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színű, sodort zsinóron függő, fatokba 
3helyezett pecsétje hitelesíti  (1. sz.).

A homoródszentmártoni Kováts 
család címeres nemeslevele 1679. jú-
nius 4-én kelt Gyulafehérváron. Az 
indoklás szerint Kováts Jánost – aki 
kora ifjúságától fogva a műveltebb 
irodalommal foglalkozott, égből szár-
mazó jó tulajdonságait, az isteni ke-
gyelemből neki adott talentumát s a 
köznép erkölcsi tanításában megnyil-
vánuló tisztét, minden tehetségét 
szorgalmasan és szolgálatkészen 
használta – és általa fiait: ifj. Jánost és 
Sámuelt, kisbúni Bethlen Pál korábbi 
jobbágyait – éppen földesuruk köz-
benjárására és az általa kifizetett 
pénzösszeg ellenében – Apafi Mihály 
fejedelem felmenti a jobbágyi szol-
gáltatások alól és a nemesek sorába 
emeli. A kiszakadt oklevél egykor pi-
ros-fehér-zöld színű, sodort zsinóron 
függő fejedelmi viaszpecséttel volt 
megerősítve, ez utóbbi azóta elveszett 
(17. sz.).

4A csíkszentkirályi Léstyán család  
címeres nemeslevele 1742. augusztus 
4-én kelt Bécsben, Mária Terézia ki-
rálynő kancelláriáján. A kedvezmé-
nyezett, Léstyán Mátyás kincstári 
ügyvéd személyes érdemeivel és hű-
séges szolgálataival érte el, hogy örö-
köseire kihatóan a szabadosok rendjé-
ből a valódi nemesek körébe emel-

kedhessen. A család ezen ágának ne-
mesi jelvénye az oklevélbeli, igen 
megfakult címerfestmény alapján: 
középen vágott pajzs, a felső kék me-
zőben fekete harántpólya, az alsó me-
zőben jobbra fordult, jobb mancsában 
három nyílvesszőt tartó oroszlán, fö-
lötte és mellette mindkét oldalt egy-
egy hatágú csillag. Sisakdíszül há-
romágú levélkorona szolgál, rajta ha-
rántpólyával díszített sasszárny. Az 
oklevél erősen megrongálódott álla-
potban maradt ránk, valószínűleg 
átázott, ezért szövege nehezen olvas-
ható és a festett címer színei is sokat 
veszítettek élénkségükből. A királynő 
függőpecsétje leszakadt az oklevélről, 
de fatokba helyezve, viszonylag jó ál-
lapotban őrződött meg (21. sz.).

Ami a birtokadományokat igazoló 
okleveleket illeti, a gyűjtemény jóval 
szerényebb, csupán két királyi ado-
mánylevél található benne. Az egyiket 
Báthory István lengyel király bocsá-
totta ki 1577. október 1-jén Marien-
burgban. Kedvezményezettje bizo-
nyos Csupor (Cziwpor) Péter székely 
tizedes (decurionis), aki már Erdély-
ben, de Lengyelországban is több had-
járatban bizonyította hűségét, ezzel 
érdemelte ki, hogy megkapja az altor-
jai Verőfelcserének (Weröfelczere) 
nevezett erdőt (109. sz.).

A másik adománylevél közel két 
évszázaddal későbbi, 1757. augusztus 
22-én kelt Nagyszebenben. A Mária 

Terézia királynő nevében kiadott ok-
levél megerősíti a tusnádi (szeretsze-
gi) Darvas családot (id. és ifj. Pétert, 
illetve Ferencet) tusnádi, kozmási és 
csatószegi birtokaikban (2. sz.).

F 227 Szerzemények és ado-
mányok gyűjteménye (évkör: 1546– 
1946), leltárszám: 59, mennyiség: 198 
levéltári egység, 1,00 f. m. Magyar, 
latin, román, német nyelvű iratok.

Bicsok Zoltán

1. A Báthory Zsigmond kori királyi köny-
vekbe az oklevél keltének megfelelő idő-
pontra nem jegyeztek be semmilyen ne-
mesítést. – Az erdélyi fejedelmek királyi 
könyvei 1582–1602. Mutatókkal és jegy-
zetekkel regesztákban közzéteszi Fejér 
Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Az Er-
délyi Múzeum-Egyesület kiadása. Ko-
lozsvár, 2005. 319. (A továbbiakban: Az 
erdélyi fejedelmek...)
2. Magyar nyelvű fordításban, kivona-
tosan közölve: Székely oklevéltár V. kötet 
(1296–1603). Szerk.: Szádeczky Lajos. 
Kolozsvár, 1896. 151.
3. Az oklevelet a közelmúltban ismertette 
Mihály János: Az abásfalvi Csoma család 
nemeslevele. In: Örökségünk, V. évf. 
(2011) 2. szám. 20-21.
4. A családból csíkszentkirályi Léstyán 
Bálint 1591. március 17-én Báthory Zsig-
mondtól szerzett primipilusi oklevelet, a 
fejedelem ugyanekkor szentkirályi házát 
is mentesítette minden adó és szolgálat 
alól. – Az erdélyi fejedelmek... 394. A 
családból – amelynek egyik ága 1742-ben 
Léstyán Mátyás által nemesi rangra emel-
kedett – többen is katonai pályán jeles-
kedtek. A 18-19. század fordulóján hár-
man is részt vettek a napóleoni hábo-
rúkban: 1799-ben Léstyán János főhad-
nagyként, Léstyán Péter tizedesként har-
colt, Léstyán József 1793-ban hadnagyi 
rangban vonult a harctérre, 1813-ban pe-
dig már századosként tűnik fel. 1812. de-
cember 31-én Léstyán János székely ha-
tárőrezredbeli huszárkapitány katonai ér-
demeire való tekintettel kapott armálist, 
feleségére, Bors Borbálára és fiaira: Já-
nosra, Lajosra és Dénesre is kihatóan. Az 
utóbbi fiú szintén katonai pályán mozgott, 
1845-ben nyugalmazott századosként fo-
lyamodott Csíkszék közgyűléséhez, hogy 
nemessége igazolást nyerjen. – Endes 
Miklós: Csík-, Gyergyó- és Kászon-szé-
kek (Csík megye) földjének és népének 
története 1918-ig. Budapest, 1994 (re-
print). 231, 234–235, 242, 263, 267.

Lövéte középkori templomának 
utolsó megjelenítése az I. osztrák ka-
tonai felmérésen (1769–1773) lát-
ható. Nem sokkal ezután lebontották, 
anyagából 1776-ban a falu közepén 
egy új, barokk stílusú templomot épí-
tettek fel. Az elbontott templom terü-
lete az egyház tulajdonában maradt, a 
település továbbra is ide temette ha-
lottait, egészen 1870-ig, amikor az új 
közegészségügyi törvényeknek meg-
felelően a falu feletti dombon nyitot-
tak új temetőt. Az elpusztult templom 
emléke mindmáig megmaradt a falu 
emlékezetében.

A területen, amely napjainkra több 
telekre darabolódott, 2010-ben tartot-
tunk régészeti terepszemlét, amelyet 
az említett év őszén régészeti ásatás is 

1követett.  A feltárások a következő 
esztendőben folytatódtak, majd egy 
év kihagyás után, 2013-ban sikerült 
elegendő információt összegyűj-
tenünk, amely lehetővé teszi a temp-
lom építési kronológiájának összeál-
lítását.

A három év során összesen 160 
négyzetméternyi területet tártunk fel, 
amelyből 111 temetkezés került elő. A 
sírgödrök jelentős hányada már a 
templom elbontása után jött létre. A 
nagyméretű, újkori sírgödrök jelentős 
pusztítást vittek véghez a lelőhely ré-
tegtani viszonyaiban, középkori sírál-
lományában és nem utolsó sorban a 
templom falaiban. Az ásatások során 
feltártuk a teljes szentélyt és sekres-
tyét, ezen kívül a hajó és a torony észa-
ki oldalát.

A régészeti ásatások nyomán vi-
lágossá vált, hogy a település közép-
kori temploma jóval korábbi, mint azt 
addig a kutatók sejtették. A legkorábbi 
templom nyomai a 12. századig vezet-
nek vissza. Ekkor egy egyenes záró-
dású templom épült fel. Sajnos a ké-
sőbbi munkálatok és az újkori temet-
kezések teljesen tönkretették a korai 
építkezéshez tartozó sírokat és a fa-
lakat is. Kivételt képez egy kis fal-
csonk, amelyet 2011-ben a gótikus ol-
táralapozás környezetében észleltünk 
és a szentély keleti falaként határoz-
tunk meg.

A 13. század folyamán ezt a kis 
templomot alapjaira visszabontották. 

Megnagyobbítva, tengelyét kissé 
nyugatra eltolva építették újjá. Szen-
télye szintén egyenes záródású volt. 
Az épület falait 2010-ben és 2011-ben 
egyaránt megtaláltuk a szentélyben, 
valamint sikerült azonosítanunk nyu-
gati záródását is, így teljes pontos-
sággal kiszerkeszthető volt annak 
alaprajza. Az ehhez a templomhoz tar-
tozó temető maradványait több védett 
helyen megtaláltuk, a legtöbb a szen-
tély nyugati fala és az oltáralapozás 
között maradt meg. Sajnos, az Árpád-
korból keltező régészeti leletanyag, 
sírmelléklet nem került elő. A máso-
dik építési fázist keltezheti az a temet-
kezés, amelyet a szentély keleti fala 
bolygatott.

A 14. század folyamán ismét na-
gyobb átalakítások zajlottak az épü-
leten. Az északi oldalra egy sekrestyét 
építettek. Ezek a korai sekrestyék 
meglehetősen kevéssé voltak idáig is-
mertek Udvarhelyszéken. Az elmúlt 
évek kutatásai során viszont több pél-
da is ismertté vált, hasonló található 
Bögözben és Kányádban is. 

A templombelső falait ekkor fres-
kókkal díszítették. 2011-ben a nyugati 
hajófalban, egy másodlagosan beépí-
tett kövön egy nagyobb töredéket ész-
leltünk, amelyen egy ló patája látható. 
Mivel vidékünkön a lovas alakok 
megjelenése nagyrészt a Szent Lász-
ló-legenda ciklusaihoz köthetőek, így 
joggal feltételezzük, hogy a második 
templomot is ennek a legendának a 
képi megjelenítése borította.

A következő század már a gótika 
jegyében alakítja át a templomot. Az 
egyenes záródású szentélyt lebontot-
ták, majd kelet fele kibővítve, sok-
szögzáródású támpilléres falakat épí-
tettek. Ehhez az északi oldalra egy 
sekrestyét is emeltek. A szentélyt kő-
bordákkal boltozták fel. Ezekből a 
boltozatbordákból az ásatások alatt 
számos töredék is előkerült.

A 16. század ismét újabb építke-
zéseket hozott. Ekkor alapjaira visz-
szabontották a teljes templomot, ha-
jóját kissé megnyújtották nyugat fele, 
egy 18 méter hosszú, öt méter széles 
belvilágú épületet húztak fel. Ebből az 
építkezésből már több ajtó- és ablak-
keret töredéke is megmaradt, amelyek 
színesre voltak meszelve. Szintén szí-

Lövéte középkori templomai
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nesre festett vakolatdarabok kerültek 
elő a régészeti ásatások során, ame-
lyek arra utalnak, hogy a gótikus 
templom is több színre volt festve. 

A század közepe táján a nyugati 
oldalra egy vaskos tornyot építettek. 
Harangját 1545-ben öntötték. A te-
metőt egy kőfallal vették körbe. En-
nek nyomait 2010-ben a déli oldalon 
kutattuk, ahol egy erőteljesen megdőlt 
falat találtunk. Feltételezhető, hogy 
ennek a cinteremfalnak a nagy része 
mára a legtöbb helyen nyomtalanul 
eltűnt. 

A 17. század első felében a temp-
lombelsőt átalakították. Az északi ol-
dalon a diadalív mellé egy szószéket 
is építettek, valamint a nyugati oldalra 
egy karzatot. Ennek nyomait a 2013-
ban végzett kutatások során észleltük.

A viharos 17. században a temp-
lom állapota nagyon leromlott. Min-
den bizonnyal súlyos károkat okoz-
hattak az 1661-es török betörések is. A 
17. század végi, 18. századi püspöki 
vizitációk egy romosan álló épületről 
tesznek említést, amelynek felújítását 
az elöljárók sürgették.

A templom romos állapotba jutásá-
ban nagy szerepe volt, hogy az északi 
falak több helyen az alap aljáig meg-
hasadtak. Ennek nyomait az ásatások 
alatt is jól megfigyelhettük. Hogy a 
templomot megmentsék, a 18. század 
elején nagyfokú munkálatokba kezd-
tek. Az északi fal külső oldalánál az 
alap aljáig leásva, több mint egy méter 
vastag falat építettek, hogy annak to-
vábbi megcsúszását meggátolják. A 
munkálatok lezárását jelenthette az 
1721-es esztendő, amikor Mártonffi 
György püspök a templomot újjászen-
telte. A felújítások nem hozták meg a 
kívánt eredményt, 1733-ban már 
újabb problémák adódtak. A fokoza-
tos elcsúszást nem sikerült megállíta-
ni, így a 70-es évek elejére a gyüleke-
zet az épület elbontása mellett döntött.

A 82. számú sír

A 2013. évi lövétei régészeti ása-
tások egyik leglátványosabb lelete a 
82. számú sír volt. Ugyanis az újkori 
sírból előkerült férfi csontváz nyaká-
ban, egészen a csípőjéig lecsüngő, 
szalag alakú liturgikus ruhafoszlányt, 
vagyis stólát „viselt”, aminek elszí-
neződött szegőanyaga meglepő ép-

12

ségben maradt ránk. A papi hatalmat 
megjelenítő ruhafoszlány egyértel-
művé tette számunkra, hogy e sírban 
Lövéte valamelyik plébánosa nyug-
szik. A sír feltárása során előkerült az 
elkorhadt koporsó szegecsekből ki-
rakott feliratának egy részlete is, 
amelyből a következő szó volt ki-
betűzhető: FODO[R]. Ez alapján egy-
értelművé vált számunkra, hogy a sír-
ban néhai Fodor István helybeli plé-
bános maradványait találtuk meg, aki-
nek életútját az írott forrásokból elég 

2részletesen nyomon követhetjük.  
1778. november 29-én született Csík-
somlyón. Teológiát és filozófiát Gyu-
lafehérváron tanult. 1801-ben tanár-
nak nevezték ki a székelyudvarhelyi 
római katolikus gimnáziumhoz. 
1802-ben szentelték pappá. 1805-től 
szolgált Lövétén, s több mint egy fél 
évszázadig állt az egyházközség élén. 
Öregsége miatt 1858-ban a papi tény-
kedéstől visszalépett. 1860-ban vég-
képp nyugdíjaztatta magát. Szemé-
lyéről az alábbi utólagos bejegyzést 
olvashatjuk az 1876-tól Lövétén 
szolgáló Jakab Lajos lelkész tollából a 
helybeli háztörténetben (Domus 
Históriában):  

3„1866-ban  halt meg a papi lak ke-
leti részén lévő oldalszobában Nagy-
tisztelendő Fodor István, ki a lövétei 
nemes megyének 60 esztendeig volt 
lelkipásztora. Mint fiatal pap, az 
udvarhelyi gimnáziumnál volt tanár. 
Onnan választás nélkül a püspök ki-
nevezte Lövétére. Valakitől egy szür-
ke lovat kapott és azon jött ren-
deltetési helyére, amit még sokáig 
fognak emlegetni a helyi atyafiak. 
Mint fiatal lelkész, eleinte a kezdet 
nehézségeivel küzdött, mit még álom-
súllyal nehezített a híveknek reluc-

4tans  eljárása. – Emiatt nagyon el volt 
keseredve. Kérte a főpásztort, hogy 
jelölne részére egy más állomást ki, 
mert ő nem elégséges ezen nép ve-
zetésére. A püspök azon utasítást adta, 
hogy: „fac te sufficientur”. Ezen uta-
sítást említett lelkész úgy magyarázta 
a maga részére, amint a körülmények 
utasították.

A népnek jó lelkipásztora volt. Az 
1848-iki gyászos emlékű idők után 
beállva az absolutismus, Fodor István 
igen nagy tekintéllyel bírt a német 
hivatalosok előtt, kik nem ösmervén a 
helyi körülményeket és ezen nép 

ügyeit, egy ítéletet sem hoztak addig, 
amíg a perlekedő atyafiak lelkipász-
toruktól a kérdés alatt álló peres 
ügyekre vonatkozólag írásban foglalt 
véleményt nem mutattak elő. – Fodor 
István, mint lelkipásztor népének jó-
akarója és igazságos bírája volt. Ha te-
hette a rokonok között nagyon gya-
kori jószágpereket itt helyben lejárat-
ta, s ezáltal népét a törvénykezés sok-
oldalú költségeitől megmentette. 
Azoknak, kik a megismert igazság el-
len vakmerőleg vele szembe disputál-
tak, kézzel fogható és érezhető argu-

5mentumokkal  mutogatta meg az 
igazsághoz vezérlő utat.

Középtermetű, erős testalkatú em-
ber volt. Hat évig élt világtalanul. 
Nagy gazdaságot folytatott, sok jó-
szágot vett. Mindannak dacára, diri-

6gente sorte , utóbbi napjaiban nem 
volt olyan ellátásban, mint azt ő jól-

létében magának óhajtotta volna. Fek-
szik a felső temetőben, a régi templom 

7kerítésében. Requiescat in pace!”  

Mihály János – Nyárádi Zsolt

1. Az ásatás 2010. évi eredményeiről lásd Mi-
hály János, Nyárádi Zsolt: Lövéte elpusztult 
középkori temploma. In: Örökségünk, IV. évf. 
(2010) 4. sz. 25–27.
2. Mihály János: A lövétei Kisboldogasszony 
plébániatemplom. Lövétei Helytörténeti Fü-
zetek 1. Székelyudvarhely, 2006. Javított, bő-
vített kiadás. 36.
3. Fodor István 1865. december 16-án hunyt 
el, 88 éves korában. Ro-mán Nemzeti Levéltár 
Hargita Megyei Hivatala. F 47. Leltári szám: 
350. Matricula Defunctorum Ecclesiae Lö-
veteiensis. Anno 1859–1870. 48.
4. ellenszegülő
5. bizonyítékokkal
6. sorsa rendeléséből
7. Nyugodjon békében! In: A lövétei n[emes]. 
megye története 1848-tól vezetve. 8–9. Plébá-
niai Hivatal Irattára, Lövéte. Leltári szám: 
403/121/a. 1967.
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nesre festett vakolatdarabok kerültek 
elő a régészeti ásatások során, ame-
lyek arra utalnak, hogy a gótikus 
templom is több színre volt festve. 

A század közepe táján a nyugati 
oldalra egy vaskos tornyot építettek. 
Harangját 1545-ben öntötték. A te-
metőt egy kőfallal vették körbe. En-
nek nyomait 2010-ben a déli oldalon 
kutattuk, ahol egy erőteljesen megdőlt 
falat találtunk. Feltételezhető, hogy 
ennek a cinteremfalnak a nagy része 
mára a legtöbb helyen nyomtalanul 
eltűnt. 

A 17. század első felében a temp-
lombelsőt átalakították. Az északi ol-
dalon a diadalív mellé egy szószéket 
is építettek, valamint a nyugati oldalra 
egy karzatot. Ennek nyomait a 2013-
ban végzett kutatások során észleltük.

A viharos 17. században a temp-
lom állapota nagyon leromlott. Min-
den bizonnyal súlyos károkat okoz-
hattak az 1661-es török betörések is. A 
17. század végi, 18. századi püspöki 
vizitációk egy romosan álló épületről 
tesznek említést, amelynek felújítását 
az elöljárók sürgették.

A templom romos állapotba jutásá-
ban nagy szerepe volt, hogy az északi 
falak több helyen az alap aljáig meg-
hasadtak. Ennek nyomait az ásatások 
alatt is jól megfigyelhettük. Hogy a 
templomot megmentsék, a 18. század 
elején nagyfokú munkálatokba kezd-
tek. Az északi fal külső oldalánál az 
alap aljáig leásva, több mint egy méter 
vastag falat építettek, hogy annak to-
vábbi megcsúszását meggátolják. A 
munkálatok lezárását jelenthette az 
1721-es esztendő, amikor Mártonffi 
György püspök a templomot újjászen-
telte. A felújítások nem hozták meg a 
kívánt eredményt, 1733-ban már 
újabb problémák adódtak. A fokoza-
tos elcsúszást nem sikerült megállíta-
ni, így a 70-es évek elejére a gyüleke-
zet az épület elbontása mellett döntött.

A 82. számú sír

A 2013. évi lövétei régészeti ása-
tások egyik leglátványosabb lelete a 
82. számú sír volt. Ugyanis az újkori 
sírból előkerült férfi csontváz nyaká-
ban, egészen a csípőjéig lecsüngő, 
szalag alakú liturgikus ruhafoszlányt, 
vagyis stólát „viselt”, aminek elszí-
neződött szegőanyaga meglepő ép-
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ségben maradt ránk. A papi hatalmat 
megjelenítő ruhafoszlány egyértel-
művé tette számunkra, hogy e sírban 
Lövéte valamelyik plébánosa nyug-
szik. A sír feltárása során előkerült az 
elkorhadt koporsó szegecsekből ki-
rakott feliratának egy részlete is, 
amelyből a következő szó volt ki-
betűzhető: FODO[R]. Ez alapján egy-
értelművé vált számunkra, hogy a sír-
ban néhai Fodor István helybeli plé-
bános maradványait találtuk meg, aki-
nek életútját az írott forrásokból elég 

2részletesen nyomon követhetjük.  
1778. november 29-én született Csík-
somlyón. Teológiát és filozófiát Gyu-
lafehérváron tanult. 1801-ben tanár-
nak nevezték ki a székelyudvarhelyi 
római katolikus gimnáziumhoz. 
1802-ben szentelték pappá. 1805-től 
szolgált Lövétén, s több mint egy fél 
évszázadig állt az egyházközség élén. 
Öregsége miatt 1858-ban a papi tény-
kedéstől visszalépett. 1860-ban vég-
képp nyugdíjaztatta magát. Szemé-
lyéről az alábbi utólagos bejegyzést 
olvashatjuk az 1876-tól Lövétén 
szolgáló Jakab Lajos lelkész tollából a 
helybeli háztörténetben (Domus His-
tóriában):  

3„1866-ban  halt meg a papi lak ke-
leti részén lévő oldalszobában Nagy-
tisztelendő Fodor István, ki a lövétei 
nemes megyének 60 esztendeig volt 
lelkipásztora. Mint fiatal pap, az 
udvarhelyi gimnáziumnál volt tanár. 
Onnan választás nélkül a püspök ki-
nevezte Lövétére. Valakitől egy szür-
ke lovat kapott és azon jött ren-
deltetési helyére, amit még sokáig 
fognak emlegetni a helyi atyafiak. 
Mint fiatal lelkész, eleinte a kezdet 
nehézségeivel küzdött, mit még álom-
súllyal nehezített a híveknek reluc-

4tans  eljárása. – Emiatt nagyon el volt 
keseredve. Kérte a főpásztort, hogy 
jelölne részére egy más állomást ki, 
mert ő nem elégséges ezen nép ve-
zetésére. A püspök azon utasítást adta, 
hogy: „fac te sufficientur”. Ezen uta-
sítást említett lelkész úgy magyarázta 
a maga részére, amint a körülmények 
utasították.

A népnek jó lelkipásztora volt. Az 
1848-iki gyászos emlékű idők után 
beállva az absolutismus, Fodor István 
igen nagy tekintéllyel bírt a német 
hivatalosok előtt, kik nem ösmervén a 
helyi körülményeket és ezen nép 

ügyeit, egy ítéletet sem hoztak addig, 
amíg a perlekedő atyafiak lelkipász-
toruktól a kérdés alatt álló peres 
ügyekre vonatkozólag írásban foglalt 
véleményt nem mutattak elő. – Fodor 
István, mint lelkipásztor népének jó-
akarója és igazságos bírája volt. Ha te-
hette a rokonok között nagyon gya-
kori jószágpereket itt helyben lejárat-
ta, s ezáltal népét a törvénykezés sok-
oldalú költségeitől megmentette. 
Azoknak, kik a megismert igazság el-
len vakmerőleg vele szembe disputál-
tak, kézzel fogható és érezhető argu-

5mentumokkal  mutogatta meg az 
igazsághoz vezérlő utat.

Középtermetű, erős testalkatú em-
ber volt. Hat évig élt világtalanul. 
Nagy gazdaságot folytatott, sok jó-
szágot vett. Mindannak dacára, diri-

6gente sorte , utóbbi napjaiban nem 
volt olyan ellátásban, mint azt ő jól-

létében magának óhajtotta volna. Fek-
szik a felső temetőben, a régi templom 

7kerítésében. Requiescat in pace!”  

Mihály János – Nyárádi Zsolt
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