ország több településéről 
érkezett diákok is – a rugonfalvi mú-
zeumház leltárkönyvében pl. a segesvá-
riak gyűjtésének tényét is feljegyezték. 
Nyilván a helyiek adománya sem volt lé-
nyegtelen a gyarapodásban. 

A múzeumházban a tárgyakat a kalá-
kázó diákok rendezték be, Fülöp Lajos 
székelykeresztúri múzeumigazgató irá-
nyításával. Mint tőle tudjuk, a keresztúri 
(azóta az alapító dr. Molnár István nevét 
viselő) múzeum tulajdonában lévő hasz-
nálati eszközöket is elhelyeztek a rugon-
falvi múzeumházban. Az eredeti leltár-
könyvben 285 tétel szerepel, feltüntették, 
kitől, melyik településről származik a 
tárgy, és ki gyűjtötte. Ecetes korsótól fo-
nókerékig, cséphadaróig, nyeregtől falió-
ráig sok mindent felgyűjtöttek, ami a Nyi-
kó menti gazdaságokban korábban meg 
akkor használatos volt. Bicskatartó, pipa-
töredék, fatányér, méhkas, mosósulyok, 
káposztás fazék, törülköző, párnahuzat – 
és még hosszan folytatható a sor. A leltár 
magyar és román nyelvű megnevezéseket 
tartalmaz a tárgyakról.

Larcher Károly tanár helyiként a ven-
dégkönyvbe elsőnek jegyzett bele: „Kalá-
ka volt a javából: az ötlet, a gyűjtés, a be-
rendezés, végül a felavatás a TV magyar 
nyelvű adásának a rendezésében…” Nem 
mellékes, hogy az országossá (tulaj-
donképpen inkább: erdélyivé) szélesített 
mozgalomban a televízió munkatársainak 
fontos szerep jutott. Rovásírásos bejegy-
zést is láthatunk, illetve egész osztályok 
látogattak el a múzeumházba, amint az 
aláírásokból kitűnik. Székelyudvarhely, 
Marosvásárhely, Székesfehérvár, Buka-
rest csak néhány kiragadott példa, a láto-
gatók lakhelyét példázandó. Tamás Mária 
verssorokat jegyzett be… 

Az 1990-es években egészen 1998-ig 
találunk bejegyzéseket a látogatási nap-
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lóban (emlékkönyvben). Abban az esz-
tendőben az épületet eladták a volt tulaj-
donosok (visszaigénylés után), és a ke-
resztúri Domokos Vilma vásárolta meg, 
aki akkoriban azt nyilatkozta nekem (az 
Udvarhelyi Híradó szerkesztő-riportere-
ként kerestem meg): szeretné ezt a szép 
régi épületet abban a formában megőrizni, 
hiszen a helyiek szerint Rugonfalva leg-
régibb épületéről van szó…

Az épület tulajdonosváltását követően 
a Keresztúrról oda került tárgyakat visz-
szavitték a múzeumba, a többi anyagot – 
akkor ideiglenesen – a kadácsi iskolába 
szállították. Csipkerózsika álmát ott alud-
ta a gyűjtemény egészen 2008-ig… 

2008 tavaszán a siménfalvi polgár-
mesteri hivatal a Rugonfalván építendő új 
kultúrotthonra meg a siménfalvi művelő-
dési ház felújítására pályázott, ennek kap-
csán született a döntés: a könyvtárba he-
lyezzék el, látogatható formában a gyűjte-
ményt. Ekkor két hét alatt beköltöztették – 
a könyveket az egyik teremből áthordták, 
a terem mennyezetét kijavították, meszel-
tek – emlékezett Sípos Irén kultúrigaz-
gató, községi könyvtáros. A pályázat nem 
nyert, de a gyűjtemény anyagának jó része 
azóta is ott van. Jó, hogy itt van – jegyzi 
meg a kultúrigazgató. Mert a falunapokon 
sokan megnézték, és ennek tulajdonítha-
tó, hogy többen is adományaikkal gyara-
pították azóta. 

Akkor még belépőjegyet is rendeltek. 
Amikor először láthattuk új helyén a gyűj-
teményt, a kultúrigazgató belépőjegyet 
adott nekünk – ezt emlékbe el is tettük. 

Az új leltár a kultúrigazgató munkája, 
177 tétel szerepel benne: tulipános láda, 
falitéka, faragott járom, kecske- és tehén-
álarc, fanyereg, cserépkorsók, fa túrótar-
tók, saroktéka, fatekenők, cserépköcsö-
gök és kancsók, palatábla, fonókerekek, 
asztal- és ágyterítők, törülközők, szap-
panformázó, borda, nyüst, női kiskabátok, 
szoknyák, ingek, párnák, orsók, guzsa-
lyak, dézsa, fatányérok, női mellény, tám-

lás székek, fogas, kompona, sulykok, 
polyvahordó villa, héhel, fatál, vizeskár-
tya, kürtőskalácssütő, derékaljak, férfi 
posztóharisnya, ujjas, pendely, mellény, 
csipkés alsólepedő stb. Meg egy szél-
kakas.

Erről beszélgetve Sípos Irénke öröm-
mel említette, hogy a tél és tavasz folya-
mán újabb tárgyakkal gazdagodott a gyűj-
temény. Siménfalviak: Séra Anna (pár éve 
az anyaországba költözött nyugdíjas ta-
nárnő), Mircse András, Mircse György, 
Séra Anna (az előbb említett, hasonló ne-
vű adományozó rokona) és Kis Annamá-
ria ajánlottak fel újabb tárgyakat a falu 
gyűjteményének. 

Most már akár ide sorolhatjuk a régi 
fényképeket is, melyeket több kisebb do-
bozban láttunk a könyvtárban – ezek még 
a hasznosítást várják, hiszen kiállítást ter-
veznek belőlük. Régi viseletek, épületek 
ábrázolása, a közösség, a család ünnepein 
készült felvételek mind-mind dokumen-
tum értékűek, és a könyvtárban szervezett 
találkozók, események látogatói, elsősor-
ban az olvasók adományaiból származ-
nak. A kultúrigazgató büszkén mondja: 
már szkennerük is van, úgyhogy a képeket 
sorra-sorra be lehet másolni, digitalizálni. 

A tárgyi gyűjteményhez nem csupán 
annyi tartozik, amennyit a könyvtár ter-
mében láthatunk, egy része raktáron van 
most is, főleg a terem méretei miatt. Ko-
rábban is szó esett – nem is egyszer – ar-
ról, hogy megfelelő helyet kellene találni 
ennek a gyűjteménynek. 

A régi tejcsarnok épületét feljavítot-
ták, arra is gondoltak, oda költöztessék a 
gyűjteményt, ám ez ellen szól a tény, hogy 
amint a korábbi árvíz, úgy egy ezutáni is 
érni fogja… – említi Sípos Irén, aki 1993-
tól kultúrigazgató, és már korábban is 
szorgalmazta: legyen önálló épületben a 
néprajzi gyűjtemény. A siménfalvi Jakab-
házi kúriát későn igényelték vissza az örö-
kösök, azt az épületet nézték ki, hogy jó 
lenne oda elhelyezni a gyűjteményt. Bár 
ez nem parasztház, de jó nagy épület, csak 
rendbe kellene tenni, feljavítani. 

Eladó régi ház kettő is van a faluban, 
az épület megfelelne – de nincs erre pénz! 
– tudjuk meg a jelenlegi tényállást. 

A gyűjtés folytatódik, várják az ado-
mányozókat – térünk más témára. A kul-
túrigazgató tudja: sok minden van még a 
ládafiában, ami a gyűjteménybe kerülhet-
ne. És példaként az említett falunapokra 
tér vissza. Akkor szálöltéses falvédőkből 
szervezett kiállítást. Az egész kultúrott-
hont „telerakták”, a karzaton is körben, 
60-70 darabot kértek kölcsön erre az alka-
lomra, és bár voltak, akik féltették a köl-
csönadott tárgyaikat, a tulajdonosok kö-
zül többen a gyűjteménynek ajándékozták 
a falvédőjüket.

Egy közösségi összefogás amint a het-
venes évek végén eredményt hozhatott, 
úgy napjainkban sem lenne halálra ítélve 
– véljük. A fából faragott, esztergált tár-
gyakat rágja a szú, egyikük-másikuk sorsa 
a megsemmisülés lehet pár év múlva, nem 
beszélve arról, hogy a szúette darabokból 
a rágcsáló általában a még meg nem tá-
madott faanyagba is átkerül. 

Nagy kincs, amit a siménfalvi könyv-
tár termében láthatunk, mert legtöbb da-
rab tényleg múzeumi tárgy, hasonlót már 
nem készítenek. Az sem mellékes, hogy 
előre gondolkodó pedagógusok indították 
be a gyűjtést, szervezték az iskolai kiállí-
tást – arra is gondolnunk kell, két ember-
öltő múlva vajon honnan tudják majd a 
Nyikó menti gyermekek, hogy nagy- és 
dédszüleik hogyan éltek, milyen szerszá-
mokkal dolgoztak, milyen volt a lakásuk, 
ruházatuk?

P. Buzogány Árpád
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A magyart lovas népnek tartják, háziállataink közül a ku-
tyával együtt a legbecsesebbek. Bár a lónak a közlekedés-
ben, szállításban korábban betöltött szerepe egészen meg-
változott, a frazeológiai kapcsolatokban viszonylag sűrűn 
előfordul. A lovat különben az egyik legokosabb állatnak 
tartják (úgy mondják, gyerekre, ittas emberre annyira vi-
gyáz, hogy nem lépik rá), és főleg az idősebb gazdaemberek 
kedvence, számtalan történet szereplője. 

Az alább következő szólásokat, közmondásokat a Gagy 
mentén gyűjtöttem. Lóval kapcsolatos szólás magyar 
nyelvterületen jóval több van, ezen a vidéken ezeket hasz-
nálják. Közlésük – a szólások jelentésével együtt – azt a célt 
szolgálja, hogy használatuk megfelelő esetben színesebbé 
tegye beszédünket, érzékletesebbé mondandónkat.

Szólások:
�nem adná (magát) egy vak lóért – sokért nem adná
�van benne lópor – furfangos
�benne is van, amitől a ló nem húz – furfangos, makacs, kü-
lönös természetű
�megrúgta a ló – serdülő lányra mondják, akinek már „ki-
szökött”, kifejlődőben a melle
�nagy a feje, búsuljon a ló – ennyiért nem érdemes búsulni, 
ez a dolog nem ad okot arra, hogy borúlátók legyünk (dal-
szövegből)
�a ló se eszi meg az abrakos/zabos tarisznyát – tréfás ma-
gyarázat, ha valaki a töltött káposztából, töltött paprikából 
csak a húsos tölteléket eszi meg
�átesik a ló másik oldalára – a másik végletbe esik

�jó két ló az egyik – (tréf.) a kettő közül egyik sem jó
�magas lóról beszél – adja a nagyot, fenn hordja az orrát, 
érezteti, hogy fölényben, hatalmi helyzetben van, leke-
zelően beszél
�kilóg a lóláb – kitetszik a csalafintaság, hátsó szándék
�leszáll a magas lóról – adja még alább is, lejár a szeren-
cséje, és nem hordja olyan fenn az orrát
�jó lóra tett – jól választott
�rossz lóra tett – nem vált be a számítása
�lovat ad alája – 1. biztatja; 2. hitegeti, csalárd módon neki 
ad igazat
�lóvá tesz – elbolondít, becsap
�szász a lován ül s keresi – olyan alkalmakkor mondják, ha 
valaki valamely ruhadarabot (pl. sapkát, kalapot) keres, ami 
rajta van, vagy olyan dolgot, tárgyat, munkaeszközt, ami 
nála, vagy közvetlen közelében van, és mégsem találja
�nem lóverseny – nem kell éppen annyira sietni vele, nem 
kell olyan feszes iramot követni
�pofája csak a lónak van s neked – ezzel vágnak vissza, ha 
valakinek a pofáját emlegetik (pl. arc helyett is)
�vörös kutya, vörös ló, vörös asszony egy se jó – babonás 
hiedelemből származik, hogy a vörös hajú ember rosszféle
�az apostolok lován érkezik, megy, jár – gyalogosan 
�a cigány is a maga lovát dicséri – 1. a sajátjával dicsekszik; 
2. mindenki a saját érdekében beszél, a tulajdonos mindig a 
magáét dicséri
�a szekér megelőzte/megkerülte a lovakat – felborul vala-
minek a szokott (sor)rendje
�még egy lónak is sok volna – emberi mértéken felüli mun-
ka, szenvedés
�a tótok lovának lefagyott a szarva – (tréf.) nagy hideg van 

Szóláshasonlatok:
�úgy/annyit ért hozzá, mint a ló az ábécéhez – nem ért 
hozzá, nem is konyít hozzá
�úgy tudja, mint a ló az ábécét – egyáltalán nem tudja, nem 
ért hozzá
�akkora feje van, mint egy lónak – nagyfejű
�fingik, mint a szekeres ló – sűrű egymásutánban szellent
�izzad, mint egy ló – nagyon verejtékezik
�olyan haja van, mint a dobói lovaknak – hosszú, bozontos 
hajú (Dobóban szerették, ha a lovaiknak hosszú sörénye 
volt, és futtatás közben ritmikusan mozgott, szalagot is fon-
tak bele, főként ünnepi alkalmakkor)
�úgy üti/veri, mint a lovat – kegyetlenül, kíméletlenül veri
�(lábon) állva al(u)szik, mint a ló – 1. annyira álmos, hogy 
állva is bóbiskol; 2. nincsen ideje kipihenni magát, emiatt 
nagyon fáradt, kimerült
�biztatja, mint a cigány a lovát – feltűnően, erősködve pró-
bál meggyőzni valakit
�cseréli, mint cigány a lovát – sűrűn cseréli
�e(l)verte, mint szódás a lovát – nagyon elverte
�üti, mint szódás a lovát – nagyon veri
�annyit ér, mint hótt/döglött lovon a patkó – teljesen érték-
telen, illetve utólag semmi eredménye az igyekezetnek, tö-
rekvésnek, haszontalan, hiábavaló dolog
�beosztással él, mint a kollektívlovak – szerény anyagi kö-
rülményei miatt takarékosan él
�olyan hideg van, hogy a tótok lovának lefagyott a szarva – 
(tréf.) nagy hideg van 
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�összeálltak, mint lovak az árnyékban – összeköltöztek, 
vadházasságban élnek
�röhög, mint a ló – hangosan, csúnyán kacag

Közmondások:
�nyomtató lónak nem kötik be a száját – ki amivel fog-
lalkozik, dolgozik, abból fogyaszt is
�a ló is jobban megy hazafelé – az igásállat is érzi, amikor 
hazafelé tart, hasonlóképpen az ember is hazafelé szokott 
igyekezni
�közös lónak túros a háta – ha valami közös tulajdonban 
van, hamarabb elromlik, tönkremegy, károsodik, mert nem 
vigyáznak rá, mindenki csak hasznot szeretne húzni belőle, 
és nem a karbantartásával, gondozásával törődik
�ló döglik, hám ürül s mindenkire sor kerül – néha ki kell 
várni, hogy megüresedjen pl. a munkahely, hogy más el-
foglalhassa, de lassan sorra kerül mindenki 
�ha ló nincs, szamár is jó – 1. ha nincsen ott a megfelelő sze-
mély, más is megteszi; 2. hogyha nincsen kéznél a megfele-
lő eszköz, szerszám, nincsen más megoldás, lehetőség, al-
kalmilag egyébbel, akár oda nem illővel vagy rossz, gyen-
gébb minőségűvel is helyettesíthető, csakhogy a célt el-
érjék; ez is jó lesz, ezzel is megelégedünk
�szegény ember csitkója hamar ló – a szükség rákényszeríti 
az embert olyasmire is időnap előtt, amit másképpen kellene 
tennie amúgy
�ajándék lónak ne nézd a fogát – az ajándékra nem szokás, 
nem illik rosszalló megjegyzést tenni
�a jó lónak nem kell ostor – ki amivel foglalkozik, nem kell 
arra biztatni, ha jól akarja végezni a munkáját
�a lónak négy lába van, mégis megbotlik – még az is követ el 
vétséget, akiről nem is gondolnánk
�a százforintos ló is megbotlik – mindenki hibázik, téved, 
még az is, akiről nem is gondolnánk
�a jó ló vagy megvakul, vagy megsántul – a legjobb állat-
nak, vagy a legjobb, legértékesebb embernek, mesternek is 
idővel csak lesz valami hibája, betegsége (általában tréfás 
önigazolásként hangzik el)
�akinek lova nincsen, járjon gyalog – akinek szerényebbek 
az anyagi körülményei, érje be azzal (A monda szerint 
József császártól azt kérték a gagyiak, adja rendeletbe, hogy 
akinek lova nincsen, az járjon gyalog. A császár persze 
teljesítette a különös kívánságot, mivel teljesen ésszerű ez a 
megoldás. Csak arra nem gondolt, hogy amikor ő érkezik 
Gagyba, akkor éppen az általa aláírt rendelettel bújnak ki a 
gagyiak a kötelező fogatállítás alól. A történetet Dósa 
Dániel verselte meg.)
�egy seggel két lovat nem lehet megülni – egyszerre nem 
lehet két dologgal foglalkozni
�mindig azt a lovat ütik, amelyik a legjobban húz – attól vár-
nak el többet, illetve arra bíznak többet, aki rendesen, meg-
bízhatóan dolgozik

Regula:
�a lónak zab kell, nem ostor – a lófélét táplálni, gondozni 
kell ahhoz, hogy hasznot hajtson, nem pedig csak lel-
ketlenül hajtani, kihasználni, hiszen a jól tartott állat verés 
nélkül is teljesíti gazdája parancsát

P. Buzogány Árpád

Rugonfalvi Kiss István (történész, egyetemi tanár) az 
udvarhelyszéki Rugonfalváról eredő Kiss család leszár-
mazottja. Gyimesfelsőlokon született 1881. január 14-én. 
Felsőfokú tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem bölcsészeti karán, latin–történelem szakon 
végezte. Bölcsészdoktori diplomáját 1904-ben szerezte 
meg. 1907-ben családot alapított. Fábri Jolánnal kötött há-
zasságából két fia született, István és András. 1911-ben a 
Debreceni Református Kollégiumban létrehozott bölcsész-
fakultás munkatársa lett, folytatva oktatói munkáját az in-
tézmény állami tudományegyetemmé való alakítása után is. 
Az első világháború idején, 1916-os felmentéséig két évet 
szolgált az orosz, majd az olasz fronton. A világháborút kö-
vetően a debreceni 

-
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1906); A magyar helytartótanács története I. Ferdinánd ko-
rában (Bp., 1907); Az utolsó nemesi fölkelés (I-II. Győr, 
1909–1911); Bethlen Gábor életrajza (Bp., 1922); Trónbe-
töltés és ducatus az Árpád-korban (Bp., 1928); Az egységes 
magyar nemesi rend kifejlődése (Bp., 1932); Parainézis 
(Bp., 1932) stb. Kiadatlan kéziratai a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kézirattárában találhatók 
(Rugonfalvi Kiss István iratai. Ms. 146.).

 legismertebb műve A nemes székely nemzet 
képe című háromkötetes munka, amely 1939-ben Debre-
cenben jelent meg. A székely föld és székely nép címet viselő 
második kötet 12. fejezetében a szerző a székely humor jel-
lemzésére vállalkozott. Saját bevallása szerint könyve e 
téma tárgyalása nélkül nem lenne teljes, hiszen „a székely 
nép életét […] átszövi és ékesíti a humor. Nála ez a kincs 
úgy terem, mint másutt a burján.”

A fejezet megírásához Dani bát, dr. Hosszú Zoltán 
(1897–1944) színészt, játékmestert kérte fel. (Hosszú Zol-
tán 1925-ben végezte el az Országos Színészegyesület szí-
nésziskoláját. Innen Forgács Rózsi Kamaraszínházához ke-
rült, majd 1926-ban a Nemzeti Színház szerződtette. 1939-
ben rendezett a Belvárosi Színházban. Epizodistaként volt 
ismert. Dani bá néven hangversenyeken sikerrel konferált, 
de filmekben is szerepelt.) Végül barátjának nem sikerült 
befejezni az anyagot, ezért azt maga egészítette ki. Munkája 
során sajnálattal tapasztalta, „hogy a régi feljegyzések 
kevés vonást őriztek meg a népéletből. A tudomány olyan 
későn figyelt fel a néprajzi és néplélektani sajátosságokra, 
hogy sok ősi kincs veszendőbe ment, gyűjteményeink a kö-
zelmúlt kincseit is nagyon fogyatékosan őrzik”. A szerző 
gimnazista korában maga is gyűjtött anekdotákat, amelyek 
azonban nagyrészt elvesztek, elkallódtak. Ezért a fejezet 
megírásakor nagyban támaszkodott már megjelent 
kiadványokra: Mátyás Sándor: Székely Humor (Temesvár, 

bölcsészettudományi kar dékánjaként 
folytatta tevékenységét. A második világháború idején, a 
front közeledtével Budapestre menekült. Kéziratai nagy ré
sze megsemmisült. Élete utolsó éveit Biharkeresztesen töl
tötte 1957-ben bekövetkezett haláláig. Debrecenben 
temették el.

Számos tanulmány, önálló kötet szerzője. Művei közül:

Rugonfalvi

„Nála ez a kincs úgy terem,
mint másutt a burján.”

Székely fonó: Anekdoták, tréfás történetek, históriák
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A magyart lovas népnek tartják, háziállataink közül a ku-
tyával együtt a legbecsesebbek. Bár a lónak a közlekedés-
ben, szállításban korábban betöltött szerepe egészen meg-
változott, a frazeológiai kapcsolatokban viszonylag sűrűn 
előfordul. A lovat különben az egyik legokosabb állatnak 
tartják (úgy mondják, gyerekre, ittas emberre annyira vi-
gyáz, hogy nem lépik rá), és főleg az idősebb gazdaemberek 
kedvence, számtalan történet szereplője. 

Az alább következő szólásokat, közmondásokat a Gagy 
mentén gyűjtöttem. Lóval kapcsolatos szólás magyar 
nyelvterületen jóval több van, ezen a vidéken ezeket hasz-
nálják. Közlésük – a szólások jelentésével együtt – azt a célt 
szolgálja, hogy használatuk megfelelő esetben színesebbé 
tegye beszédünket, érzékletesebbé mondandónkat.

Szólások:
�nem adná (magát) egy vak lóért – sokért nem adná
�van benne lópor – furfangos
�benne is van, amitől a ló nem húz – furfangos, makacs, kü-
lönös természetű
�megrúgta a ló – serdülő lányra mondják, akinek már „ki-
szökött”, kifejlődőben a melle
�nagy a feje, búsuljon a ló – ennyiért nem érdemes búsulni, 
ez a dolog nem ad okot arra, hogy borúlátók legyünk (dal-
szövegből)
�a ló se eszi meg az abrakos/zabos tarisznyát – tréfás ma-
gyarázat, ha valaki a töltött káposztából, töltött paprikából 
csak a húsos tölteléket eszi meg
�átesik a ló másik oldalára – a másik végletbe esik

�jó két ló az egyik – (tréf.) a kettő közül egyik sem jó
�magas lóról beszél – adja a nagyot, fenn hordja az orrát, 
érezteti, hogy fölényben, hatalmi helyzetben van, leke-
zelően beszél
�kilóg a lóláb – kitetszik a csalafintaság, hátsó szándék
�leszáll a magas lóról – adja még alább is, lejár a szeren-
cséje, és nem hordja olyan fenn az orrát
�jó lóra tett – jól választott
�rossz lóra tett – nem vált be a számítása
�lovat ad alája – 1. biztatja; 2. hitegeti, csalárd módon neki 
ad igazat
�lóvá tesz – elbolondít, becsap
�szász a lován ül s keresi – olyan alkalmakkor mondják, ha 
valaki valamely ruhadarabot (pl. sapkát, kalapot) keres, ami 
rajta van, vagy olyan dolgot, tárgyat, munkaeszközt, ami 
nála, vagy közvetlen közelében van, és mégsem találja
�nem lóverseny – nem kell éppen annyira sietni vele, nem 
kell olyan feszes iramot követni
�pofája csak a lónak van s neked – ezzel vágnak vissza, ha 
valakinek a pofáját emlegetik (pl. arc helyett is)
�vörös kutya, vörös ló, vörös asszony egy se jó – babonás 
hiedelemből származik, hogy a vörös hajú ember rosszféle
�az apostolok lován érkezik, megy, jár – gyalogosan 
�a cigány is a maga lovát dicséri – 1. a sajátjával dicsekszik; 
2. mindenki a saját érdekében beszél, a tulajdonos mindig a 
magáét dicséri
�a szekér megelőzte/megkerülte a lovakat – felborul vala-
minek a szokott (sor)rendje
�még egy lónak is sok volna – emberi mértéken felüli mun-
ka, szenvedés
�a tótok lovának lefagyott a szarva – (tréf.) nagy hideg van 

Szóláshasonlatok:
�úgy/annyit ért hozzá, mint a ló az ábécéhez – nem ért 
hozzá, nem is konyít hozzá
�úgy tudja, mint a ló az ábécét – egyáltalán nem tudja, nem 
ért hozzá
�akkora feje van, mint egy lónak – nagyfejű
�fingik, mint a szekeres ló – sűrű egymásutánban szellent
�izzad, mint egy ló – nagyon verejtékezik
�olyan haja van, mint a dobói lovaknak – hosszú, bozontos 
hajú (Dobóban szerették, ha a lovaiknak hosszú sörénye 
volt, és futtatás közben ritmikusan mozgott, szalagot is fon-
tak bele, főként ünnepi alkalmakkor)
�úgy üti/veri, mint a lovat – kegyetlenül, kíméletlenül veri
�(lábon) állva al(u)szik, mint a ló – 1. annyira álmos, hogy 
állva is bóbiskol; 2. nincsen ideje kipihenni magát, emiatt 
nagyon fáradt, kimerült
�biztatja, mint a cigány a lovát – feltűnően, erősködve pró-
bál meggyőzni valakit
�cseréli, mint cigány a lovát – sűrűn cseréli
�e(l)verte, mint szódás a lovát – nagyon elverte
�üti, mint szódás a lovát – nagyon veri
�annyit ér, mint hótt/döglött lovon a patkó – teljesen érték-
telen, illetve utólag semmi eredménye az igyekezetnek, tö-
rekvésnek, haszontalan, hiábavaló dolog
�beosztással él, mint a kollektívlovak – szerény anyagi kö-
rülményei miatt takarékosan él
�olyan hideg van, hogy a tótok lovának lefagyott a szarva – 
(tréf.) nagy hideg van 

A ló a népnyelvben
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�összeálltak, mint lovak az árnyékban – összeköltöztek, 
vadházasságban élnek
�röhög, mint a ló – hangosan, csúnyán kacag

Közmondások:
�nyomtató lónak nem kötik be a száját – ki amivel fog-
lalkozik, dolgozik, abból fogyaszt is
�a ló is jobban megy hazafelé – az igásállat is érzi, amikor 
hazafelé tart, hasonlóképpen az ember is hazafelé szokott 
igyekezni
�közös lónak túros a háta – ha valami közös tulajdonban 
van, hamarabb elromlik, tönkremegy, károsodik, mert nem 
vigyáznak rá, mindenki csak hasznot szeretne húzni belőle, 
és nem a karbantartásával, gondozásával törődik
�ló döglik, hám ürül s mindenkire sor kerül – néha ki kell 
várni, hogy megüresedjen pl. a munkahely, hogy más el-
foglalhassa, de lassan sorra kerül mindenki 
�ha ló nincs, szamár is jó – 1. ha nincsen ott a megfelelő sze-
mély, más is megteszi; 2. hogyha nincsen kéznél a megfele-
lő eszköz, szerszám, nincsen más megoldás, lehetőség, al-
kalmilag egyébbel, akár oda nem illővel vagy rossz, gyen-
gébb minőségűvel is helyettesíthető, csakhogy a célt el-
érjék; ez is jó lesz, ezzel is megelégedünk
�szegény ember csitkója hamar ló – a szükség rákényszeríti 
az embert olyasmire is időnap előtt, amit másképpen kellene 
tennie amúgy
�ajándék lónak ne nézd a fogát – az ajándékra nem szokás, 
nem illik rosszalló megjegyzést tenni
�a jó lónak nem kell ostor – ki amivel foglalkozik, nem kell 
arra biztatni, ha jól akarja végezni a munkáját
�a lónak négy lába van, mégis megbotlik – még az is követ el 
vétséget, akiről nem is gondolnánk
�a százforintos ló is megbotlik – mindenki hibázik, téved, 
még az is, akiről nem is gondolnánk
�a jó ló vagy megvakul, vagy megsántul – a legjobb állat-
nak, vagy a legjobb, legértékesebb embernek, mesternek is 
idővel csak lesz valami hibája, betegsége (általában tréfás 
önigazolásként hangzik el)
�akinek lova nincsen, járjon gyalog – akinek szerényebbek 
az anyagi körülményei, érje be azzal (A monda szerint 
József császártól azt kérték a gagyiak, adja rendeletbe, hogy 
akinek lova nincsen, az járjon gyalog. A császár persze 
teljesítette a különös kívánságot, mivel teljesen ésszerű ez a 
megoldás. Csak arra nem gondolt, hogy amikor ő érkezik 
Gagyba, akkor éppen az általa aláírt rendelettel bújnak ki a 
gagyiak a kötelező fogatállítás alól. A történetet Dósa 
Dániel verselte meg.)
�egy seggel két lovat nem lehet megülni – egyszerre nem 
lehet két dologgal foglalkozni
�mindig azt a lovat ütik, amelyik a legjobban húz – attól vár-
nak el többet, illetve arra bíznak többet, aki rendesen, meg-
bízhatóan dolgozik

Regula:
�a lónak zab kell, nem ostor – a lófélét táplálni, gondozni 
kell ahhoz, hogy hasznot hajtson, nem pedig csak lel-
ketlenül hajtani, kihasználni, hiszen a jól tartott állat verés 
nélkül is teljesíti gazdája parancsát

P. Buzogány Árpád

Rugonfalvi Kiss István (történész, egyetemi tanár) az 
udvarhelyszéki Rugonfalváról eredő Kiss család leszár-
mazottja. Gyimesfelsőlokon született 1881. január 14-én. 
Felsőfokú tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem bölcsészeti karán, latin–történelem szakon 
végezte. Bölcsészdoktori diplomáját 1904-ben szerezte 
meg. 1907-ben családot alapított. Fábri Jolánnal kötött há-
zasságából két fia született, István és András. 1911-ben a 
Debreceni Református Kollégiumban létrehozott bölcsész-
fakultás munkatársa lett, folytatva oktatói munkáját az in-
tézmény állami tudományegyetemmé való alakítása után is. 
Az első világháború idején, 1916-os felmentéséig két évet 
szolgált az orosz, majd az olasz fronton. A világháborút kö-
vetően a debreceni 
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II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választása (Bp., 
1906); A magyar helytartótanács története I. Ferdinánd ko-
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 legismertebb műve A nemes székely nemzet 
képe című háromkötetes munka, amely 1939-ben Debre-
cenben jelent meg. A székely föld és székely nép címet viselő 
második kötet 12. fejezetében a szerző a székely humor jel-
lemzésére vállalkozott. Saját bevallása szerint könyve e 
téma tárgyalása nélkül nem lenne teljes, hiszen „a székely 
nép életét […] átszövi és ékesíti a humor. Nála ez a kincs 
úgy terem, mint másutt a burján.”

A fejezet megírásához Dani bát, dr. Hosszú Zoltán 
(1897–1944) színészt, játékmestert kérte fel. (Hosszú Zol-
tán 1925-ben végezte el az Országos Színészegyesület szí-
nésziskoláját. Innen Forgács Rózsi Kamaraszínházához ke-
rült, majd 1926-ban a Nemzeti Színház szerződtette. 1939-
ben rendezett a Belvárosi Színházban. Epizodistaként volt 
ismert. Dani bá néven hangversenyeken sikerrel konferált, 
de filmekben is szerepelt.) Végül barátjának nem sikerült 
befejezni az anyagot, ezért azt maga egészítette ki. Munkája 
során sajnálattal tapasztalta, „hogy a régi feljegyzések 
kevés vonást őriztek meg a népéletből. A tudomány olyan 
későn figyelt fel a néprajzi és néplélektani sajátosságokra, 
hogy sok ősi kincs veszendőbe ment, gyűjteményeink a kö-
zelmúlt kincseit is nagyon fogyatékosan őrzik”. A szerző 
gimnazista korában maga is gyűjtött anekdotákat, amelyek 
azonban nagyrészt elvesztek, elkallódtak. Ezért a fejezet 
megírásakor nagyban támaszkodott már megjelent 
kiadványokra: Mátyás Sándor: Székely Humor (Temesvár, 

bölcsészettudományi kar dékánjaként 
folytatta tevékenységét. A második világháború idején, a 
front közeledtével Budapestre menekült. Kéziratai nagy ré
sze megsemmisült. Élete utolsó éveit Biharkeresztesen töl
tötte 1957-ben bekövetkezett haláláig. Debrecenben 
temették el.

Számos tanulmány, önálló kötet szerzője. Művei közül:

Rugonfalvi

„Nála ez a kincs úgy terem,
mint másutt a burján.”

Székely fonó: Anekdoták, tréfás történetek, históriák



22

1889), Péterfy Tamás: Nete ne! (Budapest, 1910), Csulak 
Lajos: Góbéságok (Budapest, 1902).

A következőkben a Rugonfalvi Kiss István által válo-
gatott tréfás történetekből közlünk néhányat.

*
– Jó az Isten, jót ád – mondja az egyik székely a má-

siknak –, de jobb is van az Istennél!
– Hogy beszélhetsz ilyet, te istentelen!?
– Csak úgy, hogy kendnek van egy hitván lova, melyet 

Isten adott, de adhatott volna jobbat is, mert van nála jobb is 
elég.

*
Korondi fazékkal megrakott szekéren ereszkedik lefelé 

a Kalondán egy székely ember. A lovak megriadnak a szem-
bejövő autótól, a szekér az árokba fordul. A fazekak dirib-
darabra törtek. A székely látva, hogy egész vagyona odalett, 
felszól az ég felé nagy keservesen:

– Ne félj Isten, te sem fogysz ki a szegény emberből.
 

*
Nagy záporeső volt az alfalvi határban. A hegyi patakok 

megdagadtak, mindent elsepertek útjukból. Egy legény egy 
bokorba kapaszkodott, nehogy az ár elsodorja. Amint ott 
gubbaszkodik, hát látja, hogy a víz visz egy keresztet. Hoz-
zákap, de nem érhette el. Hanem, hogy valamit mégis se-
gítsen, utána kiált a keresztnek:

– Uram, Jézus, ne hagyd magad! 

*
Csíksomlyón világraszóló nagy búcsúk szoktak lenni. 

Köztudomású, hogy a búcsút az ájtatos résztvevők gyakran 
fogadással szokták megjárni. Egyik például felfogadja, 
hogy éhen, szomjan teszi meg, vagy csóré térden megkerüli 
a kálváriát négyszer stb. Lemhényből is összeszedelőzköd-
tek az atyafiak többen s elmentek a búcsúra. Amint a kör-
menet megindult, ott mentek közbül a lemhényiek is, ma-
guk előtt tartván az énekeskönyvet, szent zsolozsmákat éne-
kelvén abból. Az esőnek azonban meg van az a rossz szo-
kása, hogy szereti a vásárt és a búcsút. Elkezdett szitálni 
most is, megzavarta a processzust. De Csíkban az esőt nem 
veszik nagyon komolyan, mert egyszerűen védekeznek el-
lene. Most is a férfiak legyűrték kalapjuk karimáját, kifor-
dították az ujjast, a nők pedig a felső szoknyájukat hátulról 
felborították a fejükre. Egyik lemhényi asszony is ezt cse-
lekedé, majd áhítatos képpel tovább lépkedett, fújta szíve 
szakadtából a szent éneket. Nagy buzgalmában dehogy vet-
te észre, hogy véletlenül a rokolyájával együtt felfordította 
az inget is. A feltáruló panorámát azonnal észrevette a köz-
vetlen után jövő fiatal pár. Az asszonyka oldalba bökte az 
urát, hogy: Ne! Jó lenne szólni neki! A férj azonban ko-
molyan rászólt: Hagyj békit, met hátha úgy fogadta!

Arról nem szól a krónika, hogy a fogadást tisztelte-e 
vagy a kilátás nyerte meg tetszését.

*
Egzaminálta a székelyt a papja a katekizmusból.
– Egy kérdést teszek fel magának, ha megfelel, nem 

bánom, ha maga is kérd tőlem valamit. 
– „Halljuk!” – mondja az atyafi.

– Meg tudná-e mondani, hogy ki volt az apja Jézus 
Krisztusnak?

– Jézus Krisztus Isten fia, a nevelőapja volt József ács-
mester – felelte a székely.

– Jól van – felelte a pap. – Most kérdezzen maga.
– Akkor mondja meg a tiszteletes úr, hogy ki volt az én 

apám? 
*

– „Hí, hó ide nye, hogy a medvék egyenek meg!” – kiált a 
hermányi székely a rosszul szántó ökörre.

Csak mikor kiszaladt a száján a szó, akkor vette észre, 
hogy milyen rosszat kívánt magának. Bűnbánó képpel 
tekintett fel az égre s alázatosan felfohászkodott: Uram, ne 
hallgasd meg, met drága az ökör!

*
Úrvacsorát osztott az öreg tiszteletes. Az áhítatoskodók 

között ott állt Nyeső Mózes uram is, ki világ életében arról a 
gyengéjéről volt nevezetes, hogy az üvegnek szeretett a fe-
nekére nézni. Mikor a tiszteletes átnyújtotta neki a kelyhet, 
melyből – tudvalevőleg – csak egy kortyot szokás inni, Mó-
zes bá fenékig ürítette. A tiszteletes nem hagyhatta szó nél-
kül a botrányt; templomozás után behívatta és szelíden 
megdorgálta. Mózes bá kevés megbánást mutatott, sőt büsz-
kén felelte: Tiszteletes uram, tudja-e? Én az én Jézusomért 
még három ilyen pohárral is meginnám! 

*
– No, Pista bá! Valék a templomba, de kevesen valának.
– Oh, hadd el te Dénes! Az embernek egész héten zakatol 

az asszony a fülibe; az az egy vasárnap vóna, hát akkor es 
agyonszidassa magát a szószékről? 

Miért kerülik a templomot?
Péterfy Tamás: Nete ne! Bp., 1910. 12.
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*
Éppen a templom közelében vala Mózsi bá földje. A plé-

bános az ablakból látja, hogy Péter és Pál napján erősen dol-
gozik Mózsi bá. Ráküldi a csendőröket, hogy küldjék haza. 
A csendőrök megszólítják az öreget:

– „Ma ünnep van! A templom közelében nem szabad 
dolgozni!”

– Miféle ünnep? – kérdezi az öreg, mintha nem tudná.
– „Péter és Pál szentek napja.”
– Ó, az a két tekergő! – válaszol az öreg. – Hát ezek hol 

voltak Mindszentekkor, amikor mindegyiket megünnepel-
tem? Ilyenkor, szorgos munkaidőben henyéljek miattuk? 

De azért félbehagyta a dolgot! 

*
Két székely illogat a korcsmában, egy öregebb és egy 

fiatalabb.
– Hallotta-e Jancsi bá – kérdi a fiatal –, hogy Csiri Feri bá 

meghótt?
– Én nem – felel a más.
– Met meg. Hát azt hallotta-e, hogy testámentumot is 

csinált?
– Én nem – felelte ismét az öreg.
– Met csinált. Úgy hagyta, hogy aszongya: azt a tehént, 

aki elbogárzott, hagyja az öccsének, ha megkerül, s ha meg 
nem kerül, akkor az eklézsiának.

*
Valamikor a Székelyföldön divatozott a vérbosszú; elég 

későn tudták kiirtani. A bosszúállás hajlandóságát azonban 

semmi hatalom ki nem irthatja. Újabb időben azonban sze-
lídült a lelke és a bosszúja is, sokszor lehűti azt egy jó tré-
fával. Nem is olyan rossz, jót nevetni azon, aki rosszat tett 
velünk.

Tuké Mózsival megtörtént az a csúnyaság, hogy a dulló 
úr huszonötöt veretett rá.

Egyik bűne az volt, hogy az uraságtól a dullónak küldött 
Carbonet bort kárbament bornak nevezte. Szerinte az ügy-
védnek és a dullónak, szóval amint ő szokta mondani: a 
„tentanyalók”-nak küldött ajándék mind „kárbament”. 

Bosszúálláson törte nagy fejét a huszonötért. Nem is 
gondolkozott hosszasan, megvolt a jó alkalom, és ő azt a vi-
lágért el nem szalasztotta volna.

Szenvedélyes vadász és rövidlátó volt a dulló, erre ala-
pította bosszúját Tuké Mózsi bá. Meg is tehette igen köny-
nyen, mert hát abban az időben még igen nehezen lehetett 
egy alkalmas „pápaszemhez” hozzájutni.

Szép birtoka, szép kastélya volt a tekintetes úrnak, mely-
nek hatalmas kertjében egy nagy halastó volt.

Egyszer csak beszalad Mózsi bá a dullóhoz!
– Tekintetes uram!
– No, mi baj Mózsi bá?
– Hogy baj, az éppen nincsen, inkább haszon, met a tó 

telenös-teli van vadrécékkel.
– Jól van hát, no. Hozd ki a puskámot. Aztán jere, mutasd 

meg a récéket.
Vígan mentek le a kertbe, hol egymás után puffogtatta le 

a rucákat a dulló. Hanem mégis furcsa volt neki, hogy a lö-
vésre nem igen röpültek el a még élő jószágok.

– Mózsi, hé, eredj, szedd ki a lelőtt rucákat! Hallod-é?
Nem felel senki. Néz széjjel a dulló, sehol egy lelket nem 

lát. Mózsi bá kámfor lett.
A nagy lövöldözésre éppen akkor érkezett hátra a kocsis.
– No, te Jancsi, menj be és szedd ki nekem ezeket a 

vadrécéket.
– Nincs ott vadréce, hiszön azok a mi fajrécéink, amit 

idegön országból hozott vót, s olyan erősen féltött a te-
kintetes úr. 

*
Az elmúlt századokban, mikor a parajdi és más só-

bányák nem voltak olyan szoros állami kezelés alatt, az ud-
varhelyszékiek, ha csak lehetett, sót kaparintottak maguk-
nak házi szükségleteikre. Ebben az időben történt, hogy egy 
idegen úr valamely faluban fuvarost keresett, kivel tovább 
utaznék Csík felé. Bement egy házhoz, ahol csak egy fiú 
volt honn.

– Hol van édesapád? – kérdezte.
– Nincs honn, elment! – felelte a fiú.
– Mikor jön haza? – kérdezte az úr ismét.
– Őkeme bizony – felel a fiú – ha horgason jő, estére itt-

hon lesz, de ha igyenesen talál, akkor csak hat hónap múlva.
A feleletnek az a magyarázata, hogy sót lopni volt az 

atyafi, s ha a horgas – kerülő – úton jő, akkor estére hazaér, 
de ha az egyenes úton, akkor elfogják, és hat hónapig be-
zárják. 

A két tekergő
Péterfy Tamás: Nete ne! Bp., 1910. 1.
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1889), Péterfy Tamás: Nete ne! (Budapest, 1910), Csulak 
Lajos: Góbéságok (Budapest, 1902).

A következőkben a Rugonfalvi Kiss István által válo-
gatott tréfás történetekből közlünk néhányat.

*
– Jó az Isten, jót ád – mondja az egyik székely a má-

siknak –, de jobb is van az Istennél!
– Hogy beszélhetsz ilyet, te istentelen!?
– Csak úgy, hogy kendnek van egy hitván lova, melyet 

Isten adott, de adhatott volna jobbat is, mert van nála jobb is 
elég.

*
Korondi fazékkal megrakott szekéren ereszkedik lefelé 

a Kalondán egy székely ember. A lovak megriadnak a szem-
bejövő autótól, a szekér az árokba fordul. A fazekak dirib-
darabra törtek. A székely látva, hogy egész vagyona odalett, 
felszól az ég felé nagy keservesen:

– Ne félj Isten, te sem fogysz ki a szegény emberből.
 

*
Nagy záporeső volt az alfalvi határban. A hegyi patakok 

megdagadtak, mindent elsepertek útjukból. Egy legény egy 
bokorba kapaszkodott, nehogy az ár elsodorja. Amint ott 
gubbaszkodik, hát látja, hogy a víz visz egy keresztet. Hoz-
zákap, de nem érhette el. Hanem, hogy valamit mégis se-
gítsen, utána kiált a keresztnek:

– Uram, Jézus, ne hagyd magad! 

*
Csíksomlyón világraszóló nagy búcsúk szoktak lenni. 

Köztudomású, hogy a búcsút az ájtatos résztvevők gyakran 
fogadással szokták megjárni. Egyik például felfogadja, 
hogy éhen, szomjan teszi meg, vagy csóré térden megkerüli 
a kálváriát négyszer stb. Lemhényből is összeszedelőzköd-
tek az atyafiak többen s elmentek a búcsúra. Amint a kör-
menet megindult, ott mentek közbül a lemhényiek is, ma-
guk előtt tartván az énekeskönyvet, szent zsolozsmákat éne-
kelvén abból. Az esőnek azonban meg van az a rossz szo-
kása, hogy szereti a vásárt és a búcsút. Elkezdett szitálni 
most is, megzavarta a processzust. De Csíkban az esőt nem 
veszik nagyon komolyan, mert egyszerűen védekeznek el-
lene. Most is a férfiak legyűrték kalapjuk karimáját, kifor-
dították az ujjast, a nők pedig a felső szoknyájukat hátulról 
felborították a fejükre. Egyik lemhényi asszony is ezt cse-
lekedé, majd áhítatos képpel tovább lépkedett, fújta szíve 
szakadtából a szent éneket. Nagy buzgalmában dehogy vet-
te észre, hogy véletlenül a rokolyájával együtt felfordította 
az inget is. A feltáruló panorámát azonnal észrevette a köz-
vetlen után jövő fiatal pár. Az asszonyka oldalba bökte az 
urát, hogy: Ne! Jó lenne szólni neki! A férj azonban ko-
molyan rászólt: Hagyj békit, met hátha úgy fogadta!

Arról nem szól a krónika, hogy a fogadást tisztelte-e 
vagy a kilátás nyerte meg tetszését.

*
Egzaminálta a székelyt a papja a katekizmusból.
– Egy kérdést teszek fel magának, ha megfelel, nem 

bánom, ha maga is kérd tőlem valamit. 
– „Halljuk!” – mondja az atyafi.

– Meg tudná-e mondani, hogy ki volt az apja Jézus 
Krisztusnak?

– Jézus Krisztus Isten fia, a nevelőapja volt József ács-
mester – felelte a székely.

– Jól van – felelte a pap. – Most kérdezzen maga.
– Akkor mondja meg a tiszteletes úr, hogy ki volt az én 

apám? 
*

– „Hí, hó ide nye, hogy a medvék egyenek meg!” – kiált a 
hermányi székely a rosszul szántó ökörre.

Csak mikor kiszaladt a száján a szó, akkor vette észre, 
hogy milyen rosszat kívánt magának. Bűnbánó képpel 
tekintett fel az égre s alázatosan felfohászkodott: Uram, ne 
hallgasd meg, met drága az ökör!

*
Úrvacsorát osztott az öreg tiszteletes. Az áhítatoskodók 

között ott állt Nyeső Mózes uram is, ki világ életében arról a 
gyengéjéről volt nevezetes, hogy az üvegnek szeretett a fe-
nekére nézni. Mikor a tiszteletes átnyújtotta neki a kelyhet, 
melyből – tudvalevőleg – csak egy kortyot szokás inni, Mó-
zes bá fenékig ürítette. A tiszteletes nem hagyhatta szó nél-
kül a botrányt; templomozás után behívatta és szelíden 
megdorgálta. Mózes bá kevés megbánást mutatott, sőt büsz-
kén felelte: Tiszteletes uram, tudja-e? Én az én Jézusomért 
még három ilyen pohárral is meginnám! 

*
– No, Pista bá! Valék a templomba, de kevesen valának.
– Oh, hadd el te Dénes! Az embernek egész héten zakatol 

az asszony a fülibe; az az egy vasárnap vóna, hát akkor es 
agyonszidassa magát a szószékről? 

Miért kerülik a templomot?
Péterfy Tamás: Nete ne! Bp., 1910. 12.
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*
Éppen a templom közelében vala Mózsi bá földje. A plé-

bános az ablakból látja, hogy Péter és Pál napján erősen dol-
gozik Mózsi bá. Ráküldi a csendőröket, hogy küldjék haza. 
A csendőrök megszólítják az öreget:

– „Ma ünnep van! A templom közelében nem szabad 
dolgozni!”

– Miféle ünnep? – kérdezi az öreg, mintha nem tudná.
– „Péter és Pál szentek napja.”
– Ó, az a két tekergő! – válaszol az öreg. – Hát ezek hol 

voltak Mindszentekkor, amikor mindegyiket megünnepel-
tem? Ilyenkor, szorgos munkaidőben henyéljek miattuk? 

De azért félbehagyta a dolgot! 

*
Két székely illogat a korcsmában, egy öregebb és egy 

fiatalabb.
– Hallotta-e Jancsi bá – kérdi a fiatal –, hogy Csiri Feri bá 

meghótt?
– Én nem – felel a más.
– Met meg. Hát azt hallotta-e, hogy testámentumot is 

csinált?
– Én nem – felelte ismét az öreg.
– Met csinált. Úgy hagyta, hogy aszongya: azt a tehént, 

aki elbogárzott, hagyja az öccsének, ha megkerül, s ha meg 
nem kerül, akkor az eklézsiának.

*
Valamikor a Székelyföldön divatozott a vérbosszú; elég 

későn tudták kiirtani. A bosszúállás hajlandóságát azonban 

semmi hatalom ki nem irthatja. Újabb időben azonban sze-
lídült a lelke és a bosszúja is, sokszor lehűti azt egy jó tré-
fával. Nem is olyan rossz, jót nevetni azon, aki rosszat tett 
velünk.

Tuké Mózsival megtörtént az a csúnyaság, hogy a dulló 
úr huszonötöt veretett rá.

Egyik bűne az volt, hogy az uraságtól a dullónak küldött 
Carbonet bort kárbament bornak nevezte. Szerinte az ügy-
védnek és a dullónak, szóval amint ő szokta mondani: a 
„tentanyalók”-nak küldött ajándék mind „kárbament”. 

Bosszúálláson törte nagy fejét a huszonötért. Nem is 
gondolkozott hosszasan, megvolt a jó alkalom, és ő azt a vi-
lágért el nem szalasztotta volna.

Szenvedélyes vadász és rövidlátó volt a dulló, erre ala-
pította bosszúját Tuké Mózsi bá. Meg is tehette igen köny-
nyen, mert hát abban az időben még igen nehezen lehetett 
egy alkalmas „pápaszemhez” hozzájutni.

Szép birtoka, szép kastélya volt a tekintetes úrnak, mely-
nek hatalmas kertjében egy nagy halastó volt.

Egyszer csak beszalad Mózsi bá a dullóhoz!
– Tekintetes uram!
– No, mi baj Mózsi bá?
– Hogy baj, az éppen nincsen, inkább haszon, met a tó 

telenös-teli van vadrécékkel.
– Jól van hát, no. Hozd ki a puskámot. Aztán jere, mutasd 

meg a récéket.
Vígan mentek le a kertbe, hol egymás után puffogtatta le 

a rucákat a dulló. Hanem mégis furcsa volt neki, hogy a lö-
vésre nem igen röpültek el a még élő jószágok.

– Mózsi, hé, eredj, szedd ki a lelőtt rucákat! Hallod-é?
Nem felel senki. Néz széjjel a dulló, sehol egy lelket nem 

lát. Mózsi bá kámfor lett.
A nagy lövöldözésre éppen akkor érkezett hátra a kocsis.
– No, te Jancsi, menj be és szedd ki nekem ezeket a 

vadrécéket.
– Nincs ott vadréce, hiszön azok a mi fajrécéink, amit 

idegön országból hozott vót, s olyan erősen féltött a te-
kintetes úr. 

*
Az elmúlt századokban, mikor a parajdi és más só-

bányák nem voltak olyan szoros állami kezelés alatt, az ud-
varhelyszékiek, ha csak lehetett, sót kaparintottak maguk-
nak házi szükségleteikre. Ebben az időben történt, hogy egy 
idegen úr valamely faluban fuvarost keresett, kivel tovább 
utaznék Csík felé. Bement egy házhoz, ahol csak egy fiú 
volt honn.

– Hol van édesapád? – kérdezte.
– Nincs honn, elment! – felelte a fiú.
– Mikor jön haza? – kérdezte az úr ismét.
– Őkeme bizony – felel a fiú – ha horgason jő, estére itt-

hon lesz, de ha igyenesen talál, akkor csak hat hónap múlva.
A feleletnek az a magyarázata, hogy sót lopni volt az 

atyafi, s ha a horgas – kerülő – úton jő, akkor estére hazaér, 
de ha az egyenes úton, akkor elfogják, és hat hónapig be-
zárják. 

A két tekergő
Péterfy Tamás: Nete ne! Bp., 1910. 1.
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– 1961-től a székelyudvarhelyi 
Tudományos Könyvtár szakképzett 
könyvtárosaként tevékenykedett. 
Hogyan lett könyvtáros?

– Pályakezdésem korábbra, 1956-
ra datálódik. A Bolyai Tudomány-
egyetem történelem szakának elvég-
zését követően kerültem muzeoló-
gusként a székelyudvarhelyi Rajoni 
Múzeumhoz. Valójában régész szeret-
tem volna lenni, ezért csatlakoztam az 
egyetem első évében Ferenczi István 
régész csoportjához, jártam fakultatív 
múzeumi gyakorlatra, s vettem részt 
régészeti terepbejárásokon, ásatáso-
kon. Harmadéves egyetemista vol-
tam, amikor a történeti segédtudomá-
nyokat előadó Jakó Zsigmond biztatá-
sára felmerült a levéltárhoz kerülésem 
is, ezért a szintén nem kötelező közép-
kori latinra és levéltári gyakorlatra is 
jártam. Egy félévben könyvtártant is 
hallgattunk Jordáky Lajostól, de az 
csak az Egyetemes Tizedes Osztályo-
zás alapismérveire korlátozódott, mi-
vel szabad szellemű professzorunk 
engedett kéréseinknek, előadásain in-
kább színház-, irodalom- és művelő-
déstörténeti kérdésekről beszélt. Ezek 
alapján nem mondhatom, hogy szak-
képzett könyvtárosként kerültem a 
Tudományos Könyvtárhoz, és valójá-
ban szándékomban sem állt a könyv-
tárhoz kerülés.

Alkalmazásom előzménye, hogy 
1959-ben muzeológusi tevékenysé-
gem megszakadt édesapám miatt, aki 
56-os politikai elítélt volt. A tanügybe, 
a bögözi általános iskolába helyeztek 

át. Ma sem érthető számomra, hogy 
miért tekintettek megbízhatóbbnak ta-
nárként. Amint már említettem, az 
egyetemen nem oktatói, inkább kuta-
tói pályára készültem. 1961-ben, mi-
kor az egykori kollégiumi könyvtár 
státust nyervén Dokumentációs 
Könyvtárként elindult, történelem 
vagy magyar szakos tanárt kerestek. 
Ekkor Jakó professzor biztatására és 
támogatásával elnyertem a könyvtá-
rosi állást.

Nem volt ismeretlen számomra a 
könyvtár. Még muzeológusként tevé-
kenykedtem 1958-ban, amikor a Bo-
lyai Tudományegyetem az akkor már 
beszüntetett Erdélyi Múzeum Egye-
sület vándorgyűlései felelevenítését 
célzó rendezvényre készült Székely-
udvarhelyen, egy kiállítást tervezve a 
kollégiumi könyvtár ritkaságaiból. 
Mivel a szervezésbe a múzeum is 
betársult, feladatom volt a forgató-
könyv összeállítása, a kiállítás 
rendezése. Segítségemre volt a 
múzeum igazgatója, Ferenczi Géza és 
a Pedagógiai Líceum történelem sza-
kos tanárai. Hozadéka is volt ennek a 
munkának: A székelyudvarhelyi peda-
gógiai iskola könyvtárának ritkaságai 
és érdekességei címmel megjelent 
első terjedelmesebb újságcikkem a 
marosvásárhelyi Vörös Zászlóban.

– Milyen irányelvek vezényelték 
munkája során?

– Mivel országos szinten nem lé-
tezett a műemlék jellegű, nálunk do-
kumentációsnak hívott könyvtárak 

számára működési szabályzat, tájé-
kozódnom kellett – felsőbb utasításra 
– a hasonló könyvtáraknál. Minden-
hol másként, főleg a helyi igényeknek 
megfelelően működtek, így magam 
kellett meghatároznom a működési 
elveket, feladatokat. Nem volt a 
könyvtárnak elfogadható leltára és 
katalógusa, ennek pótlása volt az 
elsődleges feladatom. A kezdetektől 
jöttek kutatók Kolozsvárról, Maros-
vásárhelyről, de természetesen a helyi 
érdeklődők is jelen voltak. Az általuk 
elvártak határozták meg munkámat, 
és soha nem az engemet valójában ér-
deklő dolgok. Minthogy a helytörté-
net iránt volt érdeklődés, s főleg az 
egykori helyi sajtó információi iránt 
volt „kereslet”, példaként említem, 
hogy jómagam sem ismertem az ud-
varhelyi időszaki sajtót, ezeket kellett 
elsődlegesen feltérképeznem. Kuta-
kodtam Kolozsváron, Marosvásár-
helyen és közvetetten a Széchényi 
Könyvtárban. Ennek eredményeként 
született meg 1970-ben, a Könyvtári 
Szemlében napvilágot látott sajtóta-
nulmányom.

Újabb feladatok elé állítottak nagy 
múltra visszatekintő középiskoláink: 
a volt katolikus gimnázium 375 éves 
(1968-ban), a református kollégium 
300 éves (1970-ben) fennállásnak ün-
nepe. A dokumentációhoz, az elő-
adásokhoz és kiállításokhoz a szük-
séges adatokat, irodalmat a könyvtár 
biztosította. Az iskolák jeles tanárai-
nak munkássága is a figyelem köz-
pontjába került. Magam is ekkor 
kezdtem behatóbban foglalkozni az 
egykori helyi értelmiséggel, adattárat 
alakítottam ki. Ezzel nem csupán a 
helyi kutatókat segíthettem, de a Ro-
mániai Magyar Irodalmi Lexikon he-
lyi munkatársaként adatokkal, szócik-
kekkel a kiadvány szerkesztőségét is. 
Utólag is megállapítható, nem irány-
elvek, elképzelések, hanem a szükség 
diktálta feladatok mentén kellett dol-
goznom.

– A székelyudvarhelyi Tudomá-
nyos Könyvtár számos értékes kiad-
ványt, kéziratot őriz. A könyvtárban 

„A szükség diktálta feladatok mentén kellett dolgoznom…”
Kolumbán Zsuzsánna beszélgetése Hubbes Évával,

a székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár nyugalmazott könyvtárosával
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majd főkönyvtárosa.
Kutatási területe: a XVI–XIX. század művelődés- és helytörténete, a nevezett 
időszakhoz köthető neves személyiségek élete és tevékenysége, 
Székelyudvarhely jeles személyiségei, az udvarhelyi sajtó és nyomdák 
története, a Tudományos Könyvtár története és értékei.
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található ritkaságok befolyásolták 
tevékenységét?

– Valójában ezek érdekeltek iga-
zán, de az előbb mondottak alapján is 
következtethető, hogy csak később 
foglalkozhattam velük. Érdekes, hogy 
a velük való munkát is a szükséglet 
határozta meg. Jakó professzoron ke-
resztül kértek fel a Széchényi Könyv-
tártól, hogy a Szabó Károly összeál-
lította Régi Magyar Könyvtár alapján 
azonosítsam és egészítsem ki a kor-
szerűbb kívánalmaknak megfelelően 
a Székelyudvarhelyen fellelhető, a há-
ború után megmaradt régi magyar 
könyvek listáját. Közölt adataim a 
Régi Magyarországi Nyomtatványok 
köteteiben láttak napvilágot. Több 
könyvünkről kiderült, hogy a II. vi-
lágháború pusztításai nyomán uni-
kum lett, de nekünk is voltak vesz-
teségeink.

A 70-es évek közepétől országos 
szinten megkezdődött a nemzeti mű-
kincsek – ide tartoztak a régi könyvek 
és kéziratok – számbavétele és fel-
dolgozása a múzeumoknál, könyvtá-
raknál, egyházaknál, sőt magánsze-
mélyeknél is. Természetesen ez érin-
tett minket is. Számítógépes feldol-
gozásra (ez a bukaresti központban 
történt) előkészítve kellett törzsla-
poznunk a könyveket, kéziratokat. 
Bár ez fáradságos, aprólékos munka 
volt, a lapról lapra történő átvizs-
gálása a könyveknek sok mindenre 
ráirányította a figyelmem, pl. bejegy-
zésekre, az egykori tulajdonosokra. 
Hozzá is kezdtem gyűjteni az anyagot 
egy később összeállítandó possessor 
katalógushoz. Ez a munka vezetett a 
Bod Péter könyvtárával való foglalko-
záshoz, erre vonatkozó tanulmányom 
megírásához.

– Számos írása tanúsítja, hogy 
folyamatos kutatómunkát végzett és 
végez. Hogyan tudta összeegyeztetni 
napi tevékenységét a kutatásokkal?

– Kérdésében rejlik a válasz is, a 
folyamatosság, a napi munka adta le-
hetőség kihasználása az adatgyűj-
tésre, az állandó cédulázás. Ezt tettem 
a helyi sajtó számbavételénél, minden 
hasznosítható adatot – főleg helytör-
ténetit – gyűjtöttem, majd ezeket cél-
szerűen kutattam is. A korábbi pél-

dánál maradva, a sajtótörténeti adatok 
mellett a helyi nyomdák adataira buk-
kanva, nemcsak a periodikára, hanem 
más helyi kiadványokra is figyeltem. 
Így állt össze a nyomdatörténeti anya-
gom.

Összegezve a választ, a minden-
napi munkavégzés segített a kutatás-
ban, adatgyűjtésben, de a feldolgozás-
ra és közlésre jórészt nyugdíjba vonu-
lásomat követően kerülhetett sor.

– Melyek a fontosabb érdeklődési 
területei?

– Elsősorban a XVI–XIX. század 
művelődés- és helytörténete, a neve-
zett időszakhoz köthető neves sze-
mélyiségek (Vásárhelyi Gergely, Bod 
Péter, Árva Bethlen Kata és Orbán 
Balázs) élete és tevékenysége, de ér-
dekeltek a város egykori jeles tanárai 
és értelmisége is. Behatóbban foglal-
koztam az ásványtanos Benkő Fe-
renccel, az udvarhelyi sajtó és nyom-
dák történetével és természetesen a 
Tudományos Könyvtár történetével, 
értékeivel. Most csak azokat soroltam 
fel, amelyeknek fehéren-feketén nyo-
ma is maradt, de vannak abbahagyott 
további témáim is.

– Egy ember életében minden ki-
advány, minden megjelent írás fontos 
esemény. Melyek a fontosabb mun-
kái?

– Mindössze két könyvem jelent 
meg, természetesen ezek a legfon-
tosabbak. De néhány tanulmányom, 
terjedelmesebb cikkem is, amelyekre 
a visszajelzés is elismerő volt, öröm-
mel töltött el.

Első könyvem, amelynek anya-
gára többször is utaltam, 1998-ban 
Székelyudvarhelyen jelent meg Szé-
kelyudvarhely egykori nyomdái és ki-
adványaik címmel. A könyv szintézis, 
tulajdonképpen szerettem volna job-
ban kibontani később, de ez elmaradt. 
A függeléke, mely a kiadványok jegy-
zékét tartalmazza, sokak számára el-
igazító, a kutatásban felhasználható.

Az erdélyi és magyar peregrináció 
kérdését is érintő, a neves mineraló-
gussal foglalkozó könyvem: Benkő 
Ferenc egyetemjárása a rudabányai 
Érc- és Ásványbányászati Múzeum 
kiadásában jelent meg 2004-ben. 
Tulajdonképpen Benkő Ferenc kéz-

iratos peregrinációs albumának a köz-
lése, ami kiegészül életének, külföldi 
tanulmányútjának és munkásságának 
jellemzésével. A kéziratot az egykori 
katolikus gimnázium régi könyvál-
lománya átvételekor fedeztem fel. 
Könyvtároskodásom idején kevésbé 
tudtam vele foglalkozni, mivel fel-
dolgozása igen időigényes volt, de 
nyugdíjasként már volt időm búvár-
kodni Nagyenyeden, Marosvásár-
helyen, Szegeden és az Országos Szé-
chényi Könyvtárban, majd az anyagot 
a Földtani Intézet támogatásával 
megjelentetni.

Tanulmányaim közül a legsike-
rültebbnek a Bod Péter egykori könyv-
tára és annak maradékai Székelyud-
varhelyen című írásomat tartom, 
amely megjelent a sepsiszentgyörgyi 
Acta–2000-ben és Budapesten is 
(2004), a Bod Péter, a historia littera-
ria művelője című tanulmánykö-
tetben. Egy kisebb tanulmányom a 
Művelődés folyóirat Könyvtár mel-
lékletében jelent meg 1979-ben Gon-
dolatok a könyvtárban Orbán Ba-
lázsról címmel, mely szelektív, sze-
mélyi bibliográfiát is tartalmaz.

– Milyen tervei vannak?

– Több elkezdett munkám maradt 
abba, de megvalósítható terveim már 
nincsenek. A látásom és koncentrá-
ciós képességem gyengülése, vala-
mint a korom miatt komolyabb mun-
kára nem vállalkozom.
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– 1961-től a székelyudvarhelyi 
Tudományos Könyvtár szakképzett 
könyvtárosaként tevékenykedett. 
Hogyan lett könyvtáros?

– Pályakezdésem korábbra, 1956-
ra datálódik. A Bolyai Tudomány-
egyetem történelem szakának elvég-
zését követően kerültem muzeoló-
gusként a székelyudvarhelyi Rajoni 
Múzeumhoz. Valójában régész szeret-
tem volna lenni, ezért csatlakoztam az 
egyetem első évében Ferenczi István 
régész csoportjához, jártam fakultatív 
múzeumi gyakorlatra, s vettem részt 
régészeti terepbejárásokon, ásatáso-
kon. Harmadéves egyetemista vol-
tam, amikor a történeti segédtudomá-
nyokat előadó Jakó Zsigmond biztatá-
sára felmerült a levéltárhoz kerülésem 
is, ezért a szintén nem kötelező közép-
kori latinra és levéltári gyakorlatra is 
jártam. Egy félévben könyvtártant is 
hallgattunk Jordáky Lajostól, de az 
csak az Egyetemes Tizedes Osztályo-
zás alapismérveire korlátozódott, mi-
vel szabad szellemű professzorunk 
engedett kéréseinknek, előadásain in-
kább színház-, irodalom- és művelő-
déstörténeti kérdésekről beszélt. Ezek 
alapján nem mondhatom, hogy szak-
képzett könyvtárosként kerültem a 
Tudományos Könyvtárhoz, és valójá-
ban szándékomban sem állt a könyv-
tárhoz kerülés.

Alkalmazásom előzménye, hogy 
1959-ben muzeológusi tevékenysé-
gem megszakadt édesapám miatt, aki 
56-os politikai elítélt volt. A tanügybe, 
a bögözi általános iskolába helyeztek 

át. Ma sem érthető számomra, hogy 
miért tekintettek megbízhatóbbnak ta-
nárként. Amint már említettem, az 
egyetemen nem oktatói, inkább kuta-
tói pályára készültem. 1961-ben, mi-
kor az egykori kollégiumi könyvtár 
státust nyervén Dokumentációs 
Könyvtárként elindult, történelem 
vagy magyar szakos tanárt kerestek. 
Ekkor Jakó professzor biztatására és 
támogatásával elnyertem a könyvtá-
rosi állást.

Nem volt ismeretlen számomra a 
könyvtár. Még muzeológusként tevé-
kenykedtem 1958-ban, amikor a Bo-
lyai Tudományegyetem az akkor már 
beszüntetett Erdélyi Múzeum Egye-
sület vándorgyűlései felelevenítését 
célzó rendezvényre készült Székely-
udvarhelyen, egy kiállítást tervezve a 
kollégiumi könyvtár ritkaságaiból. 
Mivel a szervezésbe a múzeum is 
betársult, feladatom volt a forgató-
könyv összeállítása, a kiállítás 
rendezése. Segítségemre volt a 
múzeum igazgatója, Ferenczi Géza és 
a Pedagógiai Líceum történelem sza-
kos tanárai. Hozadéka is volt ennek a 
munkának: A székelyudvarhelyi peda-
gógiai iskola könyvtárának ritkaságai 
és érdekességei címmel megjelent 
első terjedelmesebb újságcikkem a 
marosvásárhelyi Vörös Zászlóban.

– Milyen irányelvek vezényelték 
munkája során?

– Mivel országos szinten nem lé-
tezett a műemlék jellegű, nálunk do-
kumentációsnak hívott könyvtárak 

számára működési szabályzat, tájé-
kozódnom kellett – felsőbb utasításra 
– a hasonló könyvtáraknál. Minden-
hol másként, főleg a helyi igényeknek 
megfelelően működtek, így magam 
kellett meghatároznom a működési 
elveket, feladatokat. Nem volt a 
könyvtárnak elfogadható leltára és 
katalógusa, ennek pótlása volt az 
elsődleges feladatom. A kezdetektől 
jöttek kutatók Kolozsvárról, Maros-
vásárhelyről, de természetesen a helyi 
érdeklődők is jelen voltak. Az általuk 
elvártak határozták meg munkámat, 
és soha nem az engemet valójában ér-
deklő dolgok. Minthogy a helytörté-
net iránt volt érdeklődés, s főleg az 
egykori helyi sajtó információi iránt 
volt „kereslet”, példaként említem, 
hogy jómagam sem ismertem az ud-
varhelyi időszaki sajtót, ezeket kellett 
elsődlegesen feltérképeznem. Kuta-
kodtam Kolozsváron, Marosvásár-
helyen és közvetetten a Széchényi 
Könyvtárban. Ennek eredményeként 
született meg 1970-ben, a Könyvtári 
Szemlében napvilágot látott sajtóta-
nulmányom.

Újabb feladatok elé állítottak nagy 
múltra visszatekintő középiskoláink: 
a volt katolikus gimnázium 375 éves 
(1968-ban), a református kollégium 
300 éves (1970-ben) fennállásnak ün-
nepe. A dokumentációhoz, az elő-
adásokhoz és kiállításokhoz a szük-
séges adatokat, irodalmat a könyvtár 
biztosította. Az iskolák jeles tanárai-
nak munkássága is a figyelem köz-
pontjába került. Magam is ekkor 
kezdtem behatóbban foglalkozni az 
egykori helyi értelmiséggel, adattárat 
alakítottam ki. Ezzel nem csupán a 
helyi kutatókat segíthettem, de a Ro-
mániai Magyar Irodalmi Lexikon he-
lyi munkatársaként adatokkal, szócik-
kekkel a kiadvány szerkesztőségét is. 
Utólag is megállapítható, nem irány-
elvek, elképzelések, hanem a szükség 
diktálta feladatok mentén kellett dol-
goznom.

– A székelyudvarhelyi Tudomá-
nyos Könyvtár számos értékes kiad-
ványt, kéziratot őriz. A könyvtárban 

„A szükség diktálta feladatok mentén kellett dolgoznom…”
Kolumbán Zsuzsánna beszélgetése Hubbes Évával,
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található ritkaságok befolyásolták 
tevékenységét?

– Valójában ezek érdekeltek iga-
zán, de az előbb mondottak alapján is 
következtethető, hogy csak később 
foglalkozhattam velük. Érdekes, hogy 
a velük való munkát is a szükséglet 
határozta meg. Jakó professzoron ke-
resztül kértek fel a Széchényi Könyv-
tártól, hogy a Szabó Károly összeál-
lította Régi Magyar Könyvtár alapján 
azonosítsam és egészítsem ki a kor-
szerűbb kívánalmaknak megfelelően 
a Székelyudvarhelyen fellelhető, a há-
ború után megmaradt régi magyar 
könyvek listáját. Közölt adataim a 
Régi Magyarországi Nyomtatványok 
köteteiben láttak napvilágot. Több 
könyvünkről kiderült, hogy a II. vi-
lágháború pusztításai nyomán uni-
kum lett, de nekünk is voltak vesz-
teségeink.

A 70-es évek közepétől országos 
szinten megkezdődött a nemzeti mű-
kincsek – ide tartoztak a régi könyvek 
és kéziratok – számbavétele és fel-
dolgozása a múzeumoknál, könyvtá-
raknál, egyházaknál, sőt magánsze-
mélyeknél is. Természetesen ez érin-
tett minket is. Számítógépes feldol-
gozásra (ez a bukaresti központban 
történt) előkészítve kellett törzsla-
poznunk a könyveket, kéziratokat. 
Bár ez fáradságos, aprólékos munka 
volt, a lapról lapra történő átvizs-
gálása a könyveknek sok mindenre 
ráirányította a figyelmem, pl. bejegy-
zésekre, az egykori tulajdonosokra. 
Hozzá is kezdtem gyűjteni az anyagot 
egy később összeállítandó possessor 
katalógushoz. Ez a munka vezetett a 
Bod Péter könyvtárával való foglalko-
záshoz, erre vonatkozó tanulmányom 
megírásához.

– Számos írása tanúsítja, hogy 
folyamatos kutatómunkát végzett és 
végez. Hogyan tudta összeegyeztetni 
napi tevékenységét a kutatásokkal?

– Kérdésében rejlik a válasz is, a 
folyamatosság, a napi munka adta le-
hetőség kihasználása az adatgyűj-
tésre, az állandó cédulázás. Ezt tettem 
a helyi sajtó számbavételénél, minden 
hasznosítható adatot – főleg helytör-
ténetit – gyűjtöttem, majd ezeket cél-
szerűen kutattam is. A korábbi pél-

dánál maradva, a sajtótörténeti adatok 
mellett a helyi nyomdák adataira buk-
kanva, nemcsak a periodikára, hanem 
más helyi kiadványokra is figyeltem. 
Így állt össze a nyomdatörténeti anya-
gom.

Összegezve a választ, a minden-
napi munkavégzés segített a kutatás-
ban, adatgyűjtésben, de a feldolgozás-
ra és közlésre jórészt nyugdíjba vonu-
lásomat követően kerülhetett sor.

– Melyek a fontosabb érdeklődési 
területei?

– Elsősorban a XVI–XIX. század 
művelődés- és helytörténete, a neve-
zett időszakhoz köthető neves sze-
mélyiségek (Vásárhelyi Gergely, Bod 
Péter, Árva Bethlen Kata és Orbán 
Balázs) élete és tevékenysége, de ér-
dekeltek a város egykori jeles tanárai 
és értelmisége is. Behatóbban foglal-
koztam az ásványtanos Benkő Fe-
renccel, az udvarhelyi sajtó és nyom-
dák történetével és természetesen a 
Tudományos Könyvtár történetével, 
értékeivel. Most csak azokat soroltam 
fel, amelyeknek fehéren-feketén nyo-
ma is maradt, de vannak abbahagyott 
további témáim is.

– Egy ember életében minden ki-
advány, minden megjelent írás fontos 
esemény. Melyek a fontosabb mun-
kái?

– Mindössze két könyvem jelent 
meg, természetesen ezek a legfon-
tosabbak. De néhány tanulmányom, 
terjedelmesebb cikkem is, amelyekre 
a visszajelzés is elismerő volt, öröm-
mel töltött el.

Első könyvem, amelynek anya-
gára többször is utaltam, 1998-ban 
Székelyudvarhelyen jelent meg Szé-
kelyudvarhely egykori nyomdái és ki-
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Megkérdeztük
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Nagyernye

„Szenvedés az élet, öröm kevés 
vagyon,
És az élet mellet sok a bánat 
nagyon.”

Szakács Ferenc (1833–1917) sírköve 
a falu szőlősében (1917)

„Itt nyugszik három testvér,
Kiknek szívek már nem ver.
Csipor János, Kata, Eszter,
Kiket e gyászos sír föd el.
Szülők, köztetek nem vagyunk,
Az angyalok közt vigadunk...”

Síremlék a köztemetőben (1901)

Sáromberke

„Meg nem mentheténk a sírnak
Gyász éjétől tégedet.
Mint homály nélküli tükör,
Összetörvén életed.

De erényid gyöngyfüzérét,
Ezt nem adjuk oda mi.
Ezt szabad szeretteidnek
Egymás közt megosztani.”

Garda Mártonné, Kis Anna ev. ref. 
papné sírköve a Teleki család 
kriptája mellett (1858)

Székelykál

„Jó volt, gyanúsakat róla
Még a rágalom se szólt.
Lelke, mint a hattyú tolla,
Oly fehér, oly tiszta volt.

Tán azért szállt oly messze,
Hagyva gyászt, fájdalmat itt.
Nehogy a föld beszennyezze
Lelkének szép álmait.”

A 17 évesen elhunyt Nagy Gizella 
sírköve (1883)

„Hervad, ami virágzik,
A sors így játszik.

A sors biztat, míg elejt,
Azután végképp felejt.
Nagy Anna bús emléke,
Íme gyászos nefelejcs,
Ki 26 évet élt.
Érzékeny, itt könnyet ejts,
1835-be esett a halál tőrébe.

Életünk képe ez nefelejcs,
Ember, int e nefelejcs.”

Fiatal nő sírjele (1835 körül)

„N. Kun Ianos, nekem az Isten az 
nyomorult
Venseget meg adta ernem hetven ot 
estendom.
Nem sokara el hoza hatam, testemet 
temetni
Regi meg holt nemzetim es 
gyermekim kozibe.
Az kali templomba maradekimnak 
emlekezetire
Cinatatam ez koporso kovet anno 
1647.
Atkozott legen az ki tetemunket 
kihania.”

Koporsókő a székelykáli katolikus 
templomban (1647)

Marosvásárhely

„Könnyet, könnyet e hideg sírkőre,
Könnyet, mit a fájdalom terem.
Szólj te kő, az ő nevének őre,
Kit takar e gyászos sírverem.

Kihalt reményt, szép letört virágot,
Ki szeretett és keblében az erény 
világlott.”

Kopfrom Lujza sírjele a katolikus 
temetőben (1862)

„Állj meg itt, élő, tekints e sírkőre...”
Sírversek nyomában

Marosvásárhely környékén
2005 nyarán sírversek után kutattam, több mint 30 temetőt jártam be. 

Sikerült összegyűjtenem közel ötvenet. Sok életbölcsességet és igazságot rej-
tenek magukban ezek a versek. Tartalmuk elgondolkodtató, szomorú szépsé-
gükből okulnivalót is leszűrhetünk. Ma már nehéz kideríteni, kik lehettek a 
szerzők. Papok, kántorok, hozzátartozók, sírkőfaragók? Nem tudhatjuk! Már 
sok helyen kiolvashatatlanok a szövegek, vagy a kő igényelne alaposabb tisz-
togatást.

Az Örökségünk 2009. évi 4. számában székesi (Maros megye) feliratokat 
ismertettünk, most az újonnan gyűjtöttekből válogattam néhányat a folyóirat 
olvasói számára.

A Csipor testvérek síremléke
a nagyernyei köztemetőben
A szerző felvételei

Kopfrom Lujza síremléke
Marosvásárhelyen
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Csíkfalva

„Te itt járó, tekints e gyászos sírkőre
Mint a mulandóság gyászos 
tükörére.
Incze Albert alszom itt csendesen,
Huszonegy évekig futottam 
pályámat.
Ekkor nagy égés lőn, öszve égett 
testem,
Mely által a halál örvényébe estem.
Kilenc nap vívta a halál életem várát,
1895. május 4-én fizettem le árát.”

Sírkő az unitárius temetőben (1895)

Jobbágyfalva

„Halandó ki itt eljársz, e sírkőre 
tekints,
Haláltól nem ment meg sem 
boldogság, sem kincs.”

Gulácsi János síremléke (1935)

„Tavasz virulásán hervadt el életem,
Mikor mindenben boldogságom 
leltem.
Nem boldogság, halál jött érettem,
Bár élni akartam, e sír lett 
lakhelyem,
Ahol örök álmom pihenem 
csendesen.”

A 22 évesen elhunyt Fazakas Miklós 
sírjele (1943)

Csittszentiván

„Ó te vándor, tekints erre,
Ere a gyászos temetőre,
Mert itt nyugszik egy árva, kinek
18 éves korába történt halála.
Szentiványi Szernagy utca,
Vargha Eszti nem tapodja,
Mert a halál elragadta,
A sötét föld befogadta...”

Vargha Eszter sírköve (1910)

„Édesanyám, ki sok jót tettél velem,
A sors nem engedte, hogy legyek 
örömöd,
Beteljék bennem minden jó 
reményed.
Ne sírj édesanyám, engem ne sírass,
Nincs örök elvállás,

Lesz még találkozás.
Ha itt a földön nem,
A Jézusnál, a menyben fenn...”

A 24 évesen elhunyt Veres Sándor 
síremléke (1910)

Nyárádremete

„Ezen sírkereszt jelzi nekem,
Hogy eltelt az én földi életem.
Kacsó Imre volt a nevem,
Aki 25 évet éltem,
A hazáért megszenvedtem.
Nyugszok a zsolnai temetőben.
Mh. 1918. május 5-én.”

Az I. világháborúban hősi halált halt 
katona síremléke

Erdőcsinád

„[Ti, egy?] kenyéren élők, holtakkal 
előre beszélők,
Halljatok erre jövet szólani néma 
követ,
Kit ez a kőbolt ide zárt, Szutsaki 
Ferencz volt.
Míg felemelve vala sátora fája,
[?] igaz vérből, kit nemzett régi 
gyökérből,
Melyet az anya, vitéz Kristina vére 
tetéz,
Sombori házból vett Ágnest [?]”

Nemes Szucsáki Ferenc patrónus 
nagyon kopott síremléke (a XIX. 
század eleje)

Körtvélyfája

„E síremlék Szabó Józsefnek, aki 
hősiesen
Harcolt a magyar hazáért.
Haza már ne várjatok, ott nyugszok 
én Szerbiában,
Bileki magaslaton vagyok én 
eltemetve.
Ott lett a halálom, 24 évet töltöttem,
Legszebb koromban elestem.
Megszenvedtem a hazáért, hazának 
védelméért.
Elhagytam jó szüleimet, Szabó 
Mihály édesapám,
Molnár Anna édesanyám, én 
egyetlen fiak voltam.

Már én tőlük elbúcsúztam, értek hősi 
halált haltam.
1914-ik év szept. 20-án történt a 
halálom.”

Az I. világháborúban hősi halált halt 
katona síremléke

E könnycseppekből szőtt versek 
örökségünk részét képezik. Ezért úgy 
gondolom, megőrizni, megmenteni, 
továbbadni őket becsületbeli köteles-
ségünk. A régi sírjelek megkeresése, 
kiemelése, restaurálása, újraállítása 
vagy sírkőmúzeumban való elhelye-
zése sürgős feladat, mert sajnos na-
ponta tűnnek el temetőinkből őseink 
emlékei. Bozót, föld takarja őket el, 
tolvajok lopják el újrahasznosítás cél-
jával, vagy vandál kezek törik szét 
múltunk jeleit.

„Utazó, jövel hát e sírnak szélére,
Hullass bár egy könnyet hideg 

tetemére,
Mert néked is ez lesz jutalmul 

béred,
Midőn élted végső határát eléred.”

Marosvásárhelyi református temető 
(1800)

Nemes Gyula

Garda Mártonné sírköve
a Teleki család kriptája mellett
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Nagyernye

„Szenvedés az élet, öröm kevés 
vagyon,
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nagyon.”
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Az angyalok közt vigadunk...”

Síremlék a köztemetőben (1901)

Sáromberke
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Gyász éjétől tégedet.
Mint homály nélküli tükör,
Összetörvén életed.

De erényid gyöngyfüzérét,
Ezt nem adjuk oda mi.
Ezt szabad szeretteidnek
Egymás közt megosztani.”

Garda Mártonné, Kis Anna ev. ref. 
papné sírköve a Teleki család 
kriptája mellett (1858)
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Oly fehér, oly tiszta volt.

Tán azért szállt oly messze,
Hagyva gyászt, fájdalmat itt.
Nehogy a föld beszennyezze
Lelkének szép álmait.”

A 17 évesen elhunyt Nagy Gizella 
sírköve (1883)

„Hervad, ami virágzik,
A sors így játszik.

A sors biztat, míg elejt,
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Ember, int e nefelejcs.”

Fiatal nő sírjele (1835 körül)

„N. Kun Ianos, nekem az Isten az 
nyomorult
Venseget meg adta ernem hetven ot 
estendom.
Nem sokara el hoza hatam, testemet 
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Ki szeretett és keblében az erény 
világlott.”

Kopfrom Lujza sírjele a katolikus 
temetőben (1862)
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Sírversek nyomában
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2005 nyarán sírversek után kutattam, több mint 30 temetőt jártam be. 
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Vargha Eszti nem tapodja,
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Vargha Eszter sírköve (1910)

„Édesanyám, ki sok jót tettél velem,
A sors nem engedte, hogy legyek 
örömöd,
Beteljék bennem minden jó 
reményed.
Ne sírj édesanyám, engem ne sírass,
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A Jézusnál, a menyben fenn...”
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védelméért.
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egyetlen fiak voltam.

Már én tőlük elbúcsúztam, értek hősi 
halált haltam.
1914-ik év szept. 20-án történt a 
halálom.”

Az I. világháborúban hősi halált halt 
katona síremléke

E könnycseppekből szőtt versek 
örökségünk részét képezik. Ezért úgy 
gondolom, megőrizni, megmenteni, 
továbbadni őket becsületbeli köteles-
ségünk. A régi sírjelek megkeresése, 
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emlékei. Bozót, föld takarja őket el, 
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A Benkő Elek és Székely Attila ne-
véhez kötődő, Középkori udvarház és 
nemesség a Székelyföldön címet vi-

1selő kötet  258. oldalán régi, „írott” 
kályhacsempe fényképe látható (lásd 
mellékelt ábránkat). A szerzőpáros 
megállapította: „A ló hasa alatt pen-
tagramma és olvashatatlan felirat” 

2van, keletkezési kora a „16. század”.
A feliratot magam mutattam be 

3egy közleményemben.  A cikkhez 
szükséges adalékokat Székely Attila 
bocsátotta a rendelkezésemre, ismé-
telt köszönetet mondok segítségéért. 
Összefoglalóm a Titkok a rovásírás-

4ban című könyvemben is megjelent.  
Akkor a következőket írtam: „Meg-
adtuk a jelek föltételezett hangérté-
keit, de adósak maradtunk a végleges 
olvasattal.” Most megpróbálkozunk 
az olvasattal is, mivel a szükséges 
történeti adatok birtokában vagyunk. 
Előbb a csempetükör alján levő jel-
sorral foglalkozunk, az olvasat jobb-
ról balra halad.

Az első írásjegy kétpontos ipszi
lon. Latin (magyar) betű, első szöveg
emlékeinkben és az 1500-as évek ele
jén írt kódexekben I és J hangértékű. 
Mi most I-nek minősítjük. A második 
graféma a székely (magyar) rovásírás 
T betűje. Tökéletes mását láthatjuk az 
1501-ben keletkezett csíkszentmik

-
-
-

-

lósi–csíkszentmihályi feliratban, 
mintha ugyanazon kéztől származná
nak. Az olvasat: IT (=itt). A korai ro-
vásemlékekben nem jelölték a más-
salhangzók hosszúságát.

A következő betű már összevont 
jel, három rovásbetűt foglal magába: 
RDI. Elég sokáig a RéDeI, illetve 
eRDeI feloldásokra gondoltunk, de 
rájöttünk a legegyszerűbb, a legvilá-
gosabb és legvalószínűbb jelentésre: 
ReDI, azaz RőDI. A második e vagy ő 
magánhangzó ugratva van. Családne-
vünk történeti adatait Kázmér Miklós 

5
könyvében  találtuk meg: 1453: Rew-
dy Emereh (Kolozsvár), Redy; 1454: 
Redy János; 1513: Petrus Rewdy stb.

A családnév tehát két formában 
fordul elő: Rődi (ew=ő), illetve Redi. 
Eme összevont betűcsoport után nincs 
szóköz, régi rovásfeliratainkban 
gyakoriak az egybeírt szavak.

A következő írásjegyek, az L és az 
A a latin betűkészletből valók, ez két-
ségbevonhatatlan.  És biztosnak lát-
szik az utolsó betű is: rovásírásunk 
úgynevezett mély hangú K betűjével 
azonos.  A három betű tehát a LAK 
szót adja, jelöli a helyet, „ahol vala-
kinek az otthona, állandó szállása 
van”. A felirat tehát így hangzik: ITt 
ReDI (RőDI) LAK. Kisbetűkkel az 
ugratott grafémákat jelöltük. Volt 
olyan  elgondolásunk, hogy az utolsó 
betű esetleg SZ lenne, ezt most mel-
lőzzük.

A ló két hátsó lába között is van 
felirat, az első betű (szintén jobbról 
balra haladva) K hangértékű, az úgy-
nevezett magas hangú K-t adja. Ezt 
két betűből álló ligatúra követi. Első 
látszatra a latin A betűre gondoltunk, 
ezt viszont elvetettük, mivel az alsó 
betűhalmazban levő A más megépíté-
sű, pedig a két felirat minden bi-
zonnyal egyetlen személytől szárma-
zik. Marad a betűk rovásírás jellege.

Olvasat szempontjából két meg-
oldás lehetséges: SZ I vagy T I. Betű-
ugratást feltételezve, a következő 
eredményekhez jutottunk:

1. KeSZI családnév: XV. század: 
Kezi (Bihar m.); 1493: Kezi (Szatmár 
m.); 1555: Kezi István (Kolozsmo-

6nostor).

-

2

3

4

2. KuTI családnév: 1457: Kwthy 
Gergely (Kolozsmonostor); 1550: 
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Petro Kuthy;  1570: Kwthy Antalne.

3. Kati családnév: 1437: Kathi 
(Szatmár m.); 1569: Kathy (Bihar m.); 
1590: Katj András (Udvarhelyszék) 

9stb.
Meglátásunk szerint a KaTI meg-

nevezés állatnévként is számításba 
jöhet.

Muszáj szólnunk arról, hogy a két 
felirat néhány betűjének kormegha-
tározó szerepe van. A kétpontos ipszi-
lon az 1500-as évek elején írt kó-
dexekben gyakori. A XVI. század má-
sodik felében a kolozsvári Heltai-
nyomda termékei nagyban egységesí-
tették a betűhasználatot, így haszná-
lata gyérül. Az Itt szó T-je és a LAK 
szó K-ja a XVI. század eleji emlékek-
ben „divatos” betűknek számítottak. 
A KeSZI szó K betűje hasonló formá-
ban csak a nikolsburgi rovásábécében 
fordul elő, ez pedig az 1400-as évek 
második feléből való. A Dl összevont 
jel közeli két társa a DA és DU liga-
túra, mindkettő megtalálható a bolog-
nai rovásemlékben (XV. század vége). 
És analógiát látunk a SZI és SZN két 
ligatúra között is, az utóbbi a homo-
ródkarácsonyfalvi emlékből való 
(XIII. század eleje, közepe).

Mindezek figyelembe vételével le-
szögezhetjük: a székelykeresztúri 
kályhacsempe két felirata 1500 körül 
keletkezett. Tehát nem módosítunk a 
2000-ben közölt írásunk következte-
tésein. 

Ráduly János

A székelykeresztúri kályhacsempe
két feliratának olvasata

A Benkő Elek és Székely Attila ne-
véhez kötődő, Középkori udvarház és 
nemesség a Székelyföldön címet vi-

1selő kötet  258. oldalán régi, „írott” 
kályhacsempe fényképe látható (lásd 
mellékelt ábránkat). A szerzőpáros 
megállapította: „A ló hasa alatt pen-
tagramma és olvashatatlan felirat” 

2van, keletkezési kora a „16. század”.
A feliratot magam mutattam be 

3egy közleményemben.  A cikkhez 
szükséges adalékokat Székely Attila 
bocsátotta a rendelkezésemre, ismé-
telt köszönetet mondok segítségéért. 
Összefoglalóm a Titkok a rovásírás-

4ban című könyvemben is megjelent.  
Akkor a következőket írtam: „Meg-
adtuk a jelek föltételezett hangérté-
keit, de adósak maradtunk a végleges 
olvasattal.” Most megpróbálkozunk 
az olvasattal is, mivel a szükséges 
történeti adatok birtokában vagyunk. 
Előbb a csempetükör alján levő jel-
sorral foglalkozunk, az olvasat jobb-
ról balra halad.

Az első írásjegy kétpontos ipszi
lon. Latin (magyar) betű, első szöveg
emlékeinkben és az 1500-as évek ele
jén írt kódexekben I és J hangértékű. 
Mi most I-nek minősítjük. A második 
graféma a székely (magyar) rovásírás 
T betűje. Tökéletes mását láthatjuk az 
1501-ben keletkezett csíkszentmik

-
-
-

-

lósi–csíkszentmihályi feliratban, 
mintha ugyanazon kéztől származná
nak. Az olvasat: IT (=itt). A korai ro-
vásemlékekben nem jelölték a más-
salhangzók hosszúságát.

A következő betű már összevont 
jel, három rovásbetűt foglal magába: 
RDI. Elég sokáig a RéDeI, illetve 
eRDeI feloldásokra gondoltunk, de 
rájöttünk a legegyszerűbb, a legvilá-
gosabb és legvalószínűbb jelentésre: 
ReDI, azaz RőDI. A második e vagy ő 
magánhangzó ugratva van. Családne-
vünk történeti adatait Kázmér Miklós 
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6. – 130 éve született Brassóban beth-
lenfalvi Paál Árpád szerkesztő, köz-
író. Tanulmányait Kolozsváron és a 
székelyudvarhelyi Római Katolikus 
Főgimnáziumban végezte (1898), 
Kecskeméten jogakadémiát végzett 
(1903), majd Kolozsváron államtudo-
mányi (1903) és jogtudományi (1905) 
doktorátust szerzett. 1908–1918 kö-
zött Székelyudvarhelyen vármegyei 
főjegyző, 1918 őszén a Károlyi-kor-
mány Udvarhely vármegye alispán-
jává nevezte ki, november 2-án az ak-
kor alakult Székely Nemzeti Tanács 
elnökévé választották. A románok ud-
varhelyi bevonulása (dec. 6) után le-
tartóztatták és hadbíróság elé állí-
tották. Kolozsvárra internálták, ott 
Szellemi Front néven mozgalmat 
szervezett. Székelyudvarhelyi diák-
lapokban verseket közölt, majd 1899-
ben a Kolozsvári Lapok közölte írá-
sait. A polgári radikális Keleti Újság-
ban lehozott cikkei alapján az erdélyi 
magyar újságírás legjelentősebbjei 
közé emelkedett. Közügyekben a va-
lósággal való számvetés, a polgári-ra-
dikális szabadelvűség jellemezte. Hitt 
a jogegyenlőségen alapuló megegye-
zésben, a román demokratikus erők-
kel való szövetkezésben. Kós Károly-
lyal és Zágoni Istvánnal közösen ad-
ták ki a Kiáltó szó c. röpiratot (ő írta a 
harmadik, A politikai aktivitás rend-
szere c. tanulmányt). A Napkelet, az 
Újság, 1932-től az Erdélyi Lapok fő-
szerkesztője, a Keleti Újság munka-
társa volt, az Erdélyi Szépmíves Céh 
alapító tagja (1924), a Kemény Zsig-
mond Társaság tagjává választotta. 
Közölt a Pásztortűz, a Magyar Ki-
sebbség, az Erdélyi Fiatalok, az Er-
délyi Iskola, a Szilágyság, a Szamos, a 
Temesvári Hírlap c. lapokban. 1927– 
1931 között Szatmár megye parla-
menti képviselője, kidolgozta a ki-
sebbségi magyarság közművelődési 
önkormányzatára vonatkozó törvény-
tervezetét. A bécsi döntés után be-
hívott képviselőként a Magyar Or-
szággyűlés tagja lett. Kéziratait és 
levelezését a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum őrzi. Önálló munkái: 

Szellemi művelődésünk jövője (Szé-
kelyudvarhely, 1907); Törvény a szé-
kely közületek közművelődési önkor-
mányzatáról a Párizsban 1919. de-
cember 19-én kötött nemzetközi szer-
ződés 11. cikke alapján (Kv., 1931); 
Emlékezések Kölcsey Ferencre (Bras-
só, 1939); Józseffalva (Helyszíni je-
lentés a bukovinai magyar község 
helyzetéről a tűzvész után. Kv., 1939). 
1944. szeptember 14-én halt meg 
Nagyváradon.
10. – 130 éve született Héjjasfalván 
Adorjáni Zoltán író, népművelő, 
szerkesztő (megh. 1933. okt. 28., 
Ákosfalva). Kötetei: Az első lépés 
(1909), Temetési énekek (1914 és 
1923). 
11. – 170 éve született Újszékelyen 
Révay Pál író, református lelkész 
(meghalt Sepsiszentgyörgy, 1903. 
június 3.).
12. – 75 éve született Dicsőszent-
mártonban Katona Ádám tanár, iro-
dalom- és művelődéstörténész, szer-
kesztő, közíró, politikus. Udvarhe-
lyen érettségizett, dolgozott az udvar-
helyi múzeumban, Udvarhelyen és 
környékbeli falvakban tanított. 1989 
decemberétől politikai szerepet 
vállalt.
19. – 105 éve halt meg Bartha Miklós 
politikus, publicista, író Budapesten. 
1848. nov. 14-én született Rugon-

falván. Az udvarhelyi Református 
Kollégium elvégzése után jogot tanult 
Budapesten, 1872-től Udvarhely vár-
megye első aljegyzője volt, és 1873-
tól hosszabb ideig (megszakításokkal 
egészen haláláig) függetlenségi párti 
országgyűlési képviselő, a szabadelvű 
párti kormányok konzervatív ellenzé-
kének vezére. Főmunkatársa volt az 
1873-ban indult udvarhelyi Baloldal 
című lapnak. 1880-ban indította Ko-
lozsváron az Ellenzék című politikai 
lapot, Erdély legnagyobb hatású po-
litikai napilapját. Cikksorozata hatá-
sára jött létre 1885-ben az Erdélyrészi 
Magyar Közművelődési Egyesület. 
Budapestre költözött, Ugron Gáborral 
pártot alapított. A Magyar Hírlap, a 
Magyarország állandó vezércikkírója 
volt. 1901-ben kilépett az Ugron-párt-
ból, lemondva az elnöki tisztségről, 
majd 1904-ben belépett a Független-
ségi és 48-as pártba. Melanie és A 
feleség c. drámáit bemutatta a Kolozs-
vári Nemzeti Színház és a Vígszínház. 
Olaszhonban és Franciaországban tett 
utazásáról színes útirajzokban szá-
molt be, Kazár földön címmel önálló 
kötetet adott ki tárcáiból. Politikai cik-
keket közölt. Tagja volt a Petőfi tár-
saságnak. Munkái: Hangulatok (tár-
cák, 1897), Melanie (dráma, Bp., 
1888), Kazárföldön (útirajz, Bp., 
1901), Feleség (dráma, 1902), Össze-
gyűjtött munkái (1908–13, hat kötet-
ben). 1925-ben alakult a nevét viselő 
társaság. Szülőfalujában 2008-ban, a 
falunapok alkalmával bronz mell-
szobrát (képünkön) leplezték le. 
22. – 90 évvel ezelőtt halt meg Szé-
kelyudvarhelyen Fülöp Áron költő 
(szül. 1861. márc. 15., Felsőboldog-
falva). Udvarhelyen járt középisko-
lába a Református Kollégiumban. 
Budapesten végzett egyetemet. Ma-
gyar irodalmat és latin nyelvet taní-
tott; 1893-tól a Szatmári Hírlapot 
szerkesztette, 1896-tól a magyar kép-
viselőház könyvtárának munkatársa, 
1911–16 között igazgatója volt. A 
hun–magyar mondakört feldolgozó 
eposzának címe Attila fiai. 
22. – 60 éve született Székelyudvar-
helyen Fekete B. Zoltán újságíró, 
1990–91-ben az első magyar nyelvű 
sportlap, 1991-től az Udvarhelyi Hír-
adó munkatársa.
22. – 20 éve halt meg Marosvásár-
helyen Kovács György író, publicista 

Udvarhelyszéki helyismereti évfordulók
2010. október–december

Bartha Miklós szobra

Évfordulóink



28

A Benkő Elek és Székely Attila ne-
véhez kötődő, Középkori udvarház és 
nemesség a Székelyföldön címet vi-

1selő kötet  258. oldalán régi, „írott” 
kályhacsempe fényképe látható (lásd 
mellékelt ábránkat). A szerzőpáros 
megállapította: „A ló hasa alatt pen-
tagramma és olvashatatlan felirat” 

2van, keletkezési kora a „16. század”.
A feliratot magam mutattam be 

3egy közleményemben.  A cikkhez 
szükséges adalékokat Székely Attila 
bocsátotta a rendelkezésemre, ismé-
telt köszönetet mondok segítségéért. 
Összefoglalóm a Titkok a rovásírás-

4ban című könyvemben is megjelent.  
Akkor a következőket írtam: „Meg-
adtuk a jelek föltételezett hangérté-
keit, de adósak maradtunk a végleges 
olvasattal.” Most megpróbálkozunk 
az olvasattal is, mivel a szükséges 
történeti adatok birtokában vagyunk. 
Előbb a csempetükör alján levő jel-
sorral foglalkozunk, az olvasat jobb-
ról balra halad.

Az első írásjegy kétpontos ipszi
lon. Latin (magyar) betű, első szöveg
emlékeinkben és az 1500-as évek ele
jén írt kódexekben I és J hangértékű. 
Mi most I-nek minősítjük. A második 
graféma a székely (magyar) rovásírás 
T betűje. Tökéletes mását láthatjuk az 
1501-ben keletkezett csíkszentmik

-
-
-

-

lósi–csíkszentmihályi feliratban, 
mintha ugyanazon kéztől származná
nak. Az olvasat: IT (=itt). A korai ro-
vásemlékekben nem jelölték a más-
salhangzók hosszúságát.

A következő betű már összevont 
jel, három rovásbetűt foglal magába: 
RDI. Elég sokáig a RéDeI, illetve 
eRDeI feloldásokra gondoltunk, de 
rájöttünk a legegyszerűbb, a legvilá-
gosabb és legvalószínűbb jelentésre: 
ReDI, azaz RőDI. A második e vagy ő 
magánhangzó ugratva van. Családne-
vünk történeti adatait Kázmér Miklós 

5
könyvében  találtuk meg: 1453: Rew-
dy Emereh (Kolozsvár), Redy; 1454: 
Redy János; 1513: Petrus Rewdy stb.

A családnév tehát két formában 
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A következő írásjegyek, az L és az 
A a latin betűkészletből valók, ez két-
ségbevonhatatlan.  És biztosnak lát-
szik az utolsó betű is: rovásírásunk 
úgynevezett mély hangú K betűjével 
azonos.  A három betű tehát a LAK 
szót adja, jelöli a helyet, „ahol vala-
kinek az otthona, állandó szállása 
van”. A felirat tehát így hangzik: ITt 
ReDI (RőDI) LAK. Kisbetűkkel az 
ugratott grafémákat jelöltük. Volt 
olyan  elgondolásunk, hogy az utolsó 
betű esetleg SZ lenne, ezt most mel-
lőzzük.

A ló két hátsó lába között is van 
felirat, az első betű (szintén jobbról 
balra haladva) K hangértékű, az úgy-
nevezett magas hangú K-t adja. Ezt 
két betűből álló ligatúra követi. Első 
látszatra a latin A betűre gondoltunk, 
ezt viszont elvetettük, mivel az alsó 
betűhalmazban levő A más megépíté-
sű, pedig a két felirat minden bi-
zonnyal egyetlen személytől szárma-
zik. Marad a betűk rovásírás jellege.

Olvasat szempontjából két meg-
oldás lehetséges: SZ I vagy T I. Betű-
ugratást feltételezve, a következő 
eredményekhez jutottunk:

1. KeSZI családnév: XV. század: 
Kezi (Bihar m.); 1493: Kezi (Szatmár 
m.); 1555: Kezi István (Kolozsmo-

6nostor).

-

2

3

4

2. KuTI családnév: 1457: Kwthy 
Gergely (Kolozsmonostor); 1550: 

7 8
Petro Kuthy;  1570: Kwthy Antalne.

3. Kati családnév: 1437: Kathi 
(Szatmár m.); 1569: Kathy (Bihar m.); 
1590: Katj András (Udvarhelyszék) 

9stb.
Meglátásunk szerint a KaTI meg-

nevezés állatnévként is számításba 
jöhet.

Muszáj szólnunk arról, hogy a két 
felirat néhány betűjének kormegha-
tározó szerepe van. A kétpontos ipszi-
lon az 1500-as évek elején írt kó-
dexekben gyakori. A XVI. század má-
sodik felében a kolozsvári Heltai-
nyomda termékei nagyban egységesí-
tették a betűhasználatot, így haszná-
lata gyérül. Az Itt szó T-je és a LAK 
szó K-ja a XVI. század eleji emlékek-
ben „divatos” betűknek számítottak. 
A KeSZI szó K betűje hasonló formá-
ban csak a nikolsburgi rovásábécében 
fordul elő, ez pedig az 1400-as évek 
második feléből való. A Dl összevont 
jel közeli két társa a DA és DU liga-
túra, mindkettő megtalálható a bolog-
nai rovásemlékben (XV. század vége). 
És analógiát látunk a SZI és SZN két 
ligatúra között is, az utóbbi a homo-
ródkarácsonyfalvi emlékből való 
(XIII. század eleje, közepe).

Mindezek figyelembe vételével le-
szögezhetjük: a székelykeresztúri 
kályhacsempe két felirata 1500 körül 
keletkezett. Tehát nem módosítunk a 
2000-ben közölt írásunk következte-
tésein. 

Ráduly János

A székelykeresztúri kályhacsempe
két feliratának olvasata

A Benkő Elek és Székely Attila ne-
véhez kötődő, Középkori udvarház és 
nemesség a Székelyföldön címet vi-

1selő kötet  258. oldalán régi, „írott” 
kályhacsempe fényképe látható (lásd 
mellékelt ábránkat). A szerzőpáros 
megállapította: „A ló hasa alatt pen-
tagramma és olvashatatlan felirat” 

2van, keletkezési kora a „16. század”.
A feliratot magam mutattam be 

3egy közleményemben.  A cikkhez 
szükséges adalékokat Székely Attila 
bocsátotta a rendelkezésemre, ismé-
telt köszönetet mondok segítségéért. 
Összefoglalóm a Titkok a rovásírás-

4ban című könyvemben is megjelent.  
Akkor a következőket írtam: „Meg-
adtuk a jelek föltételezett hangérté-
keit, de adósak maradtunk a végleges 
olvasattal.” Most megpróbálkozunk 
az olvasattal is, mivel a szükséges 
történeti adatok birtokában vagyunk. 
Előbb a csempetükör alján levő jel-
sorral foglalkozunk, az olvasat jobb-
ról balra halad.

Az első írásjegy kétpontos ipszi
lon. Latin (magyar) betű, első szöveg
emlékeinkben és az 1500-as évek ele
jén írt kódexekben I és J hangértékű. 
Mi most I-nek minősítjük. A második 
graféma a székely (magyar) rovásírás 
T betűje. Tökéletes mását láthatjuk az 
1501-ben keletkezett csíkszentmik

-
-
-

-

lósi–csíkszentmihályi feliratban, 
mintha ugyanazon kéztől származná
nak. Az olvasat: IT (=itt). A korai ro-
vásemlékekben nem jelölték a más-
salhangzók hosszúságát.

A következő betű már összevont 
jel, három rovásbetűt foglal magába: 
RDI. Elég sokáig a RéDeI, illetve 
eRDeI feloldásokra gondoltunk, de 
rájöttünk a legegyszerűbb, a legvilá-
gosabb és legvalószínűbb jelentésre: 
ReDI, azaz RőDI. A második e vagy ő 
magánhangzó ugratva van. Családne-
vünk történeti adatait Kázmér Miklós 

5
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6. – 130 éve született Brassóban beth-
lenfalvi Paál Árpád szerkesztő, köz-
író. Tanulmányait Kolozsváron és a 
székelyudvarhelyi Római Katolikus 
Főgimnáziumban végezte (1898), 
Kecskeméten jogakadémiát végzett 
(1903), majd Kolozsváron államtudo-
mányi (1903) és jogtudományi (1905) 
doktorátust szerzett. 1908–1918 kö-
zött Székelyudvarhelyen vármegyei 
főjegyző, 1918 őszén a Károlyi-kor-
mány Udvarhely vármegye alispán-
jává nevezte ki, november 2-án az ak-
kor alakult Székely Nemzeti Tanács 
elnökévé választották. A románok ud-
varhelyi bevonulása (dec. 6) után le-
tartóztatták és hadbíróság elé állí-
tották. Kolozsvárra internálták, ott 
Szellemi Front néven mozgalmat 
szervezett. Székelyudvarhelyi diák-
lapokban verseket közölt, majd 1899-
ben a Kolozsvári Lapok közölte írá-
sait. A polgári radikális Keleti Újság-
ban lehozott cikkei alapján az erdélyi 
magyar újságírás legjelentősebbjei 
közé emelkedett. Közügyekben a va-
lósággal való számvetés, a polgári-ra-
dikális szabadelvűség jellemezte. Hitt 
a jogegyenlőségen alapuló megegye-
zésben, a román demokratikus erők-
kel való szövetkezésben. Kós Károly-
lyal és Zágoni Istvánnal közösen ad-
ták ki a Kiáltó szó c. röpiratot (ő írta a 
harmadik, A politikai aktivitás rend-
szere c. tanulmányt). A Napkelet, az 
Újság, 1932-től az Erdélyi Lapok fő-
szerkesztője, a Keleti Újság munka-
társa volt, az Erdélyi Szépmíves Céh 
alapító tagja (1924), a Kemény Zsig-
mond Társaság tagjává választotta. 
Közölt a Pásztortűz, a Magyar Ki-
sebbség, az Erdélyi Fiatalok, az Er-
délyi Iskola, a Szilágyság, a Szamos, a 
Temesvári Hírlap c. lapokban. 1927– 
1931 között Szatmár megye parla-
menti képviselője, kidolgozta a ki-
sebbségi magyarság közművelődési 
önkormányzatára vonatkozó törvény-
tervezetét. A bécsi döntés után be-
hívott képviselőként a Magyar Or-
szággyűlés tagja lett. Kéziratait és 
levelezését a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum őrzi. Önálló munkái: 

Szellemi művelődésünk jövője (Szé-
kelyudvarhely, 1907); Törvény a szé-
kely közületek közművelődési önkor-
mányzatáról a Párizsban 1919. de-
cember 19-én kötött nemzetközi szer-
ződés 11. cikke alapján (Kv., 1931); 
Emlékezések Kölcsey Ferencre (Bras-
só, 1939); Józseffalva (Helyszíni je-
lentés a bukovinai magyar község 
helyzetéről a tűzvész után. Kv., 1939). 
1944. szeptember 14-én halt meg 
Nagyváradon.
10. – 130 éve született Héjjasfalván 
Adorjáni Zoltán író, népművelő, 
szerkesztő (megh. 1933. okt. 28., 
Ákosfalva). Kötetei: Az első lépés 
(1909), Temetési énekek (1914 és 
1923). 
11. – 170 éve született Újszékelyen 
Révay Pál író, református lelkész 
(meghalt Sepsiszentgyörgy, 1903. 
június 3.).
12. – 75 éve született Dicsőszent-
mártonban Katona Ádám tanár, iro-
dalom- és művelődéstörténész, szer-
kesztő, közíró, politikus. Udvarhe-
lyen érettségizett, dolgozott az udvar-
helyi múzeumban, Udvarhelyen és 
környékbeli falvakban tanított. 1989 
decemberétől politikai szerepet 
vállalt.
19. – 105 éve halt meg Bartha Miklós 
politikus, publicista, író Budapesten. 
1848. nov. 14-én született Rugon-

falván. Az udvarhelyi Református 
Kollégium elvégzése után jogot tanult 
Budapesten, 1872-től Udvarhely vár-
megye első aljegyzője volt, és 1873-
tól hosszabb ideig (megszakításokkal 
egészen haláláig) függetlenségi párti 
országgyűlési képviselő, a szabadelvű 
párti kormányok konzervatív ellenzé-
kének vezére. Főmunkatársa volt az 
1873-ban indult udvarhelyi Baloldal 
című lapnak. 1880-ban indította Ko-
lozsváron az Ellenzék című politikai 
lapot, Erdély legnagyobb hatású po-
litikai napilapját. Cikksorozata hatá-
sára jött létre 1885-ben az Erdélyrészi 
Magyar Közművelődési Egyesület. 
Budapestre költözött, Ugron Gáborral 
pártot alapított. A Magyar Hírlap, a 
Magyarország állandó vezércikkírója 
volt. 1901-ben kilépett az Ugron-párt-
ból, lemondva az elnöki tisztségről, 
majd 1904-ben belépett a Független-
ségi és 48-as pártba. Melanie és A 
feleség c. drámáit bemutatta a Kolozs-
vári Nemzeti Színház és a Vígszínház. 
Olaszhonban és Franciaországban tett 
utazásáról színes útirajzokban szá-
molt be, Kazár földön címmel önálló 
kötetet adott ki tárcáiból. Politikai cik-
keket közölt. Tagja volt a Petőfi tár-
saságnak. Munkái: Hangulatok (tár-
cák, 1897), Melanie (dráma, Bp., 
1888), Kazárföldön (útirajz, Bp., 
1901), Feleség (dráma, 1902), Össze-
gyűjtött munkái (1908–13, hat kötet-
ben). 1925-ben alakult a nevét viselő 
társaság. Szülőfalujában 2008-ban, a 
falunapok alkalmával bronz mell-
szobrát (képünkön) leplezték le. 
22. – 90 évvel ezelőtt halt meg Szé-
kelyudvarhelyen Fülöp Áron költő 
(szül. 1861. márc. 15., Felsőboldog-
falva). Udvarhelyen járt középisko-
lába a Református Kollégiumban. 
Budapesten végzett egyetemet. Ma-
gyar irodalmat és latin nyelvet taní-
tott; 1893-tól a Szatmári Hírlapot 
szerkesztette, 1896-tól a magyar kép-
viselőház könyvtárának munkatársa, 
1911–16 között igazgatója volt. A 
hun–magyar mondakört feldolgozó 
eposzának címe Attila fiai. 
22. – 60 éve született Székelyudvar-
helyen Fekete B. Zoltán újságíró, 
1990–91-ben az első magyar nyelvű 
sportlap, 1991-től az Udvarhelyi Hír-
adó munkatársa.
22. – 20 éve halt meg Marosvásár-
helyen Kovács György író, publicista 
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(szül. 1911. ápr. 27., Küsmöd). Az 
Utunk, Korunk és Igaz Szó szerkesz-
tője volt, 1955-ben Állami Díjjal tün-
tették ki Foggal és körömmel c. re-
gényéért. Több elbeszélés- és riport-
kötete, regénye jelent meg.
23. – 135 éve született Újsóvén Hart-
mann János irodalomtörténész, az 
MTA tagja (megh. 1943. dec. 29., 
Bp.). 1908–16 között az udvarhelyi 
Állami Főreáliskolában tanított.
26. – 295 évvel ezelőtt született 
Horváth Benedek Simon tanár és 
hitszónok, jezsuita szerzetes Székely-
udvarhelyen. 1777 augusztusában 
halt meg Kecskeméten. Magyar 
nyelvtan c. munkája kéziratban 
maradt. 
27. – 90 éve született Korondon Ist-
ván Lajos keramikus, költő, helyis-
mereti és néprajzi gyűjtő. A marosvá-
sárhelyi Népművészeti Iskola kerá-
mia szakát végezte, 1934-től kera-
mikusként dolgozott 1980-ban történt 
nyugdíjazásáig. Verset, rövidebb írá-
sokat, néprajzi tanulmányokat közölt 
számos lapban, folyóiratban: Magyar 
Vetés, Ifjúságunk, Szakszervezeti Élet, 
Vörös Zászló, Művelődés, Előre, 
Munkásélet, A Hét, Hargita, Hargita 
Népe (1990-től), Falvak Dolgozó 
Népe, Hazanéző, Udvarhelyi Híradó, 
Népújság, Vasárnap stb. A kolozsvári 
Kriza János Néprajzi Társaság év-
könyveiben, a Hargita Kalendárium-
ban, az Udvarhelyi Híradó Kalendá-
riumában, a Honismeretben, a Nép-
rajzi Látóhatárban tanulmányai jelen-
tek meg. Önálló munkái: Szeredai te-
metőben (színdarab, Bp., 1944), Ko-
rondi kerámia (Csíkszereda, 1973), 
Korondi székely hiedelmek és anek-
doták (Bp., 1973, Hoppál Mihállyal 
közösen), Korondi gyermekhang-
szerek (Kecskemét, 1994), Hagyomá-
nyos népi gyermek csemegék Ko-
rondon (Szolnok, 1995), Babonás né-
pi gyógyítások Korondon (Székely-
udvarhely, 1999), A korondi aragonit-
bánya története (Székelyudvarhely, 
1999), Igaz-e Gyuri? Tréfás elbe-
szélések, anekdoták, versek. (Székely-
udvarhely, 2007), Taplómegmunkálás 
Korondon (Székelyudvarhely, 2008, 
Szőcs Lajossal közösen), Eladtam a 
kutat (Székelyudvarhely, 2009), A ko-
rondi lakodalom (Korond, 2009), Ko-
rond és környéke. Néprajzi írások 
(Székelyudvarhely, 2009). 1956-tól a 

kerámia mestere, dicsérő diplomát ka-
pott az 1961. évi marosvásárhelyi 
Népművészeti kiállításon, illetve köz-
társasági diplomát a bukaresti 1976. 
évi Népművészeti és díszítőművészeti 
kiállításon. Néprajzi munkáival több 
hazai és magyarországi elismerést 
szerzett. A korondi agyagipar kis tech-
nológiája című dolgozata I. díjat 
kapott a budapesti 1958. évi Országos 
Néprajzi Gyűjtőpályázaton, a Lakite-
lek Alapítvány az 1991. évi paraszti 
önéletírók pályázatán IV. díjjal jutal-
mazta, 1992-es pályázatán VI. díjat 
kapott, a Magyar Néprajzi Társaság 
Népzenei és Néptánc Szakosztálya 
javaslatára kapta a Martin György 
Alapítvány pályadíját, ugyancsak 
1991-ben díjazta a Kriza János Nép-
rajzi Társaság, illetve 1995-ben II. díj-
jal jutalmazta, a budapesti Néprajzi 
Múzeum 1991-es gyűjtőpályázatán 
III. díjat szerzett, 1998-ban a szek-
szárdi Cigány Hagyományokat Ku-
tató Egyesület II. díját kapta, 2008-
ban pedig Udvarhelyszék Kultúrájáért 
díjjal ismerték el sokoldalú munkás-
ságát.
29. – 95 éve született Nagykedében 
Benedekffi Samu költő, református 
lelkész. A keresztúri unitárius gim-
náziumban tanult. Hívnak a földek 
címmel Kolozsváron jelent meg 
verskötete 1938-ban. A negyvenes 
években Magyarországra költözött.

November

7. – 150 évvel ezelőtt született Sebesi 
Jób költő, író, újságíró és népköltési 
gyűjtő Nagygalambfalván (megh. 
1894. jan. 14., Mv.). 1880-ban érett-
ségizett az udvarhelyi Református 
Kollégiumban.
10. – 90 éve született Kocziány 
László irodalomtörténész, tankönyv-
szerkesztő Medgyesen (megh. 1977. 
jan. 31-én Marosvásárhelyen). Szé-
kelykeresztúron tanított. 
10. – 60 éve halt meg Gödöllőn Gáll 
Imre szerkesztő, méhészeti szakíró 
(szül. 1879. febr. 17., Miklósvár). 
Székelyudvarhelyen és Csíksomlyón 
tanult, majd Székelyszentmihályon és 
Udvarhelyen volt tanító. 1919 után 
megalakította a Székelyföldi Méhé-
szeti Szövetséget, és Székely Méhész 
címmel szaklapot indított. 1923 októ-
berében Gödöllőre költözött, ahol át-
vette a méhészeti kutatóállomás veze-
tését. Fő munkája a Méhészeti ismere-
tek kincsesháza c. kézikönyv (Bp., 
1941).
15. – 190 évvel ezelőtt hunyt el Nagy-
ajtán Józsa János tankönyvszerző, 
pedagógiai író, lelkész. 1761-ben szü-
letett Farcádon. 
18. – 95 éve született Homoród-
almáson Péterfy Emília pedagógiai 
szakíró, író, szerkesztő.
18. – 70 éve hunyt el Papolcon Ba-
rabás Samu történetíró (szül. 1855. 
nov. 14., Papolc). Sepsiszentgyör-
gyön és az udvarhelyi Református 
Kollégiumban tanult, Budapesten és 
Bécsben járt egyetemre. Önálló 
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kötetei: Fráter Martunizzi György 
élete (Pozsony, 1885) és I. Rákóczy 
György és a porta (Bp., 1888).
21. – 80 éve született Homoródalmá-
son Simon-Gotthárd Anna nép-
művelő, bútorfestő. Néptánccal, kép-
zőművészettel foglalkozik.
27. – 30 éve halt meg Székelyudvar-
helyen Kicsi Antal irodalomtörté-
nész, műfordító, kritikus (szül. 1936. 
aug. 24., Torja). Székelykeresztúron 
végezte a tanítóképzőt (1953), ma-
gyar nyelv- és irodalomszakos tanári 
képesítést szerzett. Tompa Lászlóról 
írt dolgozatával doktorált, ez könyv 
alakban 1978-ban jelent meg.
30. – 125 évvel ezelőtt született Ma-
rosvásárhelyen Boga Lajos termé-
szettudományi szakíró, szerkesztő, 
egyetemi tanár (megh. 1956. febr. 21). 
1936–41 között az udvarhelyi Római 
Katolikus Gimnázium igazgatója 
volt.

December

3. – 35 éve halt meg Kackón Fülöp 
József költő, szerkesztő (szül. 1904. 
jan. 30., Szászrégen). A keresztúri 
unitárius gimnáziumban az Orbán 
Balázs Önképzőkör Hajnal című 
ifjúsági lapját szerkesztette. Két 
verskötete jelent meg. 
4. – 60 éve született ifjú Szávai Géza 
író Küsmödön. Székelykeresztúron 
érettségizett, Budapesten él. Több kö-
tete (köztük gyerekregények) jelent 
meg. 
8. – 100 éve hunyt el Filei-Szántó 
Lajos költő Budapesten (szül. 1851. 
jún. 25., Székelyudvarhely). Középis-
kolába szülővárosa Római Katolikus 
Gimnáziumába járt. A katolikus teo-
lógia elvégzése után hivatalnok volt a 
püspöki kancellárián, majd lelkész 
Marosújváron. 1882-től otthagyva a 
papi pályát Budapestre költözött, 
újságíró, majd postatisztviselő lett. 
Több verskötete jelent meg. 
10. – 220 éve született Udvarhelyen 
ifjú Bodola Sámuel egyházi író, er-
délyi református püspök. 1820–33 kö-
zött a Református Kollégium tanára 
volt. 
10. – 130 évvel ezelőtt született Ko-
vásznán Márk Mihály református 
lelkész, egyházi író, szerkesztő 
(megh. 1965. dec. 7-én Parajdon, 
Agyagfalván temették el). Héjjasfal-

ván, Csekefalván és Agyagfalván 
(1908–58) volt lelkész. A Harangszó 
hetilap munkatársa és felelős szer-
kesztője (1928–38) volt. Az Erdély-
részi Hangya Szövetkezet felügyelő 
bizottságának tagja, 1943 őszétől 
alelnöke, majd elnöke volt. 
17. –100 éve született dr. Molnár 
István muzeológus Bordoson. A 
család Újszékelyre költözött, édes-
apja ott volt unitárius lelkész. A szé-
kelykeresztúri unitárius gimnázium-
ban tanult 1922–29 között. A kolozs-
vári unitárius teológiára iratkozott be, 
ám egy év után átiratkozott a Bolyai 
Jánosról elnevezett egyetem föld-
rajz–történelem és néprajz szakára, 
ahol 1935-ben szerzett diplomát, köz-
ben katonai szolgálatot is teljesített. 
1936–48 között a keresztúri Unitárius 
Főgimnázium tanára volt, az intéz-
mény államosítása után átkerült a ta-
nítóképzőhöz (Pedagógiai Iskola). 
1946-ban kezdett hozzá a múzeum 
szervezéséhez, és 1977-ig vezette az 
intézményt, akkor nyugdíjazását kér-
te. Kutatási területe a népi mestersé-
gek, a gazdálkodás és helyismeret, 
egyháztörténet volt. Népi vadászattal, 
falutörténettel kapcsolatos tanulmá-
nyokat is közölt. Tanulmányai több 
lapban, tanulmánykötetben jelentek 
meg. 1997. január 10-én hunyt el. 
Molnár Istvánt munkássága elismeré-
séül Székelykeresztúr első díszpolgá-
rának (1995-ben), a Magyar Néprajzi 
Társaság pedig tiszteletbeli tagjának 
választotta, EMKE-díjas (1996). 
Szobrát 2008. augusztus 8-án avatták 
Keresztúron, az általa alapított és róla 
1997-ben elnevezett múzeum udva-
rán. Udvarhelyszék kultúrájáért díjjal 
posztumusz ismerték el munkásságát.
19. – 240 évvel ezelőtt hunyt el Szé-
kelyudvarhelyen Sálbech Ferenc 
egyházi író, jezsuita szerzetes, tanár, 
hitszónok (szül. 1703. dec. 2., Galac). 
20. – 270 éve született Bardócon 
Benkő József történetíró, botanikus. 
A Református Kollégiumban tanult, 
1787–89 között Udvarhelyen volt ta-
nár. Levéltári kutatásai, botanikai 
munkássága jelentős. 
20. – 95 éve született Székely-
udvarhelyen Balázs Éva Hunyady 
Lajosné történész, egyetemi tanár, 
szerkesztő. 
22. – 85 éve született Kovách Géza, a 
történelemtudományok doktora Szé-

kelyudvarhelyen. Tanársegéd volt a 
kolozsvári egyetemen, majd Aradon 
középiskolai tanár (1951–86). Kuta-
tási területe: gazdaságtörténet. Több 
könyve jelent meg.
24. – 85 éve született Kozma Lajos 
színművész Zetelakán. A nagybányai 
színházalapítók közé tartozott. A 
nagyváradi (1956–59), majd a kolozs-
vári színház tagja volt, 1985-ig.
26. – 75 éve született Kibéden Geréb 
Attila református lelkész, költő. Szo-
ciográfiai tárgyú írásai jelentek meg, 
Hodgya (ahol lelkész volt) demog-
ráfiájáról több tanulmányt közölt. 
28. – 100 éve született Tompa Miklós 
színházi rendező Székelyudvarhe-
lyen. Szülővárosában tanult, pályáját 
a budapesti Nemzeti Színháznál kezd-
te. 1945-ben a marosvásárhelyi Szé-
kely Színház egyik alapítója, 1966-ig 
igazgatója, 1976–81 között pedig a 
Szentgyörgyi István Színművészeti 
Intézet igazgatója volt. 
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(szül. 1911. ápr. 27., Küsmöd). Az 
Utunk, Korunk és Igaz Szó szerkesz-
tője volt, 1955-ben Állami Díjjal tün-
tették ki Foggal és körömmel c. re-
gényéért. Több elbeszélés- és riport-
kötete, regénye jelent meg.
23. – 135 éve született Újsóvén Hart-
mann János irodalomtörténész, az 
MTA tagja (megh. 1943. dec. 29., 
Bp.). 1908–16 között az udvarhelyi 
Állami Főreáliskolában tanított.
26. – 295 évvel ezelőtt született 
Horváth Benedek Simon tanár és 
hitszónok, jezsuita szerzetes Székely-
udvarhelyen. 1777 augusztusában 
halt meg Kecskeméten. Magyar 
nyelvtan c. munkája kéziratban 
maradt. 
27. – 90 éve született Korondon Ist-
ván Lajos keramikus, költő, helyis-
mereti és néprajzi gyűjtő. A marosvá-
sárhelyi Népművészeti Iskola kerá-
mia szakát végezte, 1934-től kera-
mikusként dolgozott 1980-ban történt 
nyugdíjazásáig. Verset, rövidebb írá-
sokat, néprajzi tanulmányokat közölt 
számos lapban, folyóiratban: Magyar 
Vetés, Ifjúságunk, Szakszervezeti Élet, 
Vörös Zászló, Művelődés, Előre, 
Munkásélet, A Hét, Hargita, Hargita 
Népe (1990-től), Falvak Dolgozó 
Népe, Hazanéző, Udvarhelyi Híradó, 
Népújság, Vasárnap stb. A kolozsvári 
Kriza János Néprajzi Társaság év-
könyveiben, a Hargita Kalendárium-
ban, az Udvarhelyi Híradó Kalendá-
riumában, a Honismeretben, a Nép-
rajzi Látóhatárban tanulmányai jelen-
tek meg. Önálló munkái: Szeredai te-
metőben (színdarab, Bp., 1944), Ko-
rondi kerámia (Csíkszereda, 1973), 
Korondi székely hiedelmek és anek-
doták (Bp., 1973, Hoppál Mihállyal 
közösen), Korondi gyermekhang-
szerek (Kecskemét, 1994), Hagyomá-
nyos népi gyermek csemegék Ko-
rondon (Szolnok, 1995), Babonás né-
pi gyógyítások Korondon (Székely-
udvarhely, 1999), A korondi aragonit-
bánya története (Székelyudvarhely, 
1999), Igaz-e Gyuri? Tréfás elbe-
szélések, anekdoták, versek. (Székely-
udvarhely, 2007), Taplómegmunkálás 
Korondon (Székelyudvarhely, 2008, 
Szőcs Lajossal közösen), Eladtam a 
kutat (Székelyudvarhely, 2009), A ko-
rondi lakodalom (Korond, 2009), Ko-
rond és környéke. Néprajzi írások 
(Székelyudvarhely, 2009). 1956-tól a 

kerámia mestere, dicsérő diplomát ka-
pott az 1961. évi marosvásárhelyi 
Népművészeti kiállításon, illetve köz-
társasági diplomát a bukaresti 1976. 
évi Népművészeti és díszítőművészeti 
kiállításon. Néprajzi munkáival több 
hazai és magyarországi elismerést 
szerzett. A korondi agyagipar kis tech-
nológiája című dolgozata I. díjat 
kapott a budapesti 1958. évi Országos 
Néprajzi Gyűjtőpályázaton, a Lakite-
lek Alapítvány az 1991. évi paraszti 
önéletírók pályázatán IV. díjjal jutal-
mazta, 1992-es pályázatán VI. díjat 
kapott, a Magyar Néprajzi Társaság 
Népzenei és Néptánc Szakosztálya 
javaslatára kapta a Martin György 
Alapítvány pályadíját, ugyancsak 
1991-ben díjazta a Kriza János Nép-
rajzi Társaság, illetve 1995-ben II. díj-
jal jutalmazta, a budapesti Néprajzi 
Múzeum 1991-es gyűjtőpályázatán 
III. díjat szerzett, 1998-ban a szek-
szárdi Cigány Hagyományokat Ku-
tató Egyesület II. díját kapta, 2008-
ban pedig Udvarhelyszék Kultúrájáért 
díjjal ismerték el sokoldalú munkás-
ságát.
29. – 95 éve született Nagykedében 
Benedekffi Samu költő, református 
lelkész. A keresztúri unitárius gim-
náziumban tanult. Hívnak a földek 
címmel Kolozsváron jelent meg 
verskötete 1938-ban. A negyvenes 
években Magyarországra költözött.

November

7. – 150 évvel ezelőtt született Sebesi 
Jób költő, író, újságíró és népköltési 
gyűjtő Nagygalambfalván (megh. 
1894. jan. 14., Mv.). 1880-ban érett-
ségizett az udvarhelyi Református 
Kollégiumban.
10. – 90 éve született Kocziány 
László irodalomtörténész, tankönyv-
szerkesztő Medgyesen (megh. 1977. 
jan. 31-én Marosvásárhelyen). Szé-
kelykeresztúron tanított. 
10. – 60 éve halt meg Gödöllőn Gáll 
Imre szerkesztő, méhészeti szakíró 
(szül. 1879. febr. 17., Miklósvár). 
Székelyudvarhelyen és Csíksomlyón 
tanult, majd Székelyszentmihályon és 
Udvarhelyen volt tanító. 1919 után 
megalakította a Székelyföldi Méhé-
szeti Szövetséget, és Székely Méhész 
címmel szaklapot indított. 1923 októ-
berében Gödöllőre költözött, ahol át-
vette a méhészeti kutatóállomás veze-
tését. Fő munkája a Méhészeti ismere-
tek kincsesháza c. kézikönyv (Bp., 
1941).
15. – 190 évvel ezelőtt hunyt el Nagy-
ajtán Józsa János tankönyvszerző, 
pedagógiai író, lelkész. 1761-ben szü-
letett Farcádon. 
18. – 95 éve született Homoród-
almáson Péterfy Emília pedagógiai 
szakíró, író, szerkesztő.
18. – 70 éve hunyt el Papolcon Ba-
rabás Samu történetíró (szül. 1855. 
nov. 14., Papolc). Sepsiszentgyör-
gyön és az udvarhelyi Református 
Kollégiumban tanult, Budapesten és 
Bécsben járt egyetemre. Önálló 
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kötetei: Fráter Martunizzi György 
élete (Pozsony, 1885) és I. Rákóczy 
György és a porta (Bp., 1888).
21. – 80 éve született Homoródalmá-
son Simon-Gotthárd Anna nép-
művelő, bútorfestő. Néptánccal, kép-
zőművészettel foglalkozik.
27. – 30 éve halt meg Székelyudvar-
helyen Kicsi Antal irodalomtörté-
nész, műfordító, kritikus (szül. 1936. 
aug. 24., Torja). Székelykeresztúron 
végezte a tanítóképzőt (1953), ma-
gyar nyelv- és irodalomszakos tanári 
képesítést szerzett. Tompa Lászlóról 
írt dolgozatával doktorált, ez könyv 
alakban 1978-ban jelent meg.
30. – 125 évvel ezelőtt született Ma-
rosvásárhelyen Boga Lajos termé-
szettudományi szakíró, szerkesztő, 
egyetemi tanár (megh. 1956. febr. 21). 
1936–41 között az udvarhelyi Római 
Katolikus Gimnázium igazgatója 
volt.

December

3. – 35 éve halt meg Kackón Fülöp 
József költő, szerkesztő (szül. 1904. 
jan. 30., Szászrégen). A keresztúri 
unitárius gimnáziumban az Orbán 
Balázs Önképzőkör Hajnal című 
ifjúsági lapját szerkesztette. Két 
verskötete jelent meg. 
4. – 60 éve született ifjú Szávai Géza 
író Küsmödön. Székelykeresztúron 
érettségizett, Budapesten él. Több kö-
tete (köztük gyerekregények) jelent 
meg. 
8. – 100 éve hunyt el Filei-Szántó 
Lajos költő Budapesten (szül. 1851. 
jún. 25., Székelyudvarhely). Középis-
kolába szülővárosa Római Katolikus 
Gimnáziumába járt. A katolikus teo-
lógia elvégzése után hivatalnok volt a 
püspöki kancellárián, majd lelkész 
Marosújváron. 1882-től otthagyva a 
papi pályát Budapestre költözött, 
újságíró, majd postatisztviselő lett. 
Több verskötete jelent meg. 
10. – 220 éve született Udvarhelyen 
ifjú Bodola Sámuel egyházi író, er-
délyi református püspök. 1820–33 kö-
zött a Református Kollégium tanára 
volt. 
10. – 130 évvel ezelőtt született Ko-
vásznán Márk Mihály református 
lelkész, egyházi író, szerkesztő 
(megh. 1965. dec. 7-én Parajdon, 
Agyagfalván temették el). Héjjasfal-

ván, Csekefalván és Agyagfalván 
(1908–58) volt lelkész. A Harangszó 
hetilap munkatársa és felelős szer-
kesztője (1928–38) volt. Az Erdély-
részi Hangya Szövetkezet felügyelő 
bizottságának tagja, 1943 őszétől 
alelnöke, majd elnöke volt. 
17. –100 éve született dr. Molnár 
István muzeológus Bordoson. A 
család Újszékelyre költözött, édes-
apja ott volt unitárius lelkész. A szé-
kelykeresztúri unitárius gimnázium-
ban tanult 1922–29 között. A kolozs-
vári unitárius teológiára iratkozott be, 
ám egy év után átiratkozott a Bolyai 
Jánosról elnevezett egyetem föld-
rajz–történelem és néprajz szakára, 
ahol 1935-ben szerzett diplomát, köz-
ben katonai szolgálatot is teljesített. 
1936–48 között a keresztúri Unitárius 
Főgimnázium tanára volt, az intéz-
mény államosítása után átkerült a ta-
nítóképzőhöz (Pedagógiai Iskola). 
1946-ban kezdett hozzá a múzeum 
szervezéséhez, és 1977-ig vezette az 
intézményt, akkor nyugdíjazását kér-
te. Kutatási területe a népi mestersé-
gek, a gazdálkodás és helyismeret, 
egyháztörténet volt. Népi vadászattal, 
falutörténettel kapcsolatos tanulmá-
nyokat is közölt. Tanulmányai több 
lapban, tanulmánykötetben jelentek 
meg. 1997. január 10-én hunyt el. 
Molnár Istvánt munkássága elismeré-
séül Székelykeresztúr első díszpolgá-
rának (1995-ben), a Magyar Néprajzi 
Társaság pedig tiszteletbeli tagjának 
választotta, EMKE-díjas (1996). 
Szobrát 2008. augusztus 8-án avatták 
Keresztúron, az általa alapított és róla 
1997-ben elnevezett múzeum udva-
rán. Udvarhelyszék kultúrájáért díjjal 
posztumusz ismerték el munkásságát.
19. – 240 évvel ezelőtt hunyt el Szé-
kelyudvarhelyen Sálbech Ferenc 
egyházi író, jezsuita szerzetes, tanár, 
hitszónok (szül. 1703. dec. 2., Galac). 
20. – 270 éve született Bardócon 
Benkő József történetíró, botanikus. 
A Református Kollégiumban tanult, 
1787–89 között Udvarhelyen volt ta-
nár. Levéltári kutatásai, botanikai 
munkássága jelentős. 
20. – 95 éve született Székely-
udvarhelyen Balázs Éva Hunyady 
Lajosné történész, egyetemi tanár, 
szerkesztő. 
22. – 85 éve született Kovách Géza, a 
történelemtudományok doktora Szé-

kelyudvarhelyen. Tanársegéd volt a 
kolozsvári egyetemen, majd Aradon 
középiskolai tanár (1951–86). Kuta-
tási területe: gazdaságtörténet. Több 
könyve jelent meg.
24. – 85 éve született Kozma Lajos 
színművész Zetelakán. A nagybányai 
színházalapítók közé tartozott. A 
nagyváradi (1956–59), majd a kolozs-
vári színház tagja volt, 1985-ig.
26. – 75 éve született Kibéden Geréb 
Attila református lelkész, költő. Szo-
ciográfiai tárgyú írásai jelentek meg, 
Hodgya (ahol lelkész volt) demog-
ráfiájáról több tanulmányt közölt. 
28. – 100 éve született Tompa Miklós 
színházi rendező Székelyudvarhe-
lyen. Szülővárosában tanult, pályáját 
a budapesti Nemzeti Színháznál kezd-
te. 1945-ben a marosvásárhelyi Szé-
kely Színház egyik alapítója, 1966-ig 
igazgatója, 1976–81 között pedig a 
Szentgyörgyi István Színművészeti 
Intézet igazgatója volt. 

Összeállította P. Buzogány Árpád

Fülöp Áron

Bodola SámuelBodola Sámuel



Válogatás Nagy György grafikus munkáiból.
Lásd cikkünket a 6. oldalon.
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