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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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akasztottak egy ivócsészét, hogy az arra 
járó vándor is ihasson a forrás üdítő 
vizéből.

Duruttya
A Nagykede felé vezető út bal ol-

dalán, a lankás mező hajlatában fekszik. 
Neve honnan származhat, nem tudjuk, 
de ismerjük az eredetmondát, ami a nép 
ajkán születhetett. Valamikor ezen a he-
lyen tündérek laktak. A legszebb tün-
dérleány neve volt Duruttya. A tündér-
palota kertjében szebbnél szebb virágok 
illatoztak. Holdvilágos estéken virágai 
között gyönyörűen énekelt a tündér-
lány. Tündérénekével és virágai illatá-
val elbűvölte a falubeli legényeket, akik 
epedtek el utána. A tündérkirálynő til-
totta a földi halandóval való szerelmet. 
Haragjában a tündérpalotát tündérestől 
együtt eltüntette. Emléket mégis ha-
gyott maga után a szép tündérlény, mert 
a mai napig, ha jön a tavasz, ott illatozik 
fehér csengettyűjét rázva a sok gyöngy-
virág, és itt tündököl a gangabugya 
(harangláb).

Édeságy
Ennél szebb név a földet szerető em-

berek ajkán nincsen. Mennyire szeret-
hették azok az emberek az anyaföldet, 
akik így nevezték el! Ez a föld édes ágya 
az elvetett magnak, dajkálja, ápolja, ter-
mést adó növénnyé neveli, de az em-
bernek is, aki valamikor az anyaföldben 
találja meg örökös, szerető, nyugalmat 
adó ágyát. Ezt a földet kellett a kollek-
tivizáláskor a földet művelő embernek 
otthagynia, hogy vissza se térjen soha.

Fenék
A Nyikó és a Belső Lok között terül 

el. Valószínűleg a nevét a néha kiáradó 
patak itt hagyott homokjáról kaphatta. 
Alacsony fekvésű, a megnövekedett víz 
fenekéhez, vagyis az aljához közel fek-
szik. 

Fodor
A határ nyugati magaslatán, a szélen 

két kopasz domb látható. Ezek tetejét 
valamikor fodorszerűen kerítették a fák, 
erdőt alkotva.

Fogadóhely
A Rugonfalva és a Keresztúr melletti 

határrészen, a két település érintkezé-
sénél valamikor fogadó, vendéglő ál-
lott. A fogadó beállójában, födél alatt 
helyet kaphattak a szekeresek. A gya-
logosok is betértek a kocsma helyisé-
gébe, itt italt is vehettek, és megpihen-
hettek. Élelmet tarisznyában mindig 
vittek magukkal az utas emberek. Ma 
már a régi fogadónak csak a névben 
maradt meg a helye, földjét művelik a 
szántóvető emberek.

Fölhágó
A nagykedei úton belől fekszik. 

Valamennyire emelkedik az útja, hágó-
ra kell menni rajta, ezért kaphatta nevét. 

Gutus emlékek
A hagyomány őrzi a gótok emlékét 

is. A múlt század elején a falu keleti 
csücskén, a Pali tagban – amely egy ki-
sebb hegyormon terül el – egy körte ala-
kú vermet, búvóhelyet találtak szántás 
közben. A szűk, méternyi nyílását lapos 
kő födte. A körte alakú verem 4-5 méter 
mély lehetett, átmérője ugyanannyi. A 
fala füstös volt, a vermet később a tu-
lajdonos betömette. A hagyomány ezt a 

gótoknak tulajdonította, mint gutus em-
lékekről beszélnek róla. A józan ész azt 
mondatja, hogy a háborúk ideje alatt ga-
bonatároló, javakat dugdosó gödör le-
hetett. Esetleg menekült bujdosók is 
használhatták ideiglenes szállásnak.

Haricskás kert
A haricskáról tudhatjuk, hogy a má-

sik neve hajdina. Átadói valószínűleg 
török-tatár népek voltak, erre utal régi 
magyar neve is, tatárka. Emberi hasz-
nálatra csak hántolás után, megfőzve 
lehetett használni. Hogy valamikor ter-
melték és használták, arra utal a régi ha-
tárnév, de többet nem tudunk róla.

Hosszúrét
Rugonfalva délnyugati részén, a 

vasút mellett nyújtózkodik Keresztúr 
felé. Leghosszabb, legkeskenyebb rétje 
a falunak.

Hugyozó
Az országúton hirtelen emelkedő, 

mely állandóan vizenyős. Ezt a lovak is 
tudják, mert mindig megállnak az emel-
kedő alatt pihenni, s egyúttal ürítenek is.

Iskolakert
Még az egyházi iskolák létezése 

idején, az államosítás előtt ide jártak a 
mindenkori tanító vezetésével a hét 
egyik napjának délutánján az iskolás 
gyermekek. Itt tanította őket a gyü-
mölcstermesztés tudományára a mester. 
Erre az egyház birtokát használták. Az 
iskolakert a kiskedei út mellett, a Zsidó 
utca belső részén terült el.

Jeddi tag
A tag szó rendszerint tulajdont je-

lent. Tehát a Jeddi család tulajdona volt, 
amely család hajdanán a falu nagybirto-
kosai közé tartozott.

Kádár földje
A személy neve ma már csak a hely 

nevében él. Valamikor gazdag birtokos 
volt, csak rossz emlékei maradtak 
későbbre.

Kenderes
A háromfordulós határművelés ide-

jén is a falu mellett, a haszonföldeken 
jelölték ki a termesztési helyét. A kender 
évszázadokig a magyar parasztság leg-
fontosabb háziipari növénye volt. A pa-
rasztság életében szinte olyan fontos he-
lyet töltött be, mint a búza. Sok az éhes 
száj és sok a csóré test – mondja a száj-
hagyomány.

Kerek cserefa
Ez már az erdőhöz tartozik. Volt az 

erdőben egy öreg, terebélyes cserefa. 
Erdei földút vezetett idáig. Hideg, havas 
teleken felkereste a falu fiatalsága. 
Hosszú volt az út, egy vasárnap délután 
csak egyszer mehettek ki. Innen szán-

kóval beereszkedtek a Nyikóig. A ki-
gyaloglás és beereszkedés az egész dél-
utánt kitöltötte. Nyáron, vasárnap dél-
utánokon kirándulni jártak a kerek cse-
refához. 

Kisvölgy
A lankás, néhol dombos széleken 

kicsi völgyeket is találunk. Sokban nem 
különböznek a lapos, lankás területek-
től, de a helyi viszonylatban völgyek.

Köleskert
A köles a magyarság legrégebbről 

ismert gabonája volt. Hántolt magvát 
elsősorban kásaként fogyasztották, ez 
volt a köleskása. Évszázadokig nép-
táplálék. A 19. század derekától szorult 
rohamosan vissza a termesztése, helyét 
más termény foglalta el, de emlékét ha-
tárnév őrizi.

Lokláb
A Lok fölötti hosszan nyúló termő-

föld. Mintha a Lok a lábát oda nyújtaná 
ki. Itt kezdődik a sík föld után a dombos 
rész. Földje jó termőföld, de nem olyan 
gazdag, mint a Loké.

Makkai tag
Makkai András tanítót 1852-ben a 

Makk-féle összeesküvés vádjával letar-
tóztatták. A kivégzéstől szerencsésen 
megmenekült. Nyugdíjazása után visz-
szatért a faluba, itt gazdálkodott, fele-
sége idevaló származású; 1998 után a 
rugonfalvi iskolát róla nevezték el.

Malomoldal
A falu felső végén, a Siménfalva felé 

vezető út mellett a Nyikó egy vízimal-
mot működtetett. A folyó vizét a mély 
vizű gáttól malomárok térítette el, 
amelynek vize hajtotta a malom lapátos 
kerekét. A malom fölött levő oldalt Ma-
lomoldalnak nevezték. A falu régi útja is 
itt vezetett el az azóta pázsitossá vált 
akácfás, ligetes kedves sétálóhelyen. 

Mál
A Mál jó homokos, napfényes föld-

jével ott nyújtózkodik a falu fölött és a 
temető között. Maga a mál szó jó termő-
földet jelent.

Nagy Ferkőné dombja
A Nagykede felé vezető kitérő kez-

deti szakaszán van egy emelkedő. Ne-
vét bizonyosan Nagy Ferenc feleségéről 
kapta, akinek kis földje volt az út mel-
lett. Itt nagyon szerettek a gyermekek 
szánkázni, ródlizni. A távolság ugyan 
nem volt hosszú, de nem kellett félni a 
forgalomtól, amely veszélyes lett volna 
a hancúrozó gyermekekre. 

Nagykert
A Nyikó bal oldalán, hosszan a folyó 

és az erdő között fekszik. A Lok után en-
nek van a legjobb talaja. Értéke is sok-

takmeder. Jó gombászó hely. Az erdő 
között vezetett a falu felé. Zivataros 
nyarakon, az eső után megtelt és a vizet 
lehozta a Nyikóba.

Urok farka
Rugonfalva déli határrészén, közel a 

betfalvi határhoz keskeny földsávon 
megtekeredik a terület formája, szinte 
hurkot alkot. Idővel a „h” betű lemo-
sódott, így maradt a bokros, virágos jó 
méhlegelő Urokfarkának.

Vackoros
A vackorfa tulajdonképpen vad-

körtefa. Vackorosban még található 
több ilyen fa. A vackor megkásásodva 
nagyon finom. Szeretik a vadállatok, de 
az emberek is, különösen aszalva.

Vajda tava
A falun sokszor vonultak végig sze-

kereikkel a vándorcigányok. A Kövecs 
nevű sík területen sátrat vertek, rövid 
időre itt tartózkodtak. A hagyomány 
szerint a Cserehát alatti tóban lelte ha-
lálát az egyik cigánykaraván vajdája.

Verőfény
Ez a tisztás az erdő között van ma is. 

Behatolva a fák közé, a nap sugarai az 
erdő közötti tisztás gazdag növényzetét 
ragyogóvá teszik.

Zeta kútja
Korai székely telep kialakulását sej-

teti a Zeta kútja határnév is. Még Orbán 
Balázsnál is találunk erről feljegyzett 
érdekes regét.

Zeta gazdag és hatalmas pogány úr 
volt. Nem akarta tűrni, hogy az ő bir-
tokán keresztények éljenek, vagy az ő 
családjában valaki áttérjen a pogány hit-
ről az új hitre. Kereszténnyé lett fiával is 
gúnyolódott. A fiú azonban megmaradt 
az új hit mellett és a környezetében élők 
között is terjesztette ennek igazát. Zeta 
kegyetlenkedett a keresztényekkel. En-
nek következménye, hogy a föld meg-
nyílt alatta, elnyelte és helyén egy kút 
keletkezett. Ez a határnév és a kút a 
Cserösvény mellett, a nagykedei határ-
szél és a rugonfalvi között található. 
Lehet, ha Zeta a székelyek ősi pogány 
kultuszának egyik csodatevő hatalma 
volt?

Jakab Zsigmondné 
Mészáros Rozália

* Dr. Hankó Vilmos: Székelyföld. A könyv az 
1896-ban Budapesten, a Lampel Róbert 
Könyvkereskedés kiadásában megjelent kötet 
változatlan utánnyomása.
** Csánki Dezső: Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában. I–V. Buda-
pest, 1890. II. 347.

szorosa a külső határon fekvő terü-
leteknek. Lehet kert gyanánt is hasz-
nálni, zöldséget termeszthetnek rajta, a 
Nyikóról könnyen öntözhető.

Nyír oldala
A nevéről tudhatjuk, hogy valami-

kor nyírfás is létezett a határon. Ma csak 
elvétve találunk nyírfát az erdő fái kö-
zött. Ennek ágaiból kötötték a nyírág 
seprűt. Sok seprűt el is használtak, a 
kapuk előtti utat minden szombaton 
megseperték.

Ordító
A nyugati oldalon, a Keresztúr mel-

letti határ magaslatáról hideg, havas te-
leken, András-nap környéke táján a far-
kasok átüvöltöztek a Kisgalambfalva 
fölötti magas hegyre, aminek Gallat 
volt a neve. Akkor még számos farkas 
élt ezen a vidéken is. Nevét valószínű 
innen származtatják.

Sás
A nagykedei patak mellett, amit ak-

kor Sás patakának neveztek, több sásos, 
nádas földdarab volt. A patak sokszor 
kiöntött. Azóta ennek völgyében kedves 
halastavat létesítettek. A nád és a sás is 
lassan eltűnt.

Sebesi tag
A Sebesi család tulajdona volt. Nagy 

része gyümölcsös az erdő mellett.
Susulyka kútja
A rugonfalvi és kiskedei határ talál-

kozásánál találunk egy kutat, amelynek 
vizét nem issza senki. Azt beszélik róla, 
hogy valamikor, amikor még szűkös 
volt az élelem és a ruházat, bandukolt 
Kiskede felé két ember, akik barátok is 
lehettek. Az egyik a vállára vetett botra 
akasztva vitt egy pár szép csizmát. Ezt a 
lábbelit sajnálta a lábára húzni, hogy ne 
kopjon. A barátja addig-addig nézegette 
a csizmát, hogy megkívánta és agyon is 
ütötte a másikat. Hogy ne találják meg a 
halottat, beledobta a kutacskába. A má-
sik változat szerint a környéket dúló tö-
rökök vagy tatárok lehettek valamikor a 
gyilkosság elkövetői. Azóta a kút vizét 
ivásra nem használják.

Szarvasfejtő
Baglyos után, közel a csekefalvi ha-

tárhoz van egy koporsó alakú hegy. 
Nagy része kopár, ma csak néhány fa él 
rajta. Valamikor a szarvasok itt hullat-
hatták el agancsaikat, az arra járók sok 
szarvasagancsot találtak a hegy oldalá-
ban. Még arról nevezetes, hogy a legé-
nyek ide jártak árvalányhajat szedni a 
kalapjuk mellé.

Szent egyház árka
Nevét még a reformáció felvétele 

előttről származtatjuk. Száraz, mély pa-
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akasztottak egy ivócsészét, hogy az arra 
járó vándor is ihasson a forrás üdítő 
vizéből.

Duruttya
A Nagykede felé vezető út bal ol-

dalán, a lankás mező hajlatában fekszik. 
Neve honnan származhat, nem tudjuk, 
de ismerjük az eredetmondát, ami a nép 
ajkán születhetett. Valamikor ezen a he-
lyen tündérek laktak. A legszebb tün-
dérleány neve volt Duruttya. A tündér-
palota kertjében szebbnél szebb virágok 
illatoztak. Holdvilágos estéken virágai 
között gyönyörűen énekelt a tündér-
lány. Tündérénekével és virágai illatá-
val elbűvölte a falubeli legényeket, akik 
epedtek el utána. A tündérkirálynő til-
totta a földi halandóval való szerelmet. 
Haragjában a tündérpalotát tündérestől 
együtt eltüntette. Emléket mégis ha-
gyott maga után a szép tündérlény, mert 
a mai napig, ha jön a tavasz, ott illatozik 
fehér csengettyűjét rázva a sok gyöngy-
virág, és itt tündököl a gangabugya 
(harangláb).

Édeságy
Ennél szebb név a földet szerető em-

berek ajkán nincsen. Mennyire szeret-
hették azok az emberek az anyaföldet, 
akik így nevezték el! Ez a föld édes ágya 
az elvetett magnak, dajkálja, ápolja, ter-
mést adó növénnyé neveli, de az em-
bernek is, aki valamikor az anyaföldben 
találja meg örökös, szerető, nyugalmat 
adó ágyát. Ezt a földet kellett a kollek-
tivizáláskor a földet művelő embernek 
otthagynia, hogy vissza se térjen soha.

Fenék
A Nyikó és a Belső Lok között terül 

el. Valószínűleg a nevét a néha kiáradó 
patak itt hagyott homokjáról kaphatta. 
Alacsony fekvésű, a megnövekedett víz 
fenekéhez, vagyis az aljához közel fek-
szik. 

Fodor
A határ nyugati magaslatán, a szélen 

két kopasz domb látható. Ezek tetejét 
valamikor fodorszerűen kerítették a fák, 
erdőt alkotva.

Fogadóhely
A Rugonfalva és a Keresztúr melletti 

határrészen, a két település érintkezé-
sénél valamikor fogadó, vendéglő ál-
lott. A fogadó beállójában, födél alatt 
helyet kaphattak a szekeresek. A gya-
logosok is betértek a kocsma helyisé-
gébe, itt italt is vehettek, és megpihen-
hettek. Élelmet tarisznyában mindig 
vittek magukkal az utas emberek. Ma 
már a régi fogadónak csak a névben 
maradt meg a helye, földjét művelik a 
szántóvető emberek.

Fölhágó
A nagykedei úton belől fekszik. 

Valamennyire emelkedik az útja, hágó-
ra kell menni rajta, ezért kaphatta nevét. 

Gutus emlékek
A hagyomány őrzi a gótok emlékét 

is. A múlt század elején a falu keleti 
csücskén, a Pali tagban – amely egy ki-
sebb hegyormon terül el – egy körte ala-
kú vermet, búvóhelyet találtak szántás 
közben. A szűk, méternyi nyílását lapos 
kő födte. A körte alakú verem 4-5 méter 
mély lehetett, átmérője ugyanannyi. A 
fala füstös volt, a vermet később a tu-
lajdonos betömette. A hagyomány ezt a 

gótoknak tulajdonította, mint gutus em-
lékekről beszélnek róla. A józan ész azt 
mondatja, hogy a háborúk ideje alatt ga-
bonatároló, javakat dugdosó gödör le-
hetett. Esetleg menekült bujdosók is 
használhatták ideiglenes szállásnak.

Haricskás kert
A haricskáról tudhatjuk, hogy a má-

sik neve hajdina. Átadói valószínűleg 
török-tatár népek voltak, erre utal régi 
magyar neve is, tatárka. Emberi hasz-
nálatra csak hántolás után, megfőzve 
lehetett használni. Hogy valamikor ter-
melték és használták, arra utal a régi ha-
tárnév, de többet nem tudunk róla.

Hosszúrét
Rugonfalva délnyugati részén, a 

vasút mellett nyújtózkodik Keresztúr 
felé. Leghosszabb, legkeskenyebb rétje 
a falunak.

Hugyozó
Az országúton hirtelen emelkedő, 

mely állandóan vizenyős. Ezt a lovak is 
tudják, mert mindig megállnak az emel-
kedő alatt pihenni, s egyúttal ürítenek is.

Iskolakert
Még az egyházi iskolák létezése 

idején, az államosítás előtt ide jártak a 
mindenkori tanító vezetésével a hét 
egyik napjának délutánján az iskolás 
gyermekek. Itt tanította őket a gyü-
mölcstermesztés tudományára a mester. 
Erre az egyház birtokát használták. Az 
iskolakert a kiskedei út mellett, a Zsidó 
utca belső részén terült el.

Jeddi tag
A tag szó rendszerint tulajdont je-

lent. Tehát a Jeddi család tulajdona volt, 
amely család hajdanán a falu nagybirto-
kosai közé tartozott.

Kádár földje
A személy neve ma már csak a hely 

nevében él. Valamikor gazdag birtokos 
volt, csak rossz emlékei maradtak 
későbbre.

Kenderes
A háromfordulós határművelés ide-

jén is a falu mellett, a haszonföldeken 
jelölték ki a termesztési helyét. A kender 
évszázadokig a magyar parasztság leg-
fontosabb háziipari növénye volt. A pa-
rasztság életében szinte olyan fontos he-
lyet töltött be, mint a búza. Sok az éhes 
száj és sok a csóré test – mondja a száj-
hagyomány.

Kerek cserefa
Ez már az erdőhöz tartozik. Volt az 

erdőben egy öreg, terebélyes cserefa. 
Erdei földút vezetett idáig. Hideg, havas 
teleken felkereste a falu fiatalsága. 
Hosszú volt az út, egy vasárnap délután 
csak egyszer mehettek ki. Innen szán-

kóval beereszkedtek a Nyikóig. A ki-
gyaloglás és beereszkedés az egész dél-
utánt kitöltötte. Nyáron, vasárnap dél-
utánokon kirándulni jártak a kerek cse-
refához. 

Kisvölgy
A lankás, néhol dombos széleken 

kicsi völgyeket is találunk. Sokban nem 
különböznek a lapos, lankás területek-
től, de a helyi viszonylatban völgyek.

Köleskert
A köles a magyarság legrégebbről 

ismert gabonája volt. Hántolt magvát 
elsősorban kásaként fogyasztották, ez 
volt a köleskása. Évszázadokig nép-
táplálék. A 19. század derekától szorult 
rohamosan vissza a termesztése, helyét 
más termény foglalta el, de emlékét ha-
tárnév őrizi.

Lokláb
A Lok fölötti hosszan nyúló termő-

föld. Mintha a Lok a lábát oda nyújtaná 
ki. Itt kezdődik a sík föld után a dombos 
rész. Földje jó termőföld, de nem olyan 
gazdag, mint a Loké.

Makkai tag
Makkai András tanítót 1852-ben a 

Makk-féle összeesküvés vádjával letar-
tóztatták. A kivégzéstől szerencsésen 
megmenekült. Nyugdíjazása után visz-
szatért a faluba, itt gazdálkodott, fele-
sége idevaló származású; 1998 után a 
rugonfalvi iskolát róla nevezték el.

Malomoldal
A falu felső végén, a Siménfalva felé 

vezető út mellett a Nyikó egy vízimal-
mot működtetett. A folyó vizét a mély 
vizű gáttól malomárok térítette el, 
amelynek vize hajtotta a malom lapátos 
kerekét. A malom fölött levő oldalt Ma-
lomoldalnak nevezték. A falu régi útja is 
itt vezetett el az azóta pázsitossá vált 
akácfás, ligetes kedves sétálóhelyen. 

Mál
A Mál jó homokos, napfényes föld-

jével ott nyújtózkodik a falu fölött és a 
temető között. Maga a mál szó jó termő-
földet jelent.

Nagy Ferkőné dombja
A Nagykede felé vezető kitérő kez-

deti szakaszán van egy emelkedő. Ne-
vét bizonyosan Nagy Ferenc feleségéről 
kapta, akinek kis földje volt az út mel-
lett. Itt nagyon szerettek a gyermekek 
szánkázni, ródlizni. A távolság ugyan 
nem volt hosszú, de nem kellett félni a 
forgalomtól, amely veszélyes lett volna 
a hancúrozó gyermekekre. 

Nagykert
A Nyikó bal oldalán, hosszan a folyó 

és az erdő között fekszik. A Lok után en-
nek van a legjobb talaja. Értéke is sok-

takmeder. Jó gombászó hely. Az erdő 
között vezetett a falu felé. Zivataros 
nyarakon, az eső után megtelt és a vizet 
lehozta a Nyikóba.

Urok farka
Rugonfalva déli határrészén, közel a 

betfalvi határhoz keskeny földsávon 
megtekeredik a terület formája, szinte 
hurkot alkot. Idővel a „h” betű lemo-
sódott, így maradt a bokros, virágos jó 
méhlegelő Urokfarkának.

Vackoros
A vackorfa tulajdonképpen vad-

körtefa. Vackorosban még található 
több ilyen fa. A vackor megkásásodva 
nagyon finom. Szeretik a vadállatok, de 
az emberek is, különösen aszalva.

Vajda tava
A falun sokszor vonultak végig sze-

kereikkel a vándorcigányok. A Kövecs 
nevű sík területen sátrat vertek, rövid 
időre itt tartózkodtak. A hagyomány 
szerint a Cserehát alatti tóban lelte ha-
lálát az egyik cigánykaraván vajdája.

Verőfény
Ez a tisztás az erdő között van ma is. 

Behatolva a fák közé, a nap sugarai az 
erdő közötti tisztás gazdag növényzetét 
ragyogóvá teszik.

Zeta kútja
Korai székely telep kialakulását sej-

teti a Zeta kútja határnév is. Még Orbán 
Balázsnál is találunk erről feljegyzett 
érdekes regét.

Zeta gazdag és hatalmas pogány úr 
volt. Nem akarta tűrni, hogy az ő bir-
tokán keresztények éljenek, vagy az ő 
családjában valaki áttérjen a pogány hit-
ről az új hitre. Kereszténnyé lett fiával is 
gúnyolódott. A fiú azonban megmaradt 
az új hit mellett és a környezetében élők 
között is terjesztette ennek igazát. Zeta 
kegyetlenkedett a keresztényekkel. En-
nek következménye, hogy a föld meg-
nyílt alatta, elnyelte és helyén egy kút 
keletkezett. Ez a határnév és a kút a 
Cserösvény mellett, a nagykedei határ-
szél és a rugonfalvi között található. 
Lehet, ha Zeta a székelyek ősi pogány 
kultuszának egyik csodatevő hatalma 
volt?

Jakab Zsigmondné 
Mészáros Rozália

* Dr. Hankó Vilmos: Székelyföld. A könyv az 
1896-ban Budapesten, a Lampel Róbert 
Könyvkereskedés kiadásában megjelent kötet 
változatlan utánnyomása.
** Csánki Dezső: Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában. I–V. Buda-
pest, 1890. II. 347.

szorosa a külső határon fekvő terü-
leteknek. Lehet kert gyanánt is hasz-
nálni, zöldséget termeszthetnek rajta, a 
Nyikóról könnyen öntözhető.

Nyír oldala
A nevéről tudhatjuk, hogy valami-

kor nyírfás is létezett a határon. Ma csak 
elvétve találunk nyírfát az erdő fái kö-
zött. Ennek ágaiból kötötték a nyírág 
seprűt. Sok seprűt el is használtak, a 
kapuk előtti utat minden szombaton 
megseperték.

Ordító
A nyugati oldalon, a Keresztúr mel-

letti határ magaslatáról hideg, havas te-
leken, András-nap környéke táján a far-
kasok átüvöltöztek a Kisgalambfalva 
fölötti magas hegyre, aminek Gallat 
volt a neve. Akkor még számos farkas 
élt ezen a vidéken is. Nevét valószínű 
innen származtatják.

Sás
A nagykedei patak mellett, amit ak-

kor Sás patakának neveztek, több sásos, 
nádas földdarab volt. A patak sokszor 
kiöntött. Azóta ennek völgyében kedves 
halastavat létesítettek. A nád és a sás is 
lassan eltűnt.

Sebesi tag
A Sebesi család tulajdona volt. Nagy 

része gyümölcsös az erdő mellett.
Susulyka kútja
A rugonfalvi és kiskedei határ talál-

kozásánál találunk egy kutat, amelynek 
vizét nem issza senki. Azt beszélik róla, 
hogy valamikor, amikor még szűkös 
volt az élelem és a ruházat, bandukolt 
Kiskede felé két ember, akik barátok is 
lehettek. Az egyik a vállára vetett botra 
akasztva vitt egy pár szép csizmát. Ezt a 
lábbelit sajnálta a lábára húzni, hogy ne 
kopjon. A barátja addig-addig nézegette 
a csizmát, hogy megkívánta és agyon is 
ütötte a másikat. Hogy ne találják meg a 
halottat, beledobta a kutacskába. A má-
sik változat szerint a környéket dúló tö-
rökök vagy tatárok lehettek valamikor a 
gyilkosság elkövetői. Azóta a kút vizét 
ivásra nem használják.

Szarvasfejtő
Baglyos után, közel a csekefalvi ha-

tárhoz van egy koporsó alakú hegy. 
Nagy része kopár, ma csak néhány fa él 
rajta. Valamikor a szarvasok itt hullat-
hatták el agancsaikat, az arra járók sok 
szarvasagancsot találtak a hegy oldalá-
ban. Még arról nevezetes, hogy a legé-
nyek ide jártak árvalányhajat szedni a 
kalapjuk mellé.

Szent egyház árka
Nevét még a reformáció felvétele 

előttről származtatjuk. Száraz, mély pa-
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Rugonfalvi utcakép
P. Buzogány Árpád felvétele
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