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Nyikómalomfalva ma a gyulafehérvá-
ri (erdélyi) egyházmegye székelyudvar-
helyi főesperesi kerületének egyik önálló 
plébániája. Titulusa: Urunk színeváltozá-

2sa.  Nem tartozik a régi egyházközségek 
közé, ugyanis 1908-ban alapították. Ad-
dig Székelyszentlélek filiája volt, de mint 
ilyen, története, a rendelkezésünkre álló 
írott források alapján, egészen a 17. száza-

3dig visszanyomozható.  Francesco Leone 
da Modica konventuális ferences szerze-
tes 1638. évi jelentésében, amelyet a Hit-

4terjesztés Szent Kongregációjának  kül-
dött Erdélyből, s amelyben a székelyföldi, 
ezen belül az udvarhelyszéki plébániákról 
is leírást ad, Malomfalvát, Farkaslakával 
és Bogárfalvával együtt, Székelyszentlé-

5lek leányegyházaként említi.  A malom-
falvi leányegyházat Damokos Kázmér, az 
erdélyi ferences őrség őrének 1657., va-
lamint 1668. évi jelentései is megemlítik. 
Az 1657. évi jelentésében Damokos a filia 
híveinek számát mintegy 40 családra és 

6megközelítőleg 500 lélekre becsülte.
Malomfalva, amint már írtuk, a 20. 

század elején lett önálló egyházközség, de 
önállósodási próbálkozásai kereken száz 
évvel korában kezdődtek, azzal, hogy 
1808-1809-ben a hívek saját erőből 
templomépítéshez fogtak. A településnek 
addig nem volt temploma, csak kápolnája. 
E kápolnáról, amely az I. katonai felmérés 
(készült 1769–1773 között) szerint ugya-
nott állott, ahol az egyházközség mai 
temploma, először abban a magyar nyel-
ven írott udvarhelyszéki egyházi vizitá-

7ciós jegyzőkönyv-gyűjteményben  olvas-
hatunk, amely Szebelébi Bertalan erdélyi 

8vikárius  idejében keletkezett, és az 1683– 
91702 közötti időszakot öleli föl.  A 37. 

oldalon következő bejegyzést találjuk: 
„Kissebbik piros János Malomfalvan az 
Kapolnahoz Testamentumban hagiatot 
Szanto földet biria, melli ugi volt dele-

10galva , hogi annak hasznabol á kapolnat 
epicziék, s nem epitette.”

Alább, a 39. oldalon pedig: „Malom-
falvi piros Janos harom darab foldet bir, 

11mellieket a' Testator  hagiot á kapolna 
12epitesere, s nem praestalt.”

E két feljegyzésnél, amelyek arról ta-
núskodnak, hogy malomfalvi Piros János 
olyan földeket birtokolt, amelyeket vég-
rendeletileg a kápolna építésére, vagyis 
fenntartására hagytak, de ő haszonélvező-
ként e kötelességét elmulatta, sokkal fon-
tosabb információt hordoz az 1690. január 
21-én Székelyszentléleken tartott vizitá-

ció alkalmával megfogalmazott „Impo-
13sitio” , amely az alábbiakat rendelte el a 

szóban forgó kápolnával kapcsolatosan:
„Az malomfalui kapolna felöl lön 

illien Impositio
Ha Szekeli Ferencz Uram, kinek prae-

14decessora  epitette volt, mint hogi falu 
birodalma á kapolnat, (az felden kiwl) 
nem akaria ereszteni, az ioueo koezelebik 
Úr szine valtozasa napiara megh epiczie; 
mint hogi [olvashatatlan szó] azon napon 
szokot ot bucziu lenni ha nem a falu epi-
czie meg es legyen a falu birodalmaban, 

15minden praetextusaval , az az semmi ius-
sa hozza ne legyen, az falokon kiwl miwel 

16hogi a földe faluie.”
A fenti szövegrészből egyértelműen 

kiderül, hogy a kápolnát malomfalvi Szé-
kely Ferenc elődje építette olyan földterü-
leten, amely a falu közös tulajdonát ké-
pezte. Ugyanakkor a vizitációt végző egy-
házi elöljárók felszólítják Székely Feren-
cet, hogy ha a kápolna patrónusságához 
ragaszkodik, akkor azt „meg építse”, 
vagyis javíttassa ki. Ha nem tenné, akkor a 
falu „építse meg”, s a továbbiakban a ká-
polna az addigi patrónus minden kifogása 
ellenére a falu „birodalma” legyen. A ja-
vítások elvégzésnek határidejéül a falu 
búcsúnapját szabták meg, amely akkor is 
Urunk színeváltozásának (lat. Transfi-

17guratio) a napja volt.  

Mielőtt rátérnénk a kápolnára vonat-
kozó további adatok bemutatására, néz-
zük meg, hogy a nyikómalomfalvi Szé-
kely család történetéről mit árul el (a szak-

18irodalom szinte semmit sem tud róla)  a 
19rendelkezésünkre álló forrásanyag.

A székely népesség-összeírások és 
más forrásaink szerint a Székely família a 
17. század elején bukkan fel Malomfal-
ván. Az adatokat kronológiai sorrendbe 
rendezve az alábbi rögtönzött „leszárma-
zási táblát” állíthatjuk össze a családról:

1604. március 15.: Székely János lófő. 
20Az összeíráskor szolgált.

1614. február 18.: Székely János 
21lófő.

1614. július 16.: Malomfalvi Székely 
János nemes (nobilis), felesége sükői ne-

22mes Kovács Anna.
1627.: Székely János, a falu egyik es-

23küdtje mint nemes (nobilis) mustrált.  
Malomfalván három, Pálfalván egy, 
Szentkirályon hét, Sükőben két jobbágy-

24telek volt a birtokában.
1635. július 17.: Malomfalvi Székely 

Miklós Alia Sámuel széki kapitány szá-
25zadában mustrált két lóval.

1635. november 18.: a Lustralis 
Könyv szerint Székely János az összeírás 
készítésekor már halott volt, helyette fia, 
Miklós mustrált a nemesek közt két 

26lóval.
1648. június 12.: Székely Miklós hű-

27ségesküt tett.
1667. húsvét harmadnapja: Székely 

Ferenc „jobbágyos nemes ember” a sü-
kőieknek egy „kápolnának való helyet” 

28adományozott. 
1676. június 26.: Székely Ferenc a ne-

29mesek közt mustrált.
1679. július 10.: Székely Ferenc a ne-

mesek közt mustrált hiányos felszere-
30léssel (kopjátlan).

1692. július 7.: Székely Ferenc a ne-
31messég századában mustrált.

1700.: Székely Ferenc négyökrös, 
32adófizető gazda.

331702. március 14.: Székely István.
341712. augusztus 9.: Székely István.

E hiányos családfából megtudhatjuk, 
hogy Székely Ferenc „praedecessora” 
Székely Miklós volt, de hogy ő volt-e a 
kápolnát építtető vagy a család nemesi 
karrierjét megalapozó, Bethlen Gábor 
fejedelemségének kezdetén nemességet 
nyert Székely János, a jelenlegi adataink 
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alapján nem tudjuk eldönteni. Egy azon-
ban bizonyos: a szóban forgó kápolna 
valószínűleg a 17. század első felében 
épülhetett, amikor a Székely família fel-
emelkedőben volt.

A kápolnára a 18. század során az 
anyaegyházközségben, Székelyszentléle-
ken végzett egyházlátogatások (canonica 
visitatio) alkalmával (1711–1776 között) 
felvett jegyzőkönyvekben találhatók 
utalások. Ekkor már a patrónusa a falu 
volt. Az 1711., 1717., 1721. és 1733. évi 
jegyzőkönyvek a szent edényei közül egy 

35ezüstkelyhet és -patenát említenek.  Az 
utóbbi összeírás megemlíti a malomfalvi 
határban, „Kerek körtövély nevü hely-
ben” lévő kétvékás, a kápolnához tartozó 

36szántóföldet is.  Bővebb leírást csak az 
1743. és 1747. évi jegyzőkönyvekben ol-
vashatunk róla. Ezekből kiderül, hogy a 
kőből rakott, valószínűleg többször ja-
vított kápolnának a 18. század derekán 
már csak a hajója volt a régi („cujus navis 
antiquae”). Leltárában volt egy misemon-
dó ruha (casula), egy miseing (albam), 
egy karing (superpelliceum), az előbb em-
lített aranyozott ezüstkehely és -patena 
(calicem cum patinula ex argento in de-

37auratum), valamint egy harang.  A későb-
bi jegyzőkönyvek a malomfalvi kápolná-
nak „interessre”, vagyis kamatra kiadott 

38pénzéről tájékoztatnak.
A kápolna a 18. század elejéig állott. 

Ekkor, az 1808. és 1809. években helyet-
te, amint írásunk kezdetén említettük, a 
malomfalvi fiókegyház egy „12 öl hosz-
szúságú és 6 öl szélességű” templomot 

39építtetett saját erejéből.
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zük meg, hogy a nyikómalomfalvi Szé-
kely család történetéről mit árul el (a szak-

18irodalom szinte semmit sem tud róla)  a 
19rendelkezésünkre álló forrásanyag.

A székely népesség-összeírások és 
más forrásaink szerint a Székely família a 
17. század elején bukkan fel Malomfal-
ván. Az adatokat kronológiai sorrendbe 
rendezve az alábbi rögtönzött „leszárma-
zási táblát” állíthatjuk össze a családról:

1604. március 15.: Székely János lófő. 
20Az összeíráskor szolgált.

1614. február 18.: Székely János 
21lófő.

1614. július 16.: Malomfalvi Székely 
János nemes (nobilis), felesége sükői ne-

22mes Kovács Anna.
1627.: Székely János, a falu egyik es-

23küdtje mint nemes (nobilis) mustrált.  
Malomfalván három, Pálfalván egy, 
Szentkirályon hét, Sükőben két jobbágy-

24telek volt a birtokában.
1635. július 17.: Malomfalvi Székely 

Miklós Alia Sámuel széki kapitány szá-
25zadában mustrált két lóval.

1635. november 18.: a Lustralis 
Könyv szerint Székely János az összeírás 
készítésekor már halott volt, helyette fia, 
Miklós mustrált a nemesek közt két 

26lóval.
1648. június 12.: Székely Miklós hű-

27ségesküt tett.
1667. húsvét harmadnapja: Székely 

Ferenc „jobbágyos nemes ember” a sü-
kőieknek egy „kápolnának való helyet” 

28adományozott. 
1676. június 26.: Székely Ferenc a ne-

29mesek közt mustrált.
1679. július 10.: Székely Ferenc a ne-

mesek közt mustrált hiányos felszere-
30léssel (kopjátlan).

1692. július 7.: Székely Ferenc a ne-
31messég századában mustrált.

1700.: Székely Ferenc négyökrös, 
32adófizető gazda.

331702. március 14.: Székely István.
341712. augusztus 9.: Székely István.

E hiányos családfából megtudhatjuk, 
hogy Székely Ferenc „praedecessora” 
Székely Miklós volt, de hogy ő volt-e a 
kápolnát építtető vagy a család nemesi 
karrierjét megalapozó, Bethlen Gábor 
fejedelemségének kezdetén nemességet 
nyert Székely János, a jelenlegi adataink 
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alapján nem tudjuk eldönteni. Egy azon-
ban bizonyos: a szóban forgó kápolna 
valószínűleg a 17. század első felében 
épülhetett, amikor a Székely família fel-
emelkedőben volt.

A kápolnára a 18. század során az 
anyaegyházközségben, Székelyszentléle-
ken végzett egyházlátogatások (canonica 
visitatio) alkalmával (1711–1776 között) 
felvett jegyzőkönyvekben találhatók 
utalások. Ekkor már a patrónusa a falu 
volt. Az 1711., 1717., 1721. és 1733. évi 
jegyzőkönyvek a szent edényei közül egy 

35ezüstkelyhet és -patenát említenek.  Az 
utóbbi összeírás megemlíti a malomfalvi 
határban, „Kerek körtövély nevü hely-
ben” lévő kétvékás, a kápolnához tartozó 

36szántóföldet is.  Bővebb leírást csak az 
1743. és 1747. évi jegyzőkönyvekben ol-
vashatunk róla. Ezekből kiderül, hogy a 
kőből rakott, valószínűleg többször ja-
vított kápolnának a 18. század derekán 
már csak a hajója volt a régi („cujus navis 
antiquae”). Leltárában volt egy misemon-
dó ruha (casula), egy miseing (albam), 
egy karing (superpelliceum), az előbb em-
lített aranyozott ezüstkehely és -patena 
(calicem cum patinula ex argento in de-

37auratum), valamint egy harang.  A későb-
bi jegyzőkönyvek a malomfalvi kápolná-
nak „interessre”, vagyis kamatra kiadott 

38pénzéről tájékoztatnak.
A kápolna a 18. század elejéig állott. 

Ekkor, az 1808. és 1809. években helyet-
te, amint írásunk kezdetén említettük, a 
malomfalvi fiókegyház egy „12 öl hosz-
szúságú és 6 öl szélességű” templomot 

39építtetett saját erejéből.
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1hanem egy rongyos, posztulásra jutott Kápolnás házunk…”

Adalékok Nyikómalomfalva egykori kápolnájának történetéhez
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