
A csíkszenttamási Csonkatorony 
S hej, a szenttamási csonkatorony de magos, 
Az én régi babám lent a tóban ruhát mos. 
Habarja a ruhát, reá koppint sujokkal a kicsid ujjára. 
S hej, kire gondol, ha nem a babájára. 
S hej, csipkebokor szúrta meg a kezemet. 
Szenttamási kislány csalta meg a szívemet. 
Szenttamási kislány ne csald meg, ne csald meg az árva szívemet, 
S hej, én se csalom soha meg a tiedet. 

(Énekelte: Albert Ferencné) 

A község a Keleti-Kárpátokban, a vulkanikus eredetű Hargita és a Csíki-havasok közötti 
Csíki-medence északi kapujában helyezkedik el, a Csíkszeredától északra található Csíkjenő-
falva és Csíkszentdomokos községek között. A Csíki-medencét északon a Marosfó'i-szoros, 
délen pedig a Tusnádi-szoros határolja. Magát a medencét egykor csaknem víz borította, ezért 
a település az Árpád-korban magasan a Hargita hegységben húzódott és templomuk is egy 
magaslaton állott. 

Az első templom Árpád-kori (románkori) templom volt, amely a Szent István-i törvények 
szerint valószínűleg a környék közös temploma volt. Ezt bővítették a XV. században igen ér-
dekes módon: meghagyták a románkori hajót, és két-háromszorossá bővítették a szentélyt. 
Ennek a szentélynek a maradványa a ma is látható Csonkatorony. 

A templom körül várat is építettek, mely sokszor nyújtott menhelyet a vidék szorongatott 
lakóinak. A várfal és a templom között volt egy temetkezési hely, amit cinteremnek is neve-
zünk, ide a papok és az egyháztanácstagok temetkeztek. A régi temető a templom körül volt. 
A várkastéllyal övezett templom a tatárdúlások sorozatát nem bírta kiállni, és már az 1700-as 
évek elején omladozott. Időközben a falu lakossága is mélyebbre költözött le a medencébe. A 
távolság miatt gondozása és karbantartása is nehézségekbe ütközött. 

E templom berendezéséből, felszereléséből megmaradt néhány darab, például: a gótikus 
szentségtartó fülke, továbbá egy szép Mária-szobor (Madonna-kép) az 1400-as évekből, ezek 
most a jelenlegi templom úgynevezett Szent János kápolnájában láthatók. 

Az ásatások 2002. június-júliusában kezdődtek el, a magyarországi Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma támogatásával. A feltárás bizonyította, hogy a hajófalak románkori-
ak, a szentély pedig gótikus. Ezt igazolta az is, hogy megkerült egy régi szenttamási ház alap-
zatában egy XIII. századi, románkori szentségtartó. 

Az ásatások szerint mindkét vártemplomnak saját temetője volt. Összesen 102 sírt tártak 
fel: 95%-át templomfalon kívül, 7-8 sír a szentélyen belül volt, ezek azoknak a sírjaik voltak, 
akiket a templomban temettek el. A sírok XIII-XVIII. századiak. 

A templom lebontására 1725-ben került sor, ennek anyagából épült Szenttamás faluközti, 
mostani temploma, mely 1779-ben készült el, és 1784. június 3-án ünnepélyesen fel is szentel-
ték. 

A hajdani templomot ma a nép Csonkatemplom néven ismeri. Innen hoztak át egy úgyne-
vezett Hunyadi-harangot, amelyet 1495-ben készítettek. Köriratán latin szöveg található. 

A várral, a Csonkatoronnyal, s környékével kapcsolatosan a hagyomány számos mondát 
őriz. 

A Csonkatorony közelében egy süppedékes, ingoványos terület van, melynek közepéből 
hévizű forrás tör fel és ezt a részt hívják Feneketlen tónak. A Feneketlen tó keletkezéséről két 
mondát gyűjtöttünk. Az egyiket Kurkó István mondta el: A tatárok által leégetett templom 
berendezését elosztották, mert azt tíz falu (Szentdomokos, Szenttamás, Jenőfalva, Karcfalva, 
Dánfalva, Madaras, Szentmihály, Ajnád - a két utóbbi egy falunak számított - Vacsárcsi, 
Cibrefalva) építette. A „Hunyadi-harangot" vagy „Mátyás-harangot" a domokosiaknak ígér-
ték. Amikor a domokosiak lejöttek Szenttamásra a harangért, akkor a harangnak nyoma ve-
szett. Felelősségre vonták a szenttamási harangozót, mire ő azt válaszolta, hogy süllyedjen el, 
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ha látta. Amikor ezt kimondta, elsüllyedt épületestől-mindenestől. így keletkezett a Feneket-
len tó. A másik mondát Albert Ferenctől hallottam, és így szól: a csíkszenttamási harangozó 
ellopta a harangnyelvet, mert már beleunt a harangozásba. így nem lehetett harangozni. Az 
emberek felelősségre vonták a harangozót, mire az megátkozván magát azt mondta, hogy 
süllyedjen el, ha tud a harangnyelvről. Ekkor elsüllyedt házastól. így keletkezett a Feneketlen 
tó. 

A csíkszenttamási Tamás Márton plébános úrtól kaptunk egy - a Feneketlen tó keletkezé-
séről szóló - verset, amely így hangzik: 

Feneketlen tó 

Ősidőknek emlékéül, áll nálunk a Csonkatorony, 
Sok száz éve templom vala, ámde aztán jött az alkony. 
Tatárhadak dúltak itten, lerombolták kétszer is azt, 
De harangja csak megmaradt, melyet a nagy Hunyadiak 
Nekünk ajándékul adtak. 

Nagy a hiba Szenttamáson, mint a birka egyrakáson. 
Kiabálva, szitkozódva, ezer átkot összehordva, 
Majd megint csak szerteszéjjel, kavarog a falu népe, 
Míg elére faluvégre, a temploma elejébe. 

Nekiront a szent falaknak, hogy megzörren minden ablak, 
Ezer karral tapogatja, mért nem szól, falu harangja! 
És felordít iszonyúan, egy torokkal könnybe fúlva, 
Elveszett a harang nyelve, szörnyű vádja, szárnyra kelve, 
Repül fel a magas égre. 

Falu bölcse, öreg bíró, a helységben könyvet író, 
Esküdt, hajdú s a zsellérek, nagy csoportban útrakelnek. 
Betekintnek minden házba, nem jönnek rá a lopásra, 
Csak egy ház nincs átkutatva, harangozó lakik abban. 

Bíró kitalálja egyben, a lopást el ő követte. 
Nyomban be is kopog nála: Ide Ferke, istenverte elátkozott pára, 
Add elő a harangnyelvet, tudjuk, el te rejtetted! 
Süllyedjek el, hogyha láttam, felel rá az gonosz szájjal. 

S, hogy ezt a szót kimondja, inogni kezd a padlója, 
Harang nyelve kigurula az ágy alul, hová dugta. 
Falu népe ki a rétre, esze nélkül vágtat, 
Megrémülve visszanéze, nagy csodákat láthat. 

Kánya Ferke és a háza lesüllyedt a föld gyomrába, 
Háza helyén víz buggyan fel s lassan egy tó terül ott el. 
Piszkos habját égre hányja, s visszahull az ködbe válva, 
Könyvekbe is be van írva, FENEKETLEN TÓNAK hívja. 

Manapság is Tamásfalván, lány meg legény gyakran hallja, 
Midőn éjfélt üt az óra, s kitekint a néma tóra, 
Harangozó most is jajgat, nem talál soha nyugalmat. 

Búzás Ilona-Péter Szabolcs 

Irodalom: Orbán Balázs: A székelyföld leírása történelmi régészeti, természetrajzi s népis-
mei szempontból II. Pest, 1868. 60-61. old.; Hankó Vilmos: Székelyföld. Akadémia Kiadó. Bu-
dapest, 1993.263-264. old.; Váradi Péter-Pál-Lőwey Lilla-Zsigmond Enikő: Erdély - Székelyföld 
- Közép- és Felcsík. Péter Pál Kiadó, Veszprém, 1996. 

85 


