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nesen a gőzfürdőbe mentek a fürdőzők, 
ahonnan aztán a caldariumba és a tepi-
dariumba érve fokozatosan lehűtötték a 
testüket, majd a frigidáriumban, a hideg 
vizes medencében felfrissültek. 

Feltehetően ez utóbbi fürdőzési szo-
kásnak tudható be az, hogy az udvarhelyi 
római katonai fürdő esetében a laconium-
hoz külön apodyterium (öltöző) csatlako-
zik. Ebből arra következtethetünk, hogy a 
fürdő mellett létezhetett egy palaestra 
(sportpálya), amely a fürdőtől délre eső 
területen lehetett kialakítva. 

A hypocaustum
A feltárás során a tepidarium, a cal-

darium és a laconicum alatt előkerültek a 
padlófűtés (hypocaustum) elemeinek da-
rabjai is (l. a rajzot a 21. o. alján). Téglás 
olyan kerámia csőtöredékekre is bukkant, 
amelyekből arra lehet következtetni, hogy 
a meleg levegőt a falakban áramoltatták, 
így is biztosítva a helység állandó hőmér-
sékletét. A fűtést két praefurniumon (tüze-
lőnyílás) keresztül oldották meg, amelyek 
a laconicum és a tepidarium külső falai 
mentén álltak. Általában, egy ilyen nagy-
ságú felülettel rendelkező fürdő esetében 
és ilyen éghajlaton, mint amilyenen Ud-
varhely fekszik, két nappal korábban be 
kellett fűteni ahhoz, hogy a belső hőmér-
séklet megfelelő legyen a fürdéshez. Ez az 
idő természetesen rövidebb vagy hosz-
szabb lehetett évszaktól függően. A tepi-
darium falához csatlakozó praefurniumot 
Téglás szerint csak a téli hónapokban kel-
lett használni, mert nyáridőben a laconi-
kum melletti praefurniumon át elégséges 
meleget lehetett biztosítani az egész épü-
letnek.

A hypocaustum szerkezete (l. a rajzot 
a 22. oldalon) a caldarium és laconicum 
alatt döngölt agyagra, a tepidarium alatt 
pedig kikövezett alapra helyezett tégla-
padlón állott. Erre az alapra 7 sor tégla 
magasságú kis oszlopokat emeltek (tég-
laméret: 6,8x20x 20 cm) egymástól olyan 
távolságra, hogy 45 cm-es négyzetes tég-
lalapokkal teljesen le lehessen fedni. Ilyen 
módon létrehozták az ún. függőpadlót 
(suspensura-t). Erre került 15 cm vastag-
ságban egy vízhatlan, birodalomszerte 
használt habarcsréteg, amely tulajdon-
képpen nagyon apróra őrölt kő, tégla és 
mész keveréke volt. Ezt a padlózatot a 
lehető legjobban lehengerelték, megke-
ményedett felületét simára csiszolták. 
Téglás gyanítja, hogy a falban négyszög-
letű, a meleg levegő vezetésére használt 
csőrendszer volt beépítve, ám ilyent nem 
talált. E csövek a falak külső felső pe-
remén kiképzett kis, kb. 10x10 cm nagy-

ságú réseken át vezették ki a meleg le-
vegőt a szabadba.

A praefurniumban rakott tűz melege 
szétterjedt a hypocaustum oszlopai kö-
zött, majd a falakban elhelyezett csöveken 
át – akár egy kéményben – kijutott a sza-
badba.

A rekonstrukcióról
A székelyudvarhelyi római katonai 

fürdő virtuális rekonstruálása az ásatáson 
talált leletek leírásának tanulmányozásá-
val kezdődött. Ezt olyan római korból 
származó objektumok feltárásait leíró ta-
nulmányok vizsgálata és egybevetése kö-
vette, amelyek valamilyen formában a ko-
rabeli fürdőkre is vonatkoztak. Ezek kö-
zül kiemelt helyet foglaltak el azok az ob-
jektumok, amelyek hasonló éghajlati vi-
szonyok között találhatók, és az egykori 
Római Birodalmon belül hasonló jelentő-
ségű szerepet tölthettek be, mint az ud-
varhelyi. Zömmel az angliai Hadrianus 
falának, valamint a Római Birodalom 
északi limesének védelmét szolgáló cast-
rumokhoz tartozó fürdők vizsgálata ját-
szott fontosabb szerepet.

Összehasonlítva számos feltárást, 
amelyek római fürdők maradványait tár-
ják elénk, némi túlzással megállapítható, 
hogy ezek az épületek – mai szóhasználat-
tal élve – egyfajta típusterv szerint épül-
tek. Tájolásukból megfigyelhető, hogy a 
fő homlokzat mindig déli vagy délnyugati 
irányba nézett. Nagyságuk, méretük pe-
dig annak a közösségnek a létszámától 
függött, amelyet kiszolgáltak. A fürdőben 
található különböző helyiségek mindig a 
leírt módon követték egymást, mintegy 
kielégítve a különböző fürdőzési szoká-
sokat.

A fürdőket boltíves tetőszerkezettel 
fedték le. Ennek anyaga égetett tégla vagy 
kő volt, amit általában kívül is és belül is 
vakoltak. A szellőztetés, a páratartalom 
egyenletes szinten való tartása a boltív 
csúcsain kialakított szellőzőkön, valamint 
a homlokzati falakon elhelyezett, fatám-
lákkal ellátott ablakszerű nyílásokon át 
történt. E szelőztető rendszernek a szabá-
lyozását (nyitását / becsukását) csigaso-

ron átvezetett kötélzettel működtették. 
Esetenként a boltíves tetőboltozatot még 
befedték olyan módon, hogy egy sátor-
tetős szerkezetet építettek a boltívre, 
melynek héjazata tetőcserép volt, ez 
azonban nem volt jellemző a laconicumra, 
a caldariumra és a tepidariumra. 

A székelyudvarhelyi római katonai 
fürdő tetőszerkezetéről nincs semmilyen 
adatunk, ezért a jelzett területen feltárt 
vagy rekonstruált objektumok analógia-
ként szolgáltak az épület rekonstruá-
lásakor. 

Azt, hogy hogyan történhetett a belső 
medencék vízellátása, csak sejthetjük. 
Feltételezhető, hogy a laconium északi 
falánál található praefurnium felett egy 
vízzel telt tartály, üst volt elhelyezve, 
amelyből a forró vizet megfelelő mérték-
ben keverve csöveken juttatták el a cal-
darium és a tepidarium meleg, illetve lan-
gyos vizű medencéjébe. Ám mindez csu-
pán feltételezés, mert Téglás az ásatás 
során nem találta meg ezeknek a belső 
vezetékeknek a maradványait. A fürdő 
bejárata előtt talált 3 m hosszú, téglával 
bélelt csatornaszakaszból Téglás arra kö-
vetkeztetett, hogy a fürdő vízellátását biz-
tosító vezetékről van szó (?). Ám arra, 
hogy hogyan történt a vízvezetés az épület 
belsejében, nem tért ki. 

Keveset tudunk a fürdő belsejéről; 
nem ismert a belső vízvezetékrendszer, 
nem ismert az egyes fürdőrészekben a 
medencék elhelyezése, a falak díszítése 
(az ásatás során nem találtak színes vako-
lattörmeléket) stb. Az alaprajz ismerete, a 
külső oszlop- és stukkótöredékek, va-
lamint az e témában elérhető szakiroda-
lom azt eredményezte, hogy az épület-
tömb külső megjelenítése kapjon fonto-
sabb szerepet e virtuális rekonstrukció 
során.

Mivel a jelzett helyszín a város sűrűn 
beépített és lakott területén fekszik, az 
elkövetkező évtizedekben, évszázadban 
még csak remény sincs arra, hogy itt egy 
minden igényt kielégítő régészeti ásatásra 
kerüljön sor. 

Jelen tanulmány egyrészt a székelyud-
varhelyi római katonai fürdő virtuális re-
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konstrukciója során felhasznált adatokat 
és az azokból levonható következtetése-
ket ismertette, másrészt az ilyenkor fel-
merülő kérdésekre igyekezett megtalálni 
a megfelelő válaszokat.

Remélhetően ez a rekonstrukció, a 
rendelkezésre álló nagyon kevés adat 
alapján, a lehető legpontosabb képét adja 
vissza annak a római katonai fürdőnek, 
amely egykor Székelyudvarhely területén 
állott több mint 1800 évvel ezelőtt.

Veres Péter

A rajzok és animációk a szerző mun-
kái. Ezúton köszönöm Porsche Lászlónak 
a számítástechnika terén nyújtott segít-
séget.
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Tompa László költő Betfalván 
(1883. december 14-én) született, de 
életének nagy részét Székelyudvar-
helyen élte le. Tompa több erdélyi lap 
munkatársa volt, 1919-től 1944-ig a 
Székely Közélet című helyi hetilapot 
szerkesztette.

Ebben az időszakban a lapot kiadó 
és előállító nyomdai részvénytársaság 
művezetője és így a lap tördelője egy 
Sárosy Károly nevű nyomdász volt. 
Sárosy a szerkesztőnek címzett leve-
lek, majd tárcanovellaszerű írások 
formájában közölni kezdett a lapban 
egy öreg székely aláírással. Olyan írá-
sok voltak ezek, melyek iskoláskorá-
ra, katonakorára, Budapesten töltött 
kezdő nyomdász éveire vonatkoztak, 
vagy valamely a világban történt ese-
mény kapcsán fogalmazódtak meg 
benne. Idővel e kis írásokból egy kö-
tetnyi gyűlt össze, így 1928-ban nap-
világot láthatott Öreg székely levelei. 
Tárcák címen a Tompa Lászlónak 
ajánlott kötet.

Mivel Sárosy udvarhelyi lakos 
volt, emlékei, a vele történt esemé-
nyek többsége a városhoz és kör-
nyékéhez kapcsolódnak, a vidék éle-
tének aprócska részleteit örökítik meg.

Sárosy kötetéből, mely Róth And-
rás Lajos történész-könyvtáros jó-
voltából teljességében olvasható a vi-
lághálón, közlünk egy rövidke rész-
letet, mely 1924-ben íródott.

Egy 40 éves találkozóhoz
(Visszaemlékezés a régi 82-esekre)

A régi 82. császári és királyi gya-
logezred négy zászlóalját Udvarhely 
és Csík vármegyéből sorozták. A ká-
der Székelyudvarhelyen volt, itt sze-
relték fel az újoncokat. Október elseje 
tehát rendesen mozgalmas volt: a vi-
dék csak úgy öntötte a városba a sok 
újoncot. Azonban innen három zászló-
aljnyi újonc rendesen más állomásba 
ment, mert tudni kell, hogy itt helyben 
csak egy zászlóalj volt. Akkoriban fel-
váltva Szeben, Trieszt, Bosznia, Bras-
só voltak azok a városok, melyek utcá-
in a 82-es bakák feszes tartással igye-
keztek a különféle nemzetek leányai 
előtt tetszelegni. 82-es voltukra a le-
génység, de még a tisztek is rátartiak 
voltak. Színmagyar ezred lévén, a né-
metül tudó legénységben nagy hiány 

volt, s azt rendesen más ezredből 
kommandírozták a szükséges irodai 
szolgálatra. Most, hogy a 40 éves talál-
kozón Székelykeresztúron az öreg 
bajtársak összejönnek, talán nem lesz 
érdektelen egy kis visszapillantást vet-
ni a múltba, és megeleveníteni az egy 
emberöltővel ezelőtti katonaéletet. 
Ezen élet végeredményében nevelő 
hatással volt a legénység legnagyobb 
részére: a szolgálati idő letelte után 
hazakerülve, sokból községének értel-
mes, higgadt vezető embere lett. A fe-
gyelmezés imponáló, a bajtársi élet 
kedves volt. A tisztek, altisztek legna-
gyobbrészt tekintélynek örvendettek, 
s nem egy népszerűvé vált eset mutatja 
a keserves-víg katonaélet humorát, a 
művelődés iskolájába került székely 
legénység önkéntelen ötletességét. 
Sok nehézséget okozott a legénység-
nek a német, vagyis a hivatalos nyelv 
nem tudása. S ha jelentkezés alkalmá-
val vagy kéréssel a legény kihallgatás-
ra állott, ritka volt, hogy a német nyelv 
elferdítése derültséget ne keltett volna 
a tisztek körében is. 

Nagy derültséget keltett az alábbi 
eset is, mely, hogy melyik magyar ez-
rednél történt, arra e sorok írója már 
nem bír visszaemlékezni, de hőse 
szintén németül nem tudó katona volt. 
József főherceg „inspicirungot” [in-
spizierung – szemle, ellenőrzés] tartott 
az Alföldön. Mikor a nagy vezérkarral 
a front előtt elhaladott, sok emberhez 

A székelyudvarhelyi római 
katonai fürdő déli oldala Öreg székely levelei
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intézett kérdést egy és más dolgokról. 
Egyik szakasznál egy élénk képű ci-
gány legény bátran nézett a főherceg 
szemei közé. A főherceg megállott a 
cigány baka előtt s kérdést intézett 
hozzá: – Meg tudnád mondani, hogy 
hívják a General Inspectort? 

A legény egy szuszra mondja a kö-
vetkezőket: – Seine keine erc perc hoc 
án halbrex! (Seine kaiserliche und kö-
nigliche Hoheit Erzherzog Albrecht. – 
Császári és Királyi Őfelsége Albert 
Főherceg.) A főherceg elmosolyodott, 
zsebébe nyúlt s vadonatúj tallért nyo-
mott a másképpen bátor és kifogás-
talan magatartású legény markába. 

Akik 1888 tavaszán a Triesztben 
állomásozó 82-eseknél szolgáltak, 
szintén egy ilyen „inspicirung” alkal-
mával a következő esetnek voltak 
tanúi, mely eset a német nyelv nem 
valami rokonszenves volta miatt a ma-
gyar bakának igen jól esett. Akkoriban 
az ezred parancsnoka: Csebulsz Edler 
von Csebuly. Ritka jó ember volt, a 
legénység rajongott érette, szeretettel 
tartott fegyelmet az ezredben. Magyar 
beszédét élvezet volt hallgatni, dicső-
ségére vált volna még a legékesebb 
szónoknak is, mikor az ezred élén 
megállva, szólt a legénységhez. Ve-
zetése alatt az inspicirung fényesen 
sikerült. A nagy kaszárnyában a 82-
esek 4-ik zászlóalján kívül az olaszok 
és szlovákok közül regrutálódott 97-
esek egy zászlóalja is lakott. Második 
nap ők jöttek inspicirungra. Jelen so-
rok írója éppen a főőrség parancsnoka 
volt, így alkalma volt e szemlét ele-
jétől végignézni. A 97-esek parádéban 

vonultak ki a hatalmas gyakorlótérre, 
mely a kaszárnya hátsó részén volt. A 
főőrséget a 82-esek tizenhatodik szá-
zada adta. Reggel 7 órakor fölhangzott 
a „geverheraus!” [Gewehr heraus! – 
Fegyverbe! Fegyvert elő!] Az őrség 
tisztelgett. Ismeretlen divizionárius 
állott meg a parancsnok előtt:

– Abtréten [abtreten –  oszolj, le-
lépni]! – parancsolta a hatalmas úr, s 
tovább is állva maradván, a legénység-
gel beszédbe elegyedett.

– Maguk magyarok? – kérdezte 
többek között.

A kapott felelet után megdicsérte a 
székely fiúkat, s a szokásos tallér a 
posztnak kijárt, amiért oly hatalmas 
„geverheraust!” kiáltott, amilyet ő 
sem hallott még. (A legényt Fodornak 
hívták, jelenleg a városnál utcaseprő.) 
Azután az őrség parancsnokától a bri-
gádiroda után érdeklődött, ez feszes 
tartással kalauzolta föl az emeletre, s 
megint egy tallér volt a jutalom. (Az-
nap az őrség a fagylalt- s a limonádé-
fogyasztásból rekordot teremtett.) 
Hanem az olaszok izzadtak az inspici-
rung alatt. A zászlóaljat rajvonalba 
parancsolta a divizionárius. Fölfejlőd-
ni – knitt! nieder! – hangzott kemé-
nyen, s még az ezredest is, kit lováról 
leparancsolt, letérdeltette a sárba: – 
Hisz' meglövi az ellenség, ezredes úr, 
ha mutatja magát! – kiáltotta csengőn, 
magyarul, amit aztán németül is 
megismételt. A divizionárius valószí-
nűleg a herceg Lobkowitz verő, híres 
Mádi Kovács volt. [Mádi Kovács 
György (1840–1901) táborszernagy, 
ki egy balassagyarmati hadgya-
korlaton 1894-ben győzelmet aratott 
Lobkowitz Rudolf hadtestparancsnok 

serege felett.] Tisztjeink, meg le-
génységünk is hetekig tárgyalták a 
nagy magyar katonát, ki a gyakorlat 
alkalmával az osztrák hagyományos 
copfot, „snájdigságot“ ilyetén maga-
tartással cibálta meg. 

Jó menázsi, finom kenyér és na-
ponta 6 krajcár volt a zsold. Csütörtö-
kön és vasárnap a húson és húslevesen 
kívül a nevezetes kőttes palacsinta jár-
ta, lekvárral töltve, melyet az olasz ka-
tonák csakhamar átvettek: megtanul-
ván készítési módját. Egy évig volt az 
ezred 3 zászlóalja Triesztben, ahonnan 
az őszi gyakorlatok után ment Bosz-
niába: két zászlóalj Szarajevóba, egy 
pedig Podrománián és Rogaticán 
[Podromanija, Rogatica – helységek 
Bosznia-Hercegovina területén] he-
lyezkedett el. Jobb dolga a 82-eseknek 
soha nem volt, mint éppen Boszniá-
ban, s akik onnan kerültek haza: még 
ma is szeretettel gondolnak a bosnyá-
kokra, kik a székely fiúkat szintén ro-
konszenvesen emlegetik! Verni a le-
génységet tilos volt, igaz, erre nem is 
igen adott okot, ami szeretettel, em-
berségesen fegyelmezett voltánál fog-
va érthető is volt. A büntetések kisza-
bása és végrehajtása is többnyire ta-
pintattal történt: ha altiszt volt a soron, 
az irodába rendelte parancsnoka, és 
nem a legénység előtt büntette vagy 
dorgálta meg. Az ezred akkori legény-
sége még ma is visszaemlékszik a 
trieszti parádékra, mikor a fehér waf-
fenrokkot [Waffenrock – katona-
zubbony] előző nap „farbázni“ adták 
ki, s amelyben elképzelhetetlen szép 
látványt nyújtott, mikor az olasz város 
utcáin délcegen marsírozott végig... 

Azok pedig, kik jelenben e 40 éves 
találkozón barátságos időtöltésre jön-
nek össze, lehetetlen, hogy kedvesen 
ne gondolnának vissza a múltra és 
különösen a gyönyörű, székelyek által 
ritkán látott szép vidékekre, melyeket, 
ha katonák nem lettek volna, talán drá-
ga pénzen sem volt volna alkalmuk 
látni, mert hisz nagyon sokan voltak 
olyanok is, kik – csak bevonulásukkor 
– Héjjasfalván láttak először vonatot! 

„Vajon mi tartotta fenn másfélezer 
éven keresztül e maroknyi népet? Mi óv-
ta az elmerüléstől a sötét századok hul-
lámverésében? Mi védte meg az elpusz-
tulástól? Fajának nemes tulajdonságai, 
ősi erényei, intézményei, sajátos csa-
ládalkotó hajlama, birtokviszonyai, fek-
vése, a földnek: a bűbájos Székelyföld-
nek természeti varázsa, vagy a hadak 
útján megjelenő ősök segítsége?”*

Rugonfalva Erdélyben, Hargita me-
gyében fekszik. A Fehér-Nyikó mente 
falvai közül a legalsó falu. A Nyikó a fa-
lutól nem messzire torkollik a Nagy-
Küküllőbe. A kis falu vízdús, de árvíz-
mentes területen helyezkedik el. Szelíd 
dombok, majd keletről és délről erdős 
hegyek veszik körül, de azok sem emel-
kednek 717 méter fölé, legmagasabb a 
Kopac-tető. A temető dombja 491 méter 
magas. A környező hegyek és dombok 
szélvédetté teszik a falut. A Kopacról 
nagy terület belátható. Valamikor Ru-
gonfalva mai területén alakulhatott ki a 
szűkebb környék egyik legrégibb falu 
jellegű települése.

A falu első neve a hagyomány sze-
rint Rugendorf volt, ebből változhatott a 
magyarosabb Rugonfalva névre. Fel-
röppent az a gondolat is, hogy egy Ru-
gon nevű barátról kapta a nevét. Egyes 
feltevések szerint a székelyek hozták 
magukkal Valkó megyéből.**

A falu neve mai alakjában legkoráb-
ban a 13. században keletkezhetett. A 
11-12. században a helységnevek meg-
jelölésére a puszta személyneveket 
használták, a 13. századtól tették hozzá 
a -falva utótagot. Az írott forrásokban 
Rugonfalva nevével először 1494-ben 
találkozunk.

Amikor a honfoglaló székelység itt 
megtelepedhetett, akkor a határ jelenté-
keny részét tölgyerdő vagy csere borí-
totta. A határ szó az itt élő emberek 
nyelvén megművelhető birtokot jelent. 
A nagyállattenyésztő székelység előny-
ben részesítette a tölgyerdős területet, 
amelynek gazdag aljnövényzete jó le-
geltetési lehetőségeket biztosított. Ha-
tárneveink talán akkor kaphatták a ma is 
használatos elnevezéseket. Régi ittlé-
tünket a múló időben bizonyítják is dű-
lőink szép magyar nevei. Megfejteni 
azonban mindeniket nem tudjuk, ezért 
sok határrészhez valamilyen hiedelmet 
kapcsoltak az elődök. Több határnév 
nyomtatásban nem is található meg, 
csak a nép nyelvén él még ma is.

Határneveink:
Alsó és felső Csere, Csere,
 Cserehát, Cserösveny, Cserebérc
A régi cserefás területekre emlékez-

tetnek a nevek, amelyekről irtás útján 
eltűntek a fák, utánuk jó szántóföld ma-
radt. A földművelésre áttért lakosság 
már szívesen használta. Cserehát a határ 
magas pontja, a szentmiklósi erdő és a 
siménfalvi határ szomszédja, a tetejéről 
messzi vidékekre lehet látni. Az első 
világháború idején futóárkokat ástak a 
ma már kaszálóként használt magasla-
ton, amelyek félig betömődve emlékez-
tetnek a háborús időkre. Cserösvény a 
csere-tölgy erdő között, a falu határának 
nyugati részén kanyargó ösvény lehetett 
hajdanán, melynek jelentésére az utó-
dok már nem is gondoltak. Cserebérc az 
erdő legmagasabb csúcsa.

Alsó Lok, Belső Lok, Külső Lok
A Lok a falu legjobb talajú birtokai 

közé tartozik. A nép ajkán a Lok jó ter-
mőföldet jelent. Ott terül el a lapályon, 
Rugonfalva és Székelykeresztúr között. 
Itt terem a legjobb búza, a leggazdagabb 
kukorica. Az országút külső és belső 
részre osztja, ezért van több tagolású 
elnevezése.

Árvák telke
Ez az egyetlen terület, amely nem 

csak nevében őrizi a fák emlékét. Az 
erdős mezőn, amely ma kaszáló, még 
most is jelen vannak hírmondónak 
ezeknek a fáknak az utódai. A Báthoriak 
vagy Apafi Mihály fejedelem idején sok 
rugonfalvi férfi került török, tatár fog-
ságba. Az otthonmaradt asszonyok nem 
tudták kiváltani, sőt egy Kádár nevű föl-
desúr sanyargatása következtében ko-
rán meg is haltak. Árva gyermekeik örö-
kölhették  az Árvák telki területet.

Baglyos
A falu határának nyugati részén, a 

határ háta mögött terül el, csak kaszá-
lónak használják. Mezsgyéiket régi fűz-
fák kerítik. Ezek öblös odvaiban sok 
madár fészkel, itt nem háborgatja senki. 
Csak kaszálni és szénát szárítani járnak 
ide a gazdálkodók. Az éjjeli baglyok is 
jó menedéket találhatnak a fészkelésre.

Bándi-tó
Egy Bándi nevű tulajdonosról kap-

hatta a nevét, de a Dombó nevű cigány 
és családja vetette itt a téglát. A Nyikó 
túlsó oldalán, az erdő alatt volt a tó. A tó-
ban volt víz elég, mellette az agyagos 
talaj alkalmas volt a téglavetésre. 

Bejáró föld
A falu alsó felén, az alszegből jártak 

a betfalvi őrházhoz. Rugonfalvának 
nem volt vonatmegálló helye, tulajdon-
képpen a vonatjárás is csak kb. két ki-
lométerrel távolabb volt a falutól. Itt fel-
felé Udvarhelyre, lefelé Segesvárra ve-
zettek a sínek. A bejáró út mellett volt a 
Bejáró föld. Itt mehettek szekérrel a 
megállóhoz. Gyalog menni az ösvénye-
ken akárhol lehetett. A kis őrházat már 
nem találnók meg, mert 1989 után szét-
hordták. A határrész neve később ke-
letkezhetett, a síneken 1888-as évszám 
látható még ma is. 

Belső Lapias
A Nyikó mellett, a Siménfalva felé 

vezető út hajlatában, gazdag termőterü-
leten fekszik. A kaszáló részét nagy le-
velű lapik, levelek borítják. Az országút 
kettéválasztja, így van belső és külső 
Lapias rész. A néha kiáradó Nyikó ter-
mékeny iszapot hagy maga után.

Belső Lencsés
A legtöbb termőföldnek van belső és 

külső része. Valószínű, hogy valamikor 
itt lencsét is termelhettek, nevét onnan 
kaphatta. Ma nem termelik.

Benedekfi tag, Benkő kert
Mindkettő a tulajdonosáról szár-

maztatja a nevét. A Benedekfi neves 
család volt a falu életében. A Benkő csa-
ládnak csak a határrész nevéről maradt 
emléke.

Csorgóskút
Egy olyan forrás környéke, amely-

ből hangos csevegéssel folyik ki a tiszta 
forrásvíz. Ide faragott, kis kifolyócsövet 
helyeztek a mezőn dolgozó emberek. A 
mellette növő sokágú bokorra mindig 
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