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elébb-elébb menvén jött az én há-
zamra, életemre, mely ő tüze miatt én-
nekem házam, csűreim, istállóim, el-

21égtenek minden épületeim ”

Cikmántori András, Udvarhely vá-
rosában lakó: „Mikor én megláttam az 
égést, mind az alperes [Szász Mihály, 
másképp Mihály mester felesége, Er-
zsébet] háza s mind a szomszédja há-
za, Veres Jánosé egyszersmind égé-
nek vala. Azt nem tudom, ha volt tüze 
vagy nem aznap az alperesnek. Hal-
lottam egynéhány embernek pana-
szolkodását a várban laktunkban, 
hogy intették volna arra, ne cserezne 
otthon, ő is cserezhetne a vár mellett, 

22de nem fogadta.”

Orsolya asszony, ki ennek előtte 
udvarhelyi Németi István nemes em-
ber felesége volt: „Az I. [Németi Ist-
ván] örökségének, házának egyik fe-
lől vicinussa ezen Udvarhely városá-
ban és székben Bethlenfalvára menő 
ország uta. Betlenfalva vagyon Ud-
varhely székben. Más felől pedig 

23Dóczi András relictiaja [özvegye].”

Nagy Mátyás, Udvarhely városi: 
„[…] mely örökség vagyon ezen Ud-
varhely városában, az Piac szerben, 
melynek vicinussa egyik felől Szász 
Pálné és Horváth Miklós örökségek, 
ezen udvarhelyiek. Más felől az Kü-

24küllő felé menő utca ”

Udvarhely városában lakó Érsek-
újvári János deákné Zsófia asszony: 
„[…] az elmúlt hosszú böjtben fo-
gadtam meg az alperesnek urát, Tősér 
Mátét az fenn megírt 1614. eszten-
dőben, mely Tősér Máté lakott az de-
notált [megírt] Máréfalván, Udvar-
helyszékben, hogy énnekem egy há-
zat csináljon fából Udvarhelyt, én ho-
zattam fából lécözéséig, és ahhoz 
zsendelyt eleget adjon, kivel teljes-
séggel bezsendelyezze. Úgy vagyon, 
hogy azon böjtbe, az nagyhétbe rá jött 
vala ötödmagával, felraká gerendá-
zatig, úgy hagyá. Mind koszorútartó 
fája, szarufája honn volt, attól fogva 
minden hétfőn kértem, amikor talál-
hatnám, hogy rá jöjjön, készítse meg, 
az zsendelyt is meghozza. Az elmúlt 
úrnapi sokadalomkor azt mondta sze-
gény, hogy felmegyen az havasra s 
megkészíti a zsendelyt, onnan megjő-

[...]

[...]

vén alá jő s megkészíti az házat. De az 
sem lehete, nagy káromra és fogyat-
kozásomra így marada félbe, melyet, 
ha ő fel nem fogadjon, mással is meg-
csináltattam volna. Alkolmunk [al-
kunk] vala tíz forintban és négy apró 
süvegben, öt forintot megadám, a sü-
vegnek is kettejét megadám. Az sze-
gődségben jelen vala azon máréfalvi, 
udvarhelyszéki Antal Miklós is, mellé 
is fogadta volt őtet s többeket is a 
munkára, valamint a fizetés felől al-
kudtak, azt nem tudom én. Azon-
közben ugyan nem jöve az házcsinálni 
a sokadalom után is, hallám egykor, 

25hogy Isten kivette ez világból.”

Csíki György, Udvarhely városá-
ban lakó: „[…] találtam meg egy 
örökségemet az alperes kezénél [Hor-
vát Gergelynél], mely örökség én-
nekem édes atyámé, Nyírő Mátéé volt, 
cum suis pertinentis [minden hozzá-
tartozójával] megkévánom magam-
nak az atyámtól maradt örökséget, 
akármi névvel neveztessenek, mely 
peres örökség vagyon ezen Udvarhely 
városában, a felül megírt székben. 
Egyik felől való vicinussa az peres 
örökséginek az Basa Máté háza örök-
sége, más felől való vicinussa Bassa 
Péter háza és öröksége, harmadik fe-
lől való vicinussa az Zent Emre fele ki-

26menő ország uta.”

Borbély Istvánné Kata asszony: 
„[…] úgymint ez mai nap ez város 
piacán, egy felől Székely István nemes 
ember házának és más felől az kö-
zönséges mészárszék szomszédsá-
gában, Udvarhely székben, hatalma-
sul rám támadván kurvának szida, 
arcul is vere, melyet nem cseleked-

27hetett volna.”

Bécsi Márton, udvarhelyi: „Tilal-
mat tettem az I. [Barabás Mihály] 
ellen ez jelen való 1614. esztendőben, 
Szent György nap tájat. Tiltottam ki 
egy benn való ülés helyből, mely va-
gyon Udvarhely székben, Udvarhely 
városában. Vicinussa egy felől ugyan 
az I., más felől Fazakas Antal háza és 
öröksége. Tilalmamnak ezzel adom 
okát, hogy ez az megnevezett örökség 

28az én atyámé, Bécsi Simoné volt.”  

„Udvarhelyi Nagy Mátyás tilalmat 
tett volt ugyan Udvarhelyi Borbély 

Péter ellen örökség dolgából, mely az 
ország uta mellett vagyon, ahol az 

29Küküllőre szoktak menni.”
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(folytatjuk)

Dr. Gidó Csaba könyve* többéves 
erőfeszített munka eredménye, mely-
nek alapját alapos levéltári és 
könyvtári kutatás képezi. A Román 
Állami Levéltár és a Magyar Orszá-
gos Levéltár mélyén szunnyadó pa-
pírok, tervrajzok, levelezések, térké-
pek, továbbá a hazai könyvtárak és 
tudományos kutatóhelyek által őrzött 
könyvek, sajtótermékek nyújtották a 
kifejtéshez szükséges anyagot. Egy 
szép kort, korszakot jár be a szerző. A 
székelyföldi fejlődési irányvonalak 
kialakulását és azok következményeit 
is taglalva, de hátrahagyva a további 
kutatások lehetőségét, vasútban, sí-
nekben tárgyiasult és átvitt értelem-
ben is felfogható párhuzamos vonala-
kat tár fel vagy észlel, melyek egy-
másra épülnek vízszintesen és ver-
tikálisan is. Ezek a fő párhuzamos vo-
nalak képezik a szerző tudományos 
fokozata elnyeréséhez szükséges ku-
tatómunka és a bemutatásra került 
könyv témáját. A könyv lapozgatása 
során rájövünk, hogy acélos szilárdsá-
guknál fogva ezek szilárdan illesz-
kednek az erdélyi és székelyföldi táj-
ba, hol átszabdalva azt, akárcsak az 
emberek és közösségek érdekeit, hol 
jótékonyan simulva a domboldalak 
hajlatába, akárcsak a kibontakozó ka-
pitalizmus minden áron profitszerző 
bugyellárisába.

Már megelőlegezzük az elemzett 
kötet jelentőségét, amikor abból in-
dulunk ki, hogy a harmadik évezred 
hajnalán, amikor az országok fejlet-
tebb vagy kevésbé fejlett közlekedési 

szerkezetén áll vagy dől egy-egy tér-
ség mai gazdasági felzárkózása, szer-
zőnk egy térben és időben sokat vi-
tatott és tárgyalt, ám teljességében 
még soha át nem fogott téma monog-
rafikus feldolgozását nyújtja. Egy 
olyan témáét, amelynek közel két év-
százados, tájat és gazdaságot, de talán 
a politikumot is meghatározó történe-
tének máig kiterjedő hatása van.

Történészek régóta fejtegetik, 
hogy az emberi lét egységes, feltö-
rekvő irányultságú. Az, hogy ez a lét 
lassúbb vagy gyorsabb egy adott kor-
szakban, egy adott térségben, annak 
sokféle magyarázata van. Ne feled-
kezzünk meg az időfaktorról! Tegyük 
a mérleg serpenyőjébe a gyalogút, az 
ökör vontatta szekér, a gyors postako-
csi, s majd a gőz erejét meglovagoló 
vasút idővonzatát! Akkor megérthet-
jük a kultúra és a civilizáció fejlődésé-
nek, az anyagi és szellemi tényezők 
terjedési sebességének fontosságát.

Gidó Csaba már a bevezetőjében 
megadja tájaink lemaradásának máig 
érvényes magyarázatát, amelyet ma 
modernkedve infrastruktúrának ne-
vezünk.

A könyvet legelőször felütőknek 
azt ajánljuk, hogy ne elégedjenek meg 
a feltüntetett tartalomjegyzékkel, 
hanem egy-egy fejezetcím alatt, a szö-
vegben magában keressék és találják 
meg az alcímeket és azok kifejtését, 
amelyek gazdagabbá, érthetőbbé te-
szik ezt a nagyszerű olvasmányt.

Olvasmányt...! Mert ez a könyv az 
alkotójának, szerkesztőinek köszön-

hetően nem egy száraz, tudományos 
munka, habár rendelkezik annak min-
den elemével. A széles körű kitekin-
tésnek köszönhetően egy vonzó tech-
nika-, tárgy-, mentalitás- és társada-
lomtörténeti kötet is, melyet minden-
kinek érdemes elolvasni. Annál is in-
kább, mivel a tárgyalás módjának kö-
szönhetően a megjelenített felcsepe-
redő kapitalizmus bontakozik ki előt-
tünk, minden bájával, bújával. Az 
olyanok, mint a tőke(be)áramlás, a 
bel- és külföldi munkaerőmozgás, az 
alulról jövő kezdeményezések és a 
felülről érkező feleletek, a helyi, or-
szágos és birodalmi érdekek összecsa-
pása, a még a vasútépítés kapcsán is 
annyira érződő véleménykülönbség a 
központ és a periféria között, a helyi 
kis, a térségi közepes és az országos 
bankok, valamint a nagy- és a kis (al)-
vállalkozók közti versengés, az egyé-
ni és közösségi érdekek érvényesülési 
rátája a keskeny vágányú és a normál 
nyomtávú vasút közti különbséghez 
hasonlítanak, hogy a témához illő sza-
vakkal éljünk. Ezeket Gidó Csaba 
mind tetten éri és feltárja nekünk.

Aki a főcím olvastán szigorúan 
csak technikatörténetet vár ettől a 
munkától, az meglepődve észlelheti, 
hogy itt igenis emberi történetekről, 
geopolitikai összefüggésekről, népe-
sedési mutatókról, élő és holt áruk 
mozg(at)ásáról, gazdasági felzárkóz-
tatásról, néptömegek ki- és beáram-
lásáról, erkölcsök épüléséről vagy 
zülléséről, az ökonómia és a politikum 
összefonódásáról, párhuzamos és já-
rulékos szolgáltatások kibontako-

Sínen vagyunk...

Forrásközelben: Történelmi kútfôk, dokumentumok elsô közlésben Lábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk.
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zásáról, ipar és mezőgazdaság verse-
nyéről, települési térszerkezetek, vá-
rosarculatok módosulásáról olvashat. 
Rájöhet arra, hogy egy ilyen jellegű 
munkában hogyan kerülhet egymás 
mellé az eperfa és a pottyantós ár-
nyékszék, hogyan alakulnak ki új 
viselkedési és társadalmi együttélési 
normák, hogyan válik egy közleke-
dési eszköz kommunikációs csatorná-
vá. Megismerkedhet egyrészről az 
egyéni, városi, vármegyei vagy álla-
mi, netán birodalmi, nemzetközi ér-
dekszférák súrlódásaival és ezeknek a 
tőzsdéken felmérhető hatásaival. De 
elkönyvelheti az egyébként nézetelté-
résektől terhes politikum összefogá-
sának szép példáját is. Választ kaphat 
arra is, hogy miért torkollnak zsákut-
cába nem egy helyt a vasútvonalak, 
hogy miért nő meg fürdőhelyeink lá-
togatottsága, akárcsak a kivándorol-
tak száma... 

Számunkra azért is fontos Gidó 
Csaba könyve, mert megerősít abban 
a hitünkben, hogy az alapot képező 
levéltári források, a tudományos fo-
lyóiratok mellett a máig talán eléggé 
meg nem bocsájtható módon elha-
nyagolt vidéki, regionális (napi)la-
poknak is megvan a jól hasznosítható 
történeti forrásértékük.

Számunkra, mint bármely elfogult 
helybeli közhalandó számára, a leg-
kedvesebb része a munkának éppen a 
IV. fejezet, melyben a vasutat Szé-
kelyföld modernizációs eszközeként 

tárgyalja. Itt derül ki ugyanis, hogy 
egy vizes kavicsos, makadám útra 
berendezkedett közösség életében 
milyen változ(tat)ást hozott egy új-
fajta, szellemiségében, tehermozga-
tásában, szállítási időben teljesen új 
alapokra helyezkedő gördülő köz-
lekedési és fuvarozási eszköz. Továb-
bá, hogy az állomással rendelkező 
helységek, sőt a vonzáskörzetükben 
található települések milyen új fej-
lődési lehetőségeknek néztek elébe, 
gazdasági, társadalmi és kulturális 
szempontból egyaránt.

A vasútnak köszönhető, hogy tá-
jaink be tudtak kapcsolódni az álta-
lános országos gazdasági vérkerin-
gésbe és megpróbáltak felzárkózni a 
központ nívójához. És a vasútnak kö-
szönhető, hogy a birodalom szívéből 
is másképpen tekint(h)ettek ezekre a 
tájakra, hogy fokozatosan megszűn-
hetett az itteni emberek kuriózum mi-
volta. Az is igaz viszont, szintén neki 
köszönhető, hogy hamarább és köny-
nyebben vált elérhetővé a székely em-
ber számára a Regát, vagy a fiumei 
vagy trieszti tengeri kikötő...

S ha a gőzparipa, a vasút, tulajdon-
képpen az ipari forradalom terméké-
nek lassú, vontatott, nem mindig a 
reális nemzetgazdasági érdekekhez 
kötődő kelet-európai beüzemeltetése 
tájainkon nem okozott különösebb 
forradalmi változásokat, arra mégis 
elég volt, hogy kimozdítsa az itteni 
embereket is a tespedésből, tágítsa 

gazdasági, földrajzi, szociális, de kul-
turális horizontjukat is.

A Múltunk Könyvek második, ele-
gáns kivitelezésű sorozatát indító, a 
Tipographic Nyomdát dicsérő kötet a 
Nemzeti Kulturális Alap anyagi támo-
gatásával jelenhetett meg a Pro-Print 
Könyvkiadónál, ennek és a MTA TK 
Kisebbségkutató Intézetének közös 
könyvkiadási programja keretében. A 
lektorok a kolozsvári BBTE tanára, 
Pál Judit és a Pécsi TE tanára, Majdán 
János, akik szerzőnk doktori mun-
kájának is közreműködői voltak. A 
szerkesztők közt találjuk Bárdi Nán-
dort is, aki szintén szívén viseli az er-
délyi és székelyföldi fiatal történész-
gárda sorsát. A kötetet a levéltári for-
rások, a nyomtatott forráskiadványok, 
a felhasznált sajtótermékek listája és 
egy részletes bibliográfia követi sze-
mély-, intézmény- és helynévmutató 
kíséretében. Számos korabeli tervrajz, 
térkép, illusztráció, statisztikai kimu-
tatás, no meg korabeli anekdoták se-
gítik a megértést. 

Gidó Csaba kutatásainak részered-
ményeivel több helyen és már több-
ször találkozhattunk, de így, egy kö-
tetben és egyben látni az egész té-
makör kibontását sokkal érdekfeszí-
tőbb. Szerzőként magasra tette a jövő-
beni kutatások mércéjét. A vasútépítés 
emberi tényezőire utaló, az erőt, aka-
ratot, jó és rossz szándékot hol fel-
tételező, hol mellőző és mindmáig 
maguk mögött hagyó kérdéseket, 
problémákat, nehézségeket is láttatja 
kötetében.

„Sínre téve” a témát, szerzőnk arra 
is rámutat, hogy a kérdéskör minél 
mélyebb szintű elemzése nemhogy le-
zárná a kutatást, hanem egyre inkább 
csak szélesedő, táguló értelmezésnek 
nyújt teret. Ami a témán belül nem fért 
ebbe a kötetbe, illetve mindaz, ami va-
lamilyen módon még kötődik hozzá, 
újabb minőségi munkát igényel. Jelen 
kötet megfelelő biztosíték a folyta-
tásra. 

Ajánljuk mindenkinek, szűkebb 
vagy tágabb szülőföldünk szerelme-
seinek!

Róth András Lajos

*Gidó Csaba: Vasszekér és mozdonygőz. A 
székelyföldi vasút története (1868–1915). 
Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2013.

tások szájról szájra való továbbadásának helye. Ebben a kicsi 
székely faluban egy-egy háznál szervezték meg a karácsonyi, 
szilveszteri, húsvéti bált is, amíg nem lett a közösségnek 
kultúrháza. Ekkor még együtt élt a szórakozás és a munka a 
kendertörő és -fonó kalákákon, valamint az arató, kaszáló, 
fahordó, szénacsináló kalákák alkalmával. Nagy eseménynek 
számítottak a lakodalmak. Híres szószóló volt Forró Kálmán, 
nagy szórakoztató, énekes, táncos Prozbikné Forró Róza. Két 
napig tartott a farsangi bál, jöttek fiatalok, rokonok a közeli 
falvakból. Jó vendégfogadónak bizonyult ilyenkor a falu: 
minden idegent meghívtak az éjféli szünetben „vacsorára”. A 
kiadós étkezésből a tészta, italok és a töltött káposzta sem 
maradt el. Csak háromfelvonásos színdarab dukált ilyenkor. 
Később a felülről tervezett, kényszerített akciók egyre rit-
kábban sikerültek.

Nem is olyan rég, most 33 éve, 1980-ban még borzongató 
hiedelmeket gyűjthetett itt az érdeklődő, tejelvevésről, igé-
zésről, tudósról. Mondák, balladák, népdalok, népi megfigye-
lések, mívesen faragott pásztorbotok, szőttesek, varrottasok 
élték a maguk zárt életét ebben a tanyának beillő kis faluban. 
Ezekből közlünk most egy csokorra valót. Legyen ez is emlé-
keztető, megtartó jel a suhanó időben.

Ábránfalvi népdalok

Forró Kálmán a kiterjedt és jómódú Forró család tagja 
volt, híres szónok, lakodalmi szószóló, nagy énekes. Egy-
szerre született a XX. századdal. 1980-ban, szellemi képes-
ségei teljében énekelte magnóra az itt közölt, vidékünkön 
nem igen ismert dallamú és szövegű népdalokat. A zene-
tudósokra hárul a feladat, hogy feltárják, vannak-e valahol 
variánsaik.

1. Ëj, haj, le az úton, le végëtës végig,
(De) Mindën kis ablakba' rózsa nyílik.
Mindën kis ablakba' kettő, három,
Ëj, haj, csak az enyém hërvadt el a nyáron.

Ëj, haj, nem mëgyëk én többé a templomba',
Nem látom a babámot a sorba'.
Sem a sorba', de sem a sor végébe',
Ëj, haj, kivitték a gyöngyvirágos temetőbe.

Ábránfalva Hargita megye egyik legkisebb települése, a 
mai Kányád község peremfaluja. A „lefeküdt tehen alakú” 
helység a Nagy-Homoród és a Kis-Homoród közén, Szé-
kelyudvarhelytől délre, 13 km távolságra, a Nyáros-patak 
kies völgyében található, eléggé távol a főbb közlekedési 
utaktól. Földrajzi helyzete számottevően befolyásolta gazda-
sági és társadalmi fejlődését, valamint az is, hogy az Erdély és 
Magyarország társadalmában, történelmében fontos szerepet 
játszó család, az Ugronok innen származtak, birtokaik voltak 
itt. A család tagjai büszkén viselték az ábránfalvi előnevet, a 
leszármazottak máig gondját viselik a falunak.

Az 1850. évi népszámlálás 101 személyt jegyzett a fa-
luban, az 1857-es 95 személyt, az 1890-es 126-ot. Az 1900-as 
századforduló utáni tagosítás korszerűbbé tette a gazdálko-
dást a faluban. Az Ugron-utód Balázsi Sándor több hektáron 
nemesített gyümölcsfákat telepített, fajállatokat tenyésztet-
tek, gépesítette a mezei munkát. Úgy nézett ki a falu, mint egy 
kis tündérkert. Aranykalászos gazdák voltak, szakszerű gaz-
dálkodás folyt. Számbelileg is gyarapodtak: 1900-ban 99 sze-
mély, 1910-ben 133 személy, 1941-ben 141 lakta a falut. A 
„mezőgazdaság szocialista átalakítása”, a kollektivizálás 
(1966) miatt azonban egyre többen elköltöztek. Közrejátszott 
az elhanyagolt út, a buszjárat hiánya, valamint az, hogy az 
iparosítás folytán a városok könnyebb megélhetéssel ke-
csegtették az embereket. 1975-ben már csak 80 lakost ve-
hettek számba itt.

A diktatórikus kommunista rendszer, faluromboló politi-
kájának megfelelően, céltudatosan igyekezett lezülleszteni a 
falut, felszámolni annak önálló, rendtartó struktúráit. 1988-
ban fontos lépést tettek az ősi település megszüntetésére. 
Megvonták tőle a falu minőséget, így lett belőle a község-
központhoz tartozó Ábránfalva utca. A demográfiai helyzet 
ebben az időben sokat romlott, az 1980-as évek végén már 
csak 23 személy élt a faluban. Egyre gyakrabban feltették a 
kérdést: Az utolsókat vajon ki temeti el?

A 1989-es fordulat után szinte halottaiból támadt fel a falu, 
megtalálva a megmaradás, a jövő felé lépés útját. Előké-
szítették a falu 500 éves múltjának megünneplését. Munkával 
kövezték ki az ünnepekhez vezető utat. Rendbe tették a te-
metőt, ahol már juhokat kezdtek volt legeltetni. A kultúr-
otthon ajtajából kivágták az odanőtt szilvafát. Kopjafát állí-
tottak „Megadatott feltámadnunk” felirattal. Jelt állítottak, 
üzenetet az utókornak: helytállni, megmaradni minden körül-
mények közt. A létküzdelem most is tart, folyamatosan. Nem-
rég javították fel, kavicsozták a faluba vezető négy és fél kilo-
méter hosszú utat. Ábránfalva, átvészelve a történelem viha-
rait, tévedéseit, abban jár, hogy újra méltó legyen a falu névre.

***
Félreeső volta, elzártsága gazdasági-társadalmi szem-

pontból hátrányára volt a falunak, de néprajzilag az előnye 
lett. A lakók művelődési, szórakozási igényét jó ideig a népi 
műveltség különböző területei elégítették ki. Egy-egy al-
kalmasabb ház fogadta be telente a fonóba, „kórusba” járókat, 
máskor „szerre”, sorjában jártak egymáshoz a lányok, asz-
szonyok. A fonóba rendszerint a legények is „beütötték ma-
gukat”. Folyt a mesemondás, játék. Énekszó mellett hama-
rabb teltek a hosszú, téli esték. Ez volt a népköltészeti alko-

Ábránfalvi hagyaték

Lábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk. Népi kultúra
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