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„Mint Atlantisz, a rég elsüllyedt ország
Halljátok? Erdély harangoz a mélyben
Elmerült székely falvak harangja szól,
Halkan, halkan a tengerfenéken.
Magyar hajósok, hallgatózzatok,
Ha jártok ott fenn, förgeteges éjben,
Erdély harangoz, harangoz a mélyben”

(Reményik Sándor: 
Atlantisz harangoz

Kolozsvár 1925)

A Székelyföld szíve felé igyekvők talán 
leggyakrabban a Nagyvárad –Kolozs-
vár – Torda – Marosvásárhely – Székely-
udvarhely – Csíkszereda útvonalat 
választják. Szinte kötelező megállni a 
kolozsvári Szent Mihály-templomnál, 
megnézni Mátyás királyunk szülőhá-
zát, bekukkantani a Marosvásárhelyi 
Kultúrpalota tükörtermébe, ahová a 
magyar mitológia színes üvegbe ál-
modott csodái hívogatnak. Végiguta-
zunk az izgalmas Sóvidéken, hisz itt a 
hölgyek jót vásárolhatnak. Meg aztán, 
kellemes a szovátai Medve- tóban egy  
kis lebegő lubickolás. Ha sietünk, hogy 
le ne késsük a csíksomlyói nagymisét, 
választhatjuk a Nyárádtő – Ákosfalva 
(Ungheni – Acățari) rövidítést , így 
érinthetjük a székely – cigány falvakat. 
(Lőrincfalva, Dózsa György, Ilencfalva, 
Lukafalva stb.)

A székely cigány egyenes tartású, 
jóképű, nagybajuszú,  és széles karimá-
jú fekete kalapjában büszke arra, hogy 
ő magyar (vagy székely). Ők a Gábor–
cigányok. Gábor Áron leszármazottai-
nak tartják magukat. Ők vol tak azok, 
akik Marosvásárhelyen ’90 tavaszán 

Sütő András és a magyarok megsegí-
tésére nekimentek a hodáki és libán-
falvai román csőcseléknek. – „Ne félje-
tek magyarok, megjöttek a cigányok! ”. 
Tisztára mosott és vasalt a fehér ingük. 
Rendezettek, takarosak a portáik is. 
Dolgoznak. Legtöbbjük bá do gos, te-
tőfedő, vagy kosárfonó, de azért a ré-
giséggel vagy a színesfémmel való  
kereskedést sem vetik meg. 

 Aki a bevezetőben vázolt látniva-
lókban már gyönyörködött, és nem 
siet nagyon, annak érdemes egy kis 
kitérőt tennie.

Egy meredek úton ereszkedjünk le 
Erdőszentgyörgy (Sângeorgiu de Pă-
du re) központjába, és onnan kanya-
rodjunk keletre. Egy nagy tóhoz érke-
zünk. Ilyet emberfia még nem látott, 
egy templom nőtt ki a tó közepén. De 
nem úgy, mint a szlovéniai Bledben, 
vagy a németországi Kiemsee szige-
tén. Ilyet  sok helyütt látni. Ez a temp-
lom a vízből nőtt ki. 

A Ceaușescu-diktatúra egyik utolsó 
nagy gonosztette volt a szisztematizá-
ció, a falurombolás. Ennek a nemzet-
gyilkos mozgalomnak első szerencsét-
len áldozata Bözödújfalu lett. Talán 
nem véletlen, hogy a soknemzetiségű 
ország magyarok lakta falucskáján kí-
sérletezett elsőnek a Kárpátok Nagy 
Géniusza.

Bözödújfalu (Bezidu Nou, Neudorf) 
Maros megye Küsmöd-patak menti 
települése. Első okirata 1566-ból való, 
1910-ben még 679-en lakják, túlnyo-
mórészt magyarok, akik 4 felekezet-
ben gyülekeztek. A római katolikus, 

görög katolikus és az unitárius mellett 
itt volt Erdély legnépesebb szombatos 
közössége a XVII. századtól. Templo-
muk nem volt. Makacs székely módra 
otthon imádkoztak. Hitüket Eötvös 
József zsidó vallásként legalizálta a 
kiegyezés után. Erdélyi jó szokás sze-
rint a négy vallás szeretetben és béké-
ben élt egymás mellett. Tudvalevő, 
hogy a zsidó vallás szerint sabbaton 
nagyon kevés dolgot lehet csinálni.  A 
többi között tiltott volt a kereskedés, 
meg a fizikai munka is; télen például 
nem volt szabad fát vágni, de még 
fűteni sem. Mindegyik zsidó család-
nak volt egy másvallású barátja, aki 
szombatonként helyettük végezte el 
ezt a tevékenységet. Hogy mennyire 
nem volt fajgyűlölet és antiszemitiz-
mus, nemcsak ilyen kis epizódok bizo-
nyítják, hanem például az a tény is, 
mikor Hitlerék kezdték összeszedetni 
a zsidókat, a katolikus pap lóra ült, és 
belovagolt Marosvásárhelyre anya-
könyvi kivonatokkal, levéltári bizony-
latokkal felszerelve, bizonyítandó a 
szombatos zsidók székely – magyar 
származását. Aztán persze vannak 
olyan írások is, melyek arról szólnak, 
hogy a bözödi zsidók a holokauszt 
áldozatai lettek. Ilyenkor mindig Pás-
kándi Géza Kálmán király című, kevés-
bé ismert, viszont nagyszerű drámája 
jut eszembe Itt Kálmán királyunk nem 
hajlott hátú, alacsony növésű könyv-
moly, hanem szép szál, daliás lovag. 
Az író intenciói szerint minden színnek 
úgy kell végződnie, hogy mialatt las-
san legördül a függöny, csendesen 
kihunynak a fények, csak a színpad két 
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oldalán, vastag könyvben író, egy-egy  
szerzetes kap egy kis irányfényt. Ők a 
krónikások, ők írják a történelmünket.  
Vajon ugyanazt írják? Aligha.1

A sors továbbiakban sem volt ke-
gyes a bözödiekhez. Nem volt elég 
Trianon, a második vesztett háború, 
jött Ceaușescu. Rémuralmára számta-
lan gonosztette mellett a falurombo-
lással tette fel a koronát.

A gátat már 1975-ben elkezdték épí-
teni mondván, hogy remek megélhe-
tést biztosítanak több tucat székely-
nek. Először azt hazudták, hogy be-
tonkerítés lesz, hogy az állatok nyu-
godtan tudjanak legelni, és közben 

meg ne szökjenek. Amikor a tehén és 
a ló már régen nem tudta átugrani a 
kerítést, egy gyönyörű halastó álom-
képét festették fel lendületes ecsetvo-
násokkal. A  fal végül 625 méter hosz-
szú és 28 méter magas lett. 

A víztározó építése 25 évvel ezelőtt, 
1988-ban kezdődött. 1992-ben még 
126 lakosa volt a falunak, melyből 99 
magyar, 23 cigány és 4 román. A tervek 
szerint minden lakót ki kellett vol na 
telepíteni. 1994-re a falu két templo-
mával teljesen víz alá került. A lakosok 

– ki, hová tudott – elköltöztek, vagy 
bánatukban ott haltak meg. Sokan 
Gyilkos-tónak is nevezik. Állítólag a Bé-
kás-tó is valahogy hasonlóan keletke-
zett, így aztán Erdélynek sok „gyilkos” 
tava van. 

Egy menekülő visszaemlékezéséből 
idézünk: „…Motorina volt elég a ház-
nál, mindent összehordtunk középre, 
és meggyújtottuk…”

A falu vízben álló két temploma (uni-
tárius és katolikus) egyre rosszabb ál-
lapotba került. A cserepeket az a né-
hány cigány család használta fel, akik 
itt maradtak. Tető nélkül a templomok 
lassan összeomlottak. A katolikus 
temp lom falát is széthordták az itt 
maradottak, csak a fehér torony árvál-

kodik egyedül. Egy ideig látszott még 
a fekete felirat a templom fehér falán:

ÉS LÁTTUNK ÉLŐ VÍZBEN TEMPLOMOT, 
MELY HALOTT,

OTT, AHOL TEMETÉST ÉS GYÁSZT 
KONGATNAK A VÍZI HARANGOK

OTT, AHOL A CSÚCSÁNÁL A VÍZ ALATT 
KEZDED MEG LEFELÉ MÁSZNI A FÁT

OTT MONDOGATUNK EGY VÍZBEFUL-
LADT FÖLDÉRT NÉMA IMÁT

ÉS OTT LEHETTÜNK,HOL A MAGASBA 
MEGY A FIRTOS TETŐ

ÉS A KŐRISPATAKI SZALMAKALAP  
A FEJEN A FEDŐ

Alacsony vízállásnál az „őslakók” to-
vább szedik a köveket. Ha ilyenkor 
tiszta a víz, az érdeklődő turistát csó-
nakkal kiviszik a templom romjai fölé 
egy néhány lejecskéért. Szívet szoron-
gató lehet itt elmondani egy fohászt.

A tó él, felette vidáman röpködnek 
a vízimadarak, partján gombamód 
nőnek a nyaralók. Szörnyűek. Iszonyú 
ízléstelenség és igénytelenség. Itt – 
mint azt kis barangolásunk során majd 
látni fogjuk – ahol páratlan szép ségű 
építészeti hagyományok vannak (leg-
inkább voltak) senkinek nem jutott 
eszébe ideillőket  tervezni? 

Bözödújfalu, a romokból épített mementó a római és görög katolikus, az unitárius és a zsidó vallás szimbólumaival

1 Tény, hogy a zsidóság deportálása során a 
szombatosok utódait is a marosvásárhelyi 
gyűjtőtáborba szállították. Ráduly István ró-
mai katolikus plébános bátor és önfeláldozó 
fellépése következtében a  bözödújfalusi zsi-
dók többségét, azaz zsidó vallású szombato-
sokat, vagy utódaikat és némi csalással több, 
a faji törvények értelmében is zsidónak számí-
tó személyt sikerült megmenteni. Voltak azon-
ban, akik nagyon ragaszkodtak hitükhöz, a 
forma szerinti áttérést nem vállalták, vagy már 
gettóba zárt zsidó férjüket, rokonaikat nem 
hagyták el. A bözödi ortodox zsidók és az 
egykori szombatosok utódai közül sokan 
megjárták a poklot, a táborba elhurcoltak 
többsége pedig oda is veszett. 
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Milyen szép gesztus lett volna, ha a 
régi családi fotókon még látható há-
zakat építették volna újra (vagy leg-
alább hasonlókat)! Persze már korsze-
rű anyagokból, EU-konform hőszige-
teléssel, és a XX-XXI. század fordulójá-
nak mindenféle huncutságával (kor-
szerű fürdőszoba, padlófűtés,szauna, 
meg egyebek ). Mellesleg megjegy-
zem, hogy Váradtól egészen a gyimes-
bükki határig szinte egy kezemen 
megszámolhatom, hogy hány tisz tes-
séges, hagyományőrző ház épült. No, 
majd a hazatért vándoraink tesznek 
róla. Már sok helyen látszik is a kezük  
nyoma. 

A falu első világháborús emlékmű-
vét 1966-ban kiemelték a vízből, és a 
szemben lévő dombra helyezték át. 
Egy kőoszlop is megemlékezik a szo-
morú eseményről. A vízből kiszedett 
téglákból felépítettek egy faldarabot 
egy régi zsalugáteres ablakkal me-
mentóként. A sok nemzetiszínű zász-
lótól és a koszorúktól a zsalulevelek 
alig látszódnak. A kereszt, kettős ke-
reszt, a kehely és a Dávid-csillag a la-
kók vallási hovatartozására emlékezik.   
Minden év augusztusának első szom-
batján a falu egykori lakói összejönnek, 
itt imádkoznak, meg sírnak egy jót.

Nekünk is leginkább ehhez lenne 
kedvünk. Sic transit gloria mundi – így 
múlik el  az evilági dicsőség. Dicsőség 
ebből sem ezen a világon, sem a túl-
világon már nem lesz.  Itt a víz az úr. 
Most már visszavonhatatlanul. 

Fejünkre csapjuk a szalmakalapot, 
hogy stílszerűen vonuljunk be Kőris-
patakra (Crișeni), hisz a bözödi temp-
lomfeliratból már tudjuk, hogy a tele-
pülésnek valami köze van a szalmaka-
laphoz. A Küsmöd patak mentén ka-
nyarog az utunk. Egykor kőrisfák kísér-
ték a partot, innen lett a Kőrispatak 
elnevezés. A falu első írásos emléke a 
XV. századból való. Az eredetileg szín-
katolikus falu 6-700 lakosának javaré-
sze református és unitárius a tizenöt 
katolikus, néhány adventista és jeho-
vista mellett. A falu rendezett. Idegen-
forgalmi vonzerejét szalmakalapmú-
zeumának köszönheti. Nyaranta szal-

mafonó tábort tartanak. A múzeum 
másik érdekessége a Küsmöd patak 
ajándéka: változatos formájú, legöm-
bölyített óriáskavicsokat terem. A több 
mint 600 darabos gyűjteményt a gom-
bák, különböző állatfigurák mellett 
egy Lenin-sapka is gazdagítja. Szeren-
csére megmaradt jó néhány régi ház. 
A legöregebbek a jellegzetes sóvidéki 
székely házak, alagsorral, kiemelt fa-
tornác kísérte földszinttel, utcára me-
rőleges kontyolt nyeregfedéssel. Szé-
pek a fedeles gyalogkapuk. Későbbi 
keletkezésűek a már kissé városias, 
szász beütésű házak, lizénák gyámo-
lította, tagozott főpárkánnyal, és gaz-
dag vakolatdíszekkel.

Továbbra is a Küsmöd patak partján 
haladunk Etéd (Atid) felé. Felidézzük 
emlékezetünkben az Orbán Balázs 
megörökítette kedvesen ostobácska 
szájhagyományt, amely elmeséli a 
környék falvainak névtörténetét: 

„…Ugyanis a fiait osztóztató atya a 
Fir tosból leindúlva mondá a fiainak: 
Itt „én lakom” ez lett Énlaka, tovább 
haladva mondá nagyobb fiának: „e 
tiéd” e lett Etéd, ismét odább haladva, 
mondá második fiának: itt neked egy 

„kis mod” e lett Küsmöd. Itt leteleped-
vén harmadik fia nyugtalankodva 
kérdé, hogy ő hol telepedik?  Neked is 

„szolok ma” a helyre mutatva, hol Szo-
lokma épült. Hazamentében pedig 
kérdé legkisebb fiát, hát nem békét-
lenkedik-e? „Adj, ha” akarsz atyám, 
mon dá ez, s övé lett a gyönyörűen 
fekvő Atyha…”

A helyzet elég lehangoló, pedig egy-
kor híres vásáros helyen járunk. Ma is 
községközpont. Öt falu alkotja: Etéd, 
Énlaka, Siklód, Küsmöd, Kőrispatak. 
Por, elhanyagoltság, málló vakolatok, 
sok kéregető cigánygyerek.

A település első említése 1566-ból 
való Etéd alakban. 1576-ban negyven 
kapuval jegyzik a regestrumban. 1910-
ben 1614 fő a lakosság. 1941-ben 1566 
magyart és 72 cigányt jegyeznek a fa-
luban. 2002-ben 1164 fő vallotta magát 
magyarnak. Cigánynak egy sem. 

Legrégibb emléke az egykori kato-
likus, ma református templom. 1678-

Kőrispatak, oldaltornácos, kon tyolt 
tetős házak • oldaltornácos, vakolt 
faház • kiemelt földszintes, verandás 
ház • falazott, vakolatdíszes veranda • 
alagsoros, oldaltornácos ház
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oldalán, vastag könyvben író, egy-egy  
szerzetes kap egy kis irányfényt. Ők a 
krónikások, ők írják a történelmünket.  
Vajon ugyanazt írják? Aligha.1

A sors továbbiakban sem volt ke-
gyes a bözödiekhez. Nem volt elég 
Trianon, a második vesztett háború, 
jött Ceaușescu. Rémuralmára számta-
lan gonosztette mellett a falurombo-
lással tette fel a koronát.

A gátat már 1975-ben elkezdték épí-
teni mondván, hogy remek megélhe-
tést biztosítanak több tucat székely-
nek. Először azt hazudták, hogy be-
tonkerítés lesz, hogy az állatok nyu-
godtan tudjanak legelni, és közben 

meg ne szökjenek. Amikor a tehén és 
a ló már régen nem tudta átugrani a 
kerítést, egy gyönyörű halastó álom-
képét festették fel lendületes ecsetvo-
násokkal. A  fal végül 625 méter hosz-
szú és 28 méter magas lett. 

A víztározó építése 25 évvel ezelőtt, 
1988-ban kezdődött. 1992-ben még 
126 lakosa volt a falunak, melyből 99 
magyar, 23 cigány és 4 román. A tervek 
szerint minden lakót ki kellett vol na 
telepíteni. 1994-re a falu két templo-
mával teljesen víz alá került. A lakosok 

– ki, hová tudott – elköltöztek, vagy 
bánatukban ott haltak meg. Sokan 
Gyilkos-tónak is nevezik. Állítólag a Bé-
kás-tó is valahogy hasonlóan keletke-
zett, így aztán Erdélynek sok „gyilkos” 
tava van. 

Egy menekülő visszaemlékezéséből 
idézünk: „…Motorina volt elég a ház-
nál, mindent összehordtunk középre, 
és meggyújtottuk…”

A falu vízben álló két temploma (uni-
tárius és katolikus) egyre rosszabb ál-
lapotba került. A cserepeket az a né-
hány cigány család használta fel, akik 
itt maradtak. Tető nélkül a templomok 
lassan összeomlottak. A katolikus 
temp lom falát is széthordták az itt 
maradottak, csak a fehér torony árvál-

kodik egyedül. Egy ideig látszott még 
a fekete felirat a templom fehér falán:

ÉS LÁTTUNK ÉLŐ VÍZBEN TEMPLOMOT, 
MELY HALOTT,

OTT, AHOL TEMETÉST ÉS GYÁSZT 
KONGATNAK A VÍZI HARANGOK

OTT, AHOL A CSÚCSÁNÁL A VÍZ ALATT 
KEZDED MEG LEFELÉ MÁSZNI A FÁT

OTT MONDOGATUNK EGY VÍZBEFUL-
LADT FÖLDÉRT NÉMA IMÁT

ÉS OTT LEHETTÜNK,HOL A MAGASBA 
MEGY A FIRTOS TETŐ

ÉS A KŐRISPATAKI SZALMAKALAP  
A FEJEN A FEDŐ

Alacsony vízállásnál az „őslakók” to-
vább szedik a köveket. Ha ilyenkor 
tiszta a víz, az érdeklődő turistát csó-
nakkal kiviszik a templom romjai fölé 
egy néhány lejecskéért. Szívet szoron-
gató lehet itt elmondani egy fohászt.

A tó él, felette vidáman röpködnek 
a vízimadarak, partján gombamód 
nőnek a nyaralók. Szörnyűek. Iszonyú 
ízléstelenség és igénytelenség. Itt – 
mint azt kis barangolásunk során majd 
látni fogjuk – ahol páratlan szép ségű 
építészeti hagyományok vannak (leg-
inkább voltak) senkinek nem jutott 
eszébe ideillőket  tervezni? 

Bözödújfalu, a romokból épített mementó a római és görög katolikus, az unitárius és a zsidó vallás szimbólumaival

1 Tény, hogy a zsidóság deportálása során a 
szombatosok utódait is a marosvásárhelyi 
gyűjtőtáborba szállították. Ráduly István ró-
mai katolikus plébános bátor és önfeláldozó 
fellépése következtében a  bözödújfalusi zsi-
dók többségét, azaz zsidó vallású szombato-
sokat, vagy utódaikat és némi csalással több, 
a faji törvények értelmében is zsidónak számí-
tó személyt sikerült megmenteni. Voltak azon-
ban, akik nagyon ragaszkodtak hitükhöz, a 
forma szerinti áttérést nem vállalták, vagy már 
gettóba zárt zsidó férjüket, rokonaikat nem 
hagyták el. A bözödi ortodox zsidók és az 
egykori szombatosok utódai közül sokan 
megjárták a poklot, a táborba elhurcoltak 
többsége pedig oda is veszett. 
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Milyen szép gesztus lett volna, ha a 
régi családi fotókon még látható há-
zakat építették volna újra (vagy leg-
alább hasonlókat)! Persze már korsze-
rű anyagokból, EU-konform hőszige-
teléssel, és a XX-XXI. század fordulójá-
nak mindenféle huncutságával (kor-
szerű fürdőszoba, padlófűtés,szauna, 
meg egyebek ). Mellesleg megjegy-
zem, hogy Váradtól egészen a gyimes-
bükki határig szinte egy kezemen 
megszámolhatom, hogy hány tisz tes-
séges, hagyományőrző ház épült. No, 
majd a hazatért vándoraink tesznek 
róla. Már sok helyen látszik is a kezük  
nyoma. 

A falu első világháborús emlékmű-
vét 1966-ban kiemelték a vízből, és a 
szemben lévő dombra helyezték át. 
Egy kőoszlop is megemlékezik a szo-
morú eseményről. A vízből kiszedett 
téglákból felépítettek egy faldarabot 
egy régi zsalugáteres ablakkal me-
mentóként. A sok nemzetiszínű zász-
lótól és a koszorúktól a zsalulevelek 
alig látszódnak. A kereszt, kettős ke-
reszt, a kehely és a Dávid-csillag a la-
kók vallási hovatartozására emlékezik.   
Minden év augusztusának első szom-
batján a falu egykori lakói összejönnek, 
itt imádkoznak, meg sírnak egy jót.

Nekünk is leginkább ehhez lenne 
kedvünk. Sic transit gloria mundi – így 
múlik el  az evilági dicsőség. Dicsőség 
ebből sem ezen a világon, sem a túl-
világon már nem lesz.  Itt a víz az úr. 
Most már visszavonhatatlanul. 

Fejünkre csapjuk a szalmakalapot, 
hogy stílszerűen vonuljunk be Kőris-
patakra (Crișeni), hisz a bözödi temp-
lomfeliratból már tudjuk, hogy a tele-
pülésnek valami köze van a szalmaka-
laphoz. A Küsmöd patak mentén ka-
nyarog az utunk. Egykor kőrisfák kísér-
ték a partot, innen lett a Kőrispatak 
elnevezés. A falu első írásos emléke a 
XV. századból való. Az eredetileg szín-
katolikus falu 6-700 lakosának javaré-
sze református és unitárius a tizenöt 
katolikus, néhány adventista és jeho-
vista mellett. A falu rendezett. Idegen-
forgalmi vonzerejét szalmakalapmú-
zeumának köszönheti. Nyaranta szal-

mafonó tábort tartanak. A múzeum 
másik érdekessége a Küsmöd patak 
ajándéka: változatos formájú, legöm-
bölyített óriáskavicsokat terem. A több 
mint 600 darabos gyűjteményt a gom-
bák, különböző állatfigurák mellett 
egy Lenin-sapka is gazdagítja. Szeren-
csére megmaradt jó néhány régi ház. 
A legöregebbek a jellegzetes sóvidéki 
székely házak, alagsorral, kiemelt fa-
tornác kísérte földszinttel, utcára me-
rőleges kontyolt nyeregfedéssel. Szé-
pek a fedeles gyalogkapuk. Későbbi 
keletkezésűek a már kissé városias, 
szász beütésű házak, lizénák gyámo-
lította, tagozott főpárkánnyal, és gaz-
dag vakolatdíszekkel.

Továbbra is a Küsmöd patak partján 
haladunk Etéd (Atid) felé. Felidézzük 
emlékezetünkben az Orbán Balázs 
megörökítette kedvesen ostobácska 
szájhagyományt, amely elmeséli a 
környék falvainak névtörténetét: 

„…Ugyanis a fiait osztóztató atya a 
Fir tosból leindúlva mondá a fiainak: 
Itt „én lakom” ez lett Énlaka, tovább 
haladva mondá nagyobb fiának: „e 
tiéd” e lett Etéd, ismét odább haladva, 
mondá második fiának: itt neked egy 

„kis mod” e lett Küsmöd. Itt leteleped-
vén harmadik fia nyugtalankodva 
kérdé, hogy ő hol telepedik?  Neked is 

„szolok ma” a helyre mutatva, hol Szo-
lokma épült. Hazamentében pedig 
kérdé legkisebb fiát, hát nem békét-
lenkedik-e? „Adj, ha” akarsz atyám, 
mon dá ez, s övé lett a gyönyörűen 
fekvő Atyha…”

A helyzet elég lehangoló, pedig egy-
kor híres vásáros helyen járunk. Ma is 
községközpont. Öt falu alkotja: Etéd, 
Énlaka, Siklód, Küsmöd, Kőrispatak. 
Por, elhanyagoltság, málló vakolatok, 
sok kéregető cigánygyerek.

A település első említése 1566-ból 
való Etéd alakban. 1576-ban negyven 
kapuval jegyzik a regestrumban. 1910-
ben 1614 fő a lakosság. 1941-ben 1566 
magyart és 72 cigányt jegyeznek a fa-
luban. 2002-ben 1164 fő vallotta magát 
magyarnak. Cigánynak egy sem. 

Legrégibb emléke az egykori kato-
likus, ma református templom. 1678-

Kőrispatak, oldaltornácos, kon tyolt 
tetős házak • oldaltornácos, vakolt 
faház • kiemelt földszintes, verandás 
ház • falazott, vakolatdíszes veranda • 
alagsoros, oldaltornácos ház
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ban kezdik építeni, erről árulkodik a 
dél-keleti bejárat fölött látható 1678-as 
évszám, és a  következő felirat: „Non 
omnes sunt Sancti qui caedant Limina 
templi”. (nem mindenki szent, aki a 
templom küszöbét koptatja) Látvá-
nyos a barokk korban épült gazdag 
stukkódíszes déli portikusz. (fotó)

A falu ékessége az 1846-ban épült 
Gagyi-kúria.(fotó) Családfájukat 1626-
ig vezetik vissza. Belépek az udvarba. 
Az öreg házzal átellenes oldalon, új 
keletű épületben lakik Gagyi László 
leánya. Büszkén, de nagyon szomorú-
an mesél édesapjáról. Azon tanítók 
egyike, akik a lelkipásztorokkal együtt 
nagyon sokat tettek az erdélyi ma-
gyarság és a kultúra megmaradásáért. 
Falumúzeumot rendezett be a házá-
ban. A gyűjteménynek nyoma veszett. 
Unokái a Ceaușescu-rezsim elől Ame-
rikába menekültek. Kicsi a remény arra, 
hogy nagyapjuk nyomdokába lépje-
nek. Éva asszonynak jelenleg az a 
legnagyobb problémája, hogy erősen 
reped a ház és fél, hogy rádől a szom-
szédra. Le akarja bontatni. Kérdezem, 
nem próbálták-e műemlékké nyilvá-
níttatni. Keserű mosoly és lemondó 
kézlegyintés: itt ilyen nincs.

A faluban azért még megmaradt 
néhány régi porta. Helyzetük elég re-
ménytelennek látszik A szőlőlugasos, 
fatornácos háznál ismét Orbán Balázs 
jut eszünkbe. Az etédi szőlőművelést 
így jellemzi: „…Etédnek szőlője is van, 
de csak olyan, hogy szüretén több 
pálinka fogy el, mint amennyi bort 
szűrnek…” 

A Gábor cigányoknak külön utcájuk 
van. Terméskő burkolatos pillérek gyá-
molította „gyönyörű” kovácsoltvas 
kapuk, locsoló berendezés meg terep-
járó. Régen nem voltak vallásosak. Ma 
adventisták, gyermekeiket vallásos 
szel lemben nevelik, és a szavazófülke 
magányában a nemzetisége karikába 
a magyart ikszelik. Elgondolkoztató. 

A fiainak jussot osztó atya legkisebb 
gyermekének adott települése, Atyha 
felé vesszük utunkat. A Küsmöd-patak 
itt már hűtlen hozzánk; keletre kanya-
rodik, a Firtos vára felé, hisz ott ered. 

Az útviszonyok kezdenek cudarrá vál-
ni. Itt is rettenetes a szárazság. Sziklák-
kal tarkított köves út. Az esős hetek 
árokká dermedt keréknyomait kell 
leküzdjük. Mögöttünk nagy porfelhő 
csörömpöl. Okozója egy levitézlett 
teherautó. Gyorsabban jön mint mi, ő 
nem sajnálja masináját. Félreállunk, 
utat engedünk neki. Ahogy leszáll a 
por, észrevesszük, hogy több hektó 
potenciális pálinka birodalmába ke-
rültünk. Mindenütt ringlófák. Cefetül 
szúrnak, úgyhogy most leteszünk a 
cefregyűjtésről, már azért is, mert 
meglátjuk, csodálatos helyre igyek-
szünk.

Atyha (Atie) a Sóvidék legmagasab-
ban fekvő települése (750 m a tenger-
szint felett) 1567-ben Attija néven em-
legetik. A falu egykori temploma a 
Szentegyházas-erdőben volt, romjait 
1818-ban fedezték fel. A falu katolikus 
népe a reformáció során unitárius hit-
re tért és saját templomot építet. Péter 
István gyergyószentmiklósi esperes 
hatására 1725-ben visszatértek katoli-
kus hitükhöz, melyet máig gyakorol-
nak. A ma látható, kőfallal kerített 
templom építését 1799-ben fejezték 
be. 1910-ben még 1609 lakosa volt, de 
a nagy múltú, gyönyörű fekvésű falu 
az utóbbi évtizedekben az elnéptele-
nedés útjára lépett. Ma körülbelül 
300-an lakják. A sors fintora,  hogy a 
magyarság fogyásának az is oka, hogy 
itt nem élnek cigányok, akik (mint 
láttuk) magyarnak vallanák magukat, 
és szaporább természetükkel statisz-
tikákat, osztályokat, iskolákat, feleke-
zeteket mentenének meg a teljes 
pusztulástól (Csíki Sándor észrevétele).

A falu még ma is tele van gyönyörű 
épületekkel. Előttünk egy kékre festett, 
fatornácos székely ház. Műemlékes-
ként gondolatban már gyűröm is fel 
az ingem, és elkezdek rajzolni. Már 
mondom is, hogyan lehetne ezt a 
házat megmenteni. De legalább a 
kaput, mert az gyönyörű! Kérdezőskö-
döm, ki a gazda? Nemigen tudják, 
va lahol kint él Amerikában. Meg kel-
lene menteni ezt a kaput. Holnapután  
jön valaki, ellopja, vagy fillérekért meg-

Etéd, elhagyott porta • az elhagyott 
Gagyi-kúria részlete • az egykori 

katolikus templom portikusza • 
református temp lom, felirat a bejárat 

fölött • pusztuló parasztporta

veszi, aztán továbbadja. Az unokáink 
már csak a Malonyaiból, vagy (ha ki 
nem dobják) a mi felvételeinkből tud-
ják meg, milyen is volt egy sóvidéki 
székely ház.  

Búcsúzóul felmászunk a Fias-tetőre 
(980 m). Szép időben még a  Déli -Kár-
pátokig is ellátni. Körülöttünk a hori-
zontot a Küsmödi-kő (991 m), a Siklód-
kő (1028 m) meg a Firtos (1060 m) 
csip kézi földöntúlian varázslatossá. 
Alattunk az egész Sóvidék: Énlaka, 
Etéd, Küsmöd, Felsősófalva, Parajd 
meg Korond. Igen, Korond. Ide jutot-
tunk volna alig több, mint fél óra alatt, 
ha nem térünk le Erdőszentgyörgyön.

Megérte, szép nap volt. Az egyik 
faluban megkérdeztem egy öregasz-
szonyt, hogy hol találok még szép 
házakat.

– Menjen, kedves, Korondra, ott lát 
temérdeket. – Hát én bizony nem lát-
tam. Bocsássa meg nekem a Jóisten, 
meg a székelyek, ez nem az én világom. 
A régi zöld – sárga – melegbarna szé-
kely kerámiaszínek helyett most már 
a kék-fehér, piros-fehér uralkodik. Ha 
virágot teszek a vázába, az elszárad és 
elfoszlik alatta a terítő, mert elereszti 
a vizet.

Azért sétálunk egy jót. Vásárolok egy 
durva, gyűrött vászonból most készült 
inget.  Az viszont szép.

Budapest, 2013 böjtelő hava 

(A II. rész lapunk ez évi harmadik szá-
mában lesz olvasható: Énlaka a világ-
örökség falva, Szolokma, Siklód (külö-
nös tekintettel a rekonstruált Kós Ká-
roly templomra) Küsmöd (a küs mö di 
kályhacsempe történetével és meg-
maradt emlékeivel).

Atyha, elhagyott, omladozó porta • deszkaoromfalas, 
üvegezett verandás ház • sic transit gloria mundi
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ban kezdik építeni, erről árulkodik a 
dél-keleti bejárat fölött látható 1678-as 
évszám, és a  következő felirat: „Non 
omnes sunt Sancti qui caedant Limina 
templi”. (nem mindenki szent, aki a 
templom küszöbét koptatja) Látvá-
nyos a barokk korban épült gazdag 
stukkódíszes déli portikusz. (fotó)

A falu ékessége az 1846-ban épült 
Gagyi-kúria.(fotó) Családfájukat 1626-
ig vezetik vissza. Belépek az udvarba. 
Az öreg házzal átellenes oldalon, új 
keletű épületben lakik Gagyi László 
leánya. Büszkén, de nagyon szomorú-
an mesél édesapjáról. Azon tanítók 
egyike, akik a lelkipásztorokkal együtt 
nagyon sokat tettek az erdélyi ma-
gyarság és a kultúra megmaradásáért. 
Falumúzeumot rendezett be a házá-
ban. A gyűjteménynek nyoma veszett. 
Unokái a Ceaușescu-rezsim elől Ame-
rikába menekültek. Kicsi a remény arra, 
hogy nagyapjuk nyomdokába lépje-
nek. Éva asszonynak jelenleg az a 
legnagyobb problémája, hogy erősen 
reped a ház és fél, hogy rádől a szom-
szédra. Le akarja bontatni. Kérdezem, 
nem próbálták-e műemlékké nyilvá-
níttatni. Keserű mosoly és lemondó 
kézlegyintés: itt ilyen nincs.

A faluban azért még megmaradt 
néhány régi porta. Helyzetük elég re-
ménytelennek látszik A szőlőlugasos, 
fatornácos háznál ismét Orbán Balázs 
jut eszünkbe. Az etédi szőlőművelést 
így jellemzi: „…Etédnek szőlője is van, 
de csak olyan, hogy szüretén több 
pálinka fogy el, mint amennyi bort 
szűrnek…” 

A Gábor cigányoknak külön utcájuk 
van. Terméskő burkolatos pillérek gyá-
molította „gyönyörű” kovácsoltvas 
kapuk, locsoló berendezés meg terep-
járó. Régen nem voltak vallásosak. Ma 
adventisták, gyermekeiket vallásos 
szel lemben nevelik, és a szavazófülke 
magányában a nemzetisége karikába 
a magyart ikszelik. Elgondolkoztató. 

A fiainak jussot osztó atya legkisebb 
gyermekének adott települése, Atyha 
felé vesszük utunkat. A Küsmöd-patak 
itt már hűtlen hozzánk; keletre kanya-
rodik, a Firtos vára felé, hisz ott ered. 

Az útviszonyok kezdenek cudarrá vál-
ni. Itt is rettenetes a szárazság. Sziklák-
kal tarkított köves út. Az esős hetek 
árokká dermedt keréknyomait kell 
leküzdjük. Mögöttünk nagy porfelhő 
csörömpöl. Okozója egy levitézlett 
teherautó. Gyorsabban jön mint mi, ő 
nem sajnálja masináját. Félreállunk, 
utat engedünk neki. Ahogy leszáll a 
por, észrevesszük, hogy több hektó 
potenciális pálinka birodalmába ke-
rültünk. Mindenütt ringlófák. Cefetül 
szúrnak, úgyhogy most leteszünk a 
cefregyűjtésről, már azért is, mert 
meglátjuk, csodálatos helyre igyek-
szünk.

Atyha (Atie) a Sóvidék legmagasab-
ban fekvő települése (750 m a tenger-
szint felett) 1567-ben Attija néven em-
legetik. A falu egykori temploma a 
Szentegyházas-erdőben volt, romjait 
1818-ban fedezték fel. A falu katolikus 
népe a reformáció során unitárius hit-
re tért és saját templomot építet. Péter 
István gyergyószentmiklósi esperes 
hatására 1725-ben visszatértek katoli-
kus hitükhöz, melyet máig gyakorol-
nak. A ma látható, kőfallal kerített 
templom építését 1799-ben fejezték 
be. 1910-ben még 1609 lakosa volt, de 
a nagy múltú, gyönyörű fekvésű falu 
az utóbbi évtizedekben az elnéptele-
nedés útjára lépett. Ma körülbelül 
300-an lakják. A sors fintora,  hogy a 
magyarság fogyásának az is oka, hogy 
itt nem élnek cigányok, akik (mint 
láttuk) magyarnak vallanák magukat, 
és szaporább természetükkel statisz-
tikákat, osztályokat, iskolákat, feleke-
zeteket mentenének meg a teljes 
pusztulástól (Csíki Sándor észrevétele).

A falu még ma is tele van gyönyörű 
épületekkel. Előttünk egy kékre festett, 
fatornácos székely ház. Műemlékes-
ként gondolatban már gyűröm is fel 
az ingem, és elkezdek rajzolni. Már 
mondom is, hogyan lehetne ezt a 
házat megmenteni. De legalább a 
kaput, mert az gyönyörű! Kérdezőskö-
döm, ki a gazda? Nemigen tudják, 
va lahol kint él Amerikában. Meg kel-
lene menteni ezt a kaput. Holnapután  
jön valaki, ellopja, vagy fillérekért meg-

Etéd, elhagyott porta • az elhagyott 
Gagyi-kúria részlete • az egykori 

katolikus templom portikusza • 
református temp lom, felirat a bejárat 

fölött • pusztuló parasztporta

veszi, aztán továbbadja. Az unokáink 
már csak a Malonyaiból, vagy (ha ki 
nem dobják) a mi felvételeinkből tud-
ják meg, milyen is volt egy sóvidéki 
székely ház.  

Búcsúzóul felmászunk a Fias-tetőre 
(980 m). Szép időben még a  Déli -Kár-
pátokig is ellátni. Körülöttünk a hori-
zontot a Küsmödi-kő (991 m), a Siklód-
kő (1028 m) meg a Firtos (1060 m) 
csip kézi földöntúlian varázslatossá. 
Alattunk az egész Sóvidék: Énlaka, 
Etéd, Küsmöd, Felsősófalva, Parajd 
meg Korond. Igen, Korond. Ide jutot-
tunk volna alig több, mint fél óra alatt, 
ha nem térünk le Erdőszentgyörgyön.

Megérte, szép nap volt. Az egyik 
faluban megkérdeztem egy öregasz-
szonyt, hogy hol találok még szép 
házakat.

– Menjen, kedves, Korondra, ott lát 
temérdeket. – Hát én bizony nem lát-
tam. Bocsássa meg nekem a Jóisten, 
meg a székelyek, ez nem az én világom. 
A régi zöld – sárga – melegbarna szé-
kely kerámiaszínek helyett most már 
a kék-fehér, piros-fehér uralkodik. Ha 
virágot teszek a vázába, az elszárad és 
elfoszlik alatta a terítő, mert elereszti 
a vizet.

Azért sétálunk egy jót. Vásárolok egy 
durva, gyűrött vászonból most készült 
inget.  Az viszont szép.

Budapest, 2013 böjtelő hava 

(A II. rész lapunk ez évi harmadik szá-
mában lesz olvasható: Énlaka a világ-
örökség falva, Szolokma, Siklód (külö-
nös tekintettel a rekonstruált Kós Ká-
roly templomra) Küsmöd (a küs mö di 
kályhacsempe történetével és meg-
maradt emlékeivel).

Atyha, elhagyott, omladozó porta • deszkaoromfalas, 
üvegezett verandás ház • sic transit gloria mundi


