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Keleti Kárpátok I Carpatii Orientali 
a. Vulkáni vonulat és platók I Domeniul vulcanic 
b. Ditrói nefelinszienit I Masivul alcalin Ditrliu 

Harta judetelor Bacau, Covasna, Harghita ~i Mure~. cu specificarea principalelor masive muntoase ~i unitati structurale in discutie I 
Bákó, Hargita, Kovászna és Maros megye térképe, a tárgyalt több hegyvonulatok és szerkezeti egységek feltüntetésével. 
Prescurtarile utilizate pentru ora~ele din cele patru judefe I A városok nevének röviditése: B-Baraolt/Barót, BB-Balan/Balánbánya, 
BC-Bacau/Bákó, BS-Borsec/Borszék, BU-Buhu~i . C-Comane~ti , CS-Miercurea-Ciuc/Csikszereda, D-Tamaveni/Dicsöszentmárton, 
G-Gheorgheni/Gyergyószentmiklós, 0-0ne~i (Gheorghe Gheorghiu Dej), H-Toplifa/Maroshéviz, IB-intorsura Buzaului/Bodzaforduló, 
K-Covasna/Kovászna, KV-Tg. Secuiesc, L-Ludu~arosludas, M-Moine~i. MV-Tg. Mure~arosvásárhely , R-Reghin/Szászrégen 
(Reen), S-Sovata/Szováta, SG-Sf. Gheorghe/Sepsiszentgyörgy, SK-Cristuru Secuiesc/Székelykeresztúr, SM-Slanic-Moldova, • 
SV-Sighi~oara/Segesvár (Schassburg), T-Tu~nad-Bliiff usnadfürdö, TO-Tg. Ocna, U-Odorhei/Székelyudvarhely, V-VlahitafSzentegyháza. 

TERMÉSZETTUDOMÁNY ~T~INTELE NATURII 



LÁSZLÓ Attila 

A Kárpát-térség keleti részére 
eső szerkezeti egységek 
fejlődéstörténete 

és problematikája 

A. A Kárpát-medence geotekto nikai 
kiosztása 

A Kárpát-térség geotektonikai fej lödés
Iörté netének megragadása mindenekelött egy 
olyan st rukturá li s modellt igényel, amely. ha az 
egyes felmerülö kérdések re nem is képes c:gyön

tetüen meggyözö választ adni. a geológiai tu

dományok bizonyos ismereti fokán elfogadható. 

Szükséges. hogy az olyan hegység- és 

rn cdcncerendszerek esdében. amilyen a Kárpátok 
~s az á ltala közrezárt szia likus ívközl medence, a 
re konstr ukció s értelmezésekben egy minél 
cg ~ ségcsebb felfogás és a részek köze l azonos is
menség i foka érvényesüljön. En nek egyik feltétele 
a térség grn ló gus szakembereinek sza bad 
'ékménycsc:réje. eredményeinek kölcsönös bemu
tatása és egybevetése. 

Már a század elejétől számos szerkezeti 
kios ztás és fejlödéstörténeti modell látott 

napvi lágot a Kárpát-térségre, vagy annak részeire 

'onatkozóan. A probléma néhány olyan kutatój a. 

akinek jelentős a hozzájárulása e területen, vagy 
késöbb a globális tektonika elveit alkalmazva hoz

tak lényeges újításokat: Uhlig. V. ( 1907): Voite~ti. 
!. P ( 1914-1942): Termier ( 1927): Telegdi Roth 
K. ( 1929): Kober. 1.. ( 1931 ): Schmidt. E. R. ( 1931-
1961 ): l'á\ ai Vaj na r. ( 1931 ): Streckeisen ( 1934 ): 
!'vlurgcan u (1934): Rozslozsnik P. (1915-1937): 
Dank V„ l3odzay 1. ( 1971 ); Vadász E. ( 1945-1961 ): 
Sti lle . H. ( 1953): Bancilá. 1. ( 1958): Dumitrescu, 

!. ( 1962): Mutihac. V. ( 1968- 1990): Tollmann. A. 
( 1969): Patruliu s. D. ( 1971-1976): Szádeczky-

Kardos E. ( 1971-1973 ): Szepesházy K. ( 1973-
1977 ): Balogh K. (1972-1983): Jiricek (1979): 
Bleahu, M. ( 1968-1975): Horváth F .. Roydeb. L. 
(1973-1993): Sándulescu, M . (1973-1990): Már
ton P. , Márton Sz. E. ( 1981-1994 ): Balla Z . ( 1980-
1990); Kovács S. ( 1980-1985): Báldi T. ( 1982): 
Bruchfiel, B. C., Hanor. G. ( 1983-1984 ): Balinto
ni . L. (1982-1994): Mitchell, G. (1994). 

E lőszö r a Sandulescu, M. ( 1984) által a 

Kárpát-térségre alkalmazott, elterjedt felosztást 
ismertetjük. Említett szerzö elsösorban a tektogene
tikai folyamatokat és a paleo-mezozoós alap
hegységek kifejlődési típusát veszi figyelembe 
(!.ábra). 

Az alpi övezethez tartozó Kárpát-térség
ben a következő geotektonikai csoportokat különíti 
el: 

/ . - Belső Dacidák - (Dacide /n/erne): 
kontinentális aljzattal rendelkezö nagyszerkezeti 

egységek csoponja amelyek mezozoós vagy perrn
mezozoós üledékburokkal rendelkeznek. 

- Nyugati Kárpátok belső öve (Pelsoi 

nagysze rkezeti egység) 

- Erdélyi-Középhegység északi része (Ti

szai nagyszerkezeti egység) 
- Bihari autohton ( Unitatea de Bihor) 
- Béli takarórendszer (Sistemul panzelor 

de Codru) 
- Nagybihari (Biharia) takarórendszer. 

(Panzele de Biharia) 
2. - Trans:::ilvanidák (ojiolil varral) - (Tran

silvanide). óceáni aljzattal rendelkezö 

nagyszerkezeti egységek övezete. 
- Erdélyi-középhegység déli része (Maros 

öv) 

- Körösi takarórendszer (Sistemul panzelor 

de Cri~) 
- Bedellői takarór_endszer (Sistemul 

panze lor de Bedeleu) 
- E rd é lyi takarók (Keleti-Kárpátok) 

(Panzele trans ilvane) 
- Vardaridák (Vardar öv) (Vardaride) 
3. - Pienidák - (Pienide) 
- Pienini sz irt öv. (zona klippelor pieninej 
- Batizai takaró (Magura t.) (Panza Botizei: 

Magura) 

- Petrovai takaró (Pánza de Petrova) 



- Láposi takaró (vadtlis takaró) - (Piinza 
de Lapu~: Piinza de wildtlis) 

4. - Középső Dacidák- (Dacide Mediane): 
azokat a kontinentális aljzattal rendelkező 
szerkezeti egységeket csoportosítja, amelyeket a 
krétavégi tektonikai mozgások alakítottak ki 
szerkezetileg. 

- Kristályos-mezozoós öv az Erdélyi 
takarók nélkül (Keleti-Kárpátok) (zona cristalino
mezozoica) 

- Bukovinai takaró (Piinza Bucovinica) 
- Szubbukovinai takaró (Piinzele Subbu-

covinice) 
- Infrabukovinai takarók (Piinzele lnfrabu

covinice) 
- Géta takarórendszer (Déli-Kárpátok) 

(Sistemul piinzelor Getice) 
- Géta takarók (Piinza Getica) 
- Szupragéta takarók (Piinzele Suprage-

tice) 
5. - Kiilső Dacidák (intrakominentális var

rat) - (Dacide Externe): másod ik óceáni aljzattal, 
vagy kivékonyodott kontinentális aljzattal ren
delkező üledéktakarók csoportja, amelyet felsőkré
ta korú mozgások alakítottak ki szerkezetileg. 

- Máramarosi szirt öv - Borkuti takaró 
(Északkeleti-Kárpátok) 

- Fekete tlis takaró (Keleti-Kárpátok) 
- Csalhói takaró (Baróti L Bobui t. , Var-

gyasi t.) 
- Szörényi takaró (Déli-Kárpátok) 
6. Peremi Dacidák (Danubiai 

nagyszerkezeti egység) - (Dacide Marginale ; au
tohtonul Danubian) 

7. - Moldavidák - (Moldavide). neogén 
tektonikai fázisok által kialakított kontinentális 
aljazthoz kötődő üledékes takarók csoportja. 

páli t.) 

rro 

- Konvolut takaró (Teleázseni t.) 
- Audia takaró 
- Tarkői takaró 
- Peremi takaró (Vráncsai t). 
- Kárpátperemi molassz takaró (Szubkár-

8. - Előmélyedés - (Avanfosa) 
- gyűrt övezete 
- gyűretlen övezete 

- Molassz üledékekkel feltöltött medencék 
és poszttektonikus üledékburok. melyek maguk alá 
temették a kárpáti tektogenezis fentebb felsorolt 
fő szerkezeti egységeit (Pannon-medence. Erdé
lyi-medence, hegységközti medencék). 

Balintoni , 1. ( 1994) új szerkezeti 
kategóriákat különít el, melyek által a szutúrák 
(varratok), illetve a közöttük húzódó kontinentá
lis aljzattal rende lkező része.k egy térbeli-időbeli 
felosztását javasolja. 

A Kárpát-medence keleti felében két ofi
ol itos varratot azonosít: a Maros zónát (Zona 
Mure~) az Erdélyi-Középhegység déli részén. és a 
Szörényi takarót (Paraautohtonul de Severin). 
amelyhez a Fekete tlis takaró szerkezetileg kötődik . 

Ez a két varrat, a Peceneaga-Camena transzform 
vetővel együtt (utóbbi a Kárpátok területén kívülre 
esik) lehetővé teszi számára, hogy megkülönböz
tessen négy olyan különálló térséget, amelyeknek 
nagy szerepük volt a Kárpát-térség geotektonikai 
kialakulásában: 

- Ausztro-Pannoniai egység (Unitatea Aus-
tro-Panonica) 

- Géta egység (Unitatea Getica) 
- Euxin egység (Unitatea Euxinica) 
- A nagy Eurázsiai pajzs (Marea Unitate 

Eurasiatica) 
Származási helyüknek megfelelően, 

véleménye szerint a térség a következő tektonikai 
egységek csoportjait foglalja magába: 

- a három óceáni doménium összleteit: 
-Transzilvanidák (Transilvanide) 
- Pienidák (Pienide) 
- Szeverinidák (Severinide) 
- a fent említett óceáni doméniumok köz-

ti. kontinentális aljzattal rendelkező szerkezeti 
egységek deformált részeit : 

- Apuszenidák (Apusenide) 
- Kelet- és déli Getidák (Getide estice ~i 

sudice) 
- Danubikum (Danubicum) 
- Euxenidák (Euxenide) 
- Perimoldavidák (Perimoldavide) 
A tektonikai egységek elnevezhetök a meg

felelő tektogenetikai fázisok alapján is, amelyek 
idején' szerkezetileg kialakultak: ausztridák 
(austride); laramidák (laramide), stb. 



Az idő és a hely kombinációja alapján új 
nevezéktani felosztást javasol: ausztriai Getidák 
(Getide austriace), !arámi Transzilvanidák (Tran
si lvanide laramice), stb. Ugyanakkor elveti a 
szerkezeti egységek egymáshoz viszonyított 
he lyzete alapján való felosztást (belső, középső, 
külső. peremi helyzetű egységek), mivel ezek rend
szere szerinte nem létező fejlődési és genetikai 
sorrendet sugall. 

Összefoglalásunkban a Sandulescu-féle 
felosztást használjuk, mivel áttekinthetőbb. Bár 
rendszere valóban mélyebb genetikai összefüg
géseket sugall, egységei között csupán a krétától 
kezdve beszélhetünk többé-kevésbé összefonódó 
fej lődéstörténetről. 

B. Betekintés a Kárpát-térség keleti részére 
eső sze rkezeti egységek vázlatos fejlődés
történetébe 

A Kárpát-térség prealpi (alpi ciklus előtti) 
fejlődésében több orogén ciklus hatása is kimutat
ható. valamennyiük metamorf átalakulásokkal járt, 
és strukturális változásokat hagyott maga után. 

A térségben a prealpi fejlődéstörténet 
alap ' etö problémája a metamorf összletek ki
alakulásának időpontja. Általánosan elfogadott 
szemlélet alapján a következő tektonikai-metamorf 
ciklusok járultak hozzá: 

- prebajkáli kadomi (assynti) - azok az 
összletek. amelyek részt vettek a kadomi ciklus 
metamorf átalakulási folyamataiban, többnyire az 
amfibol fáciesű kőzetek csoportjába tartoznak ; 

- bajkáli vagy ókaledóniai - felsőprotero

zoós-kambriumi kőzetek, amelyek zöldpala fáciesű 
metamorfózist szenvedtek: 

- variszkuszi (herciniai) - ciklus, amely 
ala tt az ordovicium-alsókarbon intervallum 
üledékei a térségben szintén zöldpala fáciesü me
tamorfózist szenvedtek, főleg a szudéta fázis ide
jén. 

A prealpi orogén ciklusok közül ter
mészetesen a herciniainak tulajdonítunk nagyobb 
j elentőséget , mivelhogy előzményét képezi a Kár
pát-térségben, az alpi ciklus időszakában kialakult 
mob ilis területek fejlődésének, és ennek a nyomai 
még fel ismerhetőek az egységek szerkezeti 
felépítésében. Az aljzat komplexumai keretén befül 

gyakran kimutathatók takarók , tektonikai 
szerkezetek, amelyek vergenciája és helyzete eltérő 
az alpi ciklusban ismert tektonikai szerkezetekétől. 

A Kárpát-térségben bekövetkező kon
szolidáció a herciniai ciklus végén stabil zónákat 
hozott létre, amelyek később részt vettek az alpi 
átalakulásokban, és beépültek a létrejött új 
szerkezetekbe. Ugyanakkor mobilis zónák 
létezéséről is tudomásunk van (felső-karbon
perm), ahol neutrális magmatizmus fejlődött ki, 
amely szerkezeti törésvonalakkal hozható kapcso
latba, anélkül, hogy szubdukciós, vagy akréciós 
zónák jelenléte kimutatható lenne. A permi (a her
ciniai ciklus végi) geotektonikai modellnek még 
sok tisztázatlan vonatkozása van. 

A Kárpát-térség az alpi ciklus folyamán 
az Európai- 'és az Afrikai-lemez ütköző zónájának 
egy részét képezte. Ez a folyamat magába foglalja 
több mikrolemez leszakadását a kontinenspereme
kről, és ezek felaprózódását. Több részben való 
felnyílás és bezáródás által nyerte el a jelenlegi 
szerkezeti alakját. A globális Tethys-bezáródás 
kréta-miocén intervallumára inkább a horizontá
lis kéregmozgások voltak jellemzőek. 

Az alpi ciklus kezdetén kialakult ofiolitos 
komplexumok minden bizonnyal egy disztenziós 
(spreadig) periódus kezdetét jelzik a Kárpát-térség 
mobillissá vált zónájában. A Tethys-óceán fel
nyílásának korát aránylag pontosan meg lehet 
határozni a Kárpát-medence keleti részében, az 
ofiolitos összletek képződési időpontjából. Így a 
Maros öv (Transzilvanidák) keretén belül már a 
középső-triászban meginduló riftesedés később 
tágulásba megy át (2 . ábra). Ebből a periódusból 
származnak az Olt takaróredő (Persányi sorozat) 
aljzatában levő alkáli magmás kőzetek, amelyeket 
alsótriász tengeri üledékek takarnak, és amelyeket 
a későbbi periódusban majd bázikusabb magma
tizmus követ. A Maros öv felnyíiása a Tethys-óceán 
keretén belül egykorú a Vardaröv, vagy az anatóliai 
fennsík hasonló folyamataival, ahol passzív kon
tinentális szélekkel (peremekkel) rendelkező szét
nyílása jellemző. A középső és nyugati Alpokban 
lezajlott hasonló folyamatokkal szemben a Kár
pát-térségben ez jóval hamarabb megkezdődött, 
hiszen az Alpokban csakis a liász korszakban mu-
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latható ki. am i jókora idöheli cltolódásra utal a 
fo lyamat lezajlásában. 

A Transzi lvan id ák keretén belül kimutat
ható a kinyílás két fontosabb paroxizmusa. Az első 
a középső- és a felső-triászban zaj !ott le. míg a 
második a középső-jura derekától feltehetően a 
titon korszakig tartó folyamat. cgyértelmüen a lel
nyilás töhb ütemü lezajlását bizonyítják ebben a 
n:gióban. !\második tágulási szakaszon bi.:lül olyan 
rövidebb pt:riódusú. rátolódási mozgási szakaszok 
is jclcntkcztek. amelyek átmc:ncti jcllcgátfordulást 
és olio litos obdukciókat eredményeztek. /\mint azt 
az Erdé lyi takarók változatos rétegtani és litoló
giai felépítése is bi zonyítja. az üledékképződés is 
jellegzetes és vidékenként e ltérő vo lt. 

Más interkontinentáli s rift zónák és 
kivékonyodott kontinentális aljzattal rt:ndelkezö 
zónák is létrejöttek egy időben a Tethys-óeeán fd
nyílásával. mint például a Külsö Dacidák régiója 
a Keleti- és Déli-Kárpátok területén. vagy keletebb
re a Krím -fé lszigeten és a Nagy-Kaukázusban. bár 
ezek rövid élettartamúaknak bizonyultak. Ez egy 
alká li magmatizmus megjelenését eredmény.:zte. 
és ezáltal egy Afaro-Yörös tengeri rilksedési 
folyamatta l hasonlítható össz..:. !\ fe ln yí lás 
fo lyamata a Külső Dacidák keretén belül egészen 
a felső-jura alj áig. legldjcbb a titon korszakig tan
hatott. amikor elkezdödött a kárpát lli s kialakulá
sa. 

A1 At lanti-óceán kinyílása a; /\frika i
lemez kelet-északkelet irányú 11101.gását ..:r..:d
ményezlé. balos rotációs jelleggel kornbinálva. 
magával vo nt a az Európa i-l ernez fel é va lú 
közekdését. c:lőidézve a Tethys-régió részleges 
bezáródását. Ez a folyamat túlnyomóan di sztt:n
ziósból kompressz iós ren dszerbe ragadta a Te
thys-régióban levő mikrolcmueket. Ez az az 
időpont. amikor a Tethys-óccán b..:záródási 
folyamata beindul. és kialakulnak az alapfeltételek 
az alpi rendszerhe z tartozó hegyláncok 
fclgyürődéséhez . A felsöjurabeli mozgáso k a1 
apuli ai rész északkelet felé tolódását eredményez
ték. ami az otiolitos komplexumok obdukciójút 
vonta maga után. a Yardar - Maros Ö\ dél-délnyu
gati része záródásával. anélkül. hogy a Kúrpát
térségben {az Erdé lyi-Középheg; ségben és az et
től keletebbre ~ső részeken) még va lami lyen 

hason ló mozgást is észlelni lehessen. Ezze l szem
ben a krétabeli mozgáso k, ame lyek hosszabb 
idötartamúak és több tektogenetikai fázist foglal
nak magukba. már az európa i része n és ter
mészetesen a Kárpát-medence keleti részében is 
eredményeztek változásokat. Erre a szakaszra es
nek az alpi ciklusbeli legintenzívebb szerkezeti 
átalakul ások. gyürödések , bonyo lult takaróredök 
képzödését eredményezve.!\ Sándulescu-1ek fe l
fogás szerint { 1984) a Daci dák orogén mozgásai 
elsősorban t:rre az időszakra tehi.:tők (dacidikus 
periódus). Ez az eseménysor nyugatról keletre ha
ladva mozgásba hozza a kelet-kárpáti térség mik
roleme ze it. beindítva itt is a nagyméretü tér
rövidliléseket. A tagolt ütkö zési peremek (p l. 
Moesiai-tábla) egymásba nyomulása kényszeríti ki 
egyes kontinensperemi zónák {Déli-Kárpátok) 
gyürőd.5ses remobilizációját. létrehozrn últala a 
Kárpát-Balkán hegyvonulatok (Transzi lvanidák és 
Középső-Dacidák) fordított ·s· formájC1 gür
bliletét. 

A ··dacidikus periódus·· (krétabe li mozgá
sok) vége felé a dacidák nagyrésze már túl van az 
átalakulási folyamaton . elnyerte nagy vo nalakban 
a mostani t·akaróredős szerkezetét. és egy kon
szolidációs folyamaton megy át. aljzatként szo lgál
va a rajta később kialakuló liatalabb ükdékbu
roknak. vagy pedig sze rkezetileg már kia laku lt 
háttérként a később kialakuló sz..: rkezctc k számára. 
a moldáviai tektogenezisek (miocén) alatt. Ezek a 
szerkezeti egységek a neogén folyamán mar csak 
törés.::s átalaku lásokat. hori zo ntáli s eltolódásokat 
sz.:nvednck. ame lyeket átmen<::ti dilatációs ( disz
tcnziós) mozgások kísérnek. és ame lyek úrkos sü l
lyedékcket eredményezve. !dg; orsítják a 111.::den
ceterü ktek egyes rés ze inek kialaku lását 
(Erdélyi-medence aljzata) (3. ábra). 

!\ Yardar-Transzilvanida rendszernek az 
alsó- és középsö-triászban megindult tágulási 
fo lyamata egészen az új kimmériai mozgásokig 
tartott. ame ly után az óceáni kéreg az észak i és 
déli mikrolemez pereme mentén szubdukciósan 
konszummálódott. A titon-alsó-krétabeli kollíziós 
szakasz sorún a Transzilván doméniumban a mély
tengeri üledéksort egy seké ly vizü zátonylaciesü 
vá ltotta fel. A Transzilvanidák a barrémi korszak
ban a záródási stádium végsö szakaszába érkez-



tek. így az üledékes takaró kiemelkedik. majd az 
előtérben már kialakult bukovinai tlis medence 
vadllis összleteibe kerül. Az ausztriai fázis során 
a Transzilvanidák gyűrődésen mentek át. amely a 
!arámi fázisban zárult le. ekkor alakult ki gyürt és 
áttolódott takarószerkezetük. 

A Belső Dacidák keleti területén (Erdélyi
Középhegység északi része) a krétavégi mozgá
sok _jel entik az utolsó takaróval kapcso latos áta

lakulási mozgások lezárulását. A neozo ikumi 
tektogenezisek. amelyek oly fontosak a Keleti

Kárpátok takarókba való átrendeződésében. az 

Erdélyi-Középhegység északi területén már csak 
töréses szerkeze ti átalakulásokat eredményeznek. 

A Déli-Kárpátok a lpi fejlődése alsó-jura 
riftesedéssel kezdődött. A Gétikum és a Danubi
kum között az óceáni aljzattal rendelkező. árok 
_jellegü Szörényi-medence alakult ki. magába fog
lalva a pelágikus üledéksort és a bezáródással kap
csolatba hozható titon-apti interva lluni lli s típu sú 
rétegeit. A Déli-Kárpátok két lépcsöben lezajlott 
tektogenezise által a két kontinentális mikrokmez 
(a Danubikum és az allochton Gétikum) egymásra 

csúszott. Az ausztriai fázis során a Gétikum frontja 
áttolódott a Szörényi árkon. míg a larámi tektoge

nezis ideje alatt történik a Szörényi, a Géta és a 
Szupragéta takarók nagyméretü áttolódása a Da
nubikumon, ez utóbbit is igénybevéve szerkezeti
leg. A Moesiai platform egyes román szakemberek 
szerint a kisázsiai régió közeledése miatt relatíve 
nyugat felé mozdult el Ez is szerepet _játszhatott 
az áttolódásos szerkezetek kialakulásában, és en
nek eredményeként értelmezhető a nyugati pere
mek !arámi granodioritos magmatizmusa (banati

tok). 

Szubdukcióról csak a Moesiai tábla nyu
gati részén beszélhetünk, ugyanis a Déli-Kárpá

tok többi részén inkább " transzkurn:ns" vetők _je
lenlétét feltételezik a geofizikai adatok alapján. 

A Belső Dacidák turon korszakbeli tek
togenezise a Középső és a Külső Dacidákra is je
lentős hatással volt. A barrémi-albai intervallum 
alatt befejeződik a Középső Dacidák takaróba való 
átrendeződes.: . .:z a folyamat keletről nyugat felé 
zajlik le. Először az lnfrabukovinai és Szubbuko
vinai takarók kerültek egymás fölé, majd az utána 

egy rövid lepusztulási periódus következtében 

nyugatabbra kialakult Bukovinai doménium össz
lt:tei tolódnak rá az előbbiekre. takaróredőket alkot
va. A Külső Dacidák tlis összletei. mintegy lánc
reakcióként. a !arámi mozgások által kerülnek a 
Moldavidák fölé (5 . ábra). 

A rVloldavidák tektogenezise alatt 
folytatód,ik a láncreakció-szerű mozgás, ez 
nagyméretű térrövidülést eredményez a Kárpát
térség keleti felében. Ehhez a folyamathoz kötődik 
részben a neogén magmatizmus kibontakozása a 

Keleti-Kárpátokban. A neogén tektogenezisek alatt 

nagyszerkezeti takarórendszerbe való átalakító 

mozgásokat csakis az akkori kontinens peremén 

észlelhetünk, sokkal kisebb területre szűkülve a 
kréta kori tektogenez isek térbeli hatáskörével 
szemben , míg a Kárpát-térség belső részeiben 
töréses rendszerek alakulnak ki . A " moldáviai tek
togenezisek" során a Kárpátok hajlata tovább hang
sú lyozódik (Pienidák délkeleti része) , a Belső 
Dacidák (Tiszai nagyszerkezeti egység) északke
leti irányú mozgása által, ami egy rotációs kom
ponensei társult. A görbület fejlődését megköny
nyíti a miocénbeli szerkezeti vetők kialakulása, 
amt:lyeknek többsége '' transzkurrens' ' jellegü, és 

lényeges szerepük volt az Erdélyi-medence aljza

tának pásztás lesüllyedésében. Fontos szerepet ját
szik ebben a Dél-Erdélyi törésrendszer, a Pece
neaga-Camena törésvonal, az lntramoesiai 
törésvonal. a Besztercei szerkezeti vető, az Észak
Erdélyi. ill. a Bogdan-Voda törésvonal. A fent 
említeti összetett mozgás nagy hatással volt az 
Erdélyi-meoence aljzata szerkezeti kialakulásban 
is, ahol vidékenként disztenziós törésrendszer! 

eredményez és ho~járul a mély süllyedékek rend
szereinek kialakulásához. 

Aljzatukról lenyíródva, a Moldavidák de

formációja két lépcsőben zajlik le, nyugatról kelet 
felé haladva. Először meggyürődnek, majd egy 
rákövetkező fázis során feltolódnak, így az üledék
gyüjtő medence tengelye is egyre keletebbre 
tolódik, mind fiatalabb és fiatalabb üledékeket tar
talmazva. A krétavégi !arámi fázis során a Közép
ső Dacidák tektogenezise következtében de
formációt szenved a Moldavidák nyugati térsége 

· (Konvolut, Audia, Makla takarók) és az óst~jer 
fázis során feltorlódnak a Moldavidák keleti 
részeire (Tarkői , Vráncsai takarók). A Tarkői, 



Vráncsai takarók első gyűrődése az újstájeri fázis 
alkalmával történik. A peremi helyzetű Kárpátpe
rem i (Szubkárpáti) takaró pedig később, a 
moldáviai fázis során gyűrődik fel. 

A külső helyzetű süllyedékek (külső mo
lassz zóna) Kárpát-kanyarbeli gyűrődése a valá
hiai mozgásoknak köszönhető , amelyeknek 
máskülönben a Kárpát-kanyarban fontos szerepet 
tulajdoníthatunk a hegylánc kiemelkedésében. 
Ezeknek a mozgásoknak köszönhetően szakad meg 
a kapcsolat a Keleti-Kárpátok belső medencéi és a 
Kárpátokon kívüli Dáciai-medence között, a pleisz
tocén korú belső medencebeli üledékek nyomait 
ma több mint 1 OOO m magasban is megtaláljuk. A 
hegységképződési folyamat (a Kárpátok 
kiemelkedése) még mai nap is folytatódik . 

Az Erdélyi-medence aljzata északnyµgati 
részének lassú emelkedése és délkeleti része süly
lyedésének kezdete a felső-miocén-pliocénbeli 
mozgásokra vezethető vissza, ennek következtében 
a fiatalabb üledékképződés mind délebbre húzódik, 
ugyanakkor az északnyugati rész kiemelkedik, és 
folyamatosan lepusztulnak úgy a bádeni, mint a 
szarmata korszakbeli összletek ezen a területen. 
Így az Erdélyi-medence északkeleti részén, mint 
a Nagybányai-medence (Pannon-medence legke
letibb nyúlványa) báden-szarmata rétegeiből , 

hiányzik a litorális fácies. Ez ad indítékot arra a 
feltételezésre, hogy ezen a részen a Pannon- és az 
Erdélyi-medence közt kapcsolat létezett a miocén 
folyamán. 

A geológiai adatok arra utalnak, hogy az 
orogén zónák erőteljes kiemelkedése a térség ke
leti részében minden bizonnyal a miocén időszak
ban kezdődhetett, de mindenképpen a pliocén 
végén és a pleisztocén folyamán éri el tetőfokát. 
Az általános rétegtani problematika adat hiányában 
még mindig megoldatlan kérdéseket rejt magába, 
ez egyelőre megakadályozza a tektonikai folya
matok és a szerkezeti egységek kifejlődésének kro
nológiailag pontos behatárolását. 

Yégülis, a Kárpát-medence miocén töré
ses fejlődéstörténetében nagy vonalakban két fá
zist különíthetünk el (Horváth et. al. 1986); egy 
kezdetit hosszanti elnyíródásokkal, majd egy be
fejező! , disztenziós vetőrendszer kialakulásával, 
amely a felső-miocénben komolyan befolyásolta 

a térség keleti részében lezaj lódó szerkezetáta
lakulást. A mikrotektonikai mérések és a paleomág
n ese s eredmények egyöntetűen a "T iszia" 
nagyszerkezeti egység óramutató irányával való 
elfordulását (rotációs mozgás) sugallják a miocén 
folyamán (főleg a középső- és felső-miocénben) 
(Csontos L. et. al. 1991 ; Szalai E. 1994) Ez irány
ba vezettek Balla Z. ( 1985) modellezései is. En
nek a mozgásnak valószínűleg nagy szerepe volt a 
Keleti-Kárpátok szubdukciós övezetének ki
alakulásában (Csontos L. et. al. 1991 ), és ugyanak
kor a szerkezet kialakulásának dél felé észlelt 
időbeli eltolódásában. 
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Beograd 

Despre problemele evolutiei 
structurilor majore din zona 
estica a ariei Carpato-panonice 
(Rezumat) 

in lucrare autorul face o prezentare suc
cintá a evolu\iei marilor structuri geologice. atlate 
ln partea estica a bazinului carpatic, ln cadrul ciclu
lui alpin. Luand ca baza modelul geotectonic ela
borat de M. Sandulescu ( 1984) ~i al lui Balintoni , 
1. ( 1994 ). aduce unele precizari ln cea ce prive~te · 
evolu\ia ln ti mp ~i spa\iu a marilor structuri ~i pro
blematica majora ale acestora. in conformitate cu 
tectogenezele principale din cadrul ciclului alpin, 
care au un rol esen\ial ln mi~carea tatonata, la ln
ceput de distensiune generalá (spreading). ulteri
or de compresiune, ln care au fost antrenate struc
turile majore din aceastá zona, prezinta procesul 
ln contextul evolutiv general al fenomenelor sim
ilare din aceea~i perioada din zonele adiacente din 

Europa alpina, luand in considerare noile date din 
literatura de specialitate strainá. 

The Evolutionary Problems of 
the Structural Units in the 
Eastern Part of the Carpatho
Pannonian Basin 
(Abstract) 

The first part of the paper includes the 
geotectonic division of the major tectonic units 
occurring in the north of Hungary suggested by 
Sandulescu and Balintoni. 

The paper presents the generally accepted 
and used geotectonic division suggested by M. 
Sándulescu ( 1984 ). based on an analysis of more 
tectonic phases of the Alpi ne orogenic cycle and 
the basement types ofthe tectonic units ofthe re
gion. On the other hand, the geotectonic model 
suggested by Balintoni ( 1994) is also reviewed. 

The second part of the paper outlines the 
geological history ofthe tectonic units in the east
ern part of the Carpathian region: the prealpine 
evolution (an important problem is the age ofthe 
metamorphic formations) , the Hercynian cycle 
(with the creation ofthe stable zones that later took 
partin the Alpine deformations, too ), the collision 
between the African and European Plates during 
the Alpine cycle (the Upper Cretaceous tectonic 
movements - the most intensive orogenic periods 
were in this stage, the orogenic process progressed 
from the West to the East, brought the micro plates 
ofthe orogenic plates ofthe region in motion. ini
tiated compression on a huge scale, and, hence, 
created the reversed S-shaped Carpathian-Balkan 
Mountain Ranges; the recent geomorphologic 
character ofthe region created during the Miocene, 
Pliocene and Pleistocene tectonic phases, the 
chain-reaction-like motion from the West to the 
East continued, it was combined with a rotation. 
turning of the Tisia major tectonic unit, and this 
complex motion förmed the tensional and com
pressional fault systems of basement of the 
Transylvaniim Basin, and yielded the Neogene 
magmatism in the inner belt of the Eastern 
Carpathians). 
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1. Transzilvanidák 
2. Erdélyi takarók 
3. Piennini íH 
4. Mag1.ra takaró 
S. Rechnitz ablak 
6. Belső-dáciai takarórendszer 
7. Középső- dáciai takrnndszer 
8. Küls,r -dáciai takarórendszer 
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1. ábra A Kárpátok geotektonikai vázlatos térképe (M.SÁNDULESCU, 1984) 



~ÖZÉPSO ÉS FELSŐTRIÁSZ 

JURA · ÉS AL~KRÉTA 

AP - apul iai egység 
PN - Pindusi riftzóna 
PE - pelagóniai masszívum 
v - Vardar öv 
T - Transzilvanidák (Maros öv) 
Pi - Pienidák 
PM - Piemontais 
D - Belső Dacidák 
AA - Ausztroalpok 
bk - Bükk-egység 
BR - Brianconais 
DM - Középső Dacidák 
Sg - Szupragéta 
G -Géta 
SM - Szerb-makedónai masszívum 
Sr - Srednegore 
Rh - Rhodope 
VR - Valais riftzóna 
RDE - Külső Dacidák riftzónája 

HARMADIDŐSZAK 

D - Danubiai-egység 
Pb + Sp - előbalkáni egységek és Stara Planina 
M - Moesiái platform 
Ca - Alpi-Krím egységek 
Mde - Külső Dacidák 
DN - Észak-Dobrudzsa i orogén 
SI' - Pannon-medence óceáni aljzata 
Fm - moldáviai tlis óceáni aljzata 
P - Poncidák 
DC= Ca +DN 

CD - Peceneaga-Kamena szerkezet i vető 
<bl - lntramoesiai szerkezeti vető 
Q) - Észak-Erdélyi szerkezeti vető 
® - Dél-Erdélyi szerkezeti vető 
1 - óceán i aljzat 
2 - kivékonyodott kontinentális aljzattal 

rendelkező riftzóna 
3 - intrakontinentális ritizóna (intrakratón) 
4 - kontinentális aljzat 

2 . ábra A Tethys mobili s zóna fejlődése a Triász, Jura, Kréta és a Miocén folyamán 
(A Kárpát-Pannon térség). M.SÁNDULESCU, 1984 nyomán. 17 
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3. ábra A Kárpát-Pannon térség rotációs modelje és áz „orogén vektorok" helyzete a Flis Kárpátokban. 
, (JIRICEK nyomán, 1979) 

1 - Flis zóna. 2 - Preneogén kőzetek . 3 - Jiritek-féle „orogén vektorok" (a nyi lak a tlis takarók mozgásirányát 
jelképezik egy adott geológia i i dőben) . K - Kárpáti . B - Bádeni. S - Szarmata. P - Pliocén . Q - Kvarter. 4 - A a , 
kiszámított hatóiránya a Pannon-térségben. egy adott földtani korszakban (a nyilak a cr , rotációs irányát jelzik) 
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Dr. Virgil GHIURCA 

Resurse gemologice legate de 
manifestarile postvulcanice din 
Carpatii Orientali II.* 

Gemologia este o ramura a mineralogiei 
care se ocupa cu studiul acelor minerale (sau chiar 
roci) care prin lnsu~irile lor estetice ~i fizice cum 
sunt transparen\a, culoarea, luciul, stralucirea, 
irizatiile-forma, duritatea, rezisten\a, pot fi utili
zate la confectionarea unor obiecte de podoaba, 
de arta, sau pentru decoratiuni . 

Dintre resursele geo log ice mai pu\in valo
rificate pana ln prezent ln \ara noastra am semnala 
pe cele din categoria pietrelor semipretioase, de
corative ~ i ornamentale. Am men\iona ca peste 
70% din produqia mondiala de pietre pretioase, 
semipre\ioase ~i decorative-ornamentale sunt furni
zate de domeniul magmatic. 0 parte din mineralele 
cu calita\i tehnice sau gemologice sunt legate ~ide 
variante/procese ale manifestarilor postvulcanice. 
Emisiunile de gaze ~i de vapori de apa constituie 
forma unica de manifestare ce caracterizeaza ln
deosebi perioadele de lncheiere a activitatii vulca-
nice. 

Formele exhalite de gaze ~i de vapori de 
apa dupa modul lor de manifestare ~i temperatura 
se lmpart ln: 

- Fumarole fierbin{i - care caracterizeaza 
lndeosebi vulcanii activi- au temperaturi de 900°C 
~i prin sublimarea lor se formeaza cloruri de alca
lii , sulfuri, sulfati, clorura de amoniu, carbonat de 
amoniu ~i sulf. ln fumarolele cu temperaturi de 
650°C predomina sulfa\ii ~i apare ln cantitati abun
dente clorura de aluminiu (AICl

3
) , clorura de fier 

(FeCl ). Clorura de fier prezenta este deseori trans-
1 . . 

formata de elitre vaporii de apa ln fier oltg1st 
(Fep) care se poate depune pe canalele fuma-

*Lucrare comunicat.3. la „Simpozionul geologic - ManifestAri postvulcanice 
in Carpatii Orientali" din 18-19 septembrie 1987, in M.-Ciuc 

rolelor sub forma de cristale tabulare, negre; lu
cioase. 

- Solfatarele sunt caracteristice zonelor 
vulcanice stinse, cu temperaturi sub 300°C ~i con\in 
importante cantitati de vapori de apa, H

1
0, S0

1
, 

H
1
S, H

1
S0

4
, C0

1
, din a caror produse .de reaqie 

se formeaza sulfa\i, silice ~i sulf. Mofetele sunt 
emisiunile cele mai reci cu temperaturi sub 100°C 
constituite numai din C0

1
, sunt caracteristice ln

deosebi mun\ilor Harghita ~i Bodoc. 
- Jzvóarele termale cu curgeri continue ~i 

gheizerele cu curgeri intermilente sunt o alta forma 
de manifestare a perioadelor postvulcanice cu mari 
posibilita\i de dizolvare lndeosebi a silicei. 

- lzvoarele termale continue cu pH acid1n 
drumul lor ascendent pot dizolva carbonatii pe care 
li depun la suprafata sub forma de travertinuri (Bor
sec, Topli\a). 

- lzvoarele fierbin/i cu pH bazic se pot 
lncarca ln drumul lor cu mari cantita\i de Si0

1
, pe 

care 11 pot depune la gura lor sau ln zonele de 
ml~tini ce se formeaza ln vecinatatea lor sub forma 
de opaluri limnice (Chirui, Herculean). De rirnlte 
ori aceste ape se pot lncarca ~i cu hidroxizi de fier 
~i carbonati de fier (siderit) pe care li depun ln 
amestecuri intime cu opal (Vlahi\a, Lueta, Chirui, 
Herculian, Huta-Certeze (Oa~)). 

- Gheizerele, care sunt izvoare termale in
termitente, au ~i ele capacitatea de a dizolva sili

. cea pe care o depun ln zonele de ivire sub forma 
de sintere silicioase stratificate fin ce poarta nu
mele de gheizere (liba, Herculean). 

Ca urmare a marii capacitati de dizolvare 
a silicei pe care o au izvoarele termale, ele consti
tuiesc surse genetice de depunere a unei game de 
opaluri variat colorate din care unele prezinta un 
interes pentru gemologie. 

- lzvoarele reci din zona manifestarilor 
postvulcanice sunt lncarcate cu o mare cantitate 
de col, darid na~tere la apele minerale cunoscute 
sub numele de borvizuri sau borcuturi. 

intr-o lucrare anterioara am prezentat prin
cipalele zone cu aparitii de silicolite semipre\ioase, 
legate de activitatea hidrotermala ~i de izvoarele 
termale din cadrul mun\ilor Oa~-Gutin-Tible~ ~i 
din acest motiv ln prezenta comunicare ne vom 
ocupa numai de resursele gemologice cunoscute 



piina in prezent in cadrul muntilor Calimani
Gurghiu-Harghita. 

Bányai J. inca in anul 1932 se ocupa de 
problema aparitiei opalurilor din sudul muntilor 
Harghita pe care le considera ca sunt de origine 
gheizeriticlí. in alte lucrlíri ulterioare in care se 
referlí la ariile de aparitie a opalurilor, el consi
derlí clí acestea ar fi dispuse pe trei aliniamente 
principale orientate NNW-SSE - unul extern spre 
bazinul Transilvan (Zetea-Raco~), unul central 
(Toplita-Herculian) ~i altul intem(Ditrlíu-Tu~nad). 

Trasarea unor asemenea aliniamente rec
ti l inii precis orientate pe care ar fi amplasate 
apari\iile de opaluri in aceasta interpretare ar putea 
avea semnifica\ia unor mari linii de falie. ln reali
tate aceste aparitii nu sunt legate de asemenea frac
turi mari , ci de micile di sloca\i i pe care au circulat 
apele din jurul aparatelor vulcanice. Din acest 
motiv considerlím clí este mai utila intocmirea unei 
zonlíri a ariilor de apari\ie a opalurilor pe catene 
muntoase. 

-ln cadrul mun{iior Ciílimani, piina in 
prezent nu se cunosc zone cu aparitii de opaluri ~i 
jaspuri. Se cunosc in schimb apari\iile de sulf(Gura 
Haitii , Pietrosul), care sunt asociate cu diverse 
varietati de roci silicifiate. 

- in munfii Gurghiu-Giurgeu, majoritatea 
aparitiilor de opaluri ~i jaspuri sunt localizate in 
camplexul vulcano-sedimentar (vechile aglame
rate vulcanice) care canstituiesc a stivlí u~ar per
meabillí pentru circula(ia apelor bogate in Si0

2
. 

Nu avem piina in prezent date despre valea 
Gurghiului, dar probabil clí jaspurile ~i apalurile 
apar ~i in aceasta arie. Se cunasc insa de pe Mure~ 
apari(ii le de opaluri de la Ciabotani (apai de ceara), 
de la Topli(a Uaspuri , opaluri, lemne silicifiate), 
Barsec (apai, lemne, travertin), Sarma~ (opal ~i 

lemne silicifiate), Subcetate, Riimetea ~ i Ditrau cu 
lemne silicificate. 0 pazi\ie aparte ocupa radiola
ritele ~i lemnele silicifiate ce apar in Hlí~ma~ ~i 

care suni legate de diabazele neocomiene. 
- in munfii Harghita , apari\iile de resurse 

gemalagice sunt mult mai frecvente ~i din acest 
mativ vam incerca sa facem a zonare a acestara in 
funqie de pazitia pe care a au fata de catena mun
taasa. Aici pot fi delimitate trei sectoare de apari(ie 
mai importante: 

20 

1. Sectarul vestic, situat spre bazinul Tran
silvaniei 

2. Sectarul estic situat spre aria fli~ului 
carpatic, 

3. Sectorul sudic situat spre depresiunea 
Tara Biirsei. 

1. in cadrul sectoru/ui vestic putem sepa
ra trei arii principale de apari(ie, taate amplasate 
in camplexul vulcana-sedimentar, ~i anume: 

a. Zona nardiclí care incepe la Savata in 
nard ~i merge piina la Zetea in sud . De la Sovata ~i 
Praid Bányai J. semnaleaza apari\ii de calcedanie 
ce pseudamorfozeaza resturi fosile ce apar in un
ele gresii din zona. La Atia se cunosc apar i\ii de 
apaluri, pe culmea Fias. La nard de Carund pe 
piiriiul Hidegaszó sunt cunascute apari\iile de cal
cita cu aspect aragonitic (anixuri calcarose) groa
se de 2-15 cm ~i considerate ca fiind generate de 
ni~te izvoa:re reci-sarate. La Zetea apar apaluri pe 
piiriiu l Nagypalaszó ~i culmea Szőlőháta. 

b. Zona centrala este caracterizata prin 
apari\iile de opaluri limnice, uneari asociate cu 
axizi de fier (limanit) ce apar la Lueta ~i Lueta
mina, de unde se cunosc varieta(i de hialit, apai de 
lapte ~i carnas, lemne silicifiate, ce pat cuprinde 
impresii de frunze, fructe ~i gasteropode limnice. 
La Chirui Bái, pe piiraiele Köves, Talvajos. Linii, 
Kakas, valea Albastrlí, se cunosc numeroase iviri 
de apaluri limnice (cu plante ~i lemne de balta. 
frunze silicifiate) asociate uneari cu limanit 
(pe~tera de opal). Varietá(ile coloristice ~i textu
rale sunt foarte numeroase, dar cularile nu sunt 
prea vii. Merita a deasebita aten\ie apalul cu nuan(e 
chihlimbarii. Rezervele de opaluri din aceasta arie 
au fost evaluate de Vasiliu Tr. ( 1976). 

e. Zana sudica este lacalizatá in bazinele 
de recep\ie a celar daua Homoroade. lncepiind din 
nord spre sud, apalurile apar in hotarele localita\ilor 
Martini~ (apai ~i lemne), Drau~eni (opal. jasp), 
Hamarod (jasp in benzi, lemne), Baile Hamarod 
( apaluri in lacul numit Cekend), Merchea~a ( opa
luri , jasp), Raco~ul de Jos (alivinlí, calcedanii. 
agate ~i radialarite legate de ofialite ~i serpenti
nite), intre aceasta localitate ~i Rupea (hialit in 
dealul Turzan), Hoghiz (cariere, olivinlí - noduli 
in bazalte). 



2. Sectorul eslic e caracterizat prin 
apari\iile de opaluri de la Tome~ti (dealul Kápol
na). La Santimbru apar obsidiene cenu~ii-brune in 
dealul Bailor. in aria Tu~nad Bai ~i Bicsad se sem
naleaza apari\ii sporadice de opaluri. De la Turia 
de Jos se cunosc pechsteine, iar la Dalnic lemne 
silicificate. in zona fli~ului la Ojdula, Covasna ~i 
Zagon sunt cunoscute apari\iile de Diamante de 
Maramure~. ln aluviunile vaii Oltului pot fi gasite 
lemne silicifiate ~i lidiene. 

3. Sectorul sudic situat spre depresiunea 
Tara Barsei constituie poate aria cu cete mai 
frecvente apari\ii de opaluri cunoscute pana in 
prezent. Majoritat_f:a ivirilor sunt amplasate in de
pozitele sedimentare pliocene ~i ele apar in ho
tarul urmatoarelor localita\i : De la Filia, de unde 
sunt cunoscute bogatele zacaminte de diatomite, 
se semnaleaza ~i apari\ii de opaluri 1 imnice cu plan
te de balta ~i gasteropode (paraul Kóság, locul 
Kuvaszó). Apar silicifieri cu aspect menilitic bitu
minos ~i in diatomite. La Dobo~eni sunt cunos
cute opalurile de pe dealul Bartabérc. in zona 
localita\ii Herculian sunt cunoscute numeroase 
aflorimente de opaluri pe paraiele Csigolyaárok, 
Ágoston, dealul Var:juvár, locul Hijágó ~i vechile 
exploatari de fier de la mina Bodvaj, unde apare 
un opal in alternan\a cu limonit. La Ba\ani Mici , 
apar opaluri pe paraul Szil ~i locurile numite 
Vashányás ~i Mitácsra (vivő út). Aici ar apare ~i 
un opal brun de ficat cu plante de balta gros de 
2 metri. La Bibor\eni apar opaluri pe paraul Mare 
~i paraul Tirkó. La Baraolt se cunosc deasemenea 
opaluri cu plante de balta. Tot in aceasta zona, insa 
avand o alta origine, se cunosc apari\iile de radi
olarite, serpentinite, lidiene ~i lemne silicificate de 
la Varghi~ (V . Sarmanului ~i Ha~ma~ului). 

Din zona craterului Cucu din locul numit 
Paphomloka se cuno~teau ivirile de lamele de fier 
oligist cu cristale pana la un diametru de 5 cm. 

0 problema interesanta de urmarit este 
aceea a distribu\iei destul de neuniforme a 
opalurilor in cadrul mun\ilor Calimani, Gurghiu, 
Harghita. Care este factorul decisiv care dicteaza 
abunden\a sau saracia in opaluri in anumite zone? 
Frecven\a izvoarelor fierbin\i bogate in Si0

2
, de

pinde de numarul aparatelor vulcanice. in acest 
sens am intocmit un tabel statistic al raportului 

dintre rocile vulcanice, ce cuprind ~i aparatele vul
canice ~i forma\iunea vulcano-sedimentara pentru 
fiecare unitate montana in parte. 

Unitatea Roci vulcanice Fonn . vulc.-sed. Supr. tat . 
km1 % ap . vulc. km ' % km' 

Calimani 572 35 689 65 1061 
Gurghiu 680 40 1016 60 1096 
Harghita 565 54 12 485 46 1050 

media media 
Tatai : 1617 43 15 2190 57 3807 

Din acest tabel se poate stabili o corela\ie 
intre frecven\a opalurilor ~i numarul cunoscut al 
aparatelor vulcanice pe de o parte ~i un raport si
milar intre suprafe\ele ocupate de rocile vulcanice 
~i de cele vulcano-sedimentare pe de alta parte. 

Marea varietate de opaluri ce constituiesc 
printre altele un mod de materializare a mani
festarilor postvulcanice, la care se mai adauga va
riatele lemne silicificate, fierul oligist (lamele), 
aragonitul , sienitul cu sodalit, Diamantele de Ma
ramurq, radiolaritele, serpentinitele ~i lidienele, 
alcatuiesc un poten\ial de resurse gemologice ce 
merita sa i se acorde aten\ia cuvenita in scopul 
punerii lor in circuitul economic. in acest sens e 
necesara o cercetare geologica mai de detaliu a 
zonelor semnalate spre a se stabili in primul rand 
rezervele de care se dispune pentru fiecare sort in 
parte, precum ~i domeniile artistice sau tehnice in 
care se pot folosi . in vederea valorificari i lor sunt 
necesare studierea posibilita\ilor pe plan local de 
infiin\are ~i de dotare cu aparatura ~i persona! a 
unor ateliere cooperatiste care sa prelucreze ma
teriile prime gemologice ~i tehnice. 

Sa nu uitam niciodata faptul ca minerale 
sau roci banale ca mod de prezentare macrosco
pica pot ascunde calita\i ~i aspecte gemologice de 
o mare valoare artistica. Succesul valorificarii cat 
mai superioare a acestor resurse rare ~i valoroase 
de materii pöme va depinde in cea mai mare masura 
de cantitatea ~i mai ales de calitatea muncii artis
tice sau tehnice investite in obiectele create. 
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A Keleti-Kárpátok 
posztvulkanikus eredetű 
gemológiai tartalékairól II. 
(Kivonat) 

Korábbi munkájában szerző áttekintette a 
Szatmár és Máramaros megyei posztvulkanikus 
eredetű gemológiai tartalékokat (Keleti-Kárpátok 
északi része, Avas-Gutin-Cibles vulkáni vonulat). 
Jelen dolgozat a Keleti-Kárpátok középső- és déli 
részének hasonló tartalékait veszi számba (első
sorban a Kelemen-Görgényi-Hargita vulkáni vonu
latbelieket). A régebbi irodalommal ellentétben a 
lelőhelyeket nem néhány feltételezett nagy 
törésvonal , hanem az egyes hegyláncok szerint 
csoportosítja. 
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About the Gemological 
Resources of Post-Volcanic 
Origin in the 
Eastern Carpathians II. 
(Abstract) 

The author summarised the gemological 
resources of post-volcanic origin in the counties 
Satu Mare and Maramure~ (the Northern part of 
the Eastern Carpathians, the Oa~-Gutin-Tible~ 
volcanic group) in 1984. ln his present writing he 
has in view the resources to be found on the Mid
dle and Southern part of the Eastern Carpathians 
(especially those ofthe Caliman-Gurghiu-Harghita 
volcanic group). ln opposition to earlier writers 
he groups the places of occurence not on the pre
supposed lines oftlie fractural systems, but accor
ding to a geographic principle. 



Dr. Virgil GHIURCA 

· incercare de valorificare 
gemologica a sienitului cu 
sodalit de la Ditrau* 

Prospectarea ~i valorificarea pietrelor fine 
(semipre\ioase), decorative sau ornamentale, ge
neza ~i ráspandirea tor ín diferitele forma(iuni 
geologice constituie un nou domeniu de aplicare 
practicá a cercetárilor geologice de la noi. 

A vand in vedere faptul cá pe plan mondial 
roci similare cu sodalit sunt utilizate ~ i la 
confec(ionarea gemelor, a obiectelor de artá, sau 
ca piatra ornamentala, ne-am hotarilt sa supunem 
sienitul cu sodalit de la Ditráu unor lncercári de 
acest gen spre a vedea in ce masura se preteaza la 
o astfel de valorificare. Mineralele naturale ce 
lntrunesc calita\ile unei geme se prelucreaza prin 
procedee specifice, transformandu-se in obiecte de 
artá a cáror valoare e condi(ionatá ín mod deose
bit de calitatea iscusin\ei artistice a autoru lu i. La 
prelucrarea unei geme de mare valoare arti sticá í~ i 

dau concursul urmatoarele elemente: calitá(ile es
tetice naturale ale pietrei , tehnica ~i utilajul folosit 
~i capacitatea artistica creatoare a omului . 

Materialul supus experimentului de prelu
crare gemologica a fost recoltat de pe valea Mare 
a Ditraului cu ocazia unei excursii aplicative efec
tuate ln anul 1980 cu studen\ii de la sec\ia de in
ginerie geologica de la Universitatea Clujana. 
Probele au fost recoltate din fragmentek de sienit 
ce apar pe parau, din diversele aflorimente natu
rale, din cariere ~i din materialul de halda a unor 
galerii. Au fost selectate. doar acele fragmente de 
sieriite care aveau o pigmentare albastruie mai 
evidentá ~i mai omógena. 

ln clasificarile gemologice sodalitul este 
lncadrat ln categoria pietrelor decorative (de po-

• Lucrare comunicata la Simpozionul de la Gheorgheni 7-9. noiembrie 1984 

doaba), sau ornamentele cu duritatea cuprinsá ln
tre valori le 5-7 (pietre dure). Sodalitul prezintá 
unele ínsu~iri estetice, cúm sunt culoarea albastru
ie, luciul sticlos ~i duritatea suficient de ridicata 
(5,5-6) pentru ca odata táiat. lustruit ~i montat sá 
permita o c<inservare a acestor calitá\i gemologice. 

ln prima etapá a experimentului au fost rea
lizate prin polisare ~i lustruire o serie de suprafe\e 
plane prin e~antioane de sienite mai bogate in so
dalit care prin culoarea ~i luciul lor prezentau un 
aspect estetic plácut. 

ln etap a a doua de prel ucrare .au fo st 
confec(ionate cilteva geme de forma unor 
cabo~onuri sau a unor forme plate din sienite cu 
un continut mai ridicat ín sodalit. Diversele tipuri 
de geme ob\inute prin polisarea. calibrarea ~i lus
truirea manualá demonstrau prin ínsu~irile lor 
co loristice ~i de luciu cá sienitul cu sodalit de la 
Ditrau prezintá calita\ile estetice necesare spre a fi 
utilizat la confectionarea unor obiecte de podoabe 
sau chiar a unor obiecte de artá (statuetc. bibe
louri etc.) 

Intr-o a treia etapa se punea problema daca 
sienitul cu sodalit se preteazá la o prelucrare gemo
logica ín vrac, respectiv la o prelucrare a catorva 
sute de fragmente odatá. ln acest sens e~antioanele 
de sienite cu sodalit mai mari au fost sparte cu cio
canul spre a se ob\ine fragmente cuprinse intre 0.5 
paná la maximum 3 cm diametru . Pentru prelucra
rea ln comun a circa 200-300 fragmente a fo st 
imitat un proces similar fenomenelor de polisare 
naturalá pe care 11 produc valurile marii asupra 
pietri~urilor de plaje pe care le urcá ~i coboará de 
milioane de ori pina ce ln final se rotunjesc ~i se 
lustruiesc. 

Procesul acesta poate fi imitat utilizand o 
instala\ie rotativá pe care se lnvarte un mic butoi 
cilindric de cauciuc, ermetic inchis ln care se in
troduc fragmentele de prelucrat adáugandu-se apa 
~i pulbere abraziva ~i in care polisarea se face prin 
rostogolirea nelntrerupta a materialului timp de 
15-20 zile la o tura\ie de 40 rotiri pe minut. 

O prelucrare similara de durata mai scurtá, 
10-15 zile poate fi simulata utilizand o aparaturá 
ln care vibra(iile produse de un motora~ anima un 
recipient de·plastic ln care sunt lntroduse fragmen
tele de roca cu adaos de abraziv ~i apa ~i ln care 
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polisarea se face printr-un proces de rotire ~i fre
care a fragmentelor pe loc. ln tot acest rastimp de 
prelucrare la intervale de 2-3 zile se schimba. pul
berea abrazivií cu granulatii din ce in ce mai fine 
~i se spala fragmentele pe o sita pentru a indeparta 
complct granulele de abraziv folosite anterior. 

l .uciul !inal al fragmentelor se obtine prin 
adaos de pulbere de oxizi de aluininiu, ceriu sau 
detergent ~i apa. 

Fragmentele obtinute in urma acestei 
prelucrari gemologice globale se prezinta relatív 
rotunjite, au luciul puternic sticlos, o culoare._ pre
dominant cenu~ie-albicioasa, pigmentare de nuante 
dclicate de albastru de lavandá. Gemele stíl baroc 
obtinute au un aspect estetic plácut ~i pot fi puse 
direct in monturi metalice adecvate prin lipire cu 
un elei organic cu intarire rapidá (4-5 minute) de 
tip epoxy, sau prin gáurirea lor pot fi in~irate in 
coliere. 

Comparativ cu sienitul cu sodalit din Afri
ca de Sud pe care il de\inem, care arc o culoare 
predominant violacee de cicoare, sienitul de Ditráu 
prezintá contraste de culori mai mari deoarece so
dalitul este inglobat ln masa predominant nefeli
nicá de culoare cenu~ie-albicioasá. El se aseamáná 
cu lapislazuli de Chile, de Afganistan sau de Chi
na prin culoarea similará de albastru de lavanda, 
dar care suni alcátuite predominant dintr-o masá 
carbonaticá. Prin culoarea sa albástruie el se mai 
aseamánií in oarecare másurá cu azuritul , dumor
tieritul. hauynul ~i lazulitul. 

Prin calitiítile estetice pe care le are, sie
nitul cu sodalit de Ditráu se inscrie printre alte 
zácáminte din lume valorificate ~i in sens gemo
logic, cum sunt cele din Argentína (Bahia), Cana
da (Ontario). U.R.S.S. (llmen). India, S.U.A., Afri
ca de Sud ~i China. 

Din experimentul gemologic efectuat de 
noi rezultá cií. acele e~antioane de sienit cu un 
con\inut de sodalit mai ridicat fie omogen disemi
nat. fie repartizat zonar, pot fi utilizate ca materie 
primá pentru confectionarea unor geme sau a unor 
obiecte de artá, ce au calitáti estetice similare cu 
cele cunoscute din stráinátate. 0 utilizare similará 
ar putea avea eventual ~i sienitul mai bine pigmen
tat cu cancrinit ~i chiar ~i unele varietati de sienite 
mai bogate in amfiboli . 
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ln concluzie, propunem o sortare manuala 
a fragmentelor de sienite mai bogate in sodalit, 
cancrinit ~i amfiboli din haldele zonelor de ex~ 
plorare ~i valorificarea lor ca materie primá gemo
logica, fie prin infiintarea unei intreprinderi arti
zanale locale, fie prin atelierul de prelucrare a 
pietrelor fine ~i decorative existent la Gura Barza 
(Brad). 

Prei:enta lucrare este doar o incercare de 
tratare a unui subiect mai pu\in cunoscut la noi, ce 
are drept scop sa sublinieze faptul ca avem un 
potential de rezerve de minerale geme ce ar putea 
fi valorificate printr-o prelucrare artizanala. 
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A ditrói szodalitos szienit 
ékkőként való felhasználásának 
lehetőségeiről 
(Kivonat) 

Szerző a ditrói (Gyergyó) szodalitos szie
nitet tesztelte a kőzet gemológiai felhasználásának 
szempontjából. Következtetése az, hogy a ditrói 
szodalitos szienit esztétikai értéke összevethető az 
ilyen célra felhasznált argentínai, kanadai, orosz
országi, indiai, stb. kőzetével. Úgy a kék szodalit 



egyenletes, mint zonális eloszlása esetében, ebből 
a szienitből gemmák, vagy más műalkotások 
készíthetőek. Hasonlóképpen felhasználhatóak 
volnának a kankrinittel színezett, vagy akár egyes, 
amfibolokban gazdagabb változatai is. A nyers
anyag kézileg válogatható a meglévő med
dőhányókon , feldolgozása elképzelhető a Gura 
Barza-i (Brád), vagy helyi kézműipari létesít
ményekben. 

About the Possibilities of 
Gemological Use of the 
Sodalite Siennite at Ditrau 
(Harghita County) as a 
Precious Stone 
(Abstract) 

The author made experiments over the 
sodalite siennite at Ditrau (Harghita County) from 
a gemological point ofview. His conclusion is the 
fact that this rock can be compared as value, to the 
Argentinean , Canadian, Russian, lndian rocks 
which are used for the same purposes. The same 
in the case of the blue sodalite, with an omogene 
or zonal dissemination; out of this siennite gems 
or other artistic works can be created. The sam
p les richer in amphiboles, or coloured with 
cancrinite could be used ina similar way. The raw 
material can be picked up manually from the exis
ting gangue, its processing being possible at the 
local manufacturing workshops or at Gura Barza 
(Brad). 
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1 - ~isturi cristaline. 2 - diorite alcaline. 3 - hornblendite, 4 -sienite alcaline pegmatoide ~i orientate, 5 - sienite, 
sienitc aplitice. granite. 6 - sienite nefelinice pegmatoide ~i orientate, 7 - Pliocen ~i Cuaternar. 

Figura 1. Masivul sienitic de la Ditrll.u. (dupa Al. CODARCEA p .) 



Attila LÁSZLÓ 
László ZÓL Y A 
István DÉNES 

Aspecte noi asupra 
mineralizatiei de aragonit, 
auripigment, realgar din 
paraul Hankó, zona Covasna* 

Covasna este cunoscutií ca una dintre cele 
mai agreate sta\iuni balneoclimaterice din Roma
nia, dat<;>ritií puternicelor ma1~ifestiíri postvulca
nice de aici . generatoare de importante resurse de 
ape minerale carbogazoase ~ i mofete. Din punct 
de vedere geografic este local izatií in interiorul 
zonei de curburií a Carpa\i lor Orientali , ín extre
mitatea esticií a Depresiunii Tg. Secuiesc, la poa
le le Mun\ilor Bre\cului. Valea p. Hankó, afluent 
de dreapta al p. Covasna, este parte integrantií a 
acestei arii , prezentand un interes geologic deose
bit datoritií paragenezelor de minerale cunoscute 
din atlorimente, incií de la mijlocul secolului trecut. 

Cadrul structural-tectonic. 

Zona Covasna-Voine~ti prezintií o struc
turií complexií. afüindu-se la limita esticií a depo
zitelor plio-pleistocene cvaziorizontaie, monocli
nale. ale Depresiunii Tg. Secuiesc. care acoperií 
paqial forma(iunile fli~ului cretacic-paleogen. 
situandu-se la interferenta unor sisteme dc frac
turi majore. Principalele unitií!i ale tli ~ului care 
concurií la alciítuirea geologicií a zonei. apartin 
··moldavidelor timpurii ' ' (M. Siíndulescu. 1975), 
cu desiívar~ire structuralií miocen inferioarií, re
prezentate prin panza de Audi a ( cretacic-paleogen 
inferior), ~ariatií peste unitatea esticií a Panzei de 
Tarciíu (cretacic inferior-oligocen). 

• Lucrare prczcntatá la Simpozionul Geologic 199 1, Cluj·Napoca 

ln panza ~isturilor negre (Audia) dezvoltatií 
in facies silezian, predominií suita argiliticií, sil
ticií, cu tente bituminoase, dispuse íntr-o ritmici
tate gradatií, cu gresii cuar\oase glauconitice. Are
nitele au caracter polimictic in partea inferioarií a 
suitei , iar in partea terminalií caracter preponde
rent oligomictic, cuar\os. Depozitele vraconian
turoniene dispuse in continuitate peste seria ~is
turilor negre sunt predominant argiloase, vargate. 
Stilul de deformare al panzei este caracterizat 
printr-o succesiune de cute sinclinale ~i anticlinale 
stranse, cu unul din flancuri faliate, deversate spre 
est, formand solzi strans imbrica\i, - o caracteris
ticií esen\iala a acestei structuri , folosita ~i pentru 
nominalizarea ei (Filipescu 1955). 

ln panza epiglipticií de Tarciíu depozitele 
cretacice inferioare reprezentate prin seria ~istu
rilor negre ~i a gresiilor glauconitice, au caractere 
asemiíniítoare cu cele din panza precedenta. De
pozitele predominant pelagice, vraconian-turo
niene sunt formate mai ales din roci marnocalcaroa
se, marnogrezoase, pe cand cele paleogene sunt 
reprezentate prin nivelul argilelor viírgate urmate 
de gresia caracteristic polimicticií. grosierií, mica
cee, de Tarciíu. 

Bazinul Tg. Secuiesc, continuare a Depre
siunii Bra~ovului , reprezintií un bazin de scufunda
re, de origine tectonica, cu varsta relativ mai tanara 
fata de restul depresiunii, al ciírei geneza este di
rect legatil de sisteme fracturale majore, ín parte 
mai vechi , reactivate, cu rol hotiírator in formarea 
ariei depresionare. Depozitele sedimentate in facies 
de molasií formeazií acelea~i nivele litologice ca 
de altfel 1n.intregul bazin, datoritií similitudinii 
originii materialului sedimentat pe íntreaga arie de 
sedimentare (fli~ul cretacic-paleogen, subordonat 
material vulcanic ~i material originar din zona cris
talino-mezozoicií), cu tente de specificitate in ra
port cu distan\a fa\a de una sau alta dintre unitatile 
de provenien\ií a materialului eroclat. Litologic ~ste 
reprezentat mai mull sau mai putin prin brecia ba
zalií, alternan\e de nisipuri , marne, argile, cu nive
le interstratificate de carbuni. 

Din datele structural-tectonice regionale ~i 
locale ex isten te se cunoa~te 1n zona in afara tecto
nicii plicative ~i a fracturilor sincrone desavar~irii 
structurilor majore ale fli~ului , existenta unei tec-
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tonici disjunctive ulterioare, reprezentate prin mai 
multe sisteme de fracturi intens active concomitent, 
sau succesiv, pe intreaga perioada a pliocenului ~i 
a pleistocenului. Acestea concura cu mare pondere 
la alura morfologica actuala a zonei, initiiind for
marea ariei depresionare ~i modeliind-o in toata 
perioada sa de sedimentare (Fig.1 ). Labilitatea tec
tonica a acestei arii in perioada plio-pleistocena se 
atribuie in mare masura prelungirii in aceasta 
direqie a ciimpului de disloca\ii majore direct 
raspunzatoare de punerea in loc a celui mai mare 
segment al lan\ului vulcanic intracarpatic (alinia
mentul Caliman-Gurghiu-Harghita). Muntele Pu
ciosu ~i Dealul Balvanios reprezinta ultimele mar
turi i ale activita\ii magmatice cunoscute la 
suprafata, ce strajuiesc inspre sud-est grandioasa 
construqie vulcanica a Harghitei , ambele fiind si
tuate pe di sloca\ia crustala majora amintita. Cova
sna se gase~te la nu mai pu\in de 30 km de aceste 
ultime doua corpuri , cu toate acestea activitatea 
postvulcanica se resimte extrem de intens, fapt ce 
subliniaza mobilitatea si~temului tectonic piina in 
perioada actuala. Acest ciimp de fracturi , cu o 
importan\a primordiala in generarea activita\ii post
vulcanice in zona Covasna, reprezinta un sistem 
orientat Nv:sE, dispus in diagonala fa\a de direqia 
generala a structurilor majore est-carpatice (inclu
siv a fli~ului din zona). Reprezinta potrivit litera
turii de specialitate ciimp de fracturi crustale de 
ordinul 1, notat cu simbolul G

13 
(Gavat 1963). Tot 

in aceasta categorie de fracturi crustale intra ~i ciim
pul major de disloca\ii cu direc\ia E-V, notat cu 
simbolul G 7, direct raspunzator de scufundarea 
cristalinului getic spre Bazinul Transilvaniei. El 
se prelungqte inspre est afectiind in mod direct 
structurile est-carpatice in zona interna de curbura, 
intluen\iind printre altele ~i zona Covasnei. Apare 
in unele lucrari de interes local sub numele de „falia 
Covasnei ", autorii diminuiind prin aceasta 
importan\a regionala a acestuia. Are un rol de stran
gulare ~i de inchidere a cailor de acces pentru 
emana\iile postvulcanice, formiind un sistem no
dal cu ciimpul de fracturi G

13
, zona extrem de ac

tiva in apari\ia la suprafa\a a manifestarilor post
vulcanice. La tectonica zonei concura ~i dislocatiile 
locale (simbol l), apar(iniind sistemului alpino"car
patic, cu rol de compartimentare al fundamentului 
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adiinc al zonei , afectiind ~i cu ertura sedimentara, 
ini\iiind un sistem de fracturi mozaicate in aceas
ta, ~i inlesniind formarea aureolelor mofet ice (A i
rinei 1973, 1980). 

Pe liinga premisele tecton ice fa orabile 
mai sus amintite, joaca un rol important in apari tia 
fenomenel or post ulcan ice ín zona Covasna ~i 
premisele stratigrafice. con retizate prin existen\a 
depozitelor pliocene de bazin. care au rol de ecran 
piina in dreptul o~ului. iar la est de o~ pierd 
aceasta calitate datorita grosimilor reduse pe care 
le au, respecti darorita himbarii fa iesului intr
unul litoral aren itic-poros i prezen1ei tectonici i 
mai intense de marg ine de bazin. 

Date mineralogice i petrografice 

Mineralizatia bidrotennala e siruata la 
cca. 1,5 km in amonte de confluen(.a piiriiul ui 
Hankó cu piiriiul Co' n · conul de dejectie 
depus de acesta la intrarea pe \ ea Hankó, ~ i se 
poate urmari cu inlenni enjii pe - ern sute de 
metri . Fiind situata ín zona e aJ ie.. in perioadele 
ploioase este adesea a peritá dem erial prolu
vial. 

Lucrarile de prospec:ti efectuate ín 
zona, ciit ~i 'numarul mare analize peuogafice, 
calcografice, ch imice. specuale ~ roemgen pre-
zinta date eloc ente priv'in peuografica 
~i mineralogica a zonei. dmire ·onarn pe 
scurt cele necesare intregirii · _inü din lu rarea 
de fa\a . 

22 - 2~. 

gl2tueon11H:a cen~ie

cre:mctce infe-

Cuart 
Muscovit 

Glauconit 

4 . 6"" paa..se 

Arsenopirita 1 - 4 •• 
Fragmente lirice 2 · ~ % 
Cimentul rocii; masa c:arbooa:ica 11· ... ...,'3!i 

"6 - -

Minerale opace 1 • 
Limonit 0-3 



Roca este constituita din granule xeno
morfe, angulare, epiclastice de cuart cu extinctie 
normala, uneori slab ondulatorie, rezultat al stres
sului. Muscovitul dispus intre granulele de cuar\, 
este orientat cu axele !ungi paralele intre ele, con
fe riind rocii o slaba orientare. Printre granulele de 
cuart ~i lamelele de mice se dispun granule rotun
ji te de glauconit autigen, cu suprafe\e neregulate. 
ln masa rocii apar sporadic fragmente litice for
mate in marea majoritate din cuar(ite, relicte de 
roci metamorfice, apartinatoare ~isturilor verzi de 
ti p dobrogean , remaniate probabil ln perioada 
cretacica din vorlandul orogenului carpatic. in 
probele colectate din apropierea faliilor prezinta 
dispers ~i haotic zone xenomorfe umplute cu auri
pigment de culoare galbena intensa - portocalie. 
Ci mentul rocii este pazal , formai din calcita spa
ri tica maronie , galbuie, datorita pre zentei 
pigmen\ilor de hidroxizi de fier, aviind adesea ca
racter sideritic. Mineralele opace au aluri xeno
morfe, izomorfe, rar idiomorfe, diseminate haotic 
in masa rocii. Filona~ele carbonatice ce strabat roca 
sunt formate din cristale idiomorfe de calcit, cu 
mac le caracteristice de dimensiuni mari . Calcarul 
spari ti e grezos prezinta o structura granulara, tex
tura masiva. aviind culoare cenu~ie de nuanta in
chi sa. Prezinta pealocuri impregna\ii de pirita 
foarte fin cristalizate, mai ales ln apropierea frac
turilor, fiind patat de mici agregate galbene de au
ripigment. Compozi\ia medie a rocii este: 

Carbonat 80 - 82 % 
Granule de cuaq 10 - 15 % 
Fragmente litil:t: 1 - 3 % 
Mi neral e opace 2 - 7 % 

0,210, 1 - 0.0610,01 mm 

0,2/0 , 1 - 0 ,05/0,03mm 

0, 1/0,05 -0,0lmm. 
0,05 - 0.03/0.01 mm 

Roca formata din carbonat larg cristalizat 
este impregnatá ln general de hidroxizi de fier, care 
pigmenteaza granulele de carbonat. cu o alurá com
pacta, omogen cristalizata. Pe langa mineralul car
bonatic primar roca contine subordonat cuart sub 
fo rma unor granule rotunjite,marunte, dispersate 
in masa carbonatica, respectiv limonit, sericit, clorit 
~ i minerale opace. Mineralele opace se gasesc ln 
granule marunte dispers distribuite ln masa rocii. 
Determinate prin analiza calcograficá, ele repre
zinta cristale de pirita hipidiomorfe, izometrice ( cu-

bice) fin cristalizate. in multe cazuri au tendin\a 
de a forma mici agregate, pojghite. sau plaje dis
puse pe fisuri. Roca prezinta o pondcrc mai sca
zuta ln cadrul anturajului local. 

Argilitele cunosc o pondere la fel de im
portantá ln alcátuirea geologicá a zonei ca ~i are
nitele. Ele sunt prezente ca roci pelitice compacte, 
diagenizate, cu stratificatie evidenta. Dintre ele 
elementul petrografic dominant 11 reprezinta ·' ~is
turile negre" cretacic inferioare, inchis nuan\ate 
(negre, cenu~ii lnchise spre maronii), datoritá 
con\inutului de substan\á organicá ~i a oxizilor de 
fier trivalen\i ~ide mangan din zonele superficiale, 
avand 0 stratifica\ie foarte liná, pe planele careia 
se exfoliazaln apropierea suprafetei . Este curenta 
separarea ln piaci, dupa plane care se lntretaie sub 
un unghi cu planele de stratifica\ie pe suprafa\a 
lor. ca de altfel ~i pe planele de stratifica\ie, fiind 
frecvente depunerile ~i eflorescen\ele de sulf ~i li
monit, rezultate din sulfurile de fier (pirit ~i mar
casit) ajunse ln mediu oxidant, reprezentiind une
ori cantita\i apreciabile (Tabel nr. I ). Piritul ~i 

marcasitul apare pe suprafe\ele de stratifica\ie ale 
argilitelor din complexele cretacice, sub forma de 
concre\iuni xenomorfe, mase reniforme, sau cruste 
de dimensiuni variabile pana la 6-8 cm marime. 
La microscop marcasita apare sub forma unor agre
gate sferice, prezentand recristalizári de pirit idio
morfe, hipidiomorfe, compacte, sau poroase, izo
metrice, cu stria\iuni de crqtere ~i cu dimensiuni 
cuprinse lntre 0,5-0 ,04mm. Intersti\iile dintre 
cristalele de pirit sunt umplute cu minerale de 
ganga (calcit, minerale argiloase) ~ide marcasitul 
prismatic, lanceolat, cu dispunere radialá, ce se 
lntrepatrunde de multe ori cu structura piritului 
recristalizat. Argilitele ro~ii (várgate) apar(inatoare 
intervalului vraconian-cenomanian (Sandulescu 
1974) sunt reprezentate de alternan\e ritmice cen
timetrice de argilite ro~ii ~i verzi , rar lnchise la 
culoare, negre, cu intercala\ii sub\iri albicioase 
tufitice. Ele au apárut lntr-una din lucrarile execu
tate, avand 0 pondere subordonata ln perimetru. 
Sideritul ·, parte constituentá a depozitelor 
cretacice inferioare; formand complexe ln 
constitu\ia cárora abundá, reprezintá termenul de 
nominalizare al acestora. Se semnaleazá lntr-o 
pondere mai mica ~i ln celalalte cömplexe creta-

29 



cice inferioare . Rocil e s id eritice apar ca strate 
subtiri, lenti le, coiicretiuni de diferite dimensiuni . 
Prezinta structura microgranulara, textu ra mas iva, 
cu spartura concoidala, argiloasa. 

in apropierea zonei tectonizate la micro
scop se observa prezenta maselor prafoase de au
ripigment, ce pigmenteaza calcita de neoforma\i e 
fin aciculara de pe fi surile sideritului . Constitu\ia 
procentuala a componen\ilor variaza 1ntre: 

Side1it 76 - 98 % 
Minera le argi loase 2 - 15 % 
Au1ipigment+cak it 0 - 20 o/o 
Pi1it 1 - 3 % 
Limonit 0 - 10 % 

masa 1nicrogran11lara 

mase práfoase ~ i fin acicul are 

fin granul ar 
mase prafoase 

De~i la suprafa ta depozitel e oligocene 
ocupa un loc 1nsemnat ln randul constituentilor 
litolog ici , totu ~i ele concura intr-o masura foarte 
mica la alcatuirea structurii legate direct de 
mineraliza\ ia de pe valea Hankó, fapt pentru care 
nu le tratam in aceastá lucrare. Ele prezinta dealt
fel proprieta\i geochimice asemanatoare cu cele 
cretacice. 

1n cercetarea mineralizatiei , cat ~i in 
privin \a unor semnalari despre asociatia minera
log ica de pe valea Hank ó, au ad us un aport 
substan\ial: Kenyeres K. 1859: F. Hauer 1860; 
Koch A 1884; Bányai J. 1933-39; Balogh E. 1939; 
Pávai Vaj na F. 1943 ; T . Brandrabur 1964; Yiorica 
lancu & A. Apostol 1978; Herman R. & Benedek 
G. 1980. 

in urma lucrárilor de prospeqi une execu
tate se reliefeaza prezenta fracturii majore, cu ori
entare est-vest (Fig. 4 ), fiind ln repetate randuri 
decro~ata de cea cu ori entare NY-SE, raspunza
toare de manifestárile postvulcanice din zoná. ln 
zonele de intersectie degajárile de bioxid de car
bon sunt deosebit de intense. Zona mediana a frac
turii are o grosime considerabila, de 1,5-5 m, for
mata din brecii polimictice de falie, zone arg il izate, 
intervale formate din rocile argilitice, grezoase, sau 
carbonatice (constituente litologice ale zonei, din 
imediata vecinátate a fracturii) , unde se prezintá 
intens fi surate, formand adevárate brecii oligomic
ti ce (Fig. 2). 
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Brecia oligomictica u liam carbonatic 
prezinta o structura mecanica-masi'a. te ·iura 
grosiera, aviind ocompozitia: 

Fragmente angulare litice de gresie silicioasá 

80 -85% - .n'20.0 - -_o. 4.0mm 

-cuaqit 48 - 53 % 0.2AU - 0.1'11.0Sm m 

- ca lcar 18 - 20 % O.J 1).(16 - 0.1 0.05m m 

-feldspat carbonatat 1 - 3 ~. 0.2.0.1 - 0Jl6mm 

-muscovit 1 - 2 °'o O_l '0.03 - 0.0~/0.0l mm 

-fragmente de ~ i sturi sericiloase limonirizale 
5 - % 0.1 o_o - - 0.03'0.02mm 

-lianl silicios 15 - 20 ~. 

Liant : carbonatic- calcitic 

- sideritic 15 - 20 % 

-piri t unn. 

0.1 '11.0- - 0.03'0.02m m 

0.1 0.0 - 0.03J0.02m m 

0.03 - O.Olm m 

Brecia este de compoziiie litologicá un i
form a, form atá din fragmente de gresii ilicioase 
fin granulare, legate prin intennediul unui liant car
bonatic de natura cakiticá subordonat ideri tica. 
Fragmentele de gresie col\uroase au dimensiuni 
variabile, sunt fo rmate in preponderenta din mate
rial sili cios, (granule rotunjite de uart). frecvent 
apar ln constitu tia lor granuJe de calcare. de ase
menea rotunjite ~ i subordonat feldspati carbonatati , 
muscovit ~ i fragmente de ~isturi sericitoase de 
granulatie fin a. Carbonatul ub forma de calcit, larg 
cr istal izat , cu zone concre\ionare sideritice , 
formeaza cimentu l roc ii. Dintre mineralele opace 
piritul apare xenomorf. cu d imen iuni mici . la li 
mita dintre fragmentele lit ice constituente ~i cimen
tu l rocii. in breciile polimictice elementele ce apar 
asociate gresiilor sun t argili tele de asemenea an
gul are, de dimensiuni mai reduse. carbonatate sau 
ln unele cazuri argilizate. silicifiate. Fi urile. zonele 
intersti\iale sunt impregnare de cuiburi, filona~e 
calc it ice (aragonitice), dispuse haotic. p igmentate 
in cu lor~ galbui, galben-orange, sau ro~cate, da
toritá realgarului ~i aurip igmentu lui. d ispuse ha
otic (Fig. 5,6). La suprafa\il, in zona fracturala s-a 
depus un strat in situ de argile reziduale, de cu
loare deschi sa, plastica, forma! pe seama materi
alului constituent al breciilor. Peste acesta. inter
stratificat, s-au form a! depuneri e aziorizontale 
ritmice de calcit (aragonit), auripigment, aj ungand 
ín unele locuri la l ,2-2m gros ime. incarcatura 
so lu\iilor care ajung la suprafat[, este variabila, 
ceea ce se oglinde~te ln ritmicitatea ~i asocia\ia 



diferita a precipitatelor . Minera logic aceste 
depuneri sunt constituite din : calcit, aragonit, au
ripigment. realgar, pirit, marcasit ~ i minerale ar
giloase. Culoarea precipitatelor, in functie de 
prezen(a procentuala diferita a componentilor 
asociatiei mineralogice, variaza de la alb, galben 
pal , galben de lamiiie, piina la portocaliu, rar por
tocaliu ro~cat , uneori cu tente maronii, datorita hi
drox izil or de fi er ~ i de mangan. La microscop 
mineraliza\ia se prezinta sub forma de granule mici 
de carbuna\i intrepatrunse de o tesatura foarte fi na 
de cri stale ac iculare de auripigment. Local in ju
ru l conturelor hexagonale - lung pri smatice de 
carbonati (aragonit) , cristalele aciculare de auri
pigment. formeazá o coroaná, sau umple golurile 
din te cristalele de calcita deja formate, dispuse de 
multe ori radiar, sau ca mase prafoase. Realgarul 
apare cu predilec\ie pe ti surile ~i goluril e breci
ilor, sub forma unor mici cristale pri smatice, agre
gate granul are sau mase prafoase, la suprafata 
transformiindu-se in auripigment. 

Considera(ii genetice 

Aviind in vedere caracteristicile compor
tamentului geochimic al arsenului in geo fazele 
ciclul ui magmatic, \iniind cont de apari\ia auripig
mentu lui ~ i a realgarului in parageneza, am tinde 
sa afirmám ca mineraliza\ia de pe valea Hankó se 
leaga in exc lusivitate de o activitate postvulcanica 
de temperatura scazuta, sau chiar una solfatariana. 
Dovada in favoarea acestei idei sunt mofetele, iz-
oare le de apa minerala, frecventele barbotari ~i 

emana\ ii de gaze de bioxid de carbon in zona, 
fenomene considerate ca fi ind argumente ale ma
nifestari lor postvulcanice din zona. ln literatura de 
pec ialitate se cunosc pareri asemanatoare pentru 

expl icarea geneze i acestor minerale din zona. Vio
rica lancu ~ i A. Apostol ( 1978) sus\ in o afili a\ ie 
genetica cu procesele magmatice profunde ~i con
sidera ca aceste emanatii sunt expresia la suprafata 
a unor produse de magmatism profund. Citam: 
„ CantiLatea mare de bioxid de carbon, cit $i 
chimisrnul apei rnineralizate de adincirne (bicar
bonatata, clorosodicá) ce apare strici pe fracturi 
dom inat de exces de Na, ca :ji prezenfa a unor ele
men/e ca: As, B, pH-ul mai ridicat, sugereaza o 

afilia/ie genetica cu procese rnagmatice profimde. 
0 dovada a circu/a/iei ascensionale a unor so/ufii 
hidrotermale sau telemagrnatice ín ::ona, sínt 
depuneri/e de sulf, realgar, auripigment in cimen
tul breciei ce ínsofe:jte falia Covasna. Cum ínsa 
vu/canisrnul se considera a fi fost activ ín extrern
itatea sudica a /anfului Calirnan-Curghiu-Harghi
ta pina ín pleistocen, credern ca emanafiile actu
ale de bioxid de carbon din aureola mofetica a 
acestui fanf , considerate in general ca produse 
"postvu/can_ice •·· reprezinta - expresia de suprafafa 
- a/e unor produse active de magrnatism profi1nd. " 

Pe de alta parte prezen\a bioxidului de car
bon ~ i a hidrogenului sulfurat in so lu\iile apoase 
ascensionale ii confera un pH scázut solu\iei . cu
prins intre 5,5-6,5, fapt intarit ~ide rezultatele ana
li zelor de ape mineral e (A. Szabó 1978-79) . 
Aceasta so lu\ie este un agent foarte coroziv in timp 
asu pra rocilor pe care le traverseaza. Aceste roci 
de altfcl ii conferá o suprafa\a mare de atac prin 
fracturile, fi surile. planele de stratilica\ie. dar mai 
ales in zonele de brecifieri , pe care le prezinta ro
cile cretacic-paleogene. Apele minerale din zona 
prezintá valori mari ale mineraliza\iei totale de piina 
la 42 .700 mg/!. ln acela~i timp la adiincimi mici , 
in aceste roci apa prezintií. un drenaj destul de bun 
~ i indeajuns ca mobilizarea elementelor din ea sa 
a iba loc in condi\ii favorabile (apele din 
fo rmatiunile de pe valea Hankó sunt reprezentate 
de debite cuprinse intre 0, 7-0,8 l/s la adiincimi mai 
mici de 40-50 m, de unde spre adiincime debitul 
lor in lucrari scade vertiginos). Concluziile studi
ilor izotopice executate in zona de catre !TIM Cluj
Napoca ( 1977-79) men\ioneaza de asemenea o 
circula\ie destul de rapidá in subteran a apelor pro
venite din infiltra\ie. Prezen\a hidrogenului sulfu
rat se poate atribui in cea mai mare masura pro
ceselor de descompunere a materiei organice din 
~ i sturil e negre, sub aq iunea so lu\iei cu co2 in eta
jele superioare. Con\inutul in H

2
S al apelor mine

rale din zona legate de aceste formatiuni. prezinta 
valori in jur de 2,5 mg/I (Brandrabur, 1964 ). Ana
lizele chimice pentru ~isturile negre prezinta dealt
fel concentra\ii in su lf cuprinse intre 0,20-0,40%, 
depuse ca ellorescen\e pe suprafetele de stratifica\ie 
(Tabel nr. 1 ) . Arsenul, alt component important 
din formula realgarului ~i a auripigmentului, pre-
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zinta in apele minerale din zona concentra\ii de 
cca. 1, 7 mg/l (la o concentra\ie de peste 0, 7 mg/l 
As apa minerala se considera a ti arseniacala). Pre
supunem ca arsenul este spalat in mare masura de 
solu\iile ascendente din gresiile silicioase, glau
conitice care prezinta o concentra\ie importanta in 
acest elemen!. Scaderea presiunii solu\iei carboga
zoase _pe masura ascensiunii ei , rezultat al dega
jarii bioxidului de carbon in primul rand, dar ~i al 
neutrali zarii solu\iei pe masura cre~terii ·cantita\ii 
de sodiu ~i al contactului cu oxigenul din atmosfe
ra. are drept rezultat scaderea solubilita\ii carbo
natului de calciu ~i precipitarea lui concomitent 
cu formarea realgarului ~i auripigmentului. Auri
pigmentul se poate forma ~i ulterior prin tansfor
marea realgarului , formand mase prafoase la 
suprafa\a, intercalate stratelor de calcit. A~a se 
poate explica faptul ca parageneza calcit + realgar 
+ auripigment apare la suprafa\a, iar spre adanci
me are tendin\a de dispari\ie din breciile fracturii . 

Con\inutul in microelemente al diferitelor 
petrotipuri prezente in apropierea fracturii (Tabel 
nr. 1), cat ~i lipsa in concentra\ii mai mari din zona 
de falie a elementelor Pb, Zn. Cu, Au, Ag, etc„ 
atat de caracteristice mineralizatii lor hidrotermale 
filoniene . subliniaza veridicitatea acestei ipoteze. 

Consideram ca prezen\a realgarului ~i au
ripigmentului din parageneza din zona Hankó este 
in cea mai mare masura rezultat al imboga\irii lo
cale a solu\iilor bicarbonatate in elementele As ~i 
S sub aqiunea solu\iei cu efect coroziv asupra ele
mentelor petrografice constituente ale zonei. Pre
zinta un factor genetic important al paragei:iezei 
de minerale de pe valea Hankó ~i existen\a unor 
structuri hidrogeologice par\ial inchise, cu un 
chimism caracteristic. Acesta din urma este rezul
tat al condi\iilor litologice - al con\inutului in ele
mentele constituente ale mineralelor din parage
ne za al rocilor magazin , ~i al condi\iilor 
tectono-structurale. specifice acestui loc, neregasi
bile in alte zone ale perimetrului mofetic Covas
na. 

Concluzii 

Prezen\a aureolei mofetice din zona Co
vasna este rezultatul circula\iei emana\iilor post-
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vulcanice de co2 de-a lungul cám ului de fra ruri 
cu orientarea -SE, direct r.ispunz3Ior e 
ta, ~i de-a lungul ansambluJui fra regio
nale ~i locale care le preiau lareral. fiind inlesnita 
de lipsa ecranelor stratigrafi 1 ntrul 
localitatii Covasna, ~i de schim f; i ului 
depozitelor pliocen-pleistocene inu-unul litoral , 
arenitic-poros, cu un rol de rezervor penrru a este 
gaze. 

Alt factor genetic important al paragenezei 
de minerale de pe valea Hankó ar fi exi enta unor 
structuri hidrogeolog ice partial in hi.se. u un 
chimism caracteristic datorat ndi}.iilor litologice, 
geochimice ~i tectono-stru turale specifi . locale. 
neregasibile in alte zone ale perimerrului. 

Geneza solu\iilor mineralizai.e d in zona 
este determinata de interferenta bioxidului de car
bon mofetic cu stratele a vifere din forma1iuni , 
apele carbonatate, sul fatate. arseni e. sara.te au 
caracteristica hidroch imica p ifica legata de 
sursele cunoscute. part icularitatile lor fiind deter
minate la randul lor de natura chimi a forma1iunii 
(a rocilor magazin) prin care cir la 

Bioxidulu i de carbon ~i a hidrog nului sul
furat in solu\iile apoase confera a or sol utii un 
pH scazut, transformandu-le in ag n1i foarte coro
zi v i in timp asupra roci lor pe care le iraverseaza. 
Roci le acestea confera pe de alra parte in zona frac· 
turilor ce prezinta in tense bre ifieri. o suprafa\a 
mare de atac. 

Scaderea presiunii sol u ~ie i carbogazoase 
pe masura ascensiunii ei, rezullat al degajarii bi
oxidului de carbon in primul rand. dar ~i al neu
tralizarii solu\iei pe masura cr~teri i cantita\i i de 
sodiu ~i a_contactului cu oxigenu l din atmosfera, 
are drept rezultat scaderea solubilitalii carbonatu
lui de calciu ~i precipitarea lu i, oncomitent cu 
formarea realgarului ~i a auripigmentului. 

Prezenta sulfului se poate atribui in cea mai 
mare masura proceselor de descompunere a ma
teriei organice din ~isturile negre, sub aqiunea 
solutiei bicarbonatate in etajele superioare, dar ~i 
oxidarii piritului. Arsenul, celalal t component im
portant din formula realgarului ~i a auripigmentu
lui are provenien\a in mare pane din gresiile sili
cioase, glauconitice care prezinta o concentra\ie 
importanta in acest elemen!. 



Fa\a de alte ipoteze cunoscute ce vizeaza 
origi nea elementelor care iau parte la formarea 
mineralelor din parageneza de pe valea Hankó, in 
unna cercetarilor efectuate in zona pledam pentru 
varianta unei activita\i hidrotermale de temperatura 
scazuta, cu imboga\ire localáin elemente ca S, As, 
Fe, Ca, Na, etc. din rocile pe care le irigheaza 
solu\ia apoasa bicarbonatata. Pe baza provenien\ei 
principalelor elemente constitutive (As ~i S), putem 
considera cá realgarul ~i auripigmentul de aici re
prezinta minerale exogene. 
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Adalékok a Hankó-pataki 
aragonit-auripigment-realgár 
mineralizáció ismeretéhez 
(Háromszék megye) 
(Kivonat) 

A Hankó-patak völgye a Kovászna 
környéki ásványvizes-mofettás övezethez tartozik. 
Már a múlt század közepétől ismert a geológiai 
szakirodalomban, főleg a kalcit-aragonit-auripig
ment-realgár-pirit-markazit ásványtársulás révén, 
amely feltárásokból is ismert volt. 

Kovászna vidéke úgy szerkezeti, mint tek
tonikai viszonyait tekintve rendkívül kedvező 
övezet a posztvulkanikus folyamatok felszíni meg
nyilvánulására. A vidék a pliocén-pleisztocén 
medenceüledékek keleti peremén helyezkedik el, 
ahol ezek már nem képezhetnek számottevő aka
dályt a felszínre nyomuló széndiox idos oldatok 
útjában, elsősorban a vízzáró rétegek hiánya, il
letve egy homokosabb partmenti litofácies jelen
létének következtében . Ehhez járulnak hozzá a 
pliocén-pleisztocén szerkezeti mozgások kialakí
totta tektonikai előfeltételek , az övezet fontos 
szerkezeti vetőrendszerek metszésében található. 
A Kelemen-Görgényi-Hargita vulkáni vonulat ki
alakulását e lő segí tő vetőrendszer délkeleti 
folytatását a helyi medenceszéli töréses tektonika 
színezi, könnyen átjárható mozaikos törésrend-
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szert biztosítva a vetőrendszerek közvetl en met
szési pontjain rendkívül ak tí v széndioxidos olda
toknak . 

A széndioxidban és kénhidrogénben dúsult 
talajvíz rendkívül korrozívan hat a törésrendszen:k 
breccsás tö ltőanyagára és a környezetében l evő. 

nagy támadási felületet nyújtó kőzetekre . Ezek a 
krétakorú tl is kőzete k az elemzések szerint is 
bővelkednek úgy arzénben. mint kén ben. A fel
színre törő telített oldat útközben elveszíti széndi
ox idos töltetének egy részét, fe ldúsul nátriumban. 
a fe lszínen pedig a levegőbő l származó ox igén 
hatására megváltoztatja pH-értékét, és ezáltal ki
csapódnak az ásványtársul ás összetevő i . Az így ki
alak ult ásványtársulást. az edd igi feltételezésekkel 
ellentétben, egy alacsony hőmérsékletű , a környező 
kőzetekbő l szárm azó elemekben való lényeges 
fe ldú sulássalj e ll emezhető hidrotermális folyamat
nak tekinthetjük . 

Az arzén és kén szárm azás i htJ lyének alap
ján, az itt létrejött realgá11 és auripi gment..:t exogé n 
ásványokként tartjuk számon ·. 

A Hankó-patak ásván y t ~ r s ul ásának ki 
alakul ása nagy mértékb..:n a hely i hidrog..:ológiai 
rendszer zártságának. vegyhatásának. a1. optim á
lis vízhozamnak. az egyedi litológia i és szerkezeti 
fe ltételeknek a függvénye. a ko vásznai ásványv i
zes-mofettás övezet egyedülálló jellegzetessége. 

A New Approach to the 
Mineralization of the 
Aragonite-Orpiment-Realgare 
in the Hankó-Valley 
(Covasna, Covasna County) 
(Abstract) -

The Valley of Hankó. an arlluent of the 
Covasna rivulet , presents post-volcani c acti vities. 
in rel ationship with the East-Carpathian 's volca
nic area. One of the main geo logical interests of 
thi s part is the continuing paragenesis of the mi
nerals, known since the middlc ofthe l 9'h century. 
This specific area of Covasna is situated on the 
eastern edge of the Pliocene-Plcistoccn.: sedimcn
tary deposi ts ofthe Tg. Secuiesc Basin . which arc 
covering toward s western direction by the Cn:ta-

ceous-Palaeocene fli sh formations, situated at the 
interference of some mai n fractural systems. Thi s 
area pn:sents a very complex geological structure. 
Beside fav ourable tectonic premises for the appea
rance these post-volcanic phenomena in Co asna ·s 
area, the most importam premise is based on the 
stratigra lical construction of the deposits. This is 
formed from Pliocene-Pleistocene basin-forma
tions and appears as a cap rock stretching as far as 
Covasna town. but toward East it di appears ei 
ther because of its low tchicknes . and because it 
turns into a sandy-porous shel r fa ies (permeab le 
rocks) with an intense tectonic pro e sion at the 
edge of the Basi n. ln the Hankó alle) the watery 
so lution , very rich in C0

1 
and H

1 
from whic h 

results a low pH levei , penetrates and corrodes 
through the fracture-line a large breccia-rock sur
face . The S content of the solution could be the 
result of the organic material decay in the black 
shi sts. anc.l the As as a component in the formula 
ofrealgan; and orp iment. could main ! ~ come fro m 
sili c..:ous-glauconitic-sandstone. Afier everal re
searcht:s in thi s area, we ma_ support the affirma
tion that here in thi s area was produced a local 
enrichment in S. As. Fe. Ca a and olher elemen ts 
trough a hydrothermal gene is at a low tempera
ture. These elements resulted from lho e rocks 
which are penetrated by watef) oluiion . rich in 
col due to turn into a paragene is of aragoni te. 
ca lcite. realgare. orpiment. calcite. cla) -minerals, 
iron-hydrox ide and mangane mineral . The ori
gine of As and S which are part ofthe realgare and 
orpiment, determined us to con ider that they are 
exogene mineral s. The paragenesis of these mi
neral s in the Hankó Valley could be a re ult of the 
closed hydrogeol ogical structures. having a spe
citic chcmist1y resulted írom the special Iitological 
condi tions. geochem istr; and tectonic- tructura l 
cond iti ons 1vh ich couldn ·1 be found in other parts 
of the region. 
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Nr. TIP PETROGRAFIC 
crt. Ag(%) A 8 Bi 

1. Microconglomerat p. Hankó 0, 1 > 10.000 0 0 

2. Microconglomerat cu liant carbonatic p. Hankó 0 1000 0 0 

3. Microbrecie p. Hankó 0 >3000 _oo 0 

4. Brecie de falie argilizata p. Hankó 0 3000 _oo 0 
5. Brecie de falie cu liant carbonatic p. Hankó 0 >3000 3- 0 
6. Brecie zona de falie p. Hankó 0 1000 -o 0 
7. Sist argilitic intens fisurat cu depuneri 

de calcit ~i auripigment p. Hankó 0 3000 30 0 
8. Brecie de falie cu depuneri de auripigment 

~i realgar p. Hankó 0 3000 85 0 

9. Argila grezoasa zona de falie p. Hankó 0 >3000 3- 0 

10. Argila p. Hankó 0 0 600 0 

11. Argila p. Hankó 0 0 300 0 

12. Argila p. Hankó 0 0 00 0 
13 . Sist negru' V. Covasna 0 0 75 0 
14. Sist negru' V. Zagonului Mic 0,1 0 400 0 
15 . Sist negru din zona de falie p. Hankó 0 450 200 0 
16. Sist argilitic V. Zagonului Mic 0 0 100 0 

17. Gresie p. Hankó 0 1 200 0 
18. Gresie glauconitica silicioasa p. Hankó 0 800 0 0 

19. Gresie p. Hankó 0 0 200 0 

20. Gresie silicioasa glauconitica p. Hankó 0 100 0 0 

21. Gresie glauconitica p. Hankó 0 1200 85 0 

22 . Depunere superficiala de calcit 

~i auripigment p. Hankó 0 >3000 0 0 

23. Depunere prafoasa superficiala 
galbuie portocalie p. Hankó 0 >3000 0 0 

24. Depunere prafoasa portocalie ro~cata p. Hankó 0, 1 > 10.000 0 0 
25 . Filona~ de calcit (aragonit), auripigment p. Hankó 0,2 1500 61 0 

26. Depunere prafoasa alba de pe fisuri p. Hankó 0 750 30 0 

0 - Continut sub limita de deteqie 

- - Element neanalizat (Ge, Ga, ln , Ti, Nb, Zr de asemenea nu s-au analizat) 

> - valoare peste 

' - analizele chimice pentru sulfprezinta valori cuprinse intre 0,20 - 0,40 % 
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MICRO E LEMENTE 
Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

45 0 5 10.000 2 100 
0 0 

,., 
3000 0 10 .) 

3 10 10 3000 0 30 
10 100 100 300 0 75 
0 3 3 600 0 25 
5 75 30 300 0 45 

5 30 3 2000 0 45 

5 30 85 1000 0 65 
3 10 5 850 0 30 

30 85 150 1000 0 100 
20 65 30 250 0 45 
45 100 100 450 0 100 
3 85 45 650 0 65 

15 85 150 2200 1 100 
10 100 100 250 0 50 
3 85 50 275 0 30 
5 100 85 400 1 75 
,., 20 3 2200 0 20 .) 

30 0 30 850 0 85 
0 0 3 900 0 5 
0 15 5 900 0 65 

0 0 0 650 0 50 

0 0 0 500 0 30 
0 

,., 0 150 . 0 3 .) 

0 0 0 50 0 0 
10 100 30 250 1 30 

nr.1 - Tabel cu analizde mi~roelementelor provenite 
ile aflate in zona mineral izat iei . 

( i n ppm) 
Pb Sb Sn v Zn Be " 

3 0 0 3 45 0 5 
0 0 3 - 0 - 0 

20 0 0 - 25 - 0 
30 0 3 - 50 - -

0 0 0 - 0 - -
10 0 3 - 20 - -

0 0 0 - 0 - 0 

5 0 0 - 50 - 0 
3 0 0 - 0 - 0 

150 0 3 - 100 - 0 
' 

15 0 0 - 30 - 0 
85 0 2 - 100 - 0 
3 0 0 - 85 - 0 

20 0 0 - 65 - 0 
25 0 3 - 65 - 0 
5 0 0 - 85 - 0 
5 0 1 - 30 - -

10 0 0 - 0 - 0 
20 0 0 - 250 - 0 
3 0 1 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -

0 0 0 - 0 - -
0 0 0 0 0 25 0 
0 0 0 0 0 0 0 

10 0 2 - 30 - -
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Figura 3. Fractura principala cu orientare est-vest. (V. Hankó) 

Figura 4. Brecie oligomictica din zona de falie cu depuneri stratiforme 
de calcit (aragonit) ~i auripigment. (v. Hankó) 



DÉNES István 
ZÓL Y A László 

Az utóvulkanikus folyamatok 
szerepe a Dél-Hargitában 
található természetes és 
mesterséges üregek 
kialakításában és fejlődésében 

A Dél-Hargita két övezetében, a Büdös
eg_ ben és Bod vajban kisebb-nagyobb (2-1 O m) 

- gek. barlangok találhatók, amelyek andezitben 
• ~y agglomerátumban képződtek. Ezek felkutatá

azért is fontos, mert kevés ilyen jellegű üreget 
.smerünk hazánk vulkáni eredetű hegye iben. 

A Büdös-hegy ( 1 143 m) földtani szem
ntból két kőzettípusból épül fel. A hegység alap
a krétakor i fli s homokkövei alkotják, míg a fel

- része vulkáni közetekből épült fel. Az eredetileg 
~::mény amfibo l-biotitos andezitet a hidrotermáli s 
- . amatok többé-kevésbé átalakították, tömegét 
:>alig' etők . törések szabdalták szét. A törések irá-

ÉK-D y. É-D és K-Ny. 
lávafolyások megszűnése nemjelentelte 

·áni tevékenység teljes leállását. A fumarolás 
· szol fa tarás utóvulkaniku s szakaszt jelenleg 

mofettás gázöm lés követi . A gázak a kréta
bomokkövet és andezitet is átj áró törések 

·éf! törnek fel, és a kőzetek erős mállását idézik 
_ tíg a hegy alacsonyabb részein (950 m) több 
izforrás található, addig fennebb ( 1050 m) jó 
· ~ záraz gázömlés fakad a repedésekből a 

A gázak eredetére vonatkozólag több ma
született. Valószínűleg bonyolult vegyi 

_,_,,..,,.,.ok eredményeként képződnek. 

széndioxid (C0
2
) a karbonátos kőzetek 

- -- átalak ulása, a kénhidrogén (H
2
S) pedig a 

homokkövekben levő pirit vízgőz hatására történő 
elbomlása során keletkezik. 

A barlangok keletkezésével kapcsolatban 
a kutatók többsége azt tartja, hogy ezek mesterséges 
eredetűek, és a hll:jdani kénbányászat nyomán jöt
tek létre. Megfigyeléseink szerint nem lehet csak 
mesterséges eredetre szorítkozni. A törészónák 
mentén., a kőzetrepedéseken felszálló gázak elmál
lasztják az andezitet, átalakítják, így a felszínről 
beszivárgó vizek, a szél , a gravitáció könnyebben 
el tudják távolítani a fellazult kőzellörmeléket. 
Kisebb-nagyobb repedésszerű bemélyedések, 
üregek keletkezhetnek. 

Mivel a kén csak a fel színhez közel rakó
dott le a kőzettörmelék felületére, a bányászat nem 
a mélység felé , hanem a repedések, törések mentén 
hatolt előre. Ilyen módon tágultak, hosszabbodtak 
az eredeti természetes repedések és üregek. A kén
kitermelés megszűnése óta újból a természetes 
folyamatok tágítják, alakítják tovább a kibányá
szott üregeket, amelyek napjainkra már barlang 
formát és méreteket értek el. 

Kisbarlang (06-116/l számú barlang') 

A 6 ·m hosszú barlang szürke színű , kevés
bé mállott, amfibol-biotitos andezitben keletkezett, 
két párhuzamos törés mentén. Nyugatra néző be
járata 2 m szélt:s és 1,5 m magas. Alját a falakról 
lehullott kőzetdarabok és száraz falevelek borítják. 
A gázfeltörés az északi fal tövében a legerősebb. 
A sárga kén lerakódás jelzi a gáz szintjét , amely a 
kutatás napján ( 1987 . június 6.) 0,5 m volt. 

Büdös-barlang 
(06-116/2 számú barlang) 

Régóta ismert, a legerősebb gázfeltörés 
helye, jelenleg a bejárati része ki van építve. A 
faragott kövekből alagútszerűen kiépített , két ol
dalt padokkal el látott, gyógykezelésre használt rész 
7 m hosszú. Ezen belül a barlangrész következik 
ugyancsak 7 m hosszúságban. A kőzetben húzódó 
üreg hossza 9 m. Az egész barlang enyhén befelé 
lejt. A kiépített részt a barlang belsejétől vasrács 
zá~ja el. A járat magassága a rácsnál 2,9 m, szé
lessége 2 m. Bent a belső termecskékben a magas-

• A barlangok számoz::i.sa a román barlang katasz1er 3 9 
(Cadastru l carstului din Ro rnan ía) alapjiln tört ént 



ság 2,2 m, a szélesség 2,9 m. A gáz szintjét itt is a 
kénlerakódás jelzi . A vasrácsnál 1, 1 m-re van a 
járat talpától. A belső részt szinte teljesen elönti a 
gáz. A kénréteg vastagsága 3-4 mm (93% S), a 
kén a kénhidrogénböl csapódik ki a levegő oxigén
jével való érintkezéskor. 

Timsós-barlang 
(06-116/3 számú barlang) 

A Büdös-barlangtól kb. 200 m-re keleti 
irányban, szürkés-fehér színű, mállott andezit szik
lafal tövében nyílik 2.7 m széles és 1,5 m magas 
bejárata. A délnyugatra néző nyílás egy 3 m ma
gas és 6 m hosszú terembe vezet. A terem egy 
154/80• dölésirányú vető mentén alakult ki. En
nek a teremnek van egy 2 m hosszú összeszűkülő 
nyúlványa ÉNy-i irányba. Az ellenkező irányba egy 
3 m hosszú, egyre alacsonyodó ( 1-0,5 m) üreg 
fol ytatódik . 

A barlangban erős gázömlés van, amelyet 
a rászorulók alkalom szerűen gázfürd öként gyógy
kúrára használnak . Az egész berend ezése egy 
faragott fapad, erre tudnak letelepedni a betegek . 
Amint a neve is mutatja. ennél a barlangnál a leg
szembetűnőbb a timsós kiválás a fa lakon és a be
járat feletti sziklákon is. A kén oxidációja nyomán 
kéndioxid is kel etkezik és a csepegő vízzel azon
nal kénessavat alkot. majd újabb oxigén felvételé
vel kénsavvá alakul. Ez a kénsav a mállott kőzet 
kaolinjáva l timsós ki válásokat hoz létre a barlang 
falain. A legerősebb gázömlés a jobboldali kis 
üregben van. A gázszintet itt is a lerakódott kén 
sárga bevonata jelzi . Ezt mindig a bej áratnál fel
halmozódott törmelékhalmaz szin tj e határozza 
meg. mivel meggátolja a gáz kifolyását a barlang
ból 

Gyilkos-barlang 
(06-116/4 számú barlang) 

A Büdös-hegy északkeleti oldalában he
lyezkedik el, jelenleg a legnagyobb barlang. 
Északra néző bejárata 1.8 m magas és 3,5 m széles. 
A barlang rétegesnek látszó. valójában repedezett 
amfibol-biotitos andezitben alakult ki. A bejárat
tó l induló 7 m hosszú. 2-3 m széles és 1,5-3 m 
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magas befelé lejtő járat egy terembe vezet. A te
rem tengelye ferdén hel yezked ik el a járat 
irányához képest (ÉNy-ra). Magassága 4 m, hosz
sza 6 m, míg szélessége 2,5-3 m. A barlangban a 
gáz szintje viszony lag magas a bejáratnál levő 
törmelékgát miatt. Ebben a barlangban a gáz 
szintjét nem jelöli a kénkiválás, ezért elég veszé
lyes ide bemerészkedni. Valószínűleg nevét is azért 
kapta, mert itt történt a legtöbb baleset. vagy ön
gyilkosság. 

. „Benedek Elek" borvizes barlang 
(05-117/Sszámú barlang) 

;\ Benedek Elekről e lnevezett borv izes 
barlangok Kisbacon határában , az Érces patak 
völgyében (a Fenyös-patak baloldali ága), Bod
vajtól délre találhatók. A barlangok a hajdani 
aranykutató bányák átalakulása n omán keletkez
tek. Az aranysárgán csillogó vermiculit kristá lyok 
bolondították el az embereket. Három rövid tárót 
hajtottak az andezit agglomerátumba a patak két 
oldalán. 

Az első táró 2 m hosszú. a patak jobbol
dalán. Megőrizte a vágat trapéz alakját. Talpától 
borvízforrás fakad. amit a pásztorok használnak. 

A második táró az előbbitől pár méterre 
van a jobboldalon . Bányai János ( 1957) szerint 
30 m hosszú volt eredetileg. 

Időközben a táró beomlott és viz öntötte 
el , így bemenni nem lehet. Körülbelül 10 m-re le
het bevilágí tani az eléggé lapos járatba. 

A harmadik és egyben a legérdekesebb 
bánya a patak bal partján nyílik. Te ljesen 
elveszítette táró jellegét. Kialakult az egyensúlyi 
profilja, ezért jelenleg barlang formát ö ltött. A 
barlangbó l bővizű, l 6°C -os borvíz folyik ki. Két 
részbő l áll. egy bejárati termecske (3x4 m) és az 
innen induló 4 m hosszú, 1 m széles járat. Az egész 
barl ang alját 0,5 - 1,5 m mélységű borvíztó tölti ki. 
A járat végében van az erős pezsgéssel feltörő 

borvízforrás. A belső rész falait és mennyezetét 
érdekes barna színű limonit cseppkövek. lefolyá
sok, tetaraták (lépcsőzetesen elhelyezkedő, apró 
cseppkömedencék) díszítik. A bejárati terem 
mennyezetén tűszerű, áttetsző gipszkristály-pama
csok láthatók. 



A torjai Büdös-hegy barlangjai a magyar 
barlangtani irodalomban a legrégebben és a legtöb
bet említettek, de térképvázlat sohasem jelent meg 
róluk. Ezért tartottuk szükségesnek jelen dolgo
zatban az alaprajzok és a jelenlegi állapotok kö
zlését. A barlangok elérhető részét közvetlen, a töb-
i részét becsléssel mértük fel. 

A Büdös-hegy barlangjai és a „Benedek 
Ele -· · borvizes barlang a Székelyföld s egyben az 

zág természeti ritkaságai. A további kutatás, a 
langok védelme és az itt rejlő s a mai napig 

lpazarolt „gyógykincs" hasznosítása a jövő sür
_etö fe ladatai. 

Irodalom 

;aí János ( 1957): A Magyar Autonóm Tartomáhy hasznosil
i..ö ás ányi kincsei , Tudományos Könyvkiadó, Bukarest 

!':x:ájan, Artemiu ( 1972): 1Apele minerale ~i tennale din Roma-
Editura Tehnic~ . Bucure~ti 

S:abó Álpád, Soós Ilona, Schwartz Árpád, Bányai János, V árhe
- Csaba( l957 ): Magyar Autonóm Tartománybeli ásványvizek 
<S g3zómlések, Akadémiai Kiadó, Bukarest 

Szab> Endre, Szabó Selényi Zsuzsánna ( 1981 ): Újabb fiziko
. \i zsgálatok a torjai Büdösbarlangban, Aluta Xll-Xlll. 

Rolul proceselor postvulcanice 
ín formarea ~i evolutia unor 
cavitati naturale ~i artificiale 
din muntii Harghita de Sud 
(Rezumat) 

Autorii prezinta cavitatile din muntii 
ghita de Sud fonnate in roci vulcanice. Pe~terile 

in muntele Büdös (Puturosu) au luat n~tere 
enea in urma fenomenelor postvulcanice 

..:.....;;;ia.1= chimica a andezitului sub actiunea ga
C02 ~i H2S), in zonele de fractura. in urma 

~"""lldl ii depunerilor de sulfnativ, cavitatile na
e au fost largite, iar dupa sistarea lucrarilor 
ea au fost modelate din nou de fenomene na
~ (dezagregare, alterare chimica, ~i indepar
marerialului prin spalare de catre apele de 

- tra{.ie. p rin actiunea vantului , sau a for\ei 
·onale). Pe~tera cu apa minerala din Bod

i Mici) a luat na~tere prin remodelarea 

unei galerii de mina abandonate din cauza erup\iei 
de apa minerala. Aceasta cavitate cu aspectul ac
tual de pe~tera este impodobita cu forma\iuni de 
limonit (stalactite, scurgeri , draperii) . 

The Role of Post-Volcanic 
Processes in Development and 
Formation of Artificial and 
Natural Cavity in 
Southern Harghita 
(Abstract) 

The authors, after the geological descrip
tion of Büdös-Hill , present the postvolcanic phe
nomena which play a role along the tectonic frac
ture, in the development of the arti ficial and the 
natural cavity, near the surface. The second part of 
this paper presents in detail the caves of Büdös
Hill and the " Benedek Elek" cave with mineral 
water írom Bodvaj . 
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Dz·6m 
Dn·Om 

Q__J m 

Pestera nr. 1 din Mt-le Puturosu ( 06-116/ 1) 
Ki; barlang (Büdös-hewi 1 sz. barlang) 

1. ábra 

Pe~tera nr. 2 din Mt-le Puturosu (PMofeta) 
Büdös-barlang 

06 116 / 2 

Dz-9m 
Dn --2 m 

DNy ___ ----------------- ________ ----- ---------- ___ _ ___ ----- - --- _ K_ 
a 

2. ábra 



I ~ 
s6s-barlang 

Büdös-hegyi 3 sz.barlang 

Dz -10m 
Dn --lm 

~era nr.3 din Mt-lePuturosu(P.cualaun) - 06-11 6/ 3 

1 

v 

EK 

Dz-11,5m 
Dn • -1 m 

Pestera nr.4 din Mt-lePuturosu(P.Ucigasul) - 06-116 /4 
GyÍlkos -barlang (Büdös-hegyi 4 sz. bar'iangl 

- ábra 43 
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• . lér Benedek Elek" Cu apa m1nera • Pestera 
) 

05 -117 / 5 

. Elek. borvizes bar 1 ang Benedek . 

Dz~Bm 

Dn ·-1,5 m 

s. ábra 



DÉNES István 

„Gyökérsztalagmitok" 
a Vargyas-szoros 
74-es számú barlangjában 

A barlangot 1975.január 4-én fedeztük fel 
és kutattuk át az Ursus Spelaeus Barlangkutató Kör 
té li tábora alkalmával. Térképezését 1977 . 
szeptember 7-én végeztük el geológus iránytű és 
copofil segítségével. A barlang az 1200/74-es 
kataszteri számot kapta a romániai barlangok 
katalógusában. Ez a szám a bejárat mellett piros 
olajfestékkel van felfestve. A barlang felkutatása
kor a kitöltés felszínén levő szikladarabok között 
érdekes szta lagmit formájú gyökérképződ
ményeket figye ltünk meg. 

A 74-es számú (Csigás) barlang a Var
gyas-patak bal vö lgyoldalán található. 150 m-rel 
alább a hajdani 10-es számú hídtól , kb. 108 m 
re latív magasságban a patakmedertől. Az ösvény 
az előbb említett átke l őh e l ytől indul , átvezet a 
kőgörgeteg felett , majd a sziklafal tövében halad 
meredeken felfelé. A nyugatra néző rejtett bejárat 
egy kb. 15 m magas sziklafal alatt nyílik. A hajda
ni, nagyméretű, boltíves bejárat annyira feltö ltődött 

a lehulló sziklatörmelékkel, hogy alig maradt egy 
1,50 m széles és 0,50 m magas nyílás. Ezen a szűk 
nyíláson beereszkedve a barlang egyetlen, 16 m 
hosszú és 12 m széles termébe érünk. A csepp
köves mennyezet magassága a terem közepén 2,5 
m és a barlang vége felé fokozatosan leereszkedik 
0,60 m-re. A falakat odontolitos (farkasfogas) 
cseppkőlefolyások és montmilch foltok borítják. 

terem bejárati részét kintről begurult szikla
törmelék és száraz fa levelek takarj ák. A barlang 
alját száraz, porlékony, sok szerves anyagot tartal 
mazó, szürkés barna agyag tölti ki , kisebb
nagyobb mészkődarabokkal és cseppkőtöredékkel 

összevegyülve. Sok üres csigaház látható a kövek 
között, innen ered a barlang neve is. A kitöltés fel
színén a Cotofeni kultúrához tartozó és bronzkori 
cserépedénytöredéket, valamint egy ősi tűzhely 
elmosódott maradványait fedeztük fel. Mivel a 
barlang bejárata magasabban van, m!nt a terem alja, 
a benti hőmérséklet elég alacsony . Igy 1979. már
cius 4-én a kinti 5°C mellett a teremben csak l ,5°C 
volt. 

A barlangban felfedezett „gyökérsztalag
mitok" egyedü lállóak, idáig hazánk egyetlen bar
langjában se találtak ilyen jellegű képződményeket. 

A teremben több ilyen "élő" sztalagmitot 
találtunk, különböző fejlődési állapotban. A lakjuk 
csonkakúp, tetejükön csepegési kráterrel. Magas
ságuk 1-8 cm között váltakozik, átmérőjük 3-5 cm. 

A barlang a völgyoldal lepusztulása 
következtében ma már közel került a felszínhez, 
így a felette élő fák gyökerei lehatolnak a mészkő 
repedésein a barlangba. A kitöltés felszínén tovább 
fejlődő vastagabb gyökerekre helyenként a meny
nyezetről időnként víz csepeg. A gyökértest ezen 
pontjain a hidrotropikus inger hatására járulékos 
gyökérburjánzás indul meg negatív geotrópos 
irányban. A gyökérpamacs idővel egyre inkább 
sztalagmit alakot vesz fel , a csúcsokon a jellegzetes 
csepegési kráterrel. 

Míg a gyökér él , fejlődik , addig a lecsepegő 
vízből mészkiválás , lerakódás nem történik. 
Amikor a járulékos gyökér képződése megszűnik 
és a gyökértest elhal, megindul a mészletakódás, a 
mész bevonja az egész képződményt. 

A gyökerekből készült keresztmetszeteket 
mikroszkópon tanulmányozva megállapítható, 
hogy a ·'gyökérsztalagmitok" szerkezetének ki
alakításában tölgyfa gyökerei vesznek részt. Bel
ső felépítésükben különösebb elváltozás nem fi
gye lh ető meg. A kéregtestbcn a CaC0

3 

kristályainak túlzott felhalmozódása tapasztalható. 

Köszönetemet fejezem ki dr. Kisgyörgy 
Zoltán egyetemi tanár úrnak és Szép Tóth György 
barlangász társamnak a "gyökérsztalagmitok" ku
tatásában nyújtott értékes segítségükért. 
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Stalagmite de „radacini" 
in pe~tera nr. 74. 
din Cheile Varghi~ului 
(Rezum at) 

Autorul prezintá „stalagmitele de rádácini 
din pe~te ra nr. 1200/74 (Pq tera cu melci) situatá 
in Cheile Yarghi ~ ului . Dupa prezentarea pe~te rii 

sunt descrise procesele de formare ~ i evolu\ia aces
tor fo rma\iuni rare, asemanatoare ca fo rma cu sta
lagmitele de carbonat de calci u. 

"Rootstalagmites" in the 74 
Cave oftheVargyas (Varghi~) 
Gorge 
(A bstract) 

The author presents from a cave (no. 1200/ 
74) of Varghi ~ Gorge some root fo rm ati ons with 
aspects which resemble calcium carbonate stalag
mi tes. 

gyökérsztalogmitok 

Llm 

Pestera nr. 1200/ 74 
Csigas ( 74 sz.) barlang 

Gyökersztalagmitok 

1. ábra 

2. ábra 



Yictoria BARABAS 

Conspectul briofitelor 
din Muntii Nemirei 

CLS. HEPATICAE 

ORD. MARCHANTIALES 

FAM. MARCHANTIACEAE 
Marc hantia polymorpha L. specie 

vent 1ntiilnita in locuri umede, pe sol , pe hu
musul de pe pietre ~ i pe stiinci. Preissia quadrata 
1 op.) Nees, Pl. Ciunget„ V. Uzu lui , 1n locuri 
umede ~ i umbroase, pe so lul de pe stiinci . in locuri 
e curgere a apei. Conocephalum conicum (L.} 

Dum„ specie frecventa pe marginea lacurilor si 
ti lor, Lac Balatau, La ··Argintarie", Cracure l ~ . 

- dru, Nemira, Tiganca. Car. Fagetalia. 

ORD. JUNGERMANIALES 
ANACROGYNAE 

F AM.ANEURACEAE 
Riccardia pa/mata (Hedw.) Lindb .. pe 

uuegaiuri, in etaju l molidului , Sandru. Car. Vac
-inio-Piceetalia. R. latifrons Lindb„ pe trunchiuri 
in putrezire, formiind briocenoze cu R. palmata ~i 
Dolichotheca se ligeri. Sandru. Car. Vaccinio-Pi
- .:talia. 

F AM. METZGERIACEAE 
Metzgeria pubenscens (Shrank.) Raddi , pe 

re\ii verticali ai stiincilor, de-a lungul vaii Slani
rului ~ i Uzului. Car. Fagion. M. conj:1gata Lindb„ 
p.: hu musul de pe pietre, pe stiin ci. in molidi~uri . 

pe Farcu Mare ~i M. Tiganca. Car. Querco-Fagetea. 
\J. fi wcata (L.) Lindb„ pe pietre. 1n fagele, Cl. Pu!'u. 
p. Slanic. Car. Fagetalia. 

F AM. PELLIACEAE 
Pellia endiviaefolia (Dicks.) Dum .. pe 

solul umed d.: pe pietre, in mol idi~uri. pe locul 
unor foste bal\i acum secatc, Balatiíu. Sandru. 
Nemira. Car. Montio-Cardaminetalia. P. l!piphv-
1/a (L.) Corda. pe so l mla~tino s. umed. )andru .. 
Car. Montio-Cardam ineta lia. 

ORD. JUNGERMANIALES 
ACROGYNAE 

FAM. PTIL!DIACEAE 
Pti/idium pulcherri111w11 (Weber) 1-lampe. 

pe scoaqa arborilor. Sandru. Nemira. Car. Vacci
ni o-P iceetali a. Pino-Quercetalia. 

FAM. LEPIDOZIACEAE 
Ba::::ania tri/obata (L.) Gray. pe humusul 

de pe stiinci. Nemira. sub molidi~. Car. Vaccinio
Piceetalia. Lepidozia reptans (L.) Dum „ pe cioate 
de molid, Sandru. Pl. Ciunget. Tiganca. Car. Vac
cinio-Piceetal ia. 

FAM. 13LEPl-IAROSTOMACEAE 
B/epharostoma lrichophyllum (L.) Dum„ 

pe cioate ~i pe trunchiuri, pe so l umcd. )andru. 
Nemira. Tiganca. Car. Pino-Quercetalia. 

FAM . LOPl-IOCOLEACEAE 
Chiloscyphus polyanthus (L.) Curda. p..: 

teren apos (ba l\il e Nemi rei). pe trunchiuri umede 
intrate in putrezire. Car. Montio-Cardamini.:talia 
Cardamino-Montion. C. pallescens ( L.) Corda, pe 
pamiint umed. La "Argintarie". Car. Montio- Car
daminetalia. Lophocolea bidentata (L.) Dum„ pe 
sol argilos. in zona lacurilor Nemirei. p. Slanic. 
Car. Querco-Fagetea. L. heterophylla (Schrad.) 
Dum„ pe cioate. ramuri cazute in balti. v. p. Slanic. 
bal\ile Nemirei . 

FAM. LOPl-IOZIACEAE 
Barbilopho::ia jloerkei (Web.el. Mohr) 

Loeske. rara. pe sol umed in aprop ierea cabanei 
de pe vf. Tiganca. B. lycopodioides ( Wallr.) Loeske. 
pe humusul de pe pietre, Nemira. Car. Vacc inio
Piceetalia . B. barbata (Schmidel) Loeskc. pc hu
musul de p<:: pii.:tri.: ~i pc stánc i. rara. La "Ar-
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gintárie" . Car. Querco-Fagetea. Tritomaria exsec
ta (Schmidel) Schifther, rará, pe humusul de pe 
pietre, Nemira. T quinquedentata (Hudson) Buch, 
pe humusul de pe pietre, p. Slánic. Leiocolea he
terocolpos (Theden.) Buch, pe solul de pe pietre, 
rará. vf. Tiganca. Car. Vaccinio-Piceetalia. /so
paches bicrenatus (Schmidel) Buch, pe sol argi
los, Nemira. Car. Pino-Quercetalia. 

FAM. JUNGERMANIACEAE 
P/ectoco/ea hya/ina (Leyll) Mitt., rará, pe 

v. p. Slánic. Car. Pino-Quercetalia. Jungermania 
/anceo/ata L. , pe sol, v. p. lzvorul Negru. Car. 
Yaccinio-Piceetalia. So/enostoma sphaerocarpum 
(Hooker) Steph. , pe solul de pe pietre, lzvorul 
Grozei, rara. S. triste (Nees) K. Müll. , pe humusul 
de pe pietre, ln preajma lacurilor Nemirei. 

FAM. PLAGIOCHILACEAE 
Pedinophyl/um interruptum (Nees) Lindb. , 

pe humusul de pe pietre ~ide pe stiinci, v. p. Slánic. 
P/agiochi/a asp/enioides (L.) Dum. , frecvent lntiil
nitá ln fügetele ~i molidi ~urile din M\ii Nemirei , 
pe sol. pe pietre, trunchiurile arborilor. Car. Quer
co-Fagetea. 

FAM. MARSUPELLACEAE 
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. , pe 

solul de pe stiinci , v. p. Slanic. 

FAM. SCAPANIACEAE 
Dip/ophy/lum albicans (L.) Dum., pe solul 

de pe stiinci, v. p . Slanic, p. lzv.Negru, Valea Uzu
lui. Car. Vaccinio-Piceetalia. Scapania calcico/a 
(Arn .et. Perss.) lng ham , pe solul de pe stiinci 
stropite de apa, Cracurele, La "Argintarie". S. curta 
(Mart.) Dum. em. Buch. ln cursul piiraielor Slani
cului , Izv. Alb, pe pietre pe v. Uzului. Car. Pino
Quercetalia. S. nemorosa (L.) Grolle, pe pietre ln 
cursu l piiraielor Slanic, lzv. Alb. Car. Yaccinio
Piceetalia. S. undu/ata (L.) Dum .. pe stiinci umede 
permanent, Cracurele, La ''Argintarie" . S. irrigua 
(Nees) Dum. , pe sol mla~ti nos ln apropiere de la
curile din partea superioara a Nemirei. Car. Nano
Cy perion tlavescentis. 

FAM. CEPHALOZIELLACEAE 
Cepha/oziel/a rubel/a (Nees) Warnst., pe 

trunchiuri ln putrezire, pe sol umed ~i pe humusul 
de pe putregaiuri , Nemira. var. sullivantii (Aust.) 
K. Müll., rara, pe trunchiuri ln putrezire, Nemira. 

FAM. CEPHALOZIACEAE 
Nowe /ia curvifolia (Dicks.) Mitt., pe cio

ta de molid, Nemira, vf. Tiganca. Car. Vaccinio
Piceetalia. Cepha/ozia media Lindb., rara, pe hu
musul de pe cioate, Nemira. Car. Vaccinio
Piceetalia. C. connivens (Dicks.) Spruce, pe hu
musul de pe cioatele de molid, rara, Nemira. C. 
catenu/ata (Hub.) Spruce, pe humusul de pe cioa
te, rara, Nemira. C .bicuspidata (L.) Dum. , pe sol, 
Nemira, Sandru. Car. Pino-Quercetalia. e rec/u
za (Tayl.) Dum. , pe cioate, rara, Sandru, ''Poarta 
viintului " . C. lacinulata (Jacq.) Spruce, pe humu
su l de pe cioate, rara, vf. Tiganca. 

FAM. CAL YPOGEIACEAE 
Calypogeia neesiana (Mass.et Carestia) 

K.Müll. , pe sol umed, rara, Tiganca. Car. Vacci
nio-Piceetalia. C. trichomanis (L.) Corda, pe trun
chiuri putrede, Sandru. Car. Yaccinio-Piceetalia. 
C. suecica (Arn. et Perss.) K. Müll. , pe cioate pu
trede, rara, Nemira. 

F AM. RADULACEAE 
Radula comp/anata (L.) Dum. , pe tulpini 

de Fagus sy lvatica ~i Alnus inc.ina, Sandru, Ne
mira. R. lindbergiana Gott. , pe humusul de pe pie
t-re, rara, v." p. Slanic. 

F AM. PORELLACEAE 
Pore/la plathyphy//a (L.) Dum., pe trun

chiuri de fag, Sandru, Cracurele, La "Argintarie". 

FAM. LEJEUNEACEAE 
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb ., pe hu

musul de pe pietre, v. p. Slanic, Sandru. Car. Quer
co-Pinetalia. 

F AM. FRULLANIACEAE 
Frullania dilatata (L.) Dum., pe trunchiul 

arborilor, Sandru, Nemira. F. tamarisci (L.) Dum. , 



pe solul de pe pietre, v. p. Slanic. Car. Querco
Fagetea. 

CLS. MUSCI 

ORD. ANDREAEALES 

F AM. ANDREACEAE 
Andreaea rupestris Hedw. , pe solul de pe 

stanci, V. Uzului, langa baraj . 

ORD. POL YTRICHALES 

F AM. POL YTRICHACEAE 
Atrichum undu/atum (L .ap.Hedw.) P. 

Beauv., frecventa in toate etajele forestiere. A. an
gustatum (Brid.) B.S.G., pe sol, v. p. Slanic, Izv. 

egru. Pogonatum a/oides (Hedw.) P. Beauv. , pe 
sol, maluri surpate, pe margini de drum forestier, 
$andru, vf. Tiganca. Car. Querco-Fagetea. P. urni
gerum (L. ap. Hedw.) P. Beauv. , vf. Tiganca, v. p. 
Slanic. Car. Querco-Fagetea. Po/ytrichum alpinum 
L. ap.Hedw. , pe platou, rara, $andru. Car. Vacci
nio -Piceetalia. P. juniperinum Willd. , specie 
frecvent intíilnita in etajul fagului, pe sol, v. p. 
Slanic, vf. $andru, Nemira. P. strictum Banks ap. 

m. , in locuri ml~tinoase ~i umede, ml. Apa Ro~ie, 

emira. Car. Caricion canescenti-fuscae, Sphag
nion fusci. P. formosum Hedw., frecventa pe sol, 
v. p. Slanic, Cracurele, vf. $andru. Car. Querco
Fagetea. 

ORD.BUXBAUMIALES 

F AM. DIPHYSCIACEAE 
Diphysciumfoliosum Mohr, pe pamíint in 

etajul fagului , vf. $andru, Nemira, Tiganca. 

ORD.TETRAPHIDALES 

F AM. TETRAPHIDACEAE 
Tetraphis pe/lucida L. ap. Hedw., pe cioa

te putrede de molid, vf. $andru, Nemira, Tiganca. 
Car. Vaccinio-Piceetalia. 

F AM. SCHISTOSTEGACEAE 
Schistostega penna/a (Hedw.) Hook.et 

Tayl., in fisuri de stíinca, ni~e , Valea Uzului, v. p. 
lzv. Negru. 

ORD.SPHAGNALES 

F AM. SPHAGNACEAE 
Sphagnum wu/fianum Girgens., relict sub

arctic, ml. Apa Ro~ie. S. nemoreum Scop., formea
za pernite sub forma de mu~uroaie in locuri 
mla~tinoase . S. quinquefarium (Lindb.) Warnst., 
in loc ml~tinos, V. Uzului. S. robustum (Russ.) 
Röll , mici depresiuni pline cu apa, ml. Apa Ro~ie. 

S. rube/lum Wills. , ml. Apa Ro~ie. S. fuscum 
(Schimp.) Klinggr., mici depresiuni umede, ml. 
Apa Ro~ie. S. plumu/osum Roll, mici depresiuni 
umede, ml. Apa Ro~ie. Car. Oxycocco-Sphagne
tea. S. recurvum P.Beauv., mici depresiuni cu apa, 
ml. Apa R.o~ie . Car. Oxycocco-Sphagnetea. 
S./exuosum Doz.et Molk., mici depresiuni cu apa, 
ml. Apa Ro~ie. S. magellanicum Brid., mici depre
siuni cu apa, ml. Apa Ro~ie. Car. Oxycocco
Sphagnetea. S. palustre L., depresiuni cu apa, ml. 
Apa Ro~ie. Car. Caricion cannescenti fuscae, Oxy
cocco-Sphagnetea. S. papi/losum Lindb., in ochiuri 
mla~tinoase, ml. Apa Ro~ie. S. centrale C. Jens., 
mici depresiuni cu apa, ml. Apa Ro~ie. Car. Oxy
cocco-Sphagnetea. 

ORD.DICRANALES 

F AM. DICRANACEAE 
Dicranum scoparium (L.) Hedw., specie 

frecvent intilnita in toate etajele. Car. Pino-Quer
cetalia. D. fuscescens Turner, pe cioate de molid, 
vf. $andru, Tiganca. Car. Tetraphidion-Dicrano
Pinion. 

D. rugosum (Hoffm. ap. Schwaegr.) Brid., 
pe sol, $an~ru, Tiganca. Orthodicranum montd
num (Hedw.) Loeske, pe cioate putrede, vf. Ne
mira, $andru, Tiganca. Car. Tetraphidion pelluci
dae. 0. flagellare (Hedw.) Loeske, pe cioate 
putrede de molid, vf. Nemira. Dichodontium pel
lucidum (L.) Schimp., pe stanci, in lungul vaii p. 
Uz. Rhabdoweisiafugax (Hedw.) B. S. G., pe hu
musul de pe pietre, $andru, Uz. R. dentlculata 
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(Brid.) B. S. G., pe pietre, vf. $~dru, Tiganca. 
Para/eucobryum /ongifo/ium (Ehrh. ap. Hedw.) 
Loeske, pe stanci, Nemira. Dicranodontium de
nudatum (Brid.) Hagen, pe humusul de pe cioate 
sub molidi~, vf. $andru, Nemira. Car. Tetraphidi
on pelluciadae, Vaccinio-Piceetalia. Campy/opus 
subulatus Schimp., Nemira. C. Scwarzii Schimp. , 
pe sol, Nemira. Dicrane//a heteroma//a (L. ap. 
Hedw.) Schimp., pe pamiint, comuna Car. Pino
Quercetalia. D. subu/ata (Hedw.) Schimp., pe 
pamiint, V. Uz. Anisothecium schreberianum 
(Hedw.) Dixon, pe pamant, rara. A. varium (Hedw.) 
Mitt., pe sol argilos, $andru. 

FAM. SELIGERIACEAE 
Seligeria recurvata (Hedw.) B. S. G., pe· 

pietre , Nemira. 

F AM. DITRICHACEAE 
Districhium capi//aceum (Sw. ap. Hedw.) 

B. S. G„ pe solul de pe stiinci, v. p. Uz. Car. Sesle
rio-Festucion glaucae. Ditrichum heteroma//um 
(Desw.) Britton, pe pamant, vf. $andru. 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid„ pe 
pamant, Mt.$andru, paji~ti subalpine pe Nemira. 
P/euridium subu/atum (Schreb. ap.. Hedw.) Lindb., 
pe pamiint, v. Uzului. 

FAM. LEUCOBRY ACEAE 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Schimp„ pe 

sol in molidi~; vf. Sandru, Tiganca, v. p. Uz. Car. 
Vaccinio-Piceetalia, Pino-Quercetalia. 

ORD. FISSIDENT ALES 

F AM. FISSIDENT ACEAE 
Fissidens adianthoides Hedw. , pe so l, in 

locuri mla~tinoase, ml. Apa Ro~ie, Valea Uzului. 
Car. Molinio-Juncetea. F taxifo/ius (L.) Hedw., pe 
humusul de pe pietre, M. $andru, p. Izv. Negru. F 
cristatus Wils. , pe solul de pe stiinci umede ~i 
umbrite, V. Uzului. F exi/is Hedw., pe pamiint, 
Valea Uzului. Car. Fagetalia. F minutu/us Suli., ln 
molidi~ pe pietre umede, rara, Nemira. F. bryoides 
(L.) Hedw. , pe pamiint, M. Sandru. Car. Querco
Fagetea. 

50 

ORD.POTTIALES 

F AM. TRICHOSTOMACEAE 
Leptodontiumjlexifo/ium (Dicks.) Hampe, 

pe humusul de pe stiinci, V. Uzului , rara. Tortella 
tortuosa (L.) Limpr., pe sol ul de pe stanci, stancari
ile Nemirei . Torte//a caespitosa (Scw.) Limpr. , pe 
pietre, $anciru. Weisia viridu/a (L.) Hed\ ., pe hu
mus, in fisuri de stanca, v. p. Uz. Barbu/a convo
/uta Hedw „ pe solul de pe pietre, rara, $andru. 
Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. pe humusul 
de pe pietre, V. Uzului . Car. Cratoneurion com
mutati . D. rigidu/us Hedw., pe solul de pe pietre, 
V. p. Uz, Farcu Mare. D. trifarius (Hedw.) Hüb„ 
pe humusul de pe pietre, $andru. Bryoerytrophy/
/um recurvirostrum (Hedw.) Chen, pe stiinci, in
deosebi umbrite, fisuri de stanca, vf. Farcu Mare. 
Car. Festuco-Brometea. 

F AM. POTTIACEAE 
Tortu/a ruralis (L.) Brid., pe trunchiuri de 

Acer pseudoplatanus, in fisuri de stanca, vf. Farcu 
Mare. Car. Festucetalia. Syntrichia montana ees, 
pe solul de pe stiinci , Farcu Mare. S. subu/ata (L) 
Weber et Mohr„ pe so lul de pe stanci, vf. Farcu 
Mare . Tortu/a mura/is (L. ) Hedw., pe stiinci 
umbrite, Farcu Mare. T cannescens (Bruch) Mont., 
stiincariile Nemirei. Pterygoneurum subsessi/e 
(Brid.) Jur„ pe pamant, v. Izv.Negru. Car. Festu
co-Brometea. 

FAM. E CALYPTACEAE 
Encalypta streptocarpa Hedw„ pe humu

sul de pe stiinci , v. p. Uz. Car. Festuco-Brometea. 
E ci/iata (Hedw.) Hoffm., pe solul de pe stiinci , 
stiincariile Nemirei. E vu/garis (Hedw.) Hoffm., 
rara, in zona stiincariilor Nemirei . Car. Festuceta
lia. 

FAM . CINCLIDOTACEAE 
Cinc/idotus aquaticus (Jacq.) B. S. G., pe 

pietre inundate, v. p. Uz. 



ORD. GRIMMIALES 

F AM. GRIMMIACEAE 
Rhacornitriurn canescens (Timm. ap. 

Hedw.) Brid. , pe sol, v. p. Uz. R. aquaticurn Brid. , 
pe stanci umezite, de-a lungul v. p. Uz. Coscino
don cribrosus (Hedw.) Spruce, pe stancariile Ne
mi rei, rara. Schistidiurn apocarpurn (Hedw.) B. S. 
G. , frecventa pe pietre ~i stanci insorite, v. p. lzv. 
Groze i. S. brunnescens Limpr. pe solul de pe 
stancarii, v. p. lzv. Negru, Nemira, Yalea Uzului , 
f. Tiganca. S. conferlurn (Funck.) B. S. G., pe 

solul de pe stanci, M. Nemira, vf. Tiganca. S. pa
pillosurn Culm., pe stancarii, rara, vf. Farcu Mare, 

. p. Izv. Grozei , Sandru. S. alpicola (Hedw.) 
Limpr. , pe pietre inundate temporar, rara, v. p. Uz. 
Grirnrnia pulvinata (Hedw.) Sm., pe solul de pe 
stanci expuse la Jumina, frecventa. G. rnontana B. 

. G., pe stancarii, rara, vf. Farcu Mare, Yf. Soi. 
G. ovalis (Hedw.) Lindb. , pe stanci, rara, vf. Far
cu Mare. 

ORD.FUNARIALES 

FAM. FUNARIACEAE 
Funaria hygrornetrica L. ap. Hedw., pe 

mal ul paraielor, printre pietre ln fisuri de stanca, 
v. p. lzv. Grozei. Physcornilriurnpiriforrne (Hedw.) 
Brid., ln mici depresiuni umede, pe malul apelor, 
a paraielor, Plaiul Ciunget, Cracurele. P. eurysto
rnurn (Nees) Sendt., lntre strate de gresie pe malul 
p. lzv . Negru. Car. Nanocyperion flavescenti. 

ORD.EUBRY ALES 

F AM. BRY ACEAE 
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb., pe cioate, 

pietre, pe sol, stancarii, Nemira, vf. Farcu Mare, 
Gura Meghe~. Car. Querco-Fagetea. P. nutans 
(Hedw.) Lindb., pe pamant, pe cioate, Pl. Ciunget. 
P. polyrnorpha Hoppe et Hornsch, pe maluri ras
colite, pe marginea cararilor de munte, pe vaile 
paraielor, comuna. P. longicollis (Sw.) Lindb. , pe 
sol, v. p. Uz. rara. P. elongata Hedw. , pe sol , 
Tiganca. Bryurn capillare Hedw., pe solul de pe 
pietre, pe cioate, Ja baza trunchiurilor dezgolite, 
frecventa. B. caespiticiurn Hedw. , pe solul de pe 

pietre, v. p. Uz. B. inclinalurn (Brid.) Blandow, ln 
molidi~, pe ramurele ~i ace de molid ln curs de 
putrezire, rara, Nemira. B. argenteurn Hedw., pe 
movilite de pamant, ln locuri lnsorite, M. Sandru, 
paji~ti lnsorite, vf. Tiganca. B. creberrirnrnum 
Tayl. , prin fisurile stancilor, vf. Farcu Mare. B. 
pendulum (Hornsch.) Schimp., la baza unui perete 
stancos, rara, v. p. Uz. 

FAM. M]\jIACEAE 
Rhodobryurn roseum (Weis. ap. Hedw.) 

Limpr. , rara, pe pamant, v. p. Uz. Mnium undula
tum (L.) Hedw., v. p. lzv.Grozei, Sandru. Car. 
Querco-Fagetea. M. mediurn B. S. G., rara, pe solul 
de pe pietre umede, v. p. Uz. M. affine Bland. , la 
baza trunchiurilor dezgolite, pe pamant, pe pietre, 
frecventa. M. seligeri Jur., pe sol mla~tinos , la 
marginea lacurilor Nemirei. Car. Molinio-Juncetea, 
Alnetea glutinosae. M. rugicurn Laurer, pe ramuri 
~i ace de molid , rara, Sandru , Nemira. Mnium 
longirostre Brid., ln molidi~, pe pietre, pe sol aco
perit cu ace ~i ramurele de molid , pe trunchiuri ln 
putrezire, pe locul unei foste bal(i , Nemira, San
dru. Mniurn cuspidatum (Hedw.) Leyss. , pe trun
chiuri ln putrezire, pe pamant ln locuri umede, 
frecventa. M. stellare Reich. ap. Hedw. , ln locuri 
lnierbate, bogate ln apa, pe marginea lacurilor, v. 
p. lzv. Alb. Car. Querco-Fagetea. M. spinosum 
(Voit.) Schwaegr. , pe solul de pe pietre ~i pe 
stanci, pe cioate de molid, sporadica, Sandru, 
Nemira. M. spinulosurn B. S. G., ln locuri umbrite, 
pe humusul de pe stanci , rara, Sandru. M. mar
ginaturn (With.) P. Beauv. , pe pietre inund ate, pe 
trunchiuri dezgolite, ln etajul fagului, pe pamant, 
Cracurele, La ''Argintarie". Car. Querco-Fagetea. 
M. riparium Mitt., ln locuri mla~tinoase, rara, pe 
marginea lacurilor Nemirei. M. punctaturn Hedw. , 
frecventa pe pamant umed, pe trunchiuri cazute 
ln curs de putrezire, pe humusul de pe pietre, 
Sandru, Nemira, Pl. Ciunget. 

FAM . AULACOMNIACEAE 
Aulacomnium palustre (Hedw .) 

Schwaeger. , pe locuri mla~tinoase, Nemira, ml. 
Apa Ro~ie. Car. Caricetum fuscae. 



F AM. BARTRAMIACEAE 
Bartramia pom1formis (L.) Hedw„ pe 

pere\ii verticali ai stancilor, de-a lungul paraielor, 
lzv. Grozei , Uz. B. halleriana Hedw„ in zona 
stancáriilor Nemirei , vf. Farcu Mare. B. ityphylla 
Brid„ pe solul de pe stanci, in fisurile acestora, 
zona stancáriilor, vf. Farcu Mare, Farcu Mic. Pla
giopus oederi (Gunn. ap. Schwaegr.) Limpr„ pe 
pere\i stanco~i , rará, de-a lungul p. Uz. Car. Ace
rion pseudoplatani. Phylonotis e a/e area (8. S. G.) 
Schimp., de-a lungul parfü~elor, pe pámant umed, 
mla~tinos, in locuri deschise, la marginea lacurilor 
Nemirei , Tiganca, Gura Ba~ca. Car. Cratoneurion 
commutati, Molinion coeruleae. 

ORD. ISOBRY ALES 

FAM. ORTHOTRICHACEAE 
Ulota crispu/a Bruch, pe trunchiul arinilor, 

fagilor in etajul fagului , Sandru, v. Uzului. U. 
crispa (Hedw.) Brid„ pe scoar\a tulpinilor de fag 
sau salcie, p. Uz„ Nemira. Orthotrichum ajjine 
Schrad. ap. Brid„ pe scoar\a de fag, v. Uzului. 0. 
speciosum Nees, pe scoar\a de ar\ar, rara, Sandru. 
0. anomalum Hedw„ pe pietre expuse la lumina, 
Nemira. 0. striatum (L.) Hedw„ pe scoarta de arin, 
rara, v. p. Uz. 0. stramineum Hornsch. ex. Brid„ 
pe scoar\a arborilor, Sandru. 

FAM. HEDWIGIACEAE 
Hedwigia ci/iata (Ehrh.ap.Hedw.) B. S. G„ 

pe roci silicoase insorite, Sandru, Nemira, Gura 
Meghe~. 

FAM. LEUCODONTACEAE 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr„ 

frecventa, pe trunchi de fag, Nemira, Sandru. 

F AM. SCORPIURIACEAE 
Pterigynandrumfiliforme (Timm.) Hedw„ 

pe scoar\a arborilor, Sandru, trunchiuri doborate, 
pe scoar\a de fag, Nemira. Car. Fagetalia. 

F AM. CLIMACIACEAE 
C/imacium dendroides tHedw.) Web.et 

Mohr, pe malul paraia~elor, in locuri mla~tinoase, 
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pe marginea lacurilor Nemi rei, ml. Apa Ro~ie, Gura 
Ba~ca. Car. Molinio-Juncetea. 

FAM. NECKERACEAE 
Homalia trichomanoides(Hedw.) B. S. G„ 

pe stancarii umbrite, vf. Farcu Mare, Pl. Ciunget, 
la baza tulpinilor de fag pe Sandru, pe trunchiuri 
de molid, Nemira. Car. Leucodotetalia, Fagetalia. 
Neckera complanata (Hedw.) Hüb„ pe trunchi de 
fag, Sandru. N. besseri (Lobarz.) Jur., pe stancarii 
umbrite, rara, vf. Farcu Mare. Car. Acerion. N. 
crispa (L.) Hedw„ pe scoar\a copacilor, in etajul 
fagului, Sandru, pe stancarii, vf. Farcu Mare. Car. 
Fagetalia. N. pennata (L.) Hedw„ pe scoarta co
pacilor, in fagete, rara, Sandru. Car. Neckerion 
pennatae. 

F AM. LEMBOPHYLLACEAE 
lsothecium myurum (Poll.) Brid„ pe trun

chiurile arborilor, pe pietre, stanci, pe sol, frecventa. 
Car. Leucodontetalia, Querco-Fagetea. Plasteur
hynchium striatulum (Spruce) Fleischer, pe pie
tre, rara, Sandru. Car. Acerion pseudoplatani . 

ORD. LESKEO-AMBL YSTEGIALES 

FAM. LESKEACEAE 
Pseudo/eskea catenulata (Brid.) Kindb„ 

pe pietre expuse la lumina, rara, Nemira. Car. 
Salicetalia purpureae. Leskea polycarpa Ehrh. ap. 
Hedw„ pe scoarta arborilor, Gura B~ca, Cracurele, 
Nemira. Leskeella nervosa (Brid.) Loeske, in 
fagete, pe tulpinile arborilor, pe trunchiuri in pu
trezire, vf. Soi, Sandru. Car. Leucodontetalia. 
Querco-Fagetea. 

F AM. THUIDIACEAE 
Anomodon viticulosus (L.) Hook.et Tayl. , 

in fagete, pe trunchiuri de Acer pseudoplatanus, 
uneori pe pietre, frecventa. Car. Leucodontetalia, 
Querco-Fagetea. A. attenuatus (Hedw.) Hub„ pe 
stancarii, vf. Farcu Mare, v. p. Izv. Negru. Car. 
Leucodontetalia, Querco-Fagetea. A. rugelii (K. 
Müll.) Keis~ler, pe pietre, rarií, v. p. Uz. A. longi
folius (Schl.) Bruch, pe trunchiuri de fag, v. p. 
Fe~ca de Sus, Uz. Car. Querco-Fagetea. Hetero
cladium heteropterum (Bruch) B. S. G„ pe stanci 



~ i pe pietre, rará, vf. Soi, Farcu Mare. Abietinel/a 
abietina (Hedw.) K. Müll., pe pietre ~i pe stiinci 
umbrite sau expuse la soare in paji~ti , Nemira, 
Tiganca, pád . lzv. Negru. Thuidium tamariscinum 
(Hedw.) B. S. G. , pe solul de pe pietre ~i stiinci, 
Sandru. T phi/ibertii Limpr. , in taget pe solul de 
pe pietre, Sandru, pad. lzv. Negru. T delicatulum 
(Hedw.) Mitt, in tag~te, pe pietre, pád. lzv. Gro
zei. T. recognitum (Hedw.) Lindb., pe pietre, in 
molidi~uri , Nemira, Poiana Uzului. 

FAM. AMBL YSTEGIACEAE 
Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth, 

pe marginea piiraielor ~i bál\ilor, pe pietre ~i sol 
umed, Sandru . Car. Cratoneurion commutati. C. 
filicinum (Hedw.)Roth, in locuri umbrite, rará, v. 
p. Izv. Negru. Car. Cratoneurion commuatati. 

mblystegium riparium (Hedw.) B. S. G. , pe 
iote de molid umede, Gura Ba~ca. A. kochii B. S. 

G., pe sol, rará, Crácurele, La "Argintárie" . A. ser
pens (Hedw.) B. S. G., pe trunchiuri de arbori , rádá

ini dezgolite, cioate putrede, Sandru, Gura Ba~ca, 

• emira. Valea Uzului , pád. Izv. Negru. Car. Leu
odonte.talia. A. varium (Hedw.) Lindb ., pe 
prafa\a de táiere a trunchiului aflat in apa, Bál\ile 

. emirei, vf. Tiganca. Amblystegiel/a confervoi
des (Brid.) Loeske, pe pietre, stiincáriile Nemirei. 
A. j ungermannioides (Brid .) Giac. , pe solul de pe 

ietre, Nemira. A. subtilis (Hedw.) Loeske, in 
'gete, pe trunchiuri ~i rádácini dezgolite, v. p. Uz. 

. Neckerion pennatae. Campylium hispidulum 
Brid.) Mitt. , pe solul de pe pietre, v. p. Uz. Izv. 
·egru. C. sommerfeltii (Myrin) Bryhn, pe solul 

pe pietre, v. p. Uz. C. protensum (Brid.) Kindb., 
sol mlá~tinos, pe pietre in molidi~uri , Gura 
ca. C. stel/atum (Schreb.) C. Jens. , pe malul 

• ielor, v. p. lzv. Negru . Car. Molinio-Juncetea. 
chrysophyl/um (Brid.) Bryhn, pe solul de pe 

· tte, in locuri umede, Sandru. Platyhypnidium 
-r:parioides (Hedw.) Podp. , pe pietre inundate, 
- P· Slánic. Hygrohypnum luridum (Hedw.)Jenn., 

_ marginea bálfilor, Nemira. Acrocladium cuspi
~ m (Hedw.) Lindb., in locuri umede, Sandru, 

egru. Calliergon cordifolium (Hedw.) 
•· db., pe marginea bálfilor Nemirei. Car. Moli-

Juncetea. C. Richardsonii (Mitt.) Kindb., pe 
iint, pe marginea lacurilor Nemirei. Drepano-

cladus uncinatus (Hedw.) Warnst., pe rádácini in 
curs de putrezire, atlatá pe locuri umede, pe pie
tre, la haza copacilor pe rádácini dezgolite, San
dru, Crácurele, Gura Ba~ca. Car. Vaccinio-Piceetea. 
D. aduncus (Hedw.) Moenk., in locuri umede, pe 
sol, in bál\i, Bál\ile Nemirei. 

FAM. BRACHYTHECIACEAE 
Homalothecium sericeum (Hedw.)B. S. G., 

in etajul fagului , pe tulpini, pietre ~i stiinci inso
rite, Gura Meghe~, Nemira. Car. Festuco-Brome
tea. H. phili'ppeanum (Spruce) B. S. G. pe solul de 
pe pietre, vf. Tiganca, vf. Farcu Mare. Car. Ace
rion pseudoplatani. Camptothecium lutescens 
(Hedw.) B. S. G., pe sol , pe pietre, stiinci , trun
chiul arborilor, Nemira, Sandru, Farcu Mare, Valea 
Uzului. Car. Festucion sulcatae. Brachythecium 
glareosum (Bruch.) B. S. G. , pe pietre, rará, Izv . 
Negru, Crácurele. B. salebrosum (Web. et Mohr) 
B. S. G. , in fágete, pe trunchiul arborilor, pe 
cioate, pe sol, frecventá. B. oxycladum (Brid.) 
Jaeger et Sauer. , pe sol , Nemira. B. mildeanum 
Schimp., in locuri umede, pe sol pe pietre, v. p . 
Uz. B. campestre (Bruch) B. S. G., pe solul de 
pietre, rará, v. ~i pád . lzv. Negru. B. albicans (Ne
cker ap. Hedw.) B. S. G., pe rádácini dezgolite, in 
fügete , rará, v. p. Uz. B. rutabulum (L. ap. Hedw.) 
B. S. G. , pe pietre, pe pámiint, frecventá. B. rivu
lare (Bruch) B. S. G. pe pietre inundate, rará , La 
"Argintárie", par Uz. Car. Cardam.ino-Montion. 
B.plumosum (Sv. ap. Hedw.) B. S. G., pe pietre 
umede, rará; Crácurele, La "Argintárie" . B. veluti
num (Hedw.) B. S. G. , pe cioate, rádácini dezgo
lite, pe pamiint, in tagete, comuna. B. popu/eum 
(Hedw.) B. S. G., pe tulpini de molid, pe pietre, 
Sandru, vf. Soi . B. curtum Lindb., pe solul de pe 
pietre, in pa,ji~ti subalpine, rará, Nemira. B. starkei 
(Brid.) B. S. G., pe pietre, in molidi~, rará, v. p. 
Uz. Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp., pe 
pietre, pe marginea carárilor de munte, pe maluri 
surpate, pád. Izv. Negru, Sandru. E angustirete 
(Broth.) Kop. , in molidi~uri, pe sol cu frunzar, pe 
pietre in pádure, rará, Oclo~. V. Uzului , Sandru . 
E. swartzii (Turn.) Hobk., pe sol umed, la punctul 
forestier Crácurele, pe pietre, in molidi~uri, pe sol 
umed pe Sandru, frecventá. E. speciosum (Brid.) 
Milde, in locuri mlá~tinoase, v. p. Uz. Sandru, 
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Nemira. Car. Cratoneurion commutati. 
E. schleicheri (Hedw.) Lorentz, pe trunchiuri in 
putrezire, cazute in locul unei foste balti, rara, la
curile Nemirei. E. pulchellum (Hedw.) Dixon, pe 
solul de pe pietre, rara, Sandru. Rhynchoslegiella 
tenella (Dicks.) Limpr. , pe solul de pe pietre, rara, 
v. p. Uz. Sc/eropodium purum (Hedw.) Limpr., pe 
ramuri cazute, intrate in faza de putrezire, rara, 
v. p. ~i pad. lzv. Negru. Car. Vaccinio-Piceetalia, 
Pino-Quercetalia. S. lourelli (Brid.) L. J. Koch, pe 
pietre expuse la lumina, vf. Tiganca. Cirriphyllum 
piliferum (Schreb. ap. Hedw.) Grout., pe sol, in 
locuri umede, Nemira. C. germanicum (Grebe) 
Loeske et Fleischer, pe pietre, rara, Valea Uzului. 
Car. Fagion. C. vaucheri Loeske et Fleischer, pe 
stiinci, ín flí.gete, rara, Sandru, Cracurele. Car. Ace
rion. C. vellulinoides (Bruch) Loeske et Fleischer, 
pe pietre, rara, Sandru, Vf. Soi. Car. Acerion. 

ORD.HYPNALES 

FAM.ENTODONTACEAE 
P/eurozium schreberi (Willd .) Mitt. , pe 

pamant, pe solul de pe stanci, frecventa. Car. Vac
cinio-Piceetalia. 

F AM , PLAGIOTHECIACEAE 
Plagiolhecium denticulalum (Hedw.) B. S. 

G. , pe pamant ~i pe solul de pe pietre, pe trun
chiuri ~i ramuri cazute, in flí.gete, Valea Uzului , 
Gura Ba~ca. Car. Querco-Fagetea. P. silvaticum 
(Hedw.) B. S. G., in molidi~, pe trunchiuri putrede, 
Sandru, vf. Tiganca. Car. Pino-Quercetalia, Al
netea. P. succulentum (Wils.) Lindb., pe suprafa\a 
de taiere a trunchiurilor aflate in faza de putrezire, 
rara, Tiganca, Car. Fagetalia, Alnetea. Plagio
thecium roeseanum (Hampe) B. S. G., pe cioate in 
molidi~uri, rara, Sandru. Car. Querco-Fagetea. 
P. /aelum B. S. G., in molidi~uri, pe sol cu pu
tregaiuri , rara, Nemira. Car. Querco-Fagetea. Do/i
chotheca se/igeri (Brid.) Loeske, pe cioate putrede 
in flígete ~i molidi~uri , frecventa. Car. Querco 
Fagetea, Tetraphidion pellucidae. Isoplerygium 
müllerianum (Schimp.) Lindb., pe pietre, sub 
molidi~uri, v. p. Ciunget. /. elegans (Hook.) Lindb., 
pe cioate, Sandru. Taxiphy/lum wissgrilli (Garov.) 
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Wijk.et Marg., pe pietre, in cursul unui parfüa~ . 

Car. Acerion pseudoplatani. 

F AM. SEMATOPHYLLACEAE 
Semalophy//um demissum (Wills.) Mitt., 

pe solul de pe pietre, Nemira. S. subslrumu/osum 
(Hampe) Broth, pe scoarta arbori lor, in flígete, rara, 
v. p. lzv. Negru. Helerophy//ium ha/danianum 
(Grey) Kindb., in molidi~uri, pe trunchiuri in pu
trezire, pe sol, pe pietre, rara, v. p. lzv. Negru, San
dru. 

F AM. HYPNACEAE 
Platygirium repens (Brid.) B. S. G., pe 

tulpini de Alnus incana, pe lemne putrede de fag, 
rara, v. p. Uz. Car. Querco-Fagetea. Pylaisiapoly
anlha (Schreb.) B. S. G., pe trunchiurile arborilor, 
in fagete, Sandru. Homoma/lium incurvalum 
(Brid.) Loeske, pe trunchiuri de Salix capraea, in 
padure pe pietre, in fisuri de stiinca, rara, vf. Farcu 
Mare. Car. Querco-Fagetea. Hypnum cupressi
forme L. ap. Hedw. , pe sol, pe pietre, stanci inso
rite, pe trunchiul arborilor, in fagete ~i molidi~uri , 

frecventa. H. arcualum Kindb., pe sol umed, pe 
suprafa\a unei balti secate, sub molidi~, pe sol, 
Sandru, v. fe~ca de Sus. H. cal/ichroum (Brid.) B. 
S. G., pe pamant, in locuri umede, Nemira. H.fas
ligialum (Brid.) Hartman, pe solul de pe pietre, 
Sandru . H. imponens Hedw., pe trunchiuri in 
fagete, rara, Sandru. H. pal/escens (Hedw.) B. s. 
G., pe trunchiul arborilor, in fagete , rara, Gura 
Barzau\ei, Valea Uzului. H. bambergeri Schimp., 
pe solul de pe pietre, rara, Meghe~ . Pti/ium crista
castrensis (L. ap . Hedw.) De Not, pe pietre, pe 
stanci, Nemira. Car. Piceetalia. Ctenidium mollus
cum (Hedw.) Mitt„ pe solul de pe stiinci, pe trun
chiuri pe cale de putrezire, in fagete ~i molidi~uri, 
frecventa. 

F AM. RHYTIDIACEAE 
Rhytidium rugosum (Ehrh.) Kindb., pe 

pietre ~i pe pamiint, in locuri deschise, Sandru. Car. 
Vaccinio-Piceetalia. Rhytidiadelphus triquetrus (L. 
ap. Hedw.) Warnst., paji~ti, locuri inierbate, pe 
pietre, Sandru, vf. Tiganca. R.squarrosum (Hedw.) 
Warnst., pe pamiint, in locuri deschise, $andru. R. 
loreus (L. ap. Hedw.) Warnst., pe sol, Sandru. 



F AM. HYLOCOMIACEAE 
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G„ 

in molidi~uri, pe sol acoperit in etajul superior 
fo restier ca ~i pe plaiuri de munte, pe stanci, 
frecventií, Car. Vaccinio-Piceetalia, Pino-Quer-
etea. 
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A Nemere-hegység mohái 
(Keleti-Kárpátok, Románia) 

) 

(Kivonat) 

A dolgozat számbaveszi a Nemere-hegy
ség jelenleg ismert valamennyi mohafaját. A ku
tatások 277·fa,jt azonosítottak, közülük 57 a máj
mohák, 220 a mohák osztályába tartozik. A 
dolgozatot a témát tárgyaló szak irodalomjegyzéke 
egészíti ki . 

Bryophytes in the 
Nemira Mountains (Eastern 
Carpathians, Romania) 
(Abstract) 

The paper enumerates all the species of 
Bryophytes know up to the present day in the 
Nemira Mountains. The investigations have iden
tified 277 species, out of which 220 Musci and 
57 Hepatice. 

We also present the list ofpapers on hasis 
ofwhich this work was elaborated . 
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PODLUSSÁNY Attila 
KOCS Irén 

Kovászna megye 
Curculionoidea faunájának 
alapvetése 

Az ormányosa lkatú bogarak hada a boga
rak rendj ébe tartozik . Az egész világon elterjedtek, 
több mint 40.000 faj uk ismeretes. Közös jellem
zöjük, hogy növényevök (fitofágok), a növény 
gyökerében, szárában, leve lein . virágzatában, 
magjában, a fák kérgében, törzsében és avarj ában 
élnek, fejlödnek és táplálkoznak. Vannak köztük 
olyan fajok, melyek csak egy növényfajjal táp
lálkoznak (monofágok), mások egy növénycsalád 
rokonfaja ival (oligofágok), és végü l vannak kevés
bé válogatós fajok, melyek tápnövényei több fé le 
növénycsaládból tevödn ek össze (po li fág ok ). 
· ltalában évente egy nemzedékük van. Nagy több
ségük jól repül, de vannak faj ok, melyek nem tud
nak repülni . Néhány tömegrajzásra haj lamos faj 
kivételéve l óvatos, jól rejtözködö bogarak . Van
nak köztük olyan fajo k, melyek éjjel aktí vak. nap
pal pihennek. jól elrejtözve a naptól. A déli napot 
külö nben egy ik faj sem kedve li , elbújn ak az 
árnyékban. Az ember által termesztett növényeken 
néhány fa j károkat okozhat, de nagy többségük 
ártalmatlan. A biológiai egyensúly megtartását bíz
zu k te rm észe tes e ll enségeikre , a pókokra. 
fú rkészdarazsakra, gyíkokra, békákra és a mada-

ra. Ezze l a gondolattal szeretnénk érzékeltetni 
azt, hogy az emberi beavatkozás a természet 
\ ilágába drága és fö lösleges, csak kárt okoz benne. 

z ormányosbogár fajok között védett fajo k nin
enek. 

Az e lmúlt évekbe n köze l 6000 db. 
ormányosbogarat gy űjtöttü n k Kov ászn a me
gyében, a térképen ( 1. ábra) fekete ponttal je lzett 

területeken. A gy űjtö tt bogáranyag preparálása, 
fe lcédul ázása, majd meghatározása után derült ki. 
hogy összesen 3 75 fa jhoz ta1toznak. Ha figyelembe 
vesszük, hogy Kovászna megyében kb. 600 faj 
élhet, akkor a gyűjtés i eredményünk 62 százalékos. 
A Kárpát-medencében 7 családba sorolt kb. 1600 
ormányosbogár fajt ismerünk, Erdélyben pedig kb. 
1 OOO faj élhet. 

A gy űjtés i eredményt kedvezötlenül be
fo lyáso lta az, hogy a gyűjtés i módszerek közül 
többet egyáltalán nem alka lmaztunk . Ezek a 
kövctk .:zők : Fénycsapdázás (a fényre re pül ő. éj
szaka aktív fa jokat így nem tudtuk megfogni ); a 
kérgezés (a fakérgek alatt és kéregben élö szúvak 
(Sco lytidae) és orm ányosbogarak (Cossoninae) 
számos faját hi ányo lhatjuk emiatt); a neve lés (az 
entomológia számára igen fontos, gyakran új is
meretekhez juthatunk a tápnövények felfedezésé
vel, vagy a bogarak életmódjának megfigyelésé
ve l), ritkán gyűjthetö f~jokat lehet kinevelni a más 
ismert vagy ismeretlen tápnövényekböl, például 
szúvakat gallyakból. A száraz gallyak, fák kopog
tatásának elhanyago lása miatt csak kevés orros
bogár (A nt ribidae) került e l ő. Szabályos futtatást 
se m tudtunk végezn i. bá r a futt atók már 
elkészültek. Ennek tudható be sok talaj ban, avar
ban, gyökéren é l ő faj hiánya. ·'Szabálytalan fut
tatást" azonban végeztünk. nem is rossz eredmény
nyel. A ki rostált ta l ~j t. avart, de legtöbbször mohát 
a még meleg vagy a tűzö napra állított autó mo
torháztctejére borítottuk. ott szétterítettük. s a me
leg hatására megmozdul ó bogarakat szippantóval, 
a nagyobbakat csipesszel, összd ogdostuk . Ez sok 
idöt ve tt cl a gyűjtéstő l. és nem is volt tökéletes, 
mert az időj árástó l is függött, sem szé lben. sem 
esőben , sem szürkület után nem tudtuk alkalmaz
ni. Viszont el őnye vo lt az. hogy tízszeres mennyi
ségű rostálandó anyagot tudtunk átvizsgálni, és 
hogy sokkal több he ly rő l tudtunk rostált anyagot 
" futt atni " . Nagyo n eredményes vo lt a moha
együttesek rostálása. A mohában nemcsak a mo
há va I tápl á lk ozó ormányosboga rak voltak 
gyűj t hetők, hanem a fáko n és aljnövényzeten é l ő 

fajok is jó búvóhelyként használták a sűrű mo
hapárnákat. Egy másik program talajcsapdáiból is 
e l őkerült néhány ormányosbogár. de a tapasztala
tun k az. hogy a talajcsapdázás igen sok munkával 
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jár a szerény eredményhez képest, mivel csak kevés 
onnányosbogár faj megy a talajcsapdába. A fajok 
nagy részét fűhálózással, kopogtatással és egye lés
sel gyüjtöttük. 

Mostanság állapotfe lmérésnek nevezik azt, 
amit mi végzünk. Eredményeink biztatóak. 

Távlati terveinkben szerepe l az. hogy 
Hargita megye és Maros m..:gye inten z ív ku
tatásával feltárjuk Székel y föld ormányosbogár 
faunáját. Három részben kívánjuk publikálni a 
megyénkénti gyüjtési eredményei nket, majd rövid 
összesítést készítünk a kb. 10 éves munkánkról. -
Ezáltal ugyanakkor a Székely Nemzeti Múzeum 
(Sepsiszentgyörgy) természetrajzi gyüjteményét is 
egy bogárgyüjteménnyel gyarapítanánk. 

A gyüjtött fajok 51 % -a ( 193 faj) nagy e l

terjedésü, az egész Palearktikumban elterj edtek. 
28 %-a ( 104 f~j) csak Európából, 14%-a (54 faj) 
csak Közép-Európából, 4%-a ( 14 faj) csak a Kár
pát-medencéből és 3%-a ( 10 faj) csak Erdélyből 
ismert. Ezek a fa jok erdélyi endemizmusoknak 
tekinthetők: Otiorhynchus deubeli Ganglbauer, 
1986; Otiorhy nchus mill e ri an us Reitter, 1913 ; 
Otiorhychus mehelyi Stierlin, 1895; Ot irhynchus 
krattereri Boheman, 1843: Otiorhynchus penecki
anus Smreczynsk i, 1963; Otiorhynchus obsidianus 
Boheman, 1843 ; Otiorhy nchus dacicus Daniel , 
1898; Omiamima hanaki (Fr ivald szky , 1866 ); 
Phyllobius transsylvanicus Stierlin, 1894 ; Li
ophloeus herbsti Gyllenhal , 1834. 

A gyüjtött fajok közül 41 f~jt 1 OOO m fe letti 
magasságban fogtunk. Ebbő l néhány faj az ala
csonyabb területeken is el őfordu l. 

Említésre méltó ritkaságnak számító fajok 
a következők: Magdalis carbonaria (L inné, 1758) ; 
Tropiphorus obtusus (Bonsdorff: 1785); Notaris 
gran ulipennis Tournier, 1874; Acalles suturatus 
Dieckmann, 1982; Sc leropterus serratus (Germar, 
1824 ); Rutidosoma fallax (Otto, 1897); Peleno
mus canaliculatus Fahraeus, 1843; Hadroplontus 
litura (Fabricius, 1775); Mogulones geographicus 
(Goeze, 1827); Mogulones curvistriatus (Schultze. 
1897); Ceutorhynchus gallorhenanus So lari , 1949: 
Ceutorhyncus barbareae Suffrian , 184 7; Ceuto
rhynchus vindobonensis Dieckmann, 1966; Ceu
torhynchus similis Ch. Brisout, 1869. 

5§ 

A gyüjtőhe l yeink li stájából kitünik, hogy 
nem haszná ltunk fel irodalmi adatok at, vagy 
múzeumi gyüjtemények rég i gy üjtési adatait. Egy 
alapos és összefoglal ó munkára azonban felfi 
gyeltünk, eredményeinket összevethetjü k dr. Karl 
Petri Siebenbürgens Kaferfaune címü 19 12-ben ki
adott munkájáva l, mely Erdé l ybő l 828 fajt említ. 
A jelenlegi Ko vászna megye területérő l arány lag 
kevés adatot. összesen 92 faj t publikált. (Többek 
között ez is lelkesített minket az alaposabb gyüjtő
munkára.) A Petri á ltal publikált 92 faj közül 27 
fajt mi nem tudtunk megfogni. Ezek a következők: 

Exapion formaneki (Wagner, 1929) =A pi on hun

gar icum Desbr. - Előpatak 

Oxystoma opet icum (Bach , 1854) - E lőpatak 

Apion rubiginosum Grill , 1893 = Apion sangui
neum Deg. - Bodzaer Gebirge 

Otiorhy nchus laevigatus (Fabricius, 1775)- E lőpa

tak , Vargyas 

Otiorhynchus carpathicus Daniel , 1898 - Bodzaer 
Gebirge 

Otiorhynchus tri sti s (Scopoli , 1763) = Otiorhyn
chus cuprifer Stier l. - Előpatak 

Brachysomus transsylvanicus Seidlitz, 1868 -
Elő patak 

Brachysom us setiger (Gyllenhal , 1840) - Előpa

tak 

Liparus coronatus (Goeze, 1777) - E lőpatak 

Liparus transsy lvanicus Petri , 1895 - Vargyas 

Dorytomus tortrix (Linné, 1761) - Előpatak 

Dorytomus affin is (Paykull , 1800) - Előpatak 

Baguos lutosus (Gy llenhal, 1813) - Baróth 

Acalles roboris Curti s, 1834 - E lőpatak 

Coeliodes rubricus (Boheman, 1837) - Előpatak 

Rutidosort1a monticola Otto, 1897(9) = Rhytido
soma monticola Otto - Előpatak 

Oproh inus suturalis (Fabricius, 1777) = Ceuto
rhynchus sutura lis F. - E lőpatak 



Ceutorhynchus alliariae H. Brisout, 1860 - Var
gyas 

Ceutorhynchus constrictus (Marsham, 1802) -
Vargyas 

Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal, 1813) -
Elöpatak 

Ceutorhynchus schoenherri Ch. Brisout. 1869 -
E lő patak 

Baris chlorizans Germar, 1824 - Elöpatak 

Tychius meliloti Stephens, 1831-Elöpatak 

Tychius cuprifer (Panzer, 1799) - Elöpatak 

Rhynchaenus quercus (Linné, 1758) = Orchestes 
quercus L. - Elöpatak 

Gymnetron hispidum Brullé, 1832 - Elöpatak 

Magdalis violacea (Linné, 1758) - Elöpatak 

A Karl Petri 1912-ben publikált erdélyi 
faj listájában nem szereplő, de általunk Kovászna 
megyében begyűjtött 46 fajt a fajok felsorolásánál 
csillaggal (*)jelöltük meg. 

A Kovászna megyei gyűjtöhelyeinket be
számoztuk, s a fa,jok felsorolásánál csak számokkal 
jeleztük, hogy hol történt a gyűjtés. Célunk ezzel 
az, hogy a publikáció terjedelmét csökkentsük. A 
gy űjtési módszereket és a gyűjtök neveit is 
rövidítve közöljük. 
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- 1994. VI. 21. (KI) f 
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AZ ORMÁNYOSBOGARAK 
RENDSZERTANI BESOROLÁSA 

.-1: COLEOPTERA - bogarak 

d: RHYNOCHOPHORA -ormányosalkatú bogarak 

lád: CURCULIONOIDEA 

ANTHRIBIDAE - orrosbogarak 

RHINOMACERIDAE - áleszelények 

A TTELABIDAE - eszelények 

APIONIDAE - cickányormányosok 

CURCULIONIDAE - ormányosbogarak 

SCOL YTIDAE - szúbogarak 

PLATYPODIDAE - hosszúlábú szú bogarak 

A fajok determinálása a legújabb taxo
. mi ai kutatások eredménye inek figyele mbe
~elével történt. 

A KOVÁSZNA MEGYÉBEN 
GYŰJTÖTT ORMÁNYOSBOGARAK 
FAJLISTÁJA 

ANTHRIBIDAE 
Rhaphitropis marchicus (Herbst, 1797) - 61 

Brachytarsus nebulosus (Forster, 1771) - 31. 37, 
45 

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)- 39, 63 

Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792) - 16 

Anthribus albinus (Linné, 1758) - 66 

RHINOMACERIDAE 
Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807) - 36 * 

AHELABIDAE 

A HELABINAE - alcsalád 
Attelabus nitens (Scopoli , 1763) - 5, 13, 39, 42, 
47 

APODERINAE 
Apoderus coryli (Linné, 1758) - 8, 38, 39, 42 

RHYNCHITINAE 
Pselaphorhynchites nanus (Paykull, 1792)- 36, 39 

Pselaphorhynchites tomentosus (Gyllenhal, 1839) 

- 50 

Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833)- 49 

Caenorhinus aeneovirens (Marsham, 1802) - 39, 
42,47 

Caenorhinus germanicus (Herbst, 1797) - 36, 39, 
63 

Caenorhinus pauxillus (Germar, 1824) - 42, 66 

Byctiscus betulae (Linné, 1758) - 5 

Byctiscus populi (Linné, 1758) - 53 

Deporaus betulae (Linné, 1758) - 8, 36, 39, 45, 
47, 50 



APIONIDAE 
Omphalapion hookeri (Kirby, 1808)- 2, 3, 14, 15, 
24, 25, 29, 33 , 36, 37, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 51 , 
52, 53 , 5~ 55, 59, 60, 61 , 62, 63 , 65 

Acanephodus onopordi (Kirby, 1808) - 1, 2, 5, 22, 
33, 36, 37, 47,48,50,51 , 55 

Ceratapion gibbirostre (Gyllengal, 1813)- 3, 42, 

53, 55 , 65 * 
Ceratapion (Echinostroma) penetrans (Germar, 
1817)-36 

Diplapion stolidum (Germar, 1817) - 2 

Aspidapion radiolus (Marsham, 1802) - 24, 36 

Taeniapion urticarium (Herbst, 1784)- 16, 32, 33 , 
35, 37, 39, 44, 45,47, 51 

Melanapion minimum (Herbst, 1797) - 4 7 

Squamapion flavimanum (Gyllenhal, 1833) - 5 

Squamapion atomarium (Kirby, 1808) - 45 , 55 

Squamapion cineraceum (Wencker, 1864)- 45 , 59 

Pseudoprotapion elegantulum (Germar, 1818)- 16, 
54,56 

Pseudoprotapion astragali (Paykull, 1800) - 16 

Protapion apricans (Herbst, 1797) - 3, 10, 16, 18, 
24,25 , 35, 36,37,38,39,45,46, 47, 48, 49, 50, 
51 , 53 , 55 , 58, 59,64,66 

Protapion assimile (Kirby, 1808) - 16, 24, 33, 36, 
45 , 47, 49, 58, 62,63 

Proptapion gracilipes (Dietrich, 1857)- 47, * 
Protapion interjectum (Desbrochers des Loges, 
1895)-24, 33, 36,39, 47, 54, 58,66, * 
Protapion nigritarse (Kirby, 1808)- 10, 16, 24, 36 

Protapion trifolii (L inné, 1768)- 5, 24, 25 , 36, 37, 
39, 45,47, 48, 53, 55, 57, 59, 61 , 62, 63 

Protapion varipes (Germar, 1817)- 39, 47, 58 

Protapion ruficrus (Germar, 1817) - 16, 36, 45, 
47, 48, 52, 55,58 

Protapion ononidis (Gyllenhal, 1827)- 13, 24, 48, 
58, 63 , 67 

62 

Protapion fulvipes (Fourcroy, 1785) - 5, 16, 18, 
24, 25, 31 , 33, 36, 37, 38, 39, 42, 47, 48, 50, 51, 
52, 53 , 55 , 57, 58, 59, 61 , 62, 64, 65 , 66, 67 

Pseudostenapion simum (Germar, 1817) - 36, 4 7 

Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) - 8 

Perapion curtirostre (Germar, 181 7) - 4 7 

Perapion oblongum (Gyllenhal 1839) - 47, * 
Perapion marchicum (Herbst, 1797) - 36. 45 , 47. 
51 

Perapion affine (Kirby, 1808) - 51 . 54, * 
Perapion violaceum (Kirby, 1808) - 26. 32, 37, 
39,45, 47, 55 

Apion frumentarium (Linné, 1758) - 37. 38, 47 

Apion cruentatum Walton, 1844- 39, 47 

Apion haematodes Kirby, 1808 - 36 

Catapion seniculus (Kirby, 1808) - 16, 18. 24, 25 , 
33, 36, 38, 39, 45 , 47, 48, 51 , 52. 58, 59, 67 

Catapion pubescens (Kirby, 1811) - 16, 48, 57, 
59, 67 

Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) - 12, 16, 24, 
55 , 62 

Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808) - 33 

lschnopterapion lati (Kirby, 1808) - 5, 24, 33 , 35, 
39, 47, 49, 51 , 54 

Ischnopterapion fallens (Marseul, 1888) - 36, 4 7, 

* 
lschnopterapion (Chlorapion) virens (Herbst , 
1797) - 5. 10, 13 , 16, 24. 25 , 31, 32, 37, 38, 39, 
45 , 47, 48 , 50, 53 , 55 

Synapion ebeninum (Kirby, 1808) - 47 

Holotrichapion (Apions) aestimatum (Faust, 1891) 
- 11, 33 

Holotrichapion (Legaricap ion) aethiops (Herbst), 
1797) - 16, 36 

Hemitrichapion (Dimesomyops) pavidum (Ger
mar, 1817)- 33 , 37, 47, 51 , 52, 55 , 63 

Cyanapion columbinum (Germar, 1817) - 16, 25, 
37, 48, 57, 58, 61,63 , 67 



Cyanapion spencii (Kirby. 1808) - 16. 24. 63 

Cyanapion (Bothryorrhynchapion) gyllenhalii 
(Ki rby. 1808)- 36, 47, 67 

Cyanapion (Bothryorrhynchapion) ater (Gyllenhal . 
1833)- 16, 24, 47, * 

Oxystoma subulatum (Kirby, 1808) - 24, 38 

Oxystoma craccae (Linné, 1767) - 61 

Oxystoma cerdo (Gerst< l 32>cker. 1854) - 3, 24, 
36. 39. 44 

Oxystoma ochropus (Germar. 1818) - 37 

Eut richapion viciae (Paykull , 1800) - 10. 15. 22 , 

36. 39, 48 . 57, 58, 59,63 

Eutrichapion ervi (Kirby, 1808) - 24. 39. 4 7. 51 

Eutrichapion (Phalacrolobus) melancholicum 
( Vencker, 1864)- 16, 24, 48 

Eutrichapion (Cnemapion) gribodoi (Desbrochers 

s Loges, 1896)- 36, * 

Eu1richapion (Cnemapion) vorax (1-lerbst. 1797) -

CURCU LIONIDA E 

OTIORHYNCHINAE 
01iorhynchus scaber (Linné. 1758)- 7. 23 , 26, 27, 

:::o. 31. 50 

31 

::: 1 

io rhynchus dubius (Strom, 1765) - 7, 26. 30 

iorhynchus morio (Fabricius, 1781) - 30 

iorhynchus fuscipes (Olivier, 1807) - 7, 23 , 30, 

·a rhynchus hungaricus Germar, 1824 - 66 

·a rhynchus dacicus Daniel , 1898 - 7, 31 

·a rhynchus proximus Stierlin, 1861 - 7. 23 , 26. 

·a rhynchus (Dorymerus) deubeli Ganglbauer, 

6 - 26 

·a rhynchus (Dorymerus) millerianu s Reitter, 

13 - 43.* 

Otiorhynchus (Dorymerus) gemmatus (Scopoli), 
1763)-66, * 

Otiorhynchus (Dorymerus) schaumi Stierlin, 1861 

- 31. 50 

Otiorhynchus (Dorymerus) mehelyi Stierlin, 1895 

- 39 

Otiorhynchus (Dorymerus) austriacus (Fabricius, 
1801)-31 , 39.66 

Otiorhynchus (Dorymerus) kollari Gyllenhal , 1834 
- 7 

Otiorhynchus (Dorymerus} peneckianus Smrec
zynski. 1963 - 7. 23 , 26, 27. 31, * 
Otiorhynchus (Dorymerus) obsidianus Boheman, 

1843 - 7, 38, 39, 43 , 50. 56 

Otiorhynchus (Dorymerus) krattereri Boheman, 
1843-26 

Otiorhynchus (Arammichnus) orbicularis (Herbst. 
1795)- 14. 33 , 37 

Otiorhy nchu s (Arammichnus) tri sti s (Scopoli. 
1763)-17 

Otiorhynchus (Arammichnus) edentatus Seidlitz, 
1891 - 8 

Otiorhy nchus (Arammichnus) ligustici (Linné, 
1758) - 1. 8, 9. 17. 28, 37, 44, 64 

Otiorhynchus (Tournieria) fullo (Schrank, 1781 )-
13 , 51 

Otiorhynchus (Tournieria) ovatus (Linné, 1758)-
7. 8.33. 35 , 37, 39, 43.44, 48 

Otiorhy nchus (Tournieria) pauxillus Rosenhauer, 
1847 - 7. 23 , 27. 31. 50 

Stomodes gyros icollis Boheman, 1843 - 8 

Trachyphloeus angust isetu lus 1-lansen, 1915 - 37, 

* 
Trachyphloeus alternans Gy llenhal , 1834 - 2, 16 

Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 1817) - 23 , 36, 

61 , 63 

Trachyphloeus ari statu s (Gyl lenhal, 1827) - 36 

Omiamima hanaki (Frivaldszky, 1866) - 7, 30 



Omias rotundatus (Fabricius, 1792) - 2. 44 

Omias seminulum (Fabricius, 1792) - 3, 5, 8, 9. 
10. 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 33, 35, 37, 
41 , 44, 60, 61 , 62,63 , 64, 65 , 67 

Phyllobius pyri (Linné, 1758) - 2. 8, 17, 20. 36, 
38, 39, 42, 45 , 47, 51 , 63, 66 

Phyllobius longipilis Boheman. 1843 - 8, 28, 38. 
39, 44, * 

Phyllobius vespertinus (Fabricius. 1792)- 2. 8, 33. 
36, 37, 61.63 , 65 , * 
Phyllobius scutellaris Redtenbacher. 1849 - 3. 22. 
28, 37, 44. 45 

Phyllobius incanus GyllenhaL 1834 - 47 
Phyllobius seladonius Brullé, 1832 - 16. 17, 19, 
47, 49, * 

Phyllobius transsylvanicus Stierlin, 1894 - 23 , 26. 
31 , 50 . 

Phyllobius maculicornis Germar, 1824 - 8, 20, 38, 
39, 44. 45, 47, 50, 51 , 63 

Phyllobius (Nemoicus) oblongus (Linné, 1758) -
5, 8, 19, 27, 29, 33 , 38, 42, 45, 46, 47, 50, 61 , 63 , 
66 

Phyllobius (Parnemoicus) viridicollis (Fabricius, 
1792) - 26, 27 

Phyllobius (Udanellus) brevis GyllenhaL 1834 -
44,61 

Phyllobius (Subphyllobius) virideaeris (Laichar
ting, 1781) - 36, 63 

Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linné, 1758) -
8, 13, 19, 20, 23 , 27, 29, 36, 38. 39, 44, 45 

Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 
1834 - 1, 8, 14, 17, 22, 27, 32, 33, 39. 45, 50, 63 

Phyllobius (Metaphyllobius) calcaratus (Fabri
cius, 1792) - 5, 7, 8, 20, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 45, 50, 63 , 66 

BRACHYDERINAE 
Polydrusus tereticollis (De Geer, 1775) - 8, 27, 
29, 39 

Polydrusus fulvicorni s (Fabricius, 1792) - 7, 23 , 
50 

Polydrusus picus (Fabricius, 1792) - 8, 13 , 14, 16. 
17, 19, 29, 39, 44 

Polydrusus (Eustolus) confluens Stephens, 1831 -
39, 49 

Polydrusus (Eustolus) pilosus Gredler, 1866 - 7. 
43 

Polydrusus (Eustolus) cervinus (Linné, 1758) - 8, 
20. 36, 41, 44 

Polydrusus (Eudipnus) moll is (Strom. 1768) - 8, 
17. 19. 29, 39. 42. 45 , 47 

Polydrusus (Metallites) pallidus Gyllenhal , 1834 
- 1, 5, 7, 23. 24 , 2~ 31. 36, 3~44, 5~ * 

Polydrusus (Neodrosus) thalassinus GyllenhaL 
1834 - 47 

Polydrusus (Chlorodrosus) amoenus (Germar, 
1824)-23,30 

Polydrusus (Tylodrusus) impressifrons Gyllenhal, 
1834-47, * 

Polydrusus (Tylodrusus) tlavipes (De Geer. 1775) 
- 47 

Polydrusus (Tylodrusus) corruscus Germar, 1824 
- 3. 8, 13, 20, 22, 28, 33. 44, 47, 66 

Polydrusus (Tylodrusus) viridicinctus Gyllenhal, 
1834 - 16 

Polydrusus (Tylodrusus) pterygomalis Boheman, 
1840 - 20. 38, 39 

Brachysomus echinatus (Bonsdorft~ 1758) - 16 

Barynotus obscurus (Fabricius, 1775) - 1 

Pachyrhinus mustelá (Herbst, 1797) - 42 

Liophloeus tessulatus (Müller, 1776) - 9, 29, 37, 
44,47, 60 

Liophloeus (Liophloeodes) herbsti Gyllenhal, 1834 
- 27, 39, 45 , 47, ,63 

Liophloeus (Liophloeodes) lentus Germar, 1824 -
8, 63. 66 



Liophloeus (Liophloeodes) pupillatus Apfelbeck. 
1928 - 8, 39. 63 , * 
trophosoma melanogrammum (Forster. 1771) -
, 8. 1~2~35, 3~4~45.51 

ciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) - 8. 9, 16. 
24.27,31,38.39,45,47,50,63 

ciaphobus caesius (Hampe, 1870) - 54 

Eusomus ovulum Germar, 1824 - 1, 2, 3, 8, 9, 11 , 
13. 14, 16, 17. 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 
37, 39.44.46,47,49, 55, 60,61, 62,63,64.65. 
67 

SITONINAE 
itona languidus Gyllenhal, 1834 - 16, 51 , * 
itona callosus Gyllenhal, 1834 - 63, * 
itona striatellus Gyllenhal, 1834 - 39 

itona ambiguus Gyllenhal, 1834 - 37, 39. 61 

itona hispidulus (Fabricius, 1776) - 16. 24. 28, 
36. 37, 44, 47, 51, 57, 58, 62 

itona ononidis Sharp, 1860 - 3, 15, 16, 22, 24, 
-, 29, 33,37,44,47,55,59,60,61,63,65,67,* 

· ona puncticollis Stephens, 1831 - 8, 11 , 13, 44, 
i) 

· na longulus Gyllenhal, 1834 - 8, 11 , 13, 16, 
- - 25, 37, 46, 53, 54 

na suturalis Stephens, 1831 - 8, 24, 37. 38. 
. 42, 48, 49, 51, 60, 62, 63. 65, 67 

a cylindricollis (Fahraeus, 1840) - 2, 11, 18, 
, . 47. 61 

lepidus Gyllenhal, 1834 - 5, 8, 16, 19, 22. 
- 25, 33, 37, 39, 50, 51, 52, 53 

humeralis Stephens, 1831 - 3. 8, 11, 16. 
- 19, 24, 33, 37, 39, 44, 47, 50, 53 

waterhousei Walton, 1846- 8, 16, 19, 36, 
. 51 

inops Gyllenhal, 1832 - 5, 8, 11 , 18, 35, 
61, 62 

lineatus (Linné, 1758) - 2, 15, 16, 22, 27, 
- 33. 36, 37, 39, 42, 44, 46, 47, 51. 53, 60 

Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) - 1, 8, 1 1, 16. 
I~ 1~24. 25,28.2~31 . 33.36 . 37.3~44.47. 

48,49. 50. 51 . 52. 53. 5~61 . 62 . 67 

Sitona macularius (Marsham, 1802) - 50 

Mesagroicus obscurus Boheman, 1840 - 4 7 

T ANYMECINAE 
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) - 1, 2, 8, 9. 
14, 17, 22. 27, 33, 37, 44, 45. 46, 47. 48. 55. 61. 

Chlorophanus graminicola Schönherr. 1832 - 3. 
8, 22,24.27 

Chlorophanus viridis (Linné, 1758)- 3, 22, 27. 47 

LEPTOPINAE 
Tropiphorus micans Boheman, 1842 - 39 

Tropiphorus obtusus (Bonsdortl 1785) - 39 

CLEONINAE 
Cleonis pigra (Scopoli, 1763) - 8. 37. 44. 60 

Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) - 18 

Pseudocleonus cinereus (Schrank, 1781) - 8 

Lixus (Compsolixus) albomarginatus Boheman. 
1843 - 28 .• 

Lixus (Eulixus) iridis Olivier, 1807 - 47 

Lixus (Eulixus) subtilis Boheman. 1836 - 3 

Lixus (Lixochellus) filiformis (Fabricius, 1781) -
5, 8, 17, 27, 29, 37, 44. 47. 51. 65 

Lixus (Lixochellus) cardui Olivier, 1807 - 17, 20. 
22, 27.63 

Larinus (Larinomesius) obtusus Gyllenhal, 1836 -
9. 33. 39 

Larinus (Larinodontes) stumus (Schaller. 1783) -
5, 8, 13, 17, 18, 19, 27. 33, 37. 45. 60, 65 

Larinus (Larinodontus) turbina tus Gy llenhal, 1836 
- 5, 9, 13, 27. 39, 47. 50, 56, 63 

Larinus (Larinodontes) jaceae (Fabricius, 1775) -
5, 6. 8, 17. 19, 24, 29, 37, 44. 63 
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Larinus (Larinodontes) planus (Fabricius, 1792)-
5, 8, 9. 13, 19. 24, 27, 29, 37, 38, 39, 44, 47, 50, 
52. 56, 63 

Rhinocyllus conicus(Frölich, 1792) - 1, 3, 5, 19, 
22 . 24, 29. 44, 63 

HYPERINAE 
Alophus triguttatus (Fabricius, 1775) - 5, 7, 8, 9, 
13. 27. 37. 39, 44, 45 , 47,48, 59, 61,66 

Limobius borealis (Paykull , 1792)- 2, 13, 16, 24, 
25 , 29, 37. 55 , 63 

Donus comatus (Boheman, 1834) - 27, 50 

Donus palumbarius (Germar, 1821) - 23 

Donus velutinus (Boheman, 1842) - 27, 30, 50 

Donus ovalis (Boheman, 1842) - 7 

Donus oxalidis (Herbst, 1795) - 8, 24, 27, 30, 39, 
42. 47 

Hypera denominanda (Capiomont, 1868) - 37 

Hypera adspersa (Fabricius, 1792)- 5, 47 

1-iypera zoilus (Scopoli , 1763) - 8, 44, 45 

Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) - 5, 8, 9, 16, 
47. 51 

Hypera rumici s (Linné, 1758) - 3. 5, 8, 21 , 47, 53 

Hypera viciae (Gyllenhal, 1813) - 15 

Hypera postica (Gyllenhal, 1813)- 2, 8. 9, 11 , 36, 
44.46, 62 

1-iypera meles (Fabricius, 1792) - 2, 8, 11 , 25 , 36, 
49, 58, 61 

Hypera suspiciosa (Herbst, 1795) - 8, 9, 24, 35, 
44, 45 . 53.61 

Hypera plantaginis (De Geer, 1775) - 28, 36, 44 

Hypera arator (Linné, 1758) - 36, 45, 51 

1-iypera diversipunctata (Schrank, 1798) - 45 , 47 

Hypera fornicata (Penecke, 1928) - 59, * 

HYLOBIINAE 
Lepyrus capucinus (Schaller, 1783)- 8, 37, 42, 45 

Lepyrus palustris (Scopoli , 1763) - 3, 27, 37, 61 

Liparus glabrirostris Küster, 1849 - 4, 5, 33, 47, 
66 

Hylobius piceus (De Geer, 1775) - 50 

Hylobitelus abietis (Linné, 1758) - 7, 30, 35. 36 

Plinthus tischeri Germar, 1824 - 31 

Leiosoma oblongulum Boheman, 1842 - 39, 43 

Leiosoma cribrum (Gyllenhal, 1834)- 43 

RHYNOCHOPHORINAE 
Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777) - 8, 
17 

Sitophilus oryzae (Linné, 1763) - 68 

MAGDALINAE 
Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837) - 8, * 
Magdalis nitida (Gyllenhal, 1827) - 27, 45 

Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797) - 36 

Magdalis (Edo) ruficornis (Linné, 1758) - 8, 39 

Magdalis (Edo) nitidipennis (Boheman, 1843) -
39, * 

Magdalis (Neopanus) cerasi (Linné, 1758) - 16, 
49, 60 

Magdalis (Odontomagdalis) carbonaria (Linné, 
1758)- 8, 47 

Magdalis (Odontomagdalis) armigera (Fourcroy, 
1785)- 44, 45 , 47 

ACICNEMIDINAE 
Trachodes hispidus (Linné, 1758) - 3 1, 39 

CRYPTORHYNCHINAE 
Cryptorhynchus lapathi (Linné, 1758) - 8 

Echinodera (Ruteria) hypocrita Boheman, 183 7 -
21 

Acalles camelus (Fabricius, 1792) - 21 

Acalles echinatus (Germar, 1824) - 21 , 39 

Acalles suturatus Dieckmann, 1982 - 21 , * 
Acalles validus Hampe, 1864 - 16 



CEUTORHYNCHINAE 
Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784) - 3, 22, 27, 
39, 52 

Rhinoncus castor (Fabricius, 1792) - 15, 36, 51 

Rh inoncus inconspectus (Herbst, 1795) - 3 

Rhinoncus pericarpius (Linné, 1758) - 3, 5, 9, 16, 
25, 32,37, 39, 42, 44,47,49, 63 

Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) - 2, 5, 
5, 33, 36, 44, 47, 51 

Pelenomus canaliculatus (Fahraeus, 1843) - 8, 4 7 

Pelenomus comari (Herbst, 1795) - 36 

Rutidosoma (Scleropteridius) fallax (Otto, 1897) 
-3 1, 32,43 

leropterus serratus (Germar, 1824)- 27, 38, 39, 

Amalus scorti llum (Herbst, 1795) - 51 , 62 

Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794) - 36, 49 

Glocianus distinctus (Ch. Brisout, 1870) - 47, 48 

Glocianus moelleri (Thomson .. 1868) - 4 7 

Glocianus punctiger (Gyllenhal, 1837)- 2, 11 , 22, 
- . 25, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 51, 55, 58, 61 , 63, 

osirus terminatus (Herbst, 1795) - 16 

ocarus cardui (Herbst. 1784) - 11 

diuchus topiarius (Germar. 1824) - 67 

thelcus pollinarius (Forster. 1771) - 3, 22 

plontus litura (Fabricius, 1775) - 3, 5. 27, 

plontus trimaculatus (Fabricius, 1775) - 3, 
: __ . 33, 37, 44, 47 

iastes lamii (Fabricius, 1792) - 45 

JUS quadrimaculatus (Linné, 1758) - 1, 3, 5, 
- 14, 16, 17, 19, 22, 23 , 24, 25, 27, 28, 32, 33, 

- , . 39, 41 , 42, 44, 45 , 47, 50, 51 , 55, 63 , 64, 

ychus angulosus (Boheman, 1845) - 17, 33, 

Datonychus melanostictus (Marsham, 1802)- 39, 
45 , 47, 61 

Mogulones geographicus (Goeze, 1777) - 8, 29, 
46 

Mogulones abbreviatulus (Fabricius, 1792) - 28, 
44, 47,48 

Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813)- 33, 
36,37,42,47, 49,51 , 63 

Mogulones ·curvistriatus (Schultze, 1897) - 39* 

Mogulones pallidicornis (H. Brisout, 1860) - 39 

Mogulones symphyti (Bede!, 1885) - 12, 33, 4 7 

Thamiocolus signatus (Gyllenhal, 1837) - 44 

Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837) - 33, 
47,63 

Microplontus triangulum (Boheman, 1845) - 4 7 

Microplontus figuratus (Gyllenhal, 1837) - 33, 61 

Trichosirocalus barnevillei (Grenier, 1866) - 45 , * 

Trichosirocalus horridus (Panzet, 1801) - 5, 22, 
29, 33 

Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) - 3, 
8,9, 23 , 33,36, 37, 39, 44, 45, 47,51,62, 63,65, 
67 

Zacladus geranii (Paykull , 1800) - 2, 5, 8, 13, 16, 
25 , 29,37,~7, 53, 54, 55,60,61 , 66 

Coeliodes siculus Schultze, 1901 - 16 

Coeliodes dryados (Gmelin, 1790) - 13, 38 

Ceutorhynchus barbareae Suffrian, 1847 - 65 

Ceutorhynchus ignitus (Germar, 1824) - 60 _ 

Ceutorhynchus vindobonensis Dieckmann, 1966 
- 37, * 
Ceutorhynchus similis Ch. Brisout, 1869 - 54 

Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) -
2,3,5, 8, 13, 16, 25,33,37, 39,45,60, 61,62,63 , 
65,67 

Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837 - 14, 15, 33, 
47 

Ceutorhynchus sophiae (Steven, 1829) - 1, 11, 17 

67 



Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802) - 21. 
27, 44. 60 

Ceutorhynchus gallorhenanus Solari, 1949 - 37. 
39, 47, 48. 62, • 

Ceutorhynchus roberti Gyllenhal. 1837 - 42. 45. 
47.63 

Ceutorhynchus puncticollis Boheman. 1845 - 36 

Ceutorhynchus pleurostigma (Marsham. 1802) -
36, 47, 48, 54. 63 

Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull. 1800)- 3. 16. 
47 

Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) - 3. 15, 
16, 19, 33, 36, 37, 45, 47, 63 

Ceutorhynchus hampei (Ch. Brisout, 1869)-46 

Ceutorhynchus contractus ( Marsham 1802) - 15, 
36. 39 

Ceutorhynchus napi Gyllenhal. 1837 - 5. • 

Ceutorhynchus floralis (Paykull, 1792) - 2, 3, 5, 
8. 11 , 15, 16, 17. 18, 22, 24, 27, 32, 33, 36. 37, 39, 
41 , 42, 44, 45, 47, 51 , 55 61 62, 65 

Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824- 24, 65. 
• 

ITHYPORINAE 
Orobitis nigrinus Reitter 1885 - 36. • 

Orobitis cyaneus (Linné. 1758) - 39 

ZYGOPINAE 
Coryssomerus capucinus (Beck. 1817) - 19, 36. 
44, 61 

BARINAE 
Limnobaris talbum (Linné. 1758)- 8, 27, 38. 45 

Limnobaris dolorosa (Goeze.. 1777) - 50 

Baris artemisiae (Herhst, 1795)- 11 , 29, 37. 44, 
47, 61 

CURCULIONINAE 
Curculio (Balanobius) crux (Fabricius, 1776) - 12, 
37, 47 
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Curculio (Balanobius) pynrlilcJwreras (Marsham, 
1802)- 36. 47 

Curculio (Balanobius) salicirvID.lll!ls; (Paykull, 1792) 
- 8, 27. 37 

Curculio glandium Marsham. llID2 - 22, 44, 45, 
52 

Curculio nucum Linné, 1 758\ -11,. 13 

Curculio venosus (Gravenhmsl!,, E807) - 40 

ACAL YPTINAE 
Acalyptus carpini (Herbst, EB5))- 47 

ANTHONOMINAE 
Brachonyx pineti (Paykull, l'M))- 44, * 
Bradybatus_ kellneri (Bach. DtiAI) - 29, 42 

Anlhonomus (Paranthonomus;)J ~llocola (Herbst, 
1795)-36.37.42.44 

Anlhonomus rubi (Herbst, 179ö)- 8, 13. 27, 33, 
36, 39. 51. 54 

Anthonomus pomorum (Linné', F,758)- 8, 19, 28, 
36, 42, 44.45, 60 

Anlhonomus ulmi (De Geer, li775) - 45 

Anlhonomus piri Kollar, 1837 - 47 

Anthonomus pedicularius (Linné, 1758) - 42 

TYCHllNAE 
Ellescus scanicus (Paykull, 1,792) - 2 

Tychius squamulatus Gyllenhal, 1836 - 3 7 

Tychius caldarai Dieckmann, 1986 - 5, * 
Tychius stephensi Schönherr, 1836 - 5, 16, 17, 18, 
25, 39. 47. ?O, 51 

Tychiusjunceus (Reich, 1797) - 46 

Tychius picirostris (Fabricius, 1787)- 8, 9, 13, 16, 
17. 19. 22, 24, 33. 36. 37, 47, 51, 61 , 62. 65 

Tychius medicaginis Ch. Brisout, 1862) - 8. 54, * 
Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) - 3. 8, 24, 25. 
27, 36, 37.44, 48, 60, 61,62,65 

Sibinia primita (Herbst, 1795) - 50 



ERIRHINAE 
Pseudostyphlus pi,fomus (Gyllenhal, 1836) - 60, 

Grypus equiseti ((f'amricius, 1775) - 8, 47 

otaris granulip>.OO'lilSi Toumier, 1874 - 36, 44, * 
otaris (Erycus~ acnidulus (Linné, 1758) - 5, 24. 

- . 32.44.47, fülJ, 67 

, 'otaris (Erycusl) <ateffimus (Hampe, 1850) - 7 

Dorytomus suratl!ls \(Gyllenhal, 1836) - 2, 60 

Dorytomus schoen'herri Faust, 1882 - 16: 37 

Dorytomus dejeani Faust, 1882 - 8, 44 

Dorytomus tremulae (Paykull , 1800)- 39, 47 

Dorytomus filirostris (Gyllenhal, 1836) - 24, 39, 
. 62 

Dorytomus longimanus (Forster, 1771)-2, 18. 39 

Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781) - 37, 50 

Dorytomus (Olamus) majalis (PaykulL 1800)- 8 

Dorytomus (Olamus) melanophthalmus (Paykull , 
- 92) - 8, 47, 50 

SMICRONYCHINAE 
icronyx coecus (Reich, 1797) - 47 

i ronyxjungermanniae (Reich, 1797)-13. 39, 
:1 

BAGOINAE 
_ous (Abagous) glabrirostris (Herbst, 1795) -

TANYSPHYRINAE 
) sphyrus lemnae (Paykull, 179'1.) - 36. 4 7 

ANOPLINAE 
lus plantaris (Naezen. 1794) - 36 

lus roboris Suffrian, 1840 - 32, 39, 42 

RHYNCHAENINAE 
_ n haenus (Euthoron) fagi (Linné, 1758) - 8, 

- - ~1. 36. 38, 39, 45, 47. 49. 50, 51 

Rhynchaenus(Threcticus)testaceus(Müller, 1776) 
- 32 

Rhynchaenus (lsochnus) foliorum (Müller, 1776) 
- 27, 63 

Rhynchacm,1s (lsochnus) populicola (Silfverberg, 
1977)- 3, 8, 12, 16, 22. 21, 24, 31, 33, 35, 36, 37, 
39.45.46,47,60, 61,62,63,66 

Rhynchaenus (lsochnus) angustifrons (West, 1916) 
- 36. 39 * 
Rhynchaenus (Pseudorchestes) pratensis (Germar, 
1821)- 36 

Rhynchaenus (Tachyerges) salicis (Linné, 1758)-
39. 42, 57 

Rhynchaenus (Tachycrgcs) stigma ( Gcrmar, 1821) 
- 12, 38, 50 

Rhynchacnus (Tachyerges) dccoratus (Gcrmar, 
1821)- 7, 42, 50 

Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802) - 16 * 
Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) - 36 

GYMNETRINAE 
Mecinus collaris Germar, 1821 - 8 ' 

Mecinus pyraster (Herbst, 1795)- 2, 9, 14, 36, 47, 
48, 49, 51, 63 

Miarus campanulae (Linné, 1767) - 2, 21, 27. 36, 
39. 44, 47. 50. 51.61 . 66 

Gymnctron mclanarium (Gcrmar. 1821) - 38 

Gymnetron labile (Herbst, 1795) - 36, 47, 54 

Gymnetron veronicae (Germar, 1821)-45, 47, 50, 
51 

Gymnctron beccabungac (Linné, 1761) - 24 

Gymnctron fürcatum Desbrochers dcs Loges, 1893 
- 51 * 
Gymnetron rostcllum (Herbst, 1795) - 46 

Gymnetron (Rhinusa) antirrhini (Paykull , 1800) -
8 

Gymnetron (Rhinusa) bipustulatum (Rossi, 1794) 
- 8, 39. 51 . 
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Gymnetron (Rhinusa) tetrum (Fabricius, 1792) -
3, 67' 

Gymnetron (Rhinusa) netum (Germar, 18,21) - 8 

CIONINAE 
Cionus alauda (Herbst, 1784) - 39, 50 

Cionus scrophulariae (Linné, 1758) - 3, 5, 45, 50 

Cionus tuberculosus (Scopoli , 1763) - 5, 8, 27, 
36, 37, 39, 50 

Cionus thapsus (Fabricius, 1792) - 13, 50 

Cionus montanus Wingelmüller, 1914 - 29 * 
Cionus clairvillei Boheman, 1838 - 29, * 
Cionus nigritarsis Reitter, 1904 - 5, * 

SCOLYTIDAE 

HYLESININAE 
Hylastes cunicularius Erichson, 1836 - 26, 62 

Hylurgops glabratus (Zetterstedt, 1828) - 26 

Phloeotribus spinulosus (Rey & Eichhoff, 1883) -
50 

Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825) - 39 

SCOLYTINAE 
Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837) - 27 

Dryocoetes hectographus Reitter, 1913 - 26, * 

A kutatást támogatta a Magyar Természet
tudományi Múzeum (Budapest) és az Országos 
Tudományos Kutatási Alap (OTKA 1/3 3179). 

Irodalom: 

Kovászna megye monográfiája - 1969 (Sepsiszentgyörgy) 

2. Judetele patriei - Covasna - Monografie - 1980 (Bucure~ti) 

3. Kovács S.ándor-- A Bodoki-hegység bükkösei -ALUTA 1976-

77 (Sepsiszentgyörgy) 

4. Kovács Sándor - A Bodoki-hegység flórája és vegetációja -

ALUTA 1984 (Sepsiszentb'YÖrb'Y) 

5. Kónya Ádám , Kovács Sándor - A Rétyi Nyír és környéke -
1970 (Sepsiszentgyörgy) 
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6. Dr. Kovács Sándor - Rezerva tii si monumente ale naturii din 
judetul Covasna. ALUT A 1984 (Sepsiszentgyörgy) 

7. Endrödi Sebő- Fauna Hungariae- 1959-1971 (Budapest) 

8. Endr<2 l 9>di Seb<2 l 9> - Bestimmungstabelle der Otion-hyn

chus-Arten des Karpaten-beckens - 1961 (Brno) 

9. Dieckmann, L. - Beitr< l32>ge zur lnsectenfauna der DDR -
1972-1988 (Berlin) 

10. Györffy Jen<219> - Fauna Hungariae - 1956 (Budapest) 

11 . Cmoluch, Z. - Klucze do oznaczania owadów Polski - 1989 
(Warszawa) 

12 . Smereczynski, S. - Klucze do oznaczania owadów Polski -
1965-1976 (Warszawa) 

13 . Karl Petri - Siebenbürgens K < l 32>ferfauna - 1912 (Hen-nann

stadt) 

14 . Lohse, G.A. Lucht, W.H. - Die K< l32>fer Mitteleuropas -
1994 (Krefeld) 

Contribufii la cunoa~terea 
Curculionoidelor (Coleoptera) 
din judeful Covasna 
(Rezumat) 

Superfamilia Curculionoidea face parte din 
marele ordin al Coleopterelor. Cuprinde aproxima
tiv 40.000 de specii. in Bazinul Carpatic se cunosc 
circa 1600 de specii, incadrate in ~apte familii. 
Majoritatea speciilor apartin familiei Curculioni
dae. in jude\ul Covasna traiesc aproximativ 600 
de specii , Materialul la care se refera prezenta lu
crare, insumeaza 6000 exemplare, din care au fost 
identificate 375 de specii. Dintre acestea 51 % suni 
de larga raspiindire, prezente in intregul Palearc
tic, 28% sunt cunoscute in intreaga Europa, 14% 
numai in E;uropa Centrala, 4% (14 specii) in 
Bazinul Carpatic, iar 3% ( 10 specii) numai in Tran
silvania. 

Data Concerning 
Curculionoidea (Coleoptera) of 
the Covasna County (Romania) 
(Abstract) 

The superfamily Curculionoidea, belon
ging to the order Coleoptera, includes about 40,000 
species, ln the Carpathian Basin nearly 1600 spe
cies are known, ranging into 7 families. The major 



part of the species belongs to the family 
Curculionoidae. About 600 curculionoid species 
occur in Covasna county. The authors have col-

ted 6000 specimens belonging to ~75 species. 
- 1 % of these species are distributed in the 
Palearctic Region, 28% in Europe, 14% in Cen

Europe, 4% (14 species) occur only in the 
ath ian Basin, and 3% ( 10 species) only in 

Transylvania. 
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Contributii la cunoa~terea 
Coleopterelor din Transilvania 
(Románia) pe haza colectarilor 
din ultimii ani 

Cele mai multe date despre fauna coleop
rerelor din zona transilvaná a Romiiniei se regá
sesc ln lucrárile de sintezá ale lui Kuthy ( 1897) ~i 
Pecri (1912 ~i 1925, 1926). De atunci au fost publi-

e comunicári scurte doar despre unele familii ~i 

0 enuri de coleoptere, lucrári care prelucreazá datele 
colectárilor mai vechi, sau revizuiesc unele specii 
sau grupe de specii. Majoritatea acestor lucrári au 
ost scrise ln prirria jumátate a secolului. Dintre 

lucrárile apárute recent , putem evidentia 
ublicatiile lui P. Lie, ln care autorul se ocupá de 
auna de Carabidae din Banat ~i Transilvania ~i 
escrie noi taxoane de subspecii, respectiv face 
noscute datele propriilor colectári. 0 descriere 

ine foqdatá ~i detaliatá a ráspándirii subfamiliei 
Alticinae (Chrysomelidae) ln Románia, putem gási 
in lucrarea lui Gruev, Merkl ~i Víg (1993), care 

rezintá datele colectárilor mai vechi ~i bibliogra
fia utilizatá. Multe date lega:te de ráspandirea co
eopterelor sunt enumerate ln fascicolele apárute 

din Fauna Ungariei (ex.Kaszab, 1962). 
ln prezenta lucrare dorim sá prezentám 

aterialul prelucrat al colectárilor mai recente 
{1967-1994). ln enumerarea celor 617 specii ~i 

bspecii figureazá reprezentantii urmátoarelor 
il ii de coleoptere: Carabidae, Silphidae, Sta

ylinidae, Histeridae, Scaphidiidae, Sphaeritidae, 
Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Malachiidae, 
. lelyridae, Cleridae, Lagriidae, Alleculidae, Ser-

ropalpidae, Meliodae, Anthicidae, Pyrochroidae, 
Oedemeridae, Lucanidae, Geotrupidae, Scarabaei
dae, Melolonthidae, Cerambycidae ~i Chrysome
lidae. 

Determinarea speciilor familiei Staphyli
nidae, respectiv a speciilor din seria de familii 
Lamellicomia a fost efectuatá de László Ádám, iar 
cea a taxoanelor din seria de familii Malocoder
mata ~i Diversicornia, de Dezső Szalóki. Ciiteva 
exemplare de carabidae au intrat ln catalogul speci
ilor pe baza determinárilor efectuate de ·lmre Re
tezár. Pentru determinarea speciilor, dorim ;~á 
aducem multumiri ~i pe aceastá cale cercetátorilor 
susmentionati. 

Determinarea reprezentantilor celorlalte 
famil\i a fost efectuatá de autori, astfel : Carabidae 
de Győző S~él, Silphidae, Histeridae,Scaphidiidae, 
Sphaeritidae, Lucanidae, Geotrupidae, Scarabaei
dae, Cerambycidae si Chrysomelidae de István 
Rozner. 

Enumerarea speciilor s-a tacut pe grupuri 
de famil ii . Genurile din cadrul familiilor urmáresc 
ord'inea sistematicá, iar speciile ln cadrul unui gen 
cea alfabeticá. La ortografia denumirii speciilor 
ne-am bazat pe vol.14. al lucrárii Die Kafer Mitte
leuropas (Lucht, 1897). Pentru diminuarea volu
mului lucrárii, dupá denumirea speciilor am trecut 
doar numerele de identificare ale locuri lor de colec
tare (sau ale altor date). ln lista locurilor de colec
tare apar prescurtate ~i numele colectionarilor. 
Aceastá lista este ln fata celei de specii ~i cuprinde 
pe judete locurile de ·colectare marcate cu denu
mirea ln limbile romaná ~i maghiará a localitátilor. 
Ne-am stráduit sá cuprindem toate datele marcate 
pe etichetele de colectare, deci ln multe locuri se 
regásesc altitudinea de colectare, modul de colec
tare, ~i ln u~ele cazuri ~i asociatia de plante. 

Observatii despre specii, ln parte, au fost 
tacute doar ln cazul endemismelor carpatice, res
pectiv al speciilor noi ln fauna Transilvaniei. 

Majoritatea datelor provin din colectárile 
efectuate ln ultimii cinci ani, exemplarele au fost 
colectate ln etajul molidului, ln Carpatii Transil
vaniei, lntre 700 ~i 1300 m. Detinem multe date 
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din etajul gorunului, fagului ~i carpinului, dintre 
300 ~i 700 m, dar mult mai putine de pe ~es . 

Prescurtirile numelor colecfionarilor 

ÁL =Ádám, László 

DR = Dankovics, Róbert 

HE =Hámori, Edit 

KI =Kocs, Irén 

LGy = Ladár, György 

MZ =Mészáros, Zoltán 

PA = Podlussány, Attila 

RI = Rozner, István 

Riné = Rozner, Istvánné 

SzD =Szalóki, Dezső 

SzGy = Szél, Győző 

VK =Vig, Károly 

ZL =Zombori, Lajos 

Lista locurilor de colectare 

JUDETUL ARAD 
1. Odvo~ (Odvas), 30.IV.1992. , PA ~i RI 

2. Simand (Simánd), 30.IV.1992., PA, RI ~i SzGy 

JUDETUL BIHOR 
3. Mtii Bihorului,Valea paraului Alcu (Bihar-hegy
ség, Alcu-patak völgye), 800m, 11.X. 1980., DA 
~i VK 

4. Mtii Bihorului, Stana de Vale (Bihar-hegység, 
Biharfüred) , 1300 m, 16.VIl.1983 , MZ 

5. Mtii Bihorului, Garda de Sus (Bihar-hegység, 
. Felsőgirda), 1200m, 7.VII .1985., PA 

6. Mtii Bihorului (Bihar-hegység, Jád-völgy), 
17.VIJ.1983 ., MZ 

7. Mtii Bihorului (Bihar-hegység, Pádis-fennsík), 
7.X.1990. , VK 

JUDETUL BRASOV 
8. Mtii Ciuca~, Bratocea (Csukás-hegység, Ósán
ci-hágó) 1272 m, 27.V.1992., PA 

9. Mtii Ciuca~, Muntele Ro~u (Csukás-hegység) 
1260m, 27.V.1992, PA 

10. Mtii Flígarasului(Fogarasi-havasok, Törcsvári
hágó ), 9.VIl.1985., KI ~i PA 

11. Mtii Per~ani (Persányi-hegység, Bogáti-erdő), 

700 m, 24.VI. 1994., PA ~i RI 
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12. Bune~ti (Szászbuda), 600 m, 23.Vl.1994., PA 
~i RI 

JUDETUL ALBA 
13. M\ii Gilaului, Racatau (Gyalui-havasok, 
Rakató), 6.VI.1991.,LGy 

14. Mtii Gilaului , Raclítau (Gyalui-havas(}k, 
Rakató ), 6-8. VI.1991 ., LGy 

15. Mtii Gilaului , Racatlíu (Gyalui-havasok, 
Rakató), 800 m, kőforgatás, 4.Vlll.1991. , LGy, PA 
~i SzGy 

16. Mtii Cugir, Sugag (Kudzsiri-havasok, Sugág), 
750 m, 20.VII.1993 ., PA ~i RI 

17. M\ii Cugi r,Tlírtaria (Kudzsiri-havasok, Tar
tarau), 1300-1600 m, fenyves, 18.VII.1993., PA, 
RI ~i SzGy 

18. M\ii Cugir,Tlíu Bistra (Kudzsiri-havasok,Tau
tó ), 800 m, plí~une ~i carpino-fagetum , 

. 19.VIl.1993.,PA, RI ~i SzGy 

19. Ormeni~ (Marosörményes), 150 m, 13. VII. 
1993., PA ~i RI 

JUDETUL HARGHIT A 
20. Mtii Ciomatul Mare, Baile Tu~nad (Nagy 
Csomád-hegység, Tusnádfürdő), l 3.VI.1992 ., KI 

21. Mtii Ciomatul Mare, Baile Tu~nad (Nagy 
Csomád-hegység, Tusnádfürdő), capcanlí de sol, 
4.VII.1992. , KI 

22. Mtii Ciomatul Mare, Baile Tu~nad (Nagy 
Csomád-hegység, Tusnádfürdő), capcanlí de sol, 
17.VIl.1992. , KI 

23. Mtii Ciomatul Mare, Blíile Tu~nad (Nagy 
Csomád-hegység, Tusnádfürdő), capcanlí de sol, 
19.Vlll.1992., KI ~i PA 

24. Mtii Ciomatul Mare, Baile Tu~nad (Nagy 
Csomád-hegység, Tusnádfürdő), 1200 m, molidi~, 

3.Vl.1993. , KI, PA ~i RI 

25. Mtii Ciomatul Mare, Baile Tu~nad, Lacul 
Sf.Ana(Nagy Csomád-hegység,Tusnádfürdő, 
Szent Anna-tó), 8.VII .1985., KI ~i PA 



. 1tii Ciomatul Mare, Baile Tu~nad, Lacul 
: Ana(Nagy Csomád-hegység,Tusnádfürdő, 

nna-tó ), 27. YI.1994. , KI, PA ~i RI 

• 4tii Gurghiului,Topli\a, Zencani (Görgényi
k Maroshévíz, Zsákhegy), 700m, marginea 

ului , 6. VIII.1991., PA 

.\iltii Gurghiului,Topli\a, Zencani (Görgényi
sok, Maroshévíz, Zsák-hegy) , 700 m, 

1ll.199I ., LGy, PA ~i SzGy 

. Mfii Gurghiului, Praid, Yalea raului Tarnava 
· (Görgényi-havasok, Parajd, Kis-Küküllő 

28-29.VI.1994., PA ~i RI 

.\iltii Giurgeului, Valea Bicazului (Gyergyói
;asok, Békás-szoros), 26. VI.1994., PA ~i RI 

.\4 ti i Giurgeului, Borsec (Gyergyói-havasok, 
ék), 1000 m, ciuruire, 14.Vll.J985 ., PA 

Mti i Giurgeului, Borsec (Gyergyói-havasok, 
ék), 1 OOO m, colectare directa, 7.Ylll.1991. , 

i zGy 

M1i i Giurgeului (Gyergyói-havasok, Bucsin
-). I280 m, 28.Yl.I994 ., PA ~i RI 

:: . 11 \ii Giurgeului, Gheorgheni (Gyergyói-hava
Gyergyószentmikiós, Hegyes-havas), I OOO m, 

- 11 1.1991., LGy, PA~i SzGy 

- · . tii Giurgeului, Lacul Ro~u (Gyergyói-hava-
- Gyilkos-tó), 1000 m, 15.Vl.J972.YI., PA . 

- . Mt ii Giurgeului, Lac~I Ro~u (Gyergyói-hava-
so ·. Gyilkos-tó), I OOO m, ciuruire, 13-
1. II.I985 .VII.,PA 

3 . M\ii Harghita, I3 .Yl.l993 ., KI 

. Mti i Harghita, Sancraieni (Hargita-hegység, 
C íkszentkirály , Borsáros), capcana de sol, 
- 6. Y. I 992., KI 

39. M\ ii Harghita, Miercurea Ciuc (Hargita-hegy
ség. Csíkszereda), VIII.1992. , KI 

. Mti i Harghita, Miercurea Ciuc (Hargita-hegy
ség, Csíkszereda) , 800 m, molidi~, 3.Yl. I 993. , KI , 

PA ~i RI 

.t I. Mti i Harghita, Harghita Bai (Hargita-hegység, 
Harg itafürdő). 1300 m, 7.VllI.1991., PA 

42. M\ii Harghita, Harghita Bai (Hargita-hegység, 
Hargitafürdő), I 300 m, I 5.YIII. I 992 .. KI ~ i PA 

43. M\ii Harghita, Harghita Bai (Hargita-hegység. 
Hargitafürdő) , I300 m, capcana de sol. 
19.VIII.1992., PA 

44. Mtii Harghita, Harghita Bai (Hargita-hegység, 
Hargitafürdő) , 1300 m, capcana de sol. 
26.YllI.1992. , KI 

45 . Mtii Harghita, Harghita Bai (Hargita-hegység, 
Hargitafürdö), I 300 m, 27-30.YllI. I 992 .Ylll. , KI 

~iPA 

46. M\ii Harghita, Harghita Bai (Hargita-hegység 
Hargitafürdő), 1300 m, 25 .YI.1994., KI , PA ~i RI 

47. M\ii Harghita, Perla Harghitei (Hargita-hegy
ség, Hargita-gyöngye), 25.YI.1994., PA ~i RI 

48. M\ii Harghita, Izvoare (Hargita-hegység, Ivó), 
1 OOO m, 25. Vll.1983. , SzD 

49. M\ii Harghita, Baile Chirui (Hargita-hegység. 
Kérulyfürdő, Tolvajos-patak völgye). 26. Y.1992 .. 
PA 

50. M\ii Harghita. Baile Chirui (Hargita-hegység. 
Kéruly fürdő, Tolvajos-patak völgye).30. Y.1992 .. 
PA 

51 . Mtii Harghita, Baile Chirui (Hargita-hegység, 
Kérulyfürdő , Tolvajos-patak völgye) , 

28 .YllI.1992 ., KI ~i PA 

52. M\ii Harghita, Baile Chirui (Hargita-hegység. 
Kérulyfürdő, Tolvajos-patak völgye), 25.Vl.1994 .. 

PA~iRI 

53. M\ii Gurghiului , Liban (Görgény i-havasok. 
Libánfalva , Libántető), 26.YI. I 994 .. PA ~i RI 

54. Mtii Harghita ( Madarasi-Hargita) . 1600 
m, IO.IX. I986. , KI ~i PA 

55 . Baile Homorod (Homoródfürdő), 26.Yl.1994. , 
RI 

56. Mujna (Székelymuzsna). caQcana de sol. VI
VIII.1992. , KI 

57. Mujna (Székelymuzsna), 4.X. I 992. KI 

58. Mujna (Székelymuzsna). 9.Y. I 993. , KI ~i PA 
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JUDETUL HUNEDOARA 
59. Balomir (Balomir), 30.IV. I 992., PA ~i RI 

60. Deva (Déva), 300 m, pa~une, gorunete, colec
tare cu fileul entomologic ~i directa, l.VI.I 993 ., 
RI ~i ZL 

61. M\ii Metaliferi, Sa.li~tioara (Erdélyi Érchegy
ség). 250 m, colectare cu fileul entomo
logic,3 1.V. 1993 ., PA ~i RI 

62. Mtii Metaliferi , Sali~tioara (Erdélyi Érchegy
ség. Szelistyora), 300-400 m, carpinete,colectare 
directa, 19.V II.1993 ., SzGy 

63. M\ii Metaliferi , Sáli~tioara (Erdélyi Érchegy
ség , Szelistyora) , 250 m, gorunete, fünat , 
20.YII.1993. , PA, RI ~i SzGy 

64. Le~nic (Lesnyek), 3.V. I 992. , PA ~i RI 

JUDETUL CLUJ 
65. M\ii Bihorului , Rogojel (Bihar-hegység, Ha
vasrogoz, Vlegyásza-hegység , 1600 m, 
4 Vlll.1985 , Rl ~i Riné 

66. M\ii Bihorului , Sacuieu (Bihar-hegység, 
Székelyjó), 600 m, 5.Vlll.1985., RI ~i Riné 

67. Dej (Dés, Bakó-kereszt), 29.V.1991. , LGy 

68. Dej (Dés, Gyártelep-erdő), 400 m, gorunete, 
colectare directa, 5.YIIl.1991. , LGy, PA ~i SzGy 

69. Dej (Dés, Hidegkút), 24.V.1991., LGy 

70. Dej (Dés, Kereszt-erdő), 29.V.1991., LGy 

71. Dej (Dés, Királyárka), 29.Y. 1991., LGy 

72. Dej (Dés , Tisztási-erdő), 1.VI.1991., LGy 

73. Rázbuneni (Radákszinye), 30.V.1991., LGy 

JUDETUL COVASNA 
74. Mtii Baraolt, Viilcele (Baróti-hegység, Előpa
tak), 21.VIIl.1992 ., PA 

75. M\ii Baraolt, Viilcele (Baróti-hegység, Elöpa
tak) , carpinetqi fiinea\á,5.VI.1993. , PA ~i RI 

76. M\ii Baraolt, Yiilcele (Baróti-hegység, Előpa
tak) , gorunete, 23.VI.1994., PA ~i RI 

76 

77. M\ii Baraolt, Aita Medie (Baróti-hegység, 
Középajta), 650 m, gorunete ~i p~une,5.VI.1993., 

PA~iRI 

78. Mtii Bl_lraolt, Ozunca Bai (Baróti-hegység, 
Uzonkafürdő), 550 m, 3.V.1992. , SzGy 

79. M\ii Baraolt, Ozunca Bai (Baróti-hegység, 
Uzonkafürdő), 900 m, 3.V.1992., PA ~i RI 

80. M\ii Baraolt, Ozunca Bai (Baróti-hegység, 
Uzonkafürdő), 900 m, p~une, 5.VI.1993 ., KI, PA 
~i RI 

81. Mtii Bodoc, Baile Bálványos (Bodoki-hegy
ség, Bálványosfürdő), 800 m, pa~une ~i molidi~, 
3.VI.1993. , KI, PA ~i RJ 

82. M\ii Bodoc, Baile Bálványos (Bodoki-hegy
ség, Bálványosfürdö), 800 m, p~une, 27.VI.1994., 
KI, PA ~i RI 

83. M\ii Bodoc, Moaqa (Bodoki-hegység, 
Maksa,Tekerő-patak völgye), 650 m, 2.V.1992 ., 
PA, RI ~i SzGy 

84. M\ii Bodoc, Malna~ (Bodoki-hegység, Mál
nás), 28.VI.1994 1994, PA ~i RI 

85. M\ii Bodoc, Padureni (Bodoki-hegység, Sep
sibesenyő, Tekerő-patak völgye), 2.V.1992., KI 

. 86. M\ii Bodoc, Bixad (Bodoki-hegység, Sepsi
bükszád, 600 m, fügete ~i fiinea\a, 3.VI.1993 ., KI , 
PA~i RI . 

87. intorsura Buzaului (Bodzaforduló, Gyilkos
tető) , 25. VIII. 1992., PA 

88. Bita (Bita), 6. VIII.1992., KI 

89. Reci, Mesteciíni~ul de la Reci (Réty, Rétyi
Nyír), 2.V.1992, KI, PA, RI ~i SzGy 

90. Saciova (Szacsva), 30.V.1992„ KI 

91. M\ii Bre\cului, Comandau (Háromszéki-hava
sok, Kommandó), 8. VIII. 1992„ KI 

92. M\ii Bre\cului, Comandau (Háromszéki-hava
sok, Kommandó), 7.X.1992, KI ~i SzGy 

93. M\ii Bre\cului, Comandau (Háromszéki-hava
sok, Kommandó), p~une, l.V.1992„ PA, RI ~i 

SzGy 



{ii Bre\cului, Comandl'm (Háromszéki-hava
' o mmandó ) , capcaná de sol , 8 .VIJI. , 

_ 199 1., SzGy 

: • l{ii Bre\cului, Comandáu (Háromszéki-hava
Ko mmandó) capcaná de sol , 8.VIII., 

• 199 1.VIII. , KI 

. lpi Bre\cului, Comandáu (Háromszéki-hava
ommandó) capcanáde sol, 21.VI.1992., PA, 

· szGy 

. Mri i Bre\cului, Comandáu (Háromszéki-hava
. Kommandó) capcaná de sol , 8.VIII.1992. , KI 

p 

Mlii Bretcului, Comandau (Háromszéki-hava
- • Kommandó) capcaná de sol, 7.X.1992 ., KI ~i 
SzGy 

. \ii Bre\cului, Comandáu (Háromszéki-hava
', Kommandó, Bászka-patak völgye), 1200 m, 

aná de sol,8.VIII.1991 , LGy, PA ~i SzGy 

100. Mtii Bre\cului, Comandáu (Háromszéki-ha
k, Kommandó, Bászka-patak völgye), 1200 

colectare directá, 8-9.Vlll.1991. , LGy, PA, ~i 

SzGy 

IO I. M\ii Bre\cului, Comandáu (Háromszéki-ha
ok, Kommandó, Bászka-patak völgye), 1200 
1.V.1992., PA, RI ~i SzGy 

I02. Mtii Bretcului , Covasna (Háromszéki
hav asok,Kovászna, Tündérvölgy) , 800 m, 
1.V. 1992., PA, RI ~i SzGy 

I03. M\ii Bre\cului, Covasna (Háromszéki-hava
sok, Kovászna), 8.VIII.1992., KI 

104: Mtii Bre\cului, Lií.cáu\ (Háromszéki-havasok, 
Lakóca), 1500-1600 m, 10. VII.1985 ., KI ~i PA 

105. M\ii Nemira, Lemnia(Nemere-hegység, Lem
hény, Nagy Sándor), 1200 m, l 9.VIII.1992 ., KI· 

106. Mtii Nemira, Lemnia (Nemere-hegység, Lem
hény, Nagy Sándor), 1200 m, 26. VIII.1992 ., ki ~i 
PA 

107. Mtii Nemira, Lemnia(Nemere-hegység, Lem
hény, Tisza-patak völgye), 800 m, 24.VI.1994., KI, 
PA~iRI . 

108. M\ii Nemira (Nemere-hegység, Somkö
nyak), 1300 m, 2 4.VI.1994. , KI , PA ~i RI 

109. M\ii Per~ani , Varghi~ (Persányi-hegység, 
Vargyas , Vargyas-patak völgye), 29.V.1992 ., PA 

JUDETUL CARAS-SEVERIN 
110. Baile Herculane (Herkulesfürdő , Cserna
völgy), 300 m, 29.Vll. 1994., ÁL ~i HE 

JUDETUL MURES 
111 . Mtii Gurghiului , Lunca Bradului (Görgényi
havasok, Palotailva,Szalárd-völgy), 1100-1200 m, 
28-3 l.VIÚ980. , RI ~i Rlné 

112. Mti i Gurghiului , Lunca Bradului (Görgényi
havasok, Palotailva , Zsirka-patak völgye), 1 OOO 
m, 27-31. VII.1980 , RI ~i Rlné 

113. M\ii Caliman (Kelemen-havasok), capcana de 
sol, 16-19.Vll.1991. , SzGy 

114. M\ii Cáliman (Kelemen-havasok, Ilva-patak 
völgye), 30.VIl .1980 , Rl 

115. Mtii Cáliman (Kelemen-havasok, Magyar
Negoj), 1900 m, 29. VII.1980 ., Rl 

116. Mtii Cáliman (Kelemen-havasok, Negoj
völgy), 1600 m, 29-30. VII.1980 .. , Rl 

117. M\ii Cáliman (Kelemen-havasok, Oltár
völgy), 17.VII.1991. ,KI 

118. M\ii Cáliman, Lunca Bradului (Kelemen-ha
vasok, Palotailva), 800 m, 24-31.VII. l 980., Rl ~i 

Rlné 

119. Mtii Cáliman(Kelemen-havasok, Timu
völgy ), 16. VII.1991. , KI 

120. Saschiz (Szászkézd), 500 m, PA 

JUDETUL MARAMURES 
121. Rona de Sus (Felsöróna), 27. Vll.1992. , PA 

~i RI 

122. Mtii Gutiiiului , Firiza (Gutin-hegység, Fel
söfernezely, Fekete-hegy), 23 .VI.1973. , PA 

123. Mtii Gutiiiului, Baia Mare (Gutin-hegység, 
Nagybánya, Demetermezö), IOOOm, 12.VI.1973., 
PA 
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124. Mtii Gutaiului, Baia Mare, Izvoara (Gutin
hegység. Nagybánya, 800 m, l-6.VII.1975 ., PA 

125 . M\ii Gutaiului, Baia Mare (Gutin-hegység, 
Nagybánya, Kopasz-tető), 8.VI.1973. , PA 

126. M\ii Rodnei , Bor~a (Radnai-havasok, Borsa), 
1200 m. 27.Vll. l.VIII.1992., PA ~i RI 

127. Mtii Rodnei , Bor~a (Radnai-havasok, Borsa), 
1800 m, 29.VII.1992. , PA ~i RI 

128. M\ii Rodnei , Bor~a (Radnai-havasok, Borsa), 
1600 m, 30-31. VIl.1992 .. PA ~i RI 

129. Mtii Rodnei , Bor~a (Radnai-havasok, Borsa, 
Nagy Pietrosz), 2000 m, 30. Vll.1992., RI 

JUDETUL SIBIU 
130. Mtii Fagara~ului (Fogarasi-havasok), 600 m, 
8.Vlll.1991.PA 

13 1. Mtii Fagara~ului (Fogarasi-havasok), 1200 
m, l 9.VIIl.1992. , PA 

132 . Mtii Fagara~ului (Fogarasi-havasok), 1200 m, 
molidi~, 9. VIII.1992 ., SzGy 

133 . Mtii Fagara~ului, Lacul Biilea (Fogarasi-ha
vasok, Biilea-tó), 2300 m, 9.VIII.1991, PA 

134. Mtii Fagar~ului , Lacul Biilea (Fogarasi-ha
vasok, Biilea-tó), 2300 m, 18 19.VIII.1992., PA ~i 
RI 

135. Mtii Fagara~ului , Lacul Biilea (Fogarasi-ha
vasok, Biilea-tó), 2000 m, paji~te alpina, 
15.Vll.1993 ., PA, RI ~i SzGy 

136. Mtii Fagara~ului, Lacul Biilea (Fogarasi-ha
vasok, Biilea-tó), 1700 m, 15.VIl.1993„ SzGy 

137. Mtii Fagar~ului, Avrig, Poiana Neamtului 
(Fogarasi-havasok, Felek), 1600 m, 6.VIll.1985 ., 
RI ~i Rlné 

138. Mtii Fagar~ului, Avrig, Poiana Neam\ului 
(Fogarasi-havasok, Felek), 1 OOO m, 7.IX.1986„ 
PA 

139. Mtii Fagara~ului, Ciirti~oara (Fogarasi-hava
sok, Biilea-völgy), 2000 m, 6.VIII.1985 ., RI ~i 

Rlné 
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140. Mtii Fagar~ului , Ciirti~oara (Fogarasi-hava
sok, Strezakercisóra), 1400 m, 15.VIl.1993., PA, 
RI ~i SzGy 

141. Mtii Cibinului, Gura Riiului (Szebeni-hava
sok), 700 m, molidi~, 14. Vll.1993, PA, RI ~i SzGy 

142. Mtii Cibinului, Lacul O~a (Szebeni-havasok, 
Oasa-tó), 1000 m, molidi~, 19.VII.1993 ., PA, RI 
~i SzGy 

143. Mtii Cibinului, Lacul O~a(Szebeni-havasok, 
Oasa-tó ), 1 OOO m, scuturarea plantelor Filipendu
/a ~i Te/ekia, 19.VII.1993 ., SzGy 

144. Depresiunea Sibiului, Bradu (Szebeni
medence, Fenyöfalva), 400 m, carpino-fagete, 
2.Vl.1993., PA ~i RI 

JUDETUL SÁLAJ 
145. Mtii Mese~ului, Zalau (Meszes-hegység, Zi
lah), 300m~ 13 .VII .1993., PA, RI ~i SzGy 

146. Borla (Szilágyballa), 200 m, fiineata , 
13 .Vll.1993., PA ~i RI 

Lista speciilor 

CARABIDAE 
Cicinde/a campestris Linnaeus, 1758: 60, 80, 81 

Cicinde/a si/vico/a Dejean, 1822: 81 

Ca/osoma inquisitor Linnaeus, 1758: 13 

Cwabus arcensis Herbst, 1784: IOI 

Carabus auronitens escheri Palliardi, 1825 - En
demism Carpatic: 12, 44, 94, 96, 100, !02, 121 

Carabus convexus graci/ior Géhin, 1885: 13, 18 

Carabus g/abratus gibbosus Heyden, 1866: 22 

Carabus irregu/aris montandoni' Buysson, 1882: 
32, 135 

Carabus /innei /innei Panzer, 1810: 43, 96, 99, 
113, 126 

Carabus obso/etus nagyagensis Seidlitz, 1891 : 61 

Carabus p/anicollis Kilster, 1846 - Endemism al 
Carpatilor Meridionali : 135 



Carabus silvestris transsylvanicus Dejean, 1826 -
Endemism Carpatic : 127, 135 

Carabus violaceus mehelyi Gánglbauer, 1896: 13, 
3, 32, 43, 94, 96, 100, 121 

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758): 13, 23, 43, 
, 98, 99, 126 

Le is tus piceus Frölich, 1799: 23, 34, 36, 43, 104, 
124, 138 

. 'ebria gyllenhali Schönherr, 1806: 93 

. "ebriajokischi hoepfneri Dejean, 1826: 100, 135, 
138 

. ·ebria picicornis (Fabricius, 1801 ): 100 

'ebria rufescens Stroem, 1768: 17 

".ehria transsylvanica (Germar, 1824)- Endemism 
atic: 54, 128, 135 

• iophilus biguttatus (Fabricius, 1779): 31, 34, 
. 100, 102, 128 

• iophilus palustris (Duftschmid, 1812): 94 

· •ina contracta (Fourcroy, 1785): 41 , 101 

· ·inafossor (Linnaeus, 1758): 101 

cus cephalotes Linnaeus, 1758: 18 

--a:1ius amplicollis Fairmaire, 1859: 45 

s banaticus Dejean, 1831 - Endemism al 
tilor Maridional_i: 140 

cardioderus Putzeys, 1870: 36, 102, 138 

carpathicus Rybinski, 1902 - Endemism 
·e: 45 

tatus Putzeys, 1847: 45, 54 

marginalis Schaum, 1862 - Endemism 
'e: 140, 142 

plicatulus Miller, 1868 - Endemism al 
·1or Orientali : 128 

pulchellus Putzeys, 1864: 17, 45, 142 

- ·~:ta nanaGyllenhal, 1810: 60 

ius proceroides Jeannel, 1926 -Endemism 
·· odnei : 128 

· ·on andreae (Fabricius, 1787): 93 

Bembidion decoratum (Duftschmid, 1812): 93 

Bembidion doderoi Ganglbauer, 1892: 138 

Bembidion properans Stephens, 1828: 140, 144 

Bembidion stomoides (Dejean, 1831 ): 101 

Bembidion testaceum (Duftschmid, 1812): 93 

Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812): 101 , 138 

Bembidion tricolor (Fabricius, 1801): 93, 101 

Asaphidonjlavipes (Linnaeus, 1761): 101 

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787): 138 

Trichotichnus laevicollis carpathicus Schauberg
er, 1936: 31, 34, 100, 140 

Harpalus aeneus (Fabricius, 1775): 13, 80, 130 

Harpalus distinguendus Duftschmid, 1812: 80 

Harpalus griseus (Panzer, 1797): 18, 45 

Harpalus melancholicus Dejean, 1829: 86 

Harpalus rubripes Duftschmid, 1812: 17 

Bradycellus harpalinus (Serville, 1821 ): 101 

Acupalpus meridianus Linnaeus, 1767: 86 

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758): 101, 93 

Poecilus lepidus (Leske, 1785): 13, 18, 101 

Poecilus szepligetii Csiki, 1908 - Endemism Car
patic : 13 

Poecilus versicolor Sturm, 1824: 75, 101 

Pterostichus diligens (Sturm, 1824): 102 

Pterostichus findeli (Dejean, 1828) - Endemism 
al Carpa\ilor Orientali si Meridionali: 34, 65, 130, 
135 

Pterostichus foveolatus (Duftschmid, 1812): 31, 
101 

Pterostichus foveolatus calvitarsis Breit, 1912 
-Subspecie endemicl'l al M\ii.Bihorului : 65 

Pterostichus hungaricus (Dejean, 1828): 65 

Pterostichusjurinei (Panzer, 1805): 31, 65, 126, 
128 

Pterostichus macer Marsham, 1802: 56 

Pterostichus morio Duftschmid, 1812: 135 
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Pterostichus niger (Schaller, 1783): 28, 100, 101 

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790): 13, 101 , 102 

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787): 
101 

Pterostichus ovoideus Sturm, 1824: 60 

Pterostichus pilosus welensi Drapiez, 1819 -Sub
specie endemica al Carpatilor Transilvani : 12, 17, 
111, 126, 127, 135 

Pterostichus rujitarsis deubeli Ganglbauer, 1896 
-Subspecie endemicá al Carpatilor Orientali si 
Meridionali : 34, 45 , 99, 100, 124, 128, 142 

Pterostichus unctulatus (Duftschmid, 1812): 17, 
3~42,65, 100, 101 , 128, 14~ 142 

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796): 102 

Molops piceus (Panzer, 1793): 36, 65, 102 

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 
1783): 36, 65, 102, 144 

Calathus erratus Schallberg, 1827: 18 

Calathus metallicus Dejean, 1828: 65 , 128, 135 

Caiathus micropterus (Duftschmid, 1812): 34, 42, 
65 , 100, 102 

Platynus assimilis (Paykull, 1790): 93, 100, 101 , 
102, 121 , 124 

Platynus dorsalis Pontoppidan, 1763: 86 

Platynus glacialis (Reitter, 1876) - Endemism al 
Carpatilor Meridionali: 101 , 93, 96 

Platynus scrobiculatus (Fabricius, 1801 ): 138 

Europhilus fuliginosum (Panzer, 1809): 25, 102 

Agonum a/rum Duftschmid, 1812: 141 

Agonum moestum (Duftschmid, 1812): 5 

Agonum muelleri (Herbst, 1785): 99 

Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758): 28, 41 , 
80, 93, 101 

Agonum viduum (Panzer, 1797): 93, 102 

Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781 ): 102, 14 f 

Amara aenea De Geer, 1774: 80 

Amara erratica (Duftschmid, 1812): 130 
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Amara lucida Duftschmid, 1812: 86 

Amara mise/la (Miller, 1868) - Endemism al 
Carpatilor Orientali si Meridionali : 128, 140 

Amara montivaga Sturm, 1825: 60 

Amara nitida Sturm, 1825: 102 

Amara schimperi Wencker, 1866: 101 

Amara similata (Gyllenhal, 1810): 75, 86, 128 

Amara tibialis Paykull, 1798: 86 

Demetrias atricapillus Linnaeus, 1758: 81 , 86 

SILPHIDAE 
Nicrophorusfossor (Erichson, 1837): 39, 97,. 138 

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758): 93 

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784: 21 , 23 , 39, 
83 , 92, 97, 108, 112 

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758): 83 , 93 , 
126 

Xylodrepa quadripunctata Linnaeus, 1758: 28 

Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758): 11, 76, 
83 , 92, 93 , 118 

Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758): 1, 26, 30, 46, 
53 , 79, 116, 118 

Silpha carinata Herbst, 1783 : 21 , 23, 26, 39, 59 

Silpha obscura Linnaeus, 1758: 33, 59, 64 

ST APHYLINIDAE 
Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830: 37 

MegarthruS'Sinuatocollis Lacordaire, 183 5: 4, 100 

Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792): 98, 106 

Anthobium imhoffii (Heer, 1838): 26, 46, 65 , 128 

Anthobium luteum (Marsham, 1802): 65 , 120, 137 

Eusphalerum anale (Erichson, 1840): 128 

Eusphalerum minutum (Fabricius, 1792): 17, 61 , 
79, 86, 89, 108, 109, 144 

Eusphalerum primulae (Stephens, 1834): 83 

Omalium excavatum Stephens, 1834: 8 



Omaliumferrugineum Kraatz, 1858: 133, 134 

lathrimaeum prolongatum (Rottenberg, 1837): 96 

Acidota crenata (Fabricius, 1792): 26 

Amphichroum dentipes (Heer, 1838): 8, 49 

Geodromicus nigrita (Ph. W.J.Müller, 1821 ): 127 

:lnthophagus alpestris (Heer, 1838): 65, 108 

.fnthophagus alpinus (Paykull, 1790): 128, 129 

.fnthophagus caraboides (Linnaeus, 1758): 109 

.fnthophagus omalinus (Zetterstedt, 1828): 65, 128 

Coprophilus striatulus (Fabricius, 1792): 2 

frogophloeus corticinus (Gravenhorst, 1806): 109 

-rogophloeus rivularis (Motschulsky, 1860): 40 

telus mutator (Lohse, 1936): 56, 57, 60 

, telus piceus (Linnaeus, 1767): 83 

• telus rugosus (Fabricius, 1775): 40, 80, 144 

'kltystethus arenarius (Fourcroy, 1785): 65, 81 , 
- 128, 129, 137 

_porus maxillosus Fabricius, 1792: 90 

s angustatus (Stephens, 1832): 93 

~ bifoveolatus (Gyllenhal, 1827): 8, 81, 108, 
: 1 

bimaculatus Gyllenhal , 1810: 144 

brunnipes (Stephens, 1833): 17, 47 

cicindeloides (Schaller, 1783): 107, 137 

clavicornis (Scopoli, 1763): 12, 144 

j uno (Paykull , 1789): 79 

obscuripes (Ganglbauer, 1896)- Endemism 
ati lor Orientali: 54, 27, 128, 138, 140 

similis (Herbst, 1784): 8, 63 , 76, 77, 79, 
. 86, 123 

tarsalis (Ljungh, 1804 ): 51 , 106, 108 

fuscipes Curtis, 1826: 86 

" ... ,,,_rus limnophilus Erichson, 1840: 121 

lilloralis Gravenhorst, 1802: 40, 63 

P'l:I~.,.,,. riparius (Linnaeus, 1758): 144 

Paederus ruficollis (Fabricius, 1781 ): 82 

Stilicus eric.hsoni (Fauvel, 1867): 108, 144 

Stilicus rufipes Germar, 1836: 76, 102 

Stilicus s fmilis (Erichson, 1839): 86 

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792): 26, 49, 
89, 106, 137 

Lathrobium laevipenne Heer, 1839: 101 

Lathrobium sodale Kraatz, 1857: 93 

Lathrobium taxi (Bernhauer, 1902): 87 

Gyrohypnusfracticornis (O.F.Müller, 1776): 65 

Xantholinus azuganus Reitter, 1908 - Endemism 
al Carpatilor Orientali : 8, 106 

Othius punctulatus (Goeze, 1777): 102, 108 

Othius transsylvanicus (Ganglbauer, 1895) -En
demism al Carpatilor Orientali ~i Meridionali: 8, 
17, 26, 34, 42, 45, 53, 93, 101 , 128, 140 

Philonthus cognatus (Stephens, 1832): 83 , 89, 99, 
106, 109, 130 

Philonthus cruentatus (Gmelin, 1789): 17 

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802): 49, 137 

Phi/onthus laevicollis (Lacordaire, 1908) : 20, 23 , 
43 , 93 

Phi/onthus /aminatus (Creutzer, 1799): 59, 79, 106 

Philonthus montivagus (Heer, 1839): 140 

Phi/onthus po/itus (Linnaeus, 1758): 126 

Philonthus puella (Nordmann, 183 7): 65 

Philonthus scoticus (Joy, 1913) - Specie noua in 
fauna Transilvaniei: 101 

Philonthus spinipes (Sharp, 1874): 65, 140 

Philonthus tenuicornis (Rey, 1853): 89 

Gabrius pennatus Sharp, 1810: 83, 109 

Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758): 93 

Ontholestes· tessel/atus (Fourcroy, 1785): 12, 45, 
83 , 128 

Platydracus chalcocephalus (Fabricius, 1801 ): 90 



Staphylinus erytropterus (Linnaeus, 1758): 36, 49 

Staphylinus dimidiaticornis (Gemminger, 1851 ): 
80 

Ocypus aenocephalus (De Geer, 1774 ): 65, 79 

Ocypus biharicus G.Müller, 1927: 28, 83 

Ocypus compressus (Marsham, 1802): 27 

Ocypus fuscatus (Gravenhorst, 1802): 93, 1O1 , 104 

Ocypus kuntzeni (G.Müller, 1926): 10 

Ocypus macrocephalus (Gravenhorst, 1802): 13, 
23 , 96 

Ocypus pedator (Gravenhorst, 1802): 32 

Ocypus picipennis (Fabricius, 1792): 27 

Quedius boops (Gra.venhorst, \802)". S\ , 53, 86, 
90 

Quedius cincticollis (Kraatz, 1847): 17, 34, 42, 
45, 54, 101 , 106, 12~ 14~ 142 

Quedius collaris (Erichson, 1840): 26, 45, 51 , 100, 
106, 140, 142 

Quedius curtipennis Bernhauer, 1908: 52 

Quediusfuliginosus (Gravenhorst, 1802): 26, 49, 
51 

Quediusfulvicollis Stephens, 1833 : 140 

Quedius limbatoides (Coiffait, 1963): 90 

Quedius mesomelinus (Marsham, 1802): 20 

Quedius nitipennis Stephens, 1833: 26, 46, 86 

Quedius obscuripennis (Bernhauer, 1900): 17, 26, 
34, 45, 54, 65, 101 , 127, 128, 140 

Quedius paradisianus (Heer, 1839): 51 , 53 , 106 

Quedius plagiatus (Mannerheim, 1843 ): 138 

Quedius punctatellus (Heer, 1839): 54, 128 

Quedius transsylvanicus (Weise, 1865): 128 

Quedius umbrinus (Erichson, 1839): 47, 51, 96 

Sepedophilus marshami (Stephens, 1832): 89 

Mycetoporus nigricollis (Stephens, 1832): 79 

Bolitobius bicolor (Gravenhorst, 1806): 101 
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Bolitobius lunu/atus (Linnaeus, 1761 ): 45 ,49, 51 , 
90, 97 

Bolitobius thoracicus (Fabricius, 1777): 108 

Bolitobius trinotatus (Erichson, 1839): 98, 106 

Tachyporus chrysome/inus (Linnaeus, 1758): 83 

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775): 86 

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781 ): 63 

Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767): 66, 85 

Tachyporus pusillus (Gravenhorst, 1806): 47 

Tachyporus scitulus Erichson, 183 7: 1O1 

Tachyporus solutus Erichson, 1839: 86, 88, 89, 
144 

Tachinus e!ongatus Gy\\enha\, \ 8 \() ·. % 

Tachinus /aticollis Gravenhorst, 1802: 23, 34, 45, 
49, 51 , 65, 128, 144 

Tachinus margine/lus Fabricius, 1781 : 50 

Tachinus pallipes Gravenhorst, 1806: 23 , 17, 42, 
43 , 45, 53 , 65, 97, 101 , 106 

Tachinus proximus Kraatz, 1855: 128 

Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806): 89 

leptusa carpathica Weise, 1876: 45, 128 

Autalia puncticollis Sharp, 1864: 65 

Aloconota gregaria (Erichson, 1839): 40 

liogluta oblongiuscula (Sharp, 1869): 102 

Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810): 65 

Atheta cauta (Erichson, 1837): 128 

Atheta crassicornis (Fabricius, ): 98 

Atheta exce/lens (Kraatz, 1856): 65 

Athetafungi(Gravenhorst, 1806): 106, 89, 144 

Atheta gagatina (Baudi, 1848): 47, 52 

Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802): 65 

Atheta putrida (Kraatz, 1856): 98 

Aleuonota rufotestacea (Kraatz, 1856): 65 

Drusi/la canaliculata (Fabricius, 1787): 140 



Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802): 20, 23 

Oxypoda acuminata (Stephens, 1832): 109 

Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802): 106 

Oxypoda riparia (Fairmaire, 1859): 90 

ochara bilineata (Gyllenhal, 1810): 65 

...,..za'.ll'a bipustulata (Linnaeus, 1761 ): 65 

E.lli:ll:llli:ro curtula (Goeze, 1777): 76, 83 

ERIDAE 
i....-a:s .R!mistriatus (Scriba, 1790): 142 

triatus Fabricius, 1801: 75, 93 

imaculatus Linnaeus, 1758: 60 

-color Linnaeus, 1758: 118 

~inotus brunneus (Fabricius, 1775): 56, 76 

arinotus ignobilis (Mar~eul, 1854): 76 

arinotus merdarius (Hoffmann, 1803 ): 83 

arinatus striola succicola (Thomson, 1862): 

arinotus terricola (Germar, 1824 ): 81 

arinotus ventralis (Marseul, 1854 ): 118 

soma minor (Rossi, 1792): 60, 118 

SCAPHIDIIDAE 
hisoma agaricinum Linnaeus, 1758: 118 

SPHAERITIDAE 
erites glabratus Fabricius, 1773: 45 

LYCIDAE 
latycis minutus (Fabricius, 1787): 100 

Homalisiusfontisbellaquei Fourcroy, 1785: 108 

l ygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758): 17, 
108, 112, 114, 132 

LAMPYRIDAE 
Lampyris noctiÍuca Linnaeus, 1758: 118 

CANTHARIDAE , 
Podabrus alpinus (Paykull, 1798): 17. 26, 33, 46, 
52, 142. 143 

Cantharis figura/a Mannerheim, 1843 : 17, 38 

Cantharis fulvicol/is Fabricius, 1792: 17, 46, 47 

Cantharis fusca Linnaeus 1758: 60, 76, 80, 86, 

Cantharis haemorrhoidalis Fabricius, 1792: 12 

Cantharis livida Linnaeus, 1758: 11 , 12, 18, 47, 
52, 60, 82, 86 

Cantharis longico/lis Kiesenwetter, 1759: 60 

Cantharis nigricans (Müller, 1776): 61 , 71 , 86, 
108, 144 

Cantharis pe/lucida Fabricius, 1792: 17, 144 

Cantharis rustica Fallén, 1807: 61, 77 , 86 

Cantharis sudetica Letzner, 1847: \2 

Cantharis violacea Paykull, \ 798: 17 

Podistra pilosa Paykull , 1798: 17 

Podistra prolixa (Maerkel, 1851): 116, 128 

Podistra rufotestacea Letzner, 1844: 46, 108, 118 

Rhagonychafulva (Scopoli, 1763): 16, 66, 118, 
145, 146 

Rhagonycha gallica Pic, 1823 : 61 

Rhagonycha /imbata Thomson, 1864: 17, 75, 77, 
86, 89 

Rhagonycha nigriceps (Waltl, 1838): 53, 108, 116 

Rhagonycha nigripes (Redtenbacher, 1842): 17, 
33, 45, 46, 65, 116, 121 , 136, 143 .• •• 

Rhagonycha testacea (Linnaeus, 1758): 38, 52, 89, 
108, 109 

Rhagonycha translucida (Krynitzki, 1832): 128 

Malthodes maurus Castelnau, 1840: 17 

MALACHIIDAE 
Charopus concolor (Fabricius, 1801 ): 89 

Charopus jlavipes (Paykull, 1798): 109 
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Axinotarsus marginalis Castelnau, 1840: 16, 4 7, 
63, 76 

Axinotarsus rujico/lis Olivier, 1790: 145 

Malachius aeneus Linnaeus, 1758: 80 

Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758): 61, 69, 
70, 73 , 76, 77, 86 

Malachius falcifer (Abeille, 1882): 16, 40, 66 

Ma/achius genicu/atus Germar, 1824: 146 

Ma/achius marginellus Olivier, 1819: 63, 146 

Ma/achius viridis Fabricius, 1801: 18, 76 

Anthocomus bipunctatus (Harrer, 1784 ): 8, 9 

MELYRIDAE 
Trichoceb/efloralis (Olivier, 1790) : 109 

Dasytes caeruleus (De Geer, 1781 ): 78, 86 

Dasytes fuscu/us (Illiger, 1801 ): 78, 86 

Dasytes niger Linnaeus, 1767: 112, 118 

Dasytes plumbeus Müller, 1776: 47, 66, 76, 137, 
145 

Dolichosoma lineare (Rossi, 1794): 72 

Danacaea nigritarsis (Küster, 1850): 16 

Danacaea serbica Kiesenwetter, 1863: 66 

CLERIDAE 
Opilo mol/is (Linnaeus, 1758): 78 

Thanasimus formicarius Linnaeus, 1758: 24, 53 

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758): 12, 62 , 65 , 
126, 128, 143 . 146 

LAGR!IDAE 
lagria hirta (Linnaeus, 1758): 65, 66, 68, 116, 
118, 141 , 146 

ALLECUL!DAE 
Cteniopus flavus (Scopoli , 1763 ): 120 

Podonta nigrita (Fabricius, 1794 ): 120, 146 

Pseudocistela cerwnboides (Linnaeus, 1761 ): 118 
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SERROPALPIDAE 
Orchesia minor Walker, 1837: 112 

MELOIDAE 
lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758): 144 

Meloe brevico/lis Panzer, 1793: 79 

Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758: 17 

Meloe violaceus Marsham, 1802: 71, 83 

ANTHICIDAE 
Notoxus miles Schaum, 1842: 109 

PYROCHROIDAE 
Pyrochroa coccirtea (Linnaeus, 1761 ): 67 

Pyrochrou serraticornis Scopoli, 1763: 61 , 73 

Schizo111s pectinicornis (Linnaeus, 1758): 90 

OEDEMERIDAE 
Nacerda rufiventris (Scopoli, 1763 ): 18, 111 , 112, 
137, 143 

Nacerda ustulata (Fabricius, 1787): 111 , 112 

Chrysanthia nigricornis Westhauser, 1882: 112, 
118 

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758): 18, 65, 
143 

Ischnomera coerulea (Linnaeus, 1758): 8, 78 

Oedemerafemorata (Scopoli , 1763): 12, 47, 63 , 
76, 118, 146 

Oedemera flavipes (Fabricius, 1792): 63 

Oedemera laticollis (Seidlitz, 1920): 38 

Oedemera /urida (Marsham, 1802): 30, 60, 77, 
108, 146 

Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767): 16, 145, 
146 

Oedemera subulata (Olivier, 1794): 16 

Oedemera virescens (Linnaeus, 1767): 11 , 12, 46, 
61 , 76, 116 



TENEBRIONIDAE 
Blaps lethifera Marsham, 1802: 58 

Opatrum sabu/osum (Linnaeus, 1761 ): 89 

LUCANIDAE 
Lucanus cervus Linnaeus, 1758: 29, 47, 60 

Dorcus para//e/epipedus (Linnaeus, 1758): 112 

Sinodendron cy/indricum (Linnaeus, 1758): 30 

GEOTRUPIDAE 
Bolboceras armiger (Scopoli, 1772): 40, 80

1 

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758): 65 

Geotrupes stercorosus (Scriba, 1791): 30, 33, 46, 
.: · . 53, 56, 57, 65, 76, 77, 81 , 97, 98, 107, 137, 
r 

otrupes verna/is (Linnaeus, 1758): 1 1 1 

SCARABAEIDAE 
- odius alpinus (Scopoli , 1763): 65 , 115, 128, 
-9_ 135 

:.:ilwdius ater (De Geer, 1774): 26, 77, 89, 127, 

b=:im·~fimetarius (Linnaeus, 1 758): 60, 65, 81 , 
. 93, 118, 127, 128, 129, 139 

·us fossor (Linnaeus, 1758): 65 , 118 

li:::lía:iius gibbus Germar, 181 7: 13 5 

.C!icciius granarius (Linnaeus, 1767): 77, 79, 83 , 

eviceps Rey, 1890 - Specie noua pen
ll::á:t:? Transilvaniei: 1 

Aphodius luridus (Fabricius, 1775): 1, 79, 80, 81, 
93 , 

Aphodius prodromus (Brahm, 1790): 1, 59, 81 , 89 

Aphodius pusi/lus (Herbst, 1789): 81 , 118 

Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758): 56, 65, 111, 
112, 116, 118 

Aphodius scrutator (Herbst, 1789): 65, 1 18 

Aphodius scybalarius (Fabricius, 1781 ): 65 , 118 

Aphodius sphace/atus (Panzer, 1 798) - Specie noua 
pentru faun\! Transilvaniei: 79, 93 

Aphodius varians Duftschmid, 1805: 1 

Sisyphus schaef!eri (Linnaeus, 1758): 57 

Copris lunaris (Linnaeus, 1758): 77 

Onthophagus coenobita (Herbst, 1783 ): 56, 60, 
86 

Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790): 1, 77, 
79, 81 , 83 , 89, 118 

Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763) - Specie 
noua pentru fauna Trasilvaniei: 118 

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767): 60, 81 , 77, 
79, 118 

Onthophagus taurus (Schreber, 1759): 1 

Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781 ): 56, 
79, 145 

MELOLONTHIDAE 
Serica brunnea (Linnaeus, 1758): 111 

Oma/oplia ruricola (Fabricius, 1775): 1 18 

A mphima/lon assimi/e (Herbst, 1790): 4 7 

Amphima/lon solstitiale (Linnaeus, 1758): 12, 47, 
118, 120, 145 

Me/olontha melolontha (Linnaeus, 1758): 3, 4, 17 

Anisoplia hortico/a (Linnaeus, 1758): 30, 331 46, 
52, 77, 82, 86, 107, 108, 

Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758): 1 1 

Epicometis hirta (Poda, 1761): 2, .60, 61, 75, 77, 
89 
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Oxythyreafunesta(Poda, 1761): 120, 146 

Cetonia aurata (Linnaeus, 1758): 1 L 19, 60, 66. 
75, 112, 118, 141 , 145 

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758): 60, 75 

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758): 11 , 18, 26, 
66, 82, 107, 108, 111, 112, 118, 137 

Trichius sexualis (Bedel, 1980): 142 

CERAMBYCIDAE 
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758): 112, 118, 121 

Asemum striatum (Linnaeus, 1758): 24 

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758): 46, 52, 53 

Tetropiumfuscum (Fabricius, 1787): 33 

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758): 24 

Rhagium mordax (De Geer, 1775): 81, 107 

Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758): 86 

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758): 18, 26, 
82, 107, 108, 112, 114, 118, 137 

Evodinus clathratus (Fabricius, 1792): 17, 46, 142 

Carilia virginea (Linnaeus, 1758): 17, 18, 26, 33, 
46, 52, 82, 107, 108, 111 , 114, 116, 137 

Dinoptera collaris (Linnaeus. 1758): 18, 61 , 77, 
111 , 112 

Pidonia lurida (Fabricius, 1792): 11 , 18, 30. 33, 
46, 52, 61, 107, 108, 111 , 114, 137, 142 

Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775): 11, 12, 18. 
52, 61, 77, 108, 114, 118, 137, 144 

Nivel/ia sanguinosa (Gyllenhal, 1827: 108) 

Anop/odera sexguttata (Fabricius, 1775): 11 , 12, 
61 

Pseudovadonia livida pecta (K. et J. Dan, 1891: 
12, 16, 18, 26, 53 , 60, 61 , 74, 76, 118, 126) 

Brachyleptura maculicornis (De Geer, 1775): 52, 
53, 107, 108, 111 , 112, 118 

Stictoleptura scute/lata (Fabricius, 1781 ): 13 7 

Corymbia rubra (Linnaeus, 1758): 65, 111 , 112, 
1 18, 126, 13 7 

Anastranga/ia dubia (Scopoli , 1763): 103. 107, 
111 , 112, 114. 118, 137 

AnastrangaÚa sanguinolenta (Linnaeus, l 761 ): 
18, 46, 65 ' 107 ' \ 1 \ ' \ \ 2, \ \ 4, 126 

lepturobosca virens (Linnaeus, 1758): 18, 107, 
114, 137, 142 

Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781 ): 11 , 
12, 18, 26, 46, 61, 103, 111 , 112, 114, 137 

Pachytodes erraticus erythrurus (Küster, 1848): 
16,63, 146 

Judolia sexmacu/ata (Linnaeus, 1758): 33, 55, 108 

Leptura arcuata Panzer, 1793 : 11, 26, 52, 55 , 77, 
107, 108, 111 , 112, 118, 144 

leptura auru/enta (Fabricius, 1792): l 37 

Leptura maculata (Poda, 1761 ): 11, 16, 66, 112, 
118, 137 

Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758: 18, 63 , 
66, 111 , 137, 141 

Stenure/la bifasciata (Müller, 1776): 63, 146 

Stenurel/a me/anura (Linnaeus, 1758): 12, 16, 18, 
65, 66, 108, 112, 114, l 18, 121 , 126, 137, 145 

Stenurel/a nigra (Linnaeus, 1758): 61, 80, 112, 
118 

Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792): 118 

Cerambyx scopolii Fuessly, 1775: 12, 75, 81 

Obrium brunneum (Fabricius, 1792): 30 

Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767): 12 

Mo/orchus minor (Linnaeus, 1758): 18, 30, 33, 
144 

Cal/idium vio/aceum (Linnaeus, 1758): 46 

Pyrrhidium sa.nguineum (Linnaeus, 1758): 89 

C/ytus /ama Mulsant, 1847: 18 

Ch/orophorus figura tus (Scopoli, 1763 ): 60 

Ch/orophorus herbstii (Brahm, 1790): 112 

Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763): 12 

Dorcadion murrayi Küster, 1847: 79, 80 

Dorcadion pedestre (Poda, 1761 ): 75 

Leiopus nebu/osus (Linnaeus, 1758): 120 

Agapanthia dahli (Richter, 1821 ): 141 



-g::panthia vi//osoviridescens (De Geer, 1775): 
30, 46. 52, 61 , 84, 108, 144 

_ oecia cylindrica (Linnaeus, 1758): 61 , 63, 77 

_ oecia pustulata (Schrank, 1776): 60 

tol a dubia (Laicharting, 1784 ): 61 

ea erythrocephala (Schrank, 1776): 77 

ea oculata (Linnaeus, 1758: 29) 

ops praeusta (Linnaeus, 1758): 86 

CHRYSOMELIDAE 
cia thalassina Germar, 1811 : 86 

eumaris a/finis (Kunze, 1818): 75 

eumaris consimilis (Schrank, 1781): 17, 25, 
.i6, 49, 52, 60, 61 , 75 , 77, 79, 107, 108 

eumaris rustica (Kunze, 1818): 79 

odacne cerasi (Linnaeus, 1758): 112, 118 

odacne lineola (Panzer, 1795): 61 

gophoraflavico//is (Marsham, 1802): 29 

a cyane//a (Linnaeus, 1758): 86 

u/ema gallaeciana (Heyden, 1870): 46, 89 

u/ema melanopus (Linnaeus, 1758): 11 , 52, 60, 
. 146 

lema septentrionis (Weise, 1880) - Specie rara 
Bazinul Carpatic, frecvent in Transilvania: 11, 

-, . 79, 86, 89, 108, 126 

Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758): 30 

Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761 ): 18, 26, 
_,o, 60, 63 , 76, 77, 82, 84, 112, 145, 146 

Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837: 29, 33, 52, 
6 

Smaragdina flavicollis (Charpentier, 1825): 63 , 
112 

Smaragdina salicina (Scopoli, 1763): 60, 61 , 75 

Smaragdina xanthaspis (Germar, 1824): 47, 53 , 
63, 112, 118 

Pachybrachis fimbriolatus Suffrian, 1848: 76 

Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting, 1781 ): 
120 

Pachybrachis sinuatus Mulsant et Rey, 1859: 18, 
66, 76, 84, 137, 146 . 

Cryptocephalus aureolus illyricus Franz, 1949: 65, 
77 

Cryptocephalus biguttatus (Scopoli, 1763): 61 

Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767): 145 

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758): 16, 
47, 53 , 61 , 77, 84, 112, 118 

Cryptocephalus carpathicus J. Frivaldszky, 1883 : 
108 

Cryptocephalus connexus Olivier, 1808: 145, 146 

Cryptocephalus decemmaculatus (Linnaeus, 
1758): 108 

Cryptocephalus elegantulus Gravenhorst, 1807: 61 

Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781 : 60, 61 , 
63, 77 

Cryptocephalus frenatus Laicharting, 1781 : 25, 66 

Cryptocephalus hypochaeridis hypochaeridis 
(Linnaeus, 1758) : 
16, 1~29, 63,76,77 , 111 , 112, 118, 145, 146 

Cryptoceph'alus labiatus (Linnaeus, 1761 ): 46 

Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758): 17, 26, 
47, 52, 53, 63 , 82, 108, 112, 120, 121. 145, 146 

Cryptocephalus octopunctatus (Scopoli, 1763 ): 
26, 28, 52 

Cryptocephalus quadripustulatus Gyllenhal, 1813: 
100 

Cryptocephalus sa/iceti Zebe, 1855: 118, 137 

Cryptocepha/us sericeus sericeus (Linnaeus, 
1758): 16, 47, 63 , 65, 66, 77, 112, 118, 120, 145 

Cryptocephalus sericeus zambanellus Marseul, 
1875: 126 

Cryptocephalus sexpunctatus (Linnaeus, 1758): 
29, 61 

Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781 : 26, 
33, 60, 61 , 84, 86 
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Cryptocephalus vittatus Faóricius, 1775: 104, 121 

Pales ulema Germar, 1813: 61 

Bromius obscurus obscurus (Linnaeus, 1758): 46 

Pachnephorus pilosus (Rossi, 1790): 144 

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824): 11 , 26, 46, 
61 , 86, 106, 107, 108, 126, 144 

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli , 1763 ): 
11 , 49, 66, Ili, 116, 118, 137 

Chrysolina carpathica (Fuss, 1856) - Endemism 
al Carpa\ilor Meridionali: 13 1 

Chrysolina coerulans (Scriba, 1791 ): 11, 13, 45, 
66, 128, 130, 137 

Chrysolina crassicollis rementina Bechyné, 1950 
- Piina astazi cunoscut doar in Carpa\ii Meridio
nali , identificarea la Racatau fiind noutate: 13 

Chrysolina crassimargo (Germar, 1824 ): 49 

Chrysolina globipennis globipennis (Suffrian, 
1851): 124 

Chrysolina haemoptera (Linnaeus, 1758): 50 

Chrysolina herbacea(Duftschmid, 1825) : 
11, 26, 30, 35, 46, 49, 52, 60, 63, 66, 112, 118, 
121 , 124, 130, 131 , 137, 145 

Chrysolina lapidaria lapidaria Bechyné, 1950: 
128 

Chrysolina marcasitica marcasitica (Germar, 
1824): 50, 137 

Chrysolina marcasitica turgida (Weise, 1882): 11 , 
30, 108 

Chrysolina marginata (Linnaeus, 1758): 34 

Chrysolina menthae (Duftschmid, 1825): 137 

Chrysolina olivieri olivieri (Bede!, 1892): 137, 145 

Chrysolina olivieri suba/pina (Csiki, 1952): 120 

Chrysolina polita (Linnaeus, 1758): 16, 26, 46, 
49, 50, 52, 63, 80, 82, 111, 112, 118, 121, 122, 
137 

Chrysolina rufa squalida (Suffrian, 1851 ): 81 

Chrysolina staphylaea (Linnaeus, 1758): 111 

88 

Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882): 26 

Chrysolina umbratilis (Weise, 1887): 129 

Chrysoli"na varians (Schaller, 1783): 11 , 26, 52, 
53 , 61 , 63, 76, 77, 86, 107, 108, 111 , 112, 118, 
126, 124, 137 

Oreina alpestris alpestris (Schummel, 1844): 30 

Oreina bidentata Bontems, 1981: 61 , 112 

Oreina cacaliae senecionis (Schummel, 1843): 30, 
33, 34 

Oreina caeru/ea (Olivier, 1790): 112, 118, 120, 
137 

Oreina intricata anderschi (Duftschmid, 1825): 11 

Oreina intricata intricata (Germar, 1824 ): 30, 33, 
128 

Oreina p/agiata plagiata (Suffrian, 1861) - Ende
mism Carpatic: 11 

Oreina speciosissima speciosissima (Scopoli , 
1763): 45 

Oreina virgulata virgu/ata (Germar, 1824) : 30 

Oreina viridis viridis (Duftschmid, 1825): 129 

Co/aphus sophiae (Schaller, 1783 ): 2 

Gastrophysa po/ygoni (Linnaeus, 1758): 63 , 79, 
89, 100, 128 

Gastrophysa viridu/a (De Geer, 1775): 11 , 12, 17, 
79, 83, 89, 100, 107, 126, 128, 137 

Phaedon armoraciae (Linnaeus, 1758): 36, 100 

Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792): 12, 26, 
49, 50, 52, 79, 121 

Sclerophaedon carniolicus (Germar, 1824 ): 3 1, 34, 
36, 45, 49, SO, 51, 52, 137 

Sclerophaedon carpathicus Weise, 1875 - Ende
mism al Carpa\ilor Orientali si Meridionali: 34, 
45 

Hydrothassa glabra (Herbst, 1783) : 2, 17, 52, 66 

Hydrothassa marginella (Linnaeus, 1758): 26, 49, 
52, 79, 102, 108, 144 

Timarchida deubeli Ganglbauer, 1897: 11 , 104 



a versicolora (Laicharting, 1781 ): 60, 
3. 89, 120 

a aenea (Linnaeus, 1758): 11 , 29, 49, 50, 
1. 95 , 102, 106, 108, 121 , 122, 130, 137 

_• omela cuprea (Fabricius, 1775): 29, 106, 
. 11 2. 122 

_.:Jomela populi (Linnaeus, 1758): 60, 146 

omela saliceti Weise. 1884: 11, 40 

• -somela vigintipunctata (Scopoli , 1763): 29, 
.:.:_ 6 1. 75, 83, 111 

·octenafornicata (Brüggemann, 1873): 2, 60 

ioctena intermedia (Helliesen, 1913 ): 27, 49, 
- - 9, 83 , 95 , 106, 137 

Gonioctena interposita (Franz et Palmén, 1950): 

Gonioctena pal/ida (Linnaeus, 1758): 46, 83 , 118 

Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758): 29 

hratora laticollis (Suffrian, 1851 ): 27. 46, 61 , 
-. 66, 108, 137, 142 

Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758): 29, 46, 50, 
6 1. 66. 75 

Phratora vulgatissima (Linnaeus, 1758): 46. 75 , 
6. 111. 118. 140 

Timarcha (Metal/otimarcha) melfi llica (Laichart
ing. 1781 ): 45 , 129, 135 

Timarcha rugulosa Herrich-Schaeffer, 1838: 13, 
120. 124 

Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767): 50. 51 , 
66. 86 

Galerucella lineola (Fabricius. 1781 ): 49. 50, 51 , 
9. 81 , 83 , 89, 121 , 144 

Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758): 18, 46, 75 , 
77, 81. 83 , 107, 120, 137, 142 

Lochmaea cra/egi (Forster, 1771 ): 75, 79 

Galeruca melanocepha/a (Ponza, 1805) : 2 

Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758): 11 , 12, 46, 
47. 52. 53 . 60. 107, 108, 112, 118, 120, 145 

Ga/eruca pomonae (Scopoli , 1763 ): 12, 26, 52, 
108, 120, 146 

Age/aslica qlni (Linnaeus, 1758): 137 

Luperus /uperus (Sulzer, 1776): 29, 40, 4 7, 86 

Luperus viridipennis Germar, 1824: 128, 140 

Luperus xanthopoda (Schrank, 1781 ): 29 

Phyllotreta atra (Fabricius, 1775): 12, 16, 17, 26, 
47, 61 , 63 , 60, 76, 79, 86, 89, 108, 121 , 128, 137, 
144, 145, 146 

Phyllotreta christinae Heikertinger, 1941: 128 

Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777): 63 

Phy/lotreta diademata Foudras, 1859: 83, 144, 145 

Phyllotrela exc/amalionis (Thunberg, 1784): 79, 
144 

Phyllotretajlexuosa (Illiger, 1794 ): 51 , 52 

Phyllotreta nemorum Linnaeus, 1758: 26, 120, 137 

Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775): 26, 79, 86, 
89, 108 

Phyl/otreta.ochripes Curtis, 1837: 60, 61, 63, 79 

Phy/lotreta tetrastigma (Comolli , 1837): 79 

Phyllotreta undulata Kutschera, 1860: 12, 26, 47, 
53 , 61 , 63 , 76, 80, 83 , 86. 89, 108, 137, 144 

Phyl/otreta villa/a (Fabricius, 1801 ): 47, 79, 86 

Phyllotreta vittula Redtenbacher, 1849: 16, 17, 47, 
63 , 60, 108, 120, 121 , 128, 137, 145 

Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781 ): 12, 17, 47, 
6~83 , 8~ 8~ 144, 146 

Aphthona lacertosa (Rosenhauer, 1847): 63 , 60, 
76, 144, 145 

Aphthona nigriscutis Foudras, 1860: 63 

Aphthona ovata Foudras, 1860: 63 , 65 

Aphthona pa//ida (Bach, 1856): 146 

Aphthona venustula (Kutschera, 1861 ): 66 

Aphthona violacea (Koch, 1803): 40, 76 

Longitarsus exoletus (Linnaeus, 1758): 63 
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Longitarsus me/anocephalus (De Geer, 1775): 61, 
63, 76, 86, 121, 144, 145, 146 

Longitarsus nasturtii (Fabriciu-s, 1792): 26, 83 

Longitarsus parvulus (Paykull, 1799): 61 , 76, 86, 
108, 128, 144, 145 

Longitarsus suturel/us (Duftschmid, 1825): 83 

Longitarsus symphyti Heikertinger, 1912: 63 

Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775): 66 

Altica carduorum Guérin, 1858: 50 

Altica oleracea (Linnaeus, 1758): 40, 46, 47, 66, 
83, 86, 89, 137 

Batophi/a rubi (Paykull, 1799): 11, 61, 66, 81, 86, 
102, 144 

Asiorestia corpulenta (Kutschera, 1860): 17, 34, 
76, 81 , 104, 137, 140 

Asiorestia cyanescens (Duftschmid, 1825): 116 

Asiorestia cyanipennis (Kutschera, 1860): 34 

Asiorestia femorata (Gyllenhal, 1813): 46, 108, 
137 

Asiorestia ferruginea (Scopoli, 1763 ): 26, 46, 4 7, 
52, 60, 63 , 76, 77, 82, 111, 118, 121, 145 

Asiorestia transsylvanica Fuss, 1864- Endemism 
Carpatic: 128 

Asiorestia transversa (Marsham, 1802): 121 

Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1761 ): 40, 60, 61 , 
77 

Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 1761 ): 79, 121 

Crepidodera aura/a (Marsham, 1802): 11 , 46, 53, 
60, 61, 66, 81, 86, 108, 120, 145, 146 

Crepidoderaaurea(Geoffroy, 1785): 47, 108, 146 

Crepidoderafulvicornis (Fabricius, 1792): 75 

Epitrix pubescens (Koch, 1803): 61, 63, 60 

Minota carpathica Heikertinger, 1912: 36, 45, 49, 
50, 51, 65, 101, 104, 128, 140, 142 

Mantura obtusata (Gyllenhal, 1813): 61 

Chaetocnema arenacea (Allard, 1860): 14~ 

Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827): 120 
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Chaetocnema ch/orophana (Duftschmid, 1825): 
60 

Chaetocnema concinna (Marsham, 1802): 12, 16, 
26, 29, 60, 63, 79, 86, 89, 137, 144, 146 

Chaetocnema conducta (Motschulsky, 1838): 146 

Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785): 26, 63 , 
79, 89, 108, 121, 137, 145 

Sphaeroderma rubidum (Graells, 1858): 16, 29 

Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775): 60 

Mniophila muscorum (Koch, 1803): 26, 36, 45, 
50, 51, 53, 101 , 102, 128, 124, 140 

Dibo/ia cryptocephala (Koch, 1803 ): 4 7 

Dibolia occu/tans (Koch, 1803): 77, 79 

Dibolia rugu/osa Redtenbacher, 1842: 76 

Psylliodes afjinis (Paykull, 1799): 60, 63, 144 

Psylliodesfrivaldszkyi Weise, 1888: 65 

Psylliodes instabilis Foudras, 1860: 121 

Psylliodes napi (Fabricius, 1792): 61 

Cassida denticollis Suffrian, 1844: 47, 60, 89, 145 

Cassidaflaveola Thunberg, 1794: 52, 79, 81, 86, 
89, 108, 137, 144 

Cassida hemisphaerica Herbst, 1799: 108 

Cassida murraea Linnaeus, 1767: 63, 124 

Cassida ne~u/osa Linnaeus, 1758: 46 

Cassida nobilis Linnaeus, 1758: 79, 89 

Cassida pannonica Suffrian, 1844 - Specie noul!. 
pentru fauna Transilvaniei: 107, 146 

Cassida rubiginosa O.F.Müller, 1776: 12, 26, 58, 
61 , 79, 84, 86, 108, 

Cassida sanguinolenta 0.F.Müller, 1776: 89 

Cassida stigmatica Suffrian, 1844: 101 

Cassida vibex Linnaeus, 1767: 61, 63 , 79 

Cassida viridis Linnaeus, 1758: 11, 16, 26, 30, 
33, 46, 55, 52, 53 , 60 , 
66, 79, 81, 86, 107, 108, 111, 118, 137, 144, 145 

Cassida vittata Villers, 1789: 79 
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Adatok Erdély (Románia) 
bogárfaunájához az utóbbi 
évek gyűjtéseinek alapján. 
(lnsecta: Coleoptera) 
(Kivonat) 

Románia erdélyi területének bogár
unájáról a legtöbb faunisztikai adat Kuthy 

1 97), illetve Petri ( 1912, valamint 1925-1926) 
zefoglaló munkáiban található . Azóta csak 

gyes bogárcsaládokkal vagy nemzetségekkel 
oglalkozó - jórészt kisebb terjedelmű - köz

ények láttak napvilágot, melyekben elsősorban 
régebbi keletű gyűjtések adatait ismertetik, vagy 

iL"_yes fajokat , fajcsoportokat revideálnak. 
E munkák zöme a század első felében íródott. Az 
·~abban megjelent munkák közül kiemelkedőnek 
rartjuk P. Lie közleményeit, melyekben a szerző 
az erdélyi, illetve a bánsági Carabus-faunával 
foglalkozik, és részben faj alatti új taxonokat ír le, 
másrészt saját gyűjtéseinek adatait ismerteti (pl. 
Lie 1990 és 1994). Az Alticinae alcsalád (Chrys-

omelidae) romániai elterjedésének igen alapos és 
részletes ismertetése található Gruev, Merkl és Víg 
( 1993) munkájában, mely a vonatkozó irodalmat 
és a régebbi gyűjtések adatait teljes részletességgel 
ismerteti. Számos előfordulási adat található a 
Magyarország ÁI latvi lága sorozat eddig megjelent 
füzeteiben, pl. Kaszab ( 1962). 

Jelen munkánkban az újabb időkben 
( 1967-1994) történt gyűjtőutak eddig feldolgozott 
anyagát szeretnénk ismertetni. A 617 fajt és alfajt 
tartalmazó felsorolásban a következő bogárcsalá
dok képviselői szerepelnek: Carabidae, Silphidae, 
Staphylinidae, Histeridae, Scaphidiidae, Sphaer
itidae, Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Mala
chiidae, Melyridae, Cleridae, Lagriidae, Alleculi
dae, Serropalpidae, Meloidae, Anthicidae, 
Pyrochr'oidae, Oedemeridae, Lucanidae, Geotru
pidae, Scarabaeidae, Melolonthidae, Cerambyci
dae és Chrysomelidae. 

A Staphylinidae család fajainak, valamint 
a Lamellicornia családsorozat fajainak részbeni 
meghatározását Ádám László, a Malacodermata és 
a Diversicornia családsorozatokba tartozó taxonok 
meghatározását pedig Szalóki Dezső végezte. A 
futóbogarak néhány példánya Retezár Imre deter
minálása alapján került be a fajjegyzékünkbe . A 
fenti kutatóknak a fajok meghatározásáért ezúton 
mondunk köszönetet. 

A fennmaradó családok képviselőinek 
meghatározását a szerzők végezték: Carabidae -
Szél Győző; Silphidae, Histeridae, Scaphidiidae, 
Sphaeritidae, Lucanidae, Geotrupidae, Scarabaei
dae, Cerambycidae, Chrysomelidae - Rozner 
István . 

A fajok felsorolását családonkénti csopor
tosításban adtuk meg. Az egyes nemzetségek a 
családokon belül rendszertani sorrendben 
következnek, míg a fajok egy nemzetségen belül 
alfabetikus sorrendben találhatók. A fajnevek he
lyesírásánál. elsősorban a ''Die Kiifer Mitteleuro
pas" 14. kötetére (Lucht, 1897) támaszkodtunk. A 
terjedelem csökkentése végett a lelöhelyeknek (eset
leg egyéb adatoknak) csak a számát adtuk meg a 
fajne-vek után. A lelőhelyek jegyzékében a gyűjtök 
nevei is rövidítve szerepelnek. Ez a jegyzék a fa
jok felsorolása előtt található, és megyénként tar
talmazza a magyar és román helységnevekkel meg-



jelöli gyűjtőhelyeket. Törekedtünk arra, hogy a 
lelőhely-cédulákon szereplő összes adatot felve
gyük, így sok helyen megtalálható a gyűjtőhely 
magassága, a gyűjtési mód és néha a növénytár
sulás is. Meg-jegyzést az egyes fajokról csak ak
kor tettünk, ha kárpáti endemizmusról vagy Er
dély faunájára új fajról volt szó. 

Adataink jelentős része az utóbbi öt év 
gyűjtőútjainak anyagából származik - a 
példányokat az Erdélyi Kárpátok 700 és 1300 m 
között elhelyezkedő lucos zónájában gyűjtöttük. 
Sok adatunk van a 300 és 700 m közötti tölgyes. 
gyertyános-tölgyes. illetve bükkös övből is, vi
szontjóval kevesebb a síkvidéki területekről. 

Data on the Coleoptera Fauna 
of Transylvania (Romania) 
Based on Recent Collections 
(Insecta: Coleoptera) 
(Abstract) 

Most data referring to the Co leoptera fauna 
on the territory of Transylvania (Romania) come 
from review studies of Kuthy ( 1897) and Petri 
( 1912 and 1925 1926 ). Since then. only shorter 
papers, based on data of old collections. have been 
published about a few beetle families or genera. 
Most ofthese papers were written in the fírst half 
ofthe century. Recently, P. Lie published hi s stud
ies dealing with the Carabus fauna ofTransy lvania 
and Banat and described new subspecies based on 
the rcsults of hi s own collections (Lie 1990 and 
1994). A detailed and thorough survey ofthe geo
graphical distribution ofAlticinae (Chrysomelidae) 
in Romania was published by Gruev. Merkl and 
Vig ( 1993) also including data of main ly old co l
lections. Numerous locality dala are mentioned in 
the volumes of„Magyarország Állatvilága·· (Fauna 
Hungariaej, e.g. Kaszab ( 1962). 

ln the present paper we report locality data 
of species collected between 196 7 and 1994. The 
617 species and subspecies belong to the follow
ing beetle families: Carabidae. Silphidae, Staphy
linidae. Histeridae. Scaphidiidae. Sphaeritidae. 
Lycidae. Lampyridae, Chantharidae. Malachiidae. 
Melyridae, Cleridae, Lagriidae, Alleculidae, Serro-
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palpidae, Meloidae, Anthicidae, Pyrochroidae, 
Oedemeridae, Lucanidae, Geotrupidae, Scara
baeidae. Melolonthidae, Cerambycidae and Chry
somelidae. 

The specimens were identified by the fol
lowing persons: Győző Szél (Carabidae - in part), 
Imre Retezár (Carabidae - in part), László Ádám 
(Staphylinic:jae and Lucanidae, Geotrupidae. Scara
baeidae, Melolonthidae - in part), István Rozner 
(Silphidae, Histeridae, Scaphidiidae, Sphaeritidae, 
Cerambycidae, Chrysomelidae, and Lucanidae, 
Geotrupidac. Scarabaeidae, Melolonthidae - in 
part . Dezső Szalóki (Lycidea, Lampyridae, 
Cantharidae, Malachi idae, Melyridae, Cleridae, 
Lagriidae. Alleculidae. Serropalpidae, Meloidae. 
Anthicidae, Pyrochroidae, and Oedemeridae). 

ln the List of species, the species are given 
in alphabetical order within a genus, whereas the 
sequence ofthe genera and the families follow the 
sys tem of the 14th volume of Die Kafer 
Mitteleuropas (Lucht 1987). Because of limits of 
space, the localities and dates of collections to
gether with the name(s) of collector(s) are indi
cated by numbers following the names ofspecies. 
The explanation ofthese numbers can be found in 
the glossary where the names ofthe collectors ap
pear abbreviated. The names of the localities are 
given both in Hungarian and Romanian - grouped 
according to districts. Since we included all data 
printcd on the labcls attached to the specimens. 
the collecting method, the altitude or even the plant 
associat ions are often mentioned. Further remarks 
are made only in the case ofCarpathian endemisms 
or species new for the fauna ofTransylvania. 

The majority of our dala come from the 
material collected in the last five years. The bulk 
of thi s material was captured in the spruce belt of 
thc Transy lvanian Carpathians between 700 and 
1300 m alt itudes. We have a lot of data from the 
becch. hornbeam and oak belt (between 300 and 
700 m). but only a few from the plain region. 

Ack nowledgement - We thank Mr. L. 
Ádám. Mr. 1. Retezár and Mr. D. Szalóki (Buda
pest) for their help in determination our material. 
The work was supported by the Hungarian Na
tional Scientific Research Fund (OTKA l/3 
No.3179). 



CSAT A Zoltán 

A Rétyi Nyír egyes kétéltűinek 
bemutatása* 

A Sepsiszentgyörgyről mintegy 10 km-re 
- Réty i Nyírt 1962-ben védett területté nyilvání

' de valóságban a párt- és államapparátus
olgozó elit számára fenntartott vadászterületté 
Ennek érdekében történt a terület bekerítése 

- · és dámvad betelepítése. a ragadozómada~ 
irtása, a vadállomány etetése és gondozása, s a 
• ok búvóhelyének szánt szeder betelepítése is. 
~ 11I1akkor, erdőgazdasági meggondolásokból , 

területeket ültettek be erdeifenyővel. Mind
::z.. a terület arculatában okozott változások el

· re, egyfajta védelmet is jelentett a Rétyi Nyír 
- ·ény- és állatvilága számára, mivel oda "egy

rü halandónak" tilos volt a bejárás. 
Az 1989 utáni változások csak rontották a 

· i Nyír helyzetét. A hiányos törvénykezés, tu
- onviszonyok tisztázatlansága, a demokrácia 
es értelmezése következtében, egy fokozott <leg-
áció indult el. A kerítések, figyelmeztető táb

. eltűntek, egyre nagyobb parcellák kerülnek 
egmunkálás alá, juh- és tehéncsordák legelnek, 

' kmagasságú facsonkok tanúskodnak a fatolva
tevékenységéről, egy divatosabb hétvégi kirán

uló hellyé válik, peremterületei átalakulnak 
szemétteleppé. 

Különleges volta miatt, a terület már a szá
zadelőtől kezdve sok kutató figyelmét felkeltette. 
Fel fedezése növénytani szempontból Moesz 
Gusztáv nevéhez fűződik, aki az 1910-ben megje
lent" A Rétyí Nyír növényzete" című munkájában 
már egy részletes leírását adja. Rajta kí~ül , a 
teljesség igénye nélkül a következő kutatókat em
lítjük meg: Nyárády E. Gy., László K. ( 1938), Soó 
R. ( 1944 ), Boros Á. ( 1944 ), Pop, E. (1944, 1960), 

· ~es~b~n bemutatva a Pro Na1ura szimpozionon, Réty, 1993 . május 14., 
1egesz1tve az 1994. 1995-ös adatokkal . 

Péterfi 1. ( 1960, 1964 ), Kovács S. ( 1969), Péterfi 
L. 1. & Momeu, L. ( 1988), akik a Rétyi Nyír 
növényzetét kutatták. A gazdag növénytani ada
tokkal szemben, az állattani adatok szegényesek. 
A rovartani kutatásokat Diószeghy L. ( 1931) és 
Kocs 1. (1983), Kocs 1. , Podlussány A. (1991-
19~4) végezték. Diószeghy L. 81 lepkefaj! gyűjtött 
be innen, míg utóbbiak az ormányosbogarakat ta
nulmányozták. Az itt élő mocsári békával kapcso
latos herpetológiai megfigye léseket Fejérváry
Lángh A. f'v!· ( 1943). Dely 0 . ( 1953), Stugren, 8. 
( 1966), Yancea St. ( 1959) végeztek . Cogálniceanu, 
D. és Tesio, C. (1993) a rövid lábú kecskebéka 
(Rana lessonae) jelenlétéről számolnak be. Madár
világával kapcsolatosan Molnár L. ( 1983, 1988) 
közöl adatokat. 

A terület tudományos fontosságát szem 
előtt tartva, szigorú védelem alá kellene helyezni . 
amire sajnos pillanatnyilag kevés a remény, meg
felelő jogi és anyagi keretek hiányában. Mindezek 
ellenére helyzetfelmérő kutatásokat kell végezni. 
felkelteni a hatóságok és a közvélemény figyelmét, 
és a lehetőségekhez mérten megállítani a pusz
tulást. 

A Rétyi Nyír rövid leírása 

A Rétyi Nyír 15 km 2-nyi , kötött 
futóhomokterület, a Háromszéki medence kis 
része, a Bodoki- és Bodzafordulói hegyek közt 
kialakult szűkületben, a Feketeügy folyó bal 
partján , 5 !"3-545 m-re a tengerszint fölött. A 
környék sajátos geológiai-földrajzi, vízrajzi és 
éghajlati viszonyai együttes hatásának köszönheti 
létét. 

Kialakítását tekintve, a terület homokját a 
Feketeügy folyó hordta és rakta ide, s ez a homok 
s_aját és mellékfolyói vízgyűjtőterületének kárpá~ 
ti-homokkő anyagából származik. 

Éghajlatára vonatkozóan megállapítható, 
hogy a vidék éghajlati viszonyait a két fö (keleti 
kontinentális és nyugati atlanti-óceáni) légáramlat 
pillanatnyi uralma határozza meg. Évi átlagos 
hőmérséklete 6-7°C, -30 Uanuár, február) és+ 30°C 
Uúlius, augusztus) között ingadozva, átlagosan 
400-700 mm csapadékkal. 
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Az erdős területeket ritka gyeppel borított 
homokhátak, és kisebb-nagyobb tavak szakítják 
meg, mely utóbbiakból több mint 100 darab van. 
A tavak a hajdani szél barázdákban alakultak ki, és 
általában sekélyek (max. 3m). Felületüket részben 
vagy egészen vízinövényzet borítja, aránylag kevés 
a szabad vízfelület. Az évi, illetve sokévi átlagos 
csapadékmennyiség határozza meg a tavak vízház
tartását. Ha ez 500 mm alatt van, a sekélyebbek 
teljesen ki is száradnak (Kovács, 1969). Az utób
bi 15-20 évben egy általános kiszáradási folyamat 
figyelhető meg, ami nem csak az időjárás , hanem 
a peremterületeken ásott levezetőcsatornák 
következménye is. 

Növényzetét tekintve, az ősi nyírfaerdők 
(Betula verrucosa Ehrh.) egyre inkább vissza
szorulnak, az éger (Alnus glutinosa Gaertn.) és a 
betelepített erdeifenyő (Pinus silvestris L.) javára, 
melyek terjeszkedő tendenciát mutatnak (Kovács 
S. 1969., Péterfi L. St., Momeu, L. 1988). 

Állatvilága úgy gerinces, mint gerinCtelen 
fajokban nagyon gazdag. 

Kétéltüi nem csak a táplálkozási láncban 
betöltött szerepük miatt fontosak, hanem a mo
csári béka (Rana arvalis arvalis Nilss.) jelenléte 
kiemelkedő tudományos értéket is képvisel. 

A Rétyi Nyír kétéltűi 

(Csak az 1993. április 4. - május 6. és 1994. 
március 23.-30. között talált és tanulmányozott 
fajok) 

1. A kétéltű populáció faji összetétele: 

1. ábra. - 1993-94-es összesített adatok 
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Tarajos gőte (Triturus cristatus) 

Pettyes gőte (Triturus vulgaris) 
Barna ásóbéka (Pelobates fuscus) 

Barna varangy (Bufo bufo) 

Leveli béka (Hyla arborea) 
Kecskebéka (Rana esculenta compex) 

Erdei béka (Rana dalmatina) 

Gyepi béka (Rana temporaria) 

Mocsári béka (Rana arvalis) 

- 73 db (4,47 %) 
- 77 db (4,72 %) 
- 535 db (32,80%) 
- 21 db (1,28%) 
- 1 db (0,06%) 
- 298 db (18,27%) 
- 4 db (0,24%) 
-18db 1, 10%) 
- 604 db (37,03%) 

2. A populációk nemi összetétele: 
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3. A fajok rövid leírása 
Tekintettel arra, hogy ezen fajok nagy része 

fíil;::s;;:·:g1ességük ellenére ismeretlen a nagy közön" 
szükségesnek tűnik bővebb leírásuk. 

_ saját megfigyeléssel kiegészítve, a fajleírá-
. ö etkező szerzők műveire támaszkodnak: 

J. ( 1984 ). Chiminello, A., Generani, M. 
J Cog<l76>lniceanu, D. (1991), Dely, 0. 

), Fuhn, 1. E. ( 1960, 1962, 1969), Gros
er, K. (1987), Gyovai F. ( 1989), Kingsley, 

( 1955), Kiss J. B. (1985), Kuhn J. (1991), 
·• M. (1988), Stugren, B. (1966), Tester, U. 
1), Viertel , B. (1991). 

A biometriás adatoknál, az általam a Ré
'yírben találtak mellett, összehasonlításkép-
eltüntettem a Fuhn, 1. E. ( 1960): Fauna RPR, 

- h ib ia kötetben közölt , az egész ország 
- etére vonatkozó adatokat is. A Rétyi Nyírre 

lkozóan, a mocsári béka esetében ren
ezünk más szerzők által közölt adatokkal is. 

arajos gőte 

rus cristatus cristatus (Laurentus) 1768) 

hím nőstény hím nőstény 

17 22 

105 ,24 112,96 119 127 

um 85 79 104 113 

wn 120 126 128 143 

Réty Réty 

saját saját Fuhn l.E. Fuhn l.E. 
(1960) (1960) 

Legelterjedtebb farkos kétéltűfajunk. Szin
m indenütt előfordul, felhatol 1900 m-re a 
gerszint fölé . 

Legnagyobb termetű gőténk, testhosszának 
ajdnem felét, az alul felül úszószegéllyel ellátott 
ok teszi ki . Zömök testfelépítésű feje rövid, orra 

le erekített. Bőre érdes, szemölcsös. Színe sötét, 
sötétbarnától a feketéig, oldalán számos apró fe
ér, vagy sárgás, faroktájékon megszakadó, foga

zott taraj van, ami a nőstényeken hiányzik, színük 
is világosabb. 

A vizeket - sűrű növényzetű tavak, tócsák 
- tavasszal keresi fel , a szaporodási periódusban. 

Általában júniusban elhagyja a vizet, de néhány 
példány az egész nyarat a vízben töltheti . A szára
zon napközben elrejtőzik, éjjel jár táplálék után. 
Táplálékát különböző férgek és ízeltlábúak képe
zik. Csak ritkán hibernál a vízben, legtöbbször a 
szárazon, fagymentes mélyedésekben, kövek alatt. 

A nőstény a nászjáték után 60-200, gömb 
alakú, fehér, 2 mm átmérőjű, kocsonyás burokkal 
körülvett petét rak. A 2-3 hét múlva kikelő 
lárváknak külső kopoltyújuk van. Átalakuláskor 
65 mm hosszúak. 

Nagyon sok természetes ellensége van, úgy 
a vízben, mint a szárazon, ezért fontos helyet foglal 
el a vízi és vízparti élőlények táplálkozásláncában. 

b. Pettyes gőte 

[Triturus v~lgaris vulgaris (Linnaeus) 1758) 

hím 

lemért egyedek 

száma 16 

átlagos test-
hossz(mm) 61 ,56 

minimwn 56 

maximwn 68 

lelőhely Réty 

adat saját 

nőstény 

23 

58,65 

47 

71 

Réty 

saját 

lúm. nőstény 

73 

57 

85 

Fuhn l.E. 
(1960) 

71 ,3 

59 

83 

Fuhn LE. 
(1960) 

Karcsúbb és kisebb termetű, mint a tara
jos gőte . Bőre sima. Színe a barna különböző ár
nyalatai, sötét foltokkal. Hasa sárga, narancssár
ga, sziritérí pettyes . A nászruhás hím magas, 
hullámos szélű tarajt visel, ami megszakítás nélkül 
a tarkótól a farok csúcsáig húzódik. Taraj talál
ható a farok alsó szegélyén is. Ilyenkor a hátsó 
lábujjakat széles, lapÓs hártya veszi körül. A 
nőstény nem visel tarajt, sem úszókarimát. 

Sekélyvizű tav~ban, tócsákban, de még 
útmenti árkokban is megtalálható, 1 OOO m-es ma
gasságig. Tavasszal korán a vízbe megy, a felnőt
tek általában júliusban hagyják el a vizet, de éppúgy, 
mint a tarajos gőte esetében, néhány példányuk 
egész évben a vízben maradhat. 

Petéit március-áprilisban , vízalatti 
növényekre ragasztja. A külső kopoltyús lárvák 15 
nap múlva kelnek ki és 2, 5-3, 5 hónapos koruk
ban alakulnak át. 
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Táplálkozása, hibernálása és ellenségei 
hasonlóak a tarajos gőtééhez. 

c. Barna ásóbéka 

[Pelobates fuscus fuscus (Laurentus) 1768] 

hím nőstény 

lemért egyedek 
száma 3 16 202 

átlagos test-
hossz(mm) 39,25 43 , 13 

minimum 30 30 40 

maximum 50 58 52 

l e lőhely Réty Réty 

adat saját saját Fuhn l.E . 
(1960) 

A Rétyi Nyír legérdekesebb életmódú 
kétéltűje , csak ritkán, főleg a föld megmunkálása 
során kerül elő . A helybeliek "varosbékának" 
nevezik. 

600 m tengerszint fölötti magasságig az 
ország legnagyobb részén megtalálható, olyan 
helyeken, ahol a talaj porhanyós, homokos, vagy 
löszös. Kerüli a köves vidékeket. 

Kistestű, aránylag rövidlábú, varangysze
rü, béka. Feje domború, szélesebb, mint ami lyen 
hosszú, bőre a fejtőhöz szorosan hozzánőtt. Szem
bogara, az éjjeli életmódra utalva, függőleges ál
lású. Hátsó lábán a sarokgumó széles, lapos, éles 
szélű ásólapáttá alakult. Segítségével pillanatok 
alatt beássa magát a homokba. Ha megijesztik, vagy 
megfogják, fokhagyma szagot választ ki .. Színe 
nagyon változatos. Általában barna, de nem ritkák 
a világos alapon márványozottak sem. Gyakran 
apró vörös pontok díszítik. Hasi oldala szürkésfe
hér, néha foltos . A hímek általában kisebbek, az 
első lábon, a felkaron kiemelkedő, tojásdad alakú 
mirigyet viselnek. 

Éjjeli állatok, napközben 30-50 cm-re 
beássák magukat a talajba, s csak éjjel , 9 óra után 
jönnek elé rovarokból, férgekből , csigákból álló 
táplálékuk után. A vizet csak szaporodáskor ke
resik fel. 

Kora tavasszal, március-áprilisban történik 
a peterakás, főleg éjjel. Ilyenkor kotlószerű hangot 
hallatnak. A hím ágyéktájékon öleli át a nőstényt. 
Petéit 15-20 mm átmérőjű petezsinórban rakja, ezt 
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vízinövények köré tekeri. A lárvák már 5-6 nap 
múlva kikelnek, kifejlődésükhöz viszont l 20- l 40 
napra van szükség. Ezek a nálunk élő legnagyobb 
kétéltű lárvák, 10 cm-t is elérnek, de a szakiroda
lom 17,5 cm-est is ismer. 

Száinos ellensége főleg az éjjeli ragadozók 
közül kerül ki, melyeket nem riaszt vissza sem sza
ga, sem veszélyhelyzetben felvett riasztó pozíció
ja. Ilyenkor fe lágaskodik és fe lfújja testét. 

Az ásóbéka csak laza homokos, vagy 
löszös talajon képes élni. Megyénkben csak itt, a 
Rétyi Nyírben és környékén fordul elő, épp ezért, 
valamint hasznos volta miatt védelmet érdeme l. 

d. Barna varangy 

[Bufo bufo bufo (Linnaeus) 1758] 

hím nőstény hím nőstény 

lemért egyedek 

száma 9 

átlagos test-
hossz(mm) 61.11 71 ,2 67 ,4 83 ,5 

minimum 56 58 65 62 

maximum 66 92 73 112 

l e lőhely Réty Réty 

adat saját saját Fuhn l.E . Fuhn l.E. 
(1960) (1960) 

Az ország majdnem egész területén meg
található, néha az erdőhatár fölé is felhatol. 

Nagy termetű, zömök. A nőstények na
gyobbak, a hímek alkarja viszont vaskos. Orrtájé
ka kerek, szivárványhártyája aranysárga. Színe 
különböző árnyalatú barna, hasa piszkosfehér, 
szürkésbarna foltokkal. Bőre szemölcsös, tox'r
nokat termelő mirigyekben gazdag. 

Jellegzetesen szárazföldi állat, amely csak 
a rövid szaporodási időt tölti a vízben . Éjszakai 
életmódot élő, lomha mozgású béka. A nap vilá
gos óráiban kövek, kidőlt fák, farakások alatt, faod
vakban, kis rágcsálók üregeiben rejtőzködik . Szük
ség esetén laza talajban, ferdén levezető, rövid 
járatot készít magának. Éjszaka jár táplálék után . 
Termete nagy, anyagcseréje aránylag gyors, s épp 
ezért jelentős mennyiségű különböző férget, ízelt
lábút, .csupasz csigát fogyaszt. Haszna felbecsül
hetetlen , biológiai védekezésképpen egyes 
országokban kertekbe, szántóföldekre is telepítik. 



Kora tavasszal keresi fe l, sokszor nagy 
· gokból is, szaporodás céljábó l a vizeket. 

·or tömeges vándorlás figyelhető megy, mely-
során sok egyed elpusztul , fő l eg a közutakon 

• átkelésnél. 
Rövid ideig maradnak a vízbe n , a 

· nyek rögtön peterakás után már megkezdik 
orú tjukat a nyári szállás felé. A hímek néhány 

pal tovább maradnak . miközben ha lk, gá
erű hangot hallatnak. A nőstények a petéket 

- - m hosszú, kettős kocsonyás zsinórban rakják 
izinövények köré tekerve. a peték száma több 
is lehet. A petékből mintegy 2 hét alatt kikelő 
· · - eltérően a többi kétéltű ebihalaitól - zárt 
·ban úsznak. Az egész raj szinte egyszerre 

·ul át. ezért valósággal ellepik a víz partját a 
n átalakult kis békák. 
Mérgező bőrváladéka ellenére aránylag 

az ellensége. Számos állat pusztítja a lárvákat, 
e a frissen átalakult fiatalokat. Sok nagyobb 
etű madár a fe ln őtteket sem kíméli, felhasítja 

- - ket s kicsipegeti az áldozatot belőle . Rengeteg 
tul e l a vándor lás során, valamint tudatlan 

berek kegyetlenkedései következtében. 
Mindenképp védelmet igényel. 

Leveli béka 

, la arborea arborea (Linnaeus) 1758] 

hím 

mén egyedek 
!ZllJla 

~os test-
-.SSZ (mm) 40 37.4 

um 30 

maximum 44 

ldóhely Réty 

saját Fuhn l.E. 
(1960) 

Az ország egész területén e lterjedt. a 
1. ngerszint fe lett kb. 2000 m magasságig fe lhato l. 
' dve li a nedves völgyeket és a ritkább állományú 

erdóket. 
Európa egyetlen fán lakó kétéltűje. 

Általában a magasabb növényzeten (akár 10-12 m 
magasságig is). bokrokon. fákon tartózkodik. Csak 
nagy esőzések esetén húzódik a vízbe. bújik faod-

vakba. Rejtőzésében jól segít színe, mely rend
szerint fűzöld , de a környezettől , sőt az állat fizioló
giai áll apotátó l függően lehet sárga, ezüstszürke, 
barna, sőt a hátán feke tén pettyezett is. Hasoldala 
fehér, melyet a hátától egy fehérrel szegett fekete 
vonal választja el. Bőre mérgező váladékot tennel, 
amely szembe jutva kötőhártyagyulladást okoz. A 
hím torokbőre barnás és redőzött. Arány lag kar
csú . Feje rövid, e lkerekedő, teste ovális. Minden 
ujja végén tapadókorong van, melyek segítségé
vel könnyedén közlekedik az ágakon, nádszálakon. 

Szaporodásuk márciusban kezdődik , 

föideje május-június , mikor l 5-l 6°C a víz 
hőmérséklete. Ekkor, fő l eg éjszaka, a hímek rend
kívül erős , gyors ütemű, recsegő hangot hallatnak. 
Hangjukat torokállású belső hangzacskó segíti. 
Ha egy hím megszólal. rendszerint kórusban vála
szolnak a közelben levő faj társak. A brekegő kon
certet bármilyen erős zaj is kiválthatja. 

A nőstény petéit kis, diónagyságú csomók
ba rakja. A lárvák kb. 3 hónap múlva alakulnak át, 
amikor is nagy tömegben lepik e l a vízpart i 
növényeket. Párosodás után mindkét nem a pete
rakás helyétől sokszor többszáz méterre eltávolod
va, magányos életet él. Október végén vonul téli 
álomra, földi lyukakban. fák gyökerei között, kövek 
alatt tölti e l. 

A leveli béka nappal és éjjel, de csak 
mozgó állatokra vadászik. Éjszaka nagyobb terüle
tet bejár. Főleg repülő rovarokat: legyet, szúnyogot, 
lepkét, kérészt fogyaszt. de pókot. hernyót is. 

Rendkívül hasznos. Időjós képességeibe 
vetett hit viszont nem tűnik megalapozottnak. 

f. Kecskebéka (Rana esculenta complex) 

hím nőstény 

lemé11 egyedek 
száma 43 2 1 

átlagos test· 
hossz(mm) 50.19 56, 14 65 

minimum 41 46 54 

1naximum 57 67 76 

lel őhely Réty Réty 

adat saját saját Fuhn l.E. 
(1960) 
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Egyik leggyakoribb, legelterjedtebb béka
faj. Így a síkvidéken, mint a domb-, illetve hegy
vidéken megtalálható. 

Alakja karcsú, orrtája elhegyesedő, sa
rokgumójajól kiegyensúlyozott. Feltűnően jó ugró. 
Fő színe a zöld, sötét foltokkal, gyakori a világos 
hátgerinccsík. Hasoldala fehér, szabálytalan sötét 
foltokkal. A combok hátsó oldalán barna, fekete 
sávok között kénsárga márványozottság látható. 
A hím kitüremkedő hanghólyagja fehér. 

Vízhez kötött békafaj. A legkülönbözőbb 
ökológiai adottságú vizekben - tavakban, holtágak
ban, nagyobb tócsákban, mocsarakban - él. Előny
ben részesíti az úszóhínárral fedett, náddal, sás
sal, magas füvei borított partú vizeket. A nagyon 
árnyékos, tápanyagszegény , növényzetnélkü li 

. vízállásokat nem kedveli. Vízi életmódot folytat , 
de nincs állandóan a vízben. Napfényes időben 
szívesen tartózkodik a vízinövények úszó levelein, 
vagy a vízparton. Gyakran többszáz méterre is 
elkóborol a víztől. 

Nappal aktív, falánk állat, mindent elfo
gyaszt, ami él és mozog, s le bírja gyűrni a torkán. 
Így férgek, rovarok, pókok, apró halivadékok, sőt 
apró békák is szerepelnek az étlapján. 

A telet a vízfenék iszapjában tölti , ahon
nan áprilisban jön elő. Párosodása április végén, 
május elején kezdődik . A hímek rendszerint kórus
ban hallatják a két külső hanghólyaggal felerősített , 

csengő, párhívó hangjukat. Hangjukat főleg a 
párosodási időben, de ritkábban egész őszig lehet 
hallani. Petéit csomókba rakja, melyek a víz fel
színén úszva érnek be . A lárvák átalakulása 
szeptember végén fejeződik be. Olykor a vízfenék 
iszapjában lárva alakban is áttelel, s csak a 
következő tavasszal fejeződik be az átalakulás. 

Nagyszámú ellensége van. Így a lárva, mint 
a kifejlett állat sok állatfaj táplálkozását biztosítja. 
Sajnos az ember sem kíméli , fogyasztási célokra 
tavaszonként több ezret pusztítanak el , s ezért szá
muk nagyon csökken, ami az őket fogyasztó állat
fajok megritkulásához is vezethet. 

Megjegyzendő az, hogy a nálunk élő úgy
nevezett ·'zöld békák" közül , melyekhez a tavi béka 
(Rana ridibunda), a rövid lábú kecskebéka (Rana 
lessonae) és kecskebéka (Rana esculenta) tartozik, 
valódi biológiai fajnak csak az első kettőt tartják, 

míg az utóbbi a két faj hibridje. Ez a hibrid azon
ban csak valamelyik szülőpárral visszakeresz
teződve tud termékeny utódokat adni. Így alakul
hatnak ki L-E, R-E illetve R-L-E complexumok. 
A kecskebékától a tavi béka morfológiailag köny
nyedén, míg a rövidlábú kecskebékától nehezeb
ben különböztethető meg. Pontos elválasztásuk 
csak biokémiai módszerekkel lehetséges. 

Coglílniceanu, D. és Tesio, C. ( 1993) hét 
egyed vizsgálata alapján, a Rétyi Nyír kecskebéka 
populációját, mint feltételezhetően tiszta lesso
nae-t írta le. 

1995-ös saját kutatásaink is ezt a 
feltételezést tűnnek alátámasztani, viszont tekintve 
a Rétyi Nyír nagy terjedelmét és a populáció 
méretét, még további vizsgálatok szükségesek egy 
végleges álláspont kialakításához. 

g. Erdei béka (Rana dalmatina Bonaparte 1869) 

át lagos test-
hossz {mm) 50 

minimum 45 

maximum 59 

adat Fuhn J.E . 
( 1960) 

Dél-Svédországtól , Dániától és Északke
let-Spanyolországtól, Közép-Európán, a Balkán
félszigeten át Iránig húzódik az elterjedési területe. 
A lombos- és a kevertállományú erdőket kedveli . 
A hegyekben 1500 m-ig is felhatol. 

Teste karcsú, hátsó lábai hosszúak. A test 
mellett előre nyújtott hátsó láb sarokízülete jóval 
túl ér az orron. Hátoldala barna, a levegő páratar
talmától függően a világossárgásbamától, arózsaszínes
barnán át sötétbarnáig változtatja. Fültájékon, he
gyével hátrafelé irányuló elnyújtott háromszög 
alakú sötétbarna foltot visel. A hátsó comb és a 
lábszárak sötétbarna harántsávosak. A hasoldal 
fehéres , a nőstények torkán vöröses márványozás
sal. 

Csak szaporodási időben keresi fel a pe
terakásra alkalmas kisebb tavakat, máskülönben 
szárazföldi és főleg nappali életmódot folytat. Pe
terakása korai , a hatszáz-ezer petét is tartalmazó 
petecsomóit vízalatti növényekhez erősíti. Nemi 
érettségét két-három éves korában éri el. 



Szeptember végén vonu l té li álomra a 
'· iszapjába. vagy szárazfö ldi kis mé lye-

Tápláléka és ellenségei megegyeznek a 
· i békáéval. Sokkal mozgékonyabb viszont, 
az utóbb i, meneküléskor 2 m hosszú, 1 m 

ugrásokra is képes. 

G~ epi béka 
a temporaria temporaria Linnaeus 1758) 

test· 

(mm) 68.50 · 

Ulll 62 

wn 79 

Fuhn l.E. 

(1960) 

Areálja a Pireneusoktó l Szibériáig terjed, 
1 megszakad, majd Távol-Keleten újra megje
i ·. Szibériában fe lhatol 70-80°-ig is. Nálunk ez 
'kafaj hatol fe l a legmagasabbra, egészen 2000 
ig. Fő leg éjszakai életmódot folytat , a fiata l 

'ldányok viszont nappal is aktívak. 
Alakja vaskosabb, mint az erdei békáé. orra 

· rek ített, az előrenyújtott, hátsó láb sarok ízülete 
éri el a szemeket. Színezete változatos. a vilá
sárgásbarnától a vörösesbarnán keresztül. a 

- ét kávébarnáig. Az erdei békához hasonlóan a 
!tájékon barna háromszög alakú folt. míg a hát

só lábakon harántsávok talál hatók. Haso ldala. 
· ~ásfe hér. szürkés márványozottsággal. A hímek 
szaporodási periódusban. a bőr alatt felgyü lem-

1 n li mfa kövi::tkeztében kékes árnyalatot kapnak. 
a viszo nt nem olyan élénk. mint a mocsári béka 

1ében. 
Az i::gyik legkorábban szaporodó béka

~ unk . Az 1200-2500 pt:téből is álló pett:csomók 
víz felszínén úsznak . A vizekt:t csak a szapo

rodási időszakban keresik fel. 
Táplá léka és ellenségei hasonlóak az t:lőb

ihez. Hibernálásuk szeptember-októberbt:n 
·ezdődik . szárazfö ldön. dt: inkább a vizek iszap
jában. 

i. Mocsári béka (Rana arval is arvalis Ni lsson 1842) 

hím nőstény hím nöstény 

Jemé11 egyedek 

száma 242 335 39 8 

átlagos test-

hossz (mm) 52.78 48.77 50.5 49.9 

minilnum 36 36 38 42 

maxi1nu111 68 64 62 64 

lclöhely Réty Réty Réty Réty 

adai saját saja1 Fuhn l.E . Fuhn LE. 
(1962) (1962) 

átlagos test-

hossz(mm) 3 1.8 52 .8 

lllllllllllllll 16 42 

maximum 54 .5 62 

lelöhdy Réty Réty 

ada t Dely 0. Stugren B. 
(1966) ( 1966) 

Tudományos szempontból ez a Rétyi Nyír 
legfontosabb kété ltűje . Már csak az ő jelenléte elég
séges ke llene legyen a Rétyi Nyír szigorú 
védelméhez. 

Euroszibériai faunae lem. Areája az Észa
ki-Sarkkörtől a Fekete-tengerig és Északkelet
Franciaországtó l Közép- és Kelet-Európán át Szi
bériáig te~j ed. Hatalmas elte~jedési terü letén belül 
több alfajra tago lódik. Ezekbő l kettő él az ország
ban. a törzsfaj. a mocsári béka (Rana arvalis arva
lis Nilsson) és a hosszúlábú mocsári béka (Rana 
arvalis woltt:rstorffy Fi::jérváry), melyeket főleg a 
törzs és lábhossz aránya kü lönböztet meg 
egymástó l. (A törzs mellett e l őrenyújtott hátsó láb 
bokaízükte az arvalisnál az orrnyílások és a szem 
közé esik. míg a wolterstorffynal túlér az orron.) 
A hosszúlábú alfajt az Erdélyi-medence több 
pontjáró l leírták, míg a törzsfajt Észak-Moldova 
egyik pontján. valamint a Rétyi Nyírben és 
környékén találták csak meg. Ez utóbbi képezi el
terjt:dési tt:rületének legdélibb és ugyanakkor. az 
észak-mo ldovai l előhellye l ellentétben. egyetlen 
biztos pontját. Nálunk mint jégkorszaki marad
ványfajt tartják számon, ami szintén hozzájárul 
tudományos fontosságához. 

Vizek közelében, de a pár'< 1-;odási időszak 
kivételével nem vízben tartózkudik . Ni::dves 
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réteken, ártereken él, mocsarak, tavak mellett ta
nyázik. A szaporodási periódust kivéve főleg é.üe
li állat, de a fiatalok délután is aktívak. 

Aránylag kistestű. Orra elhegyesedő, teste 
aránylag zömök. Szembogara vízszintes elhelyez
kedésű, a jól látható dobhártyát egy, a szem mögött 
kezdődő, hegyével hátrafelé irányuló, barna színű 
folt borítja. A hím mellső végtagjai erőteljesek, 
szaporodási időben a belső ujjain nagy , fekete 
hüvelykvánkost fejleszt. Színe elég változatos, 
dominál a barna, szürkésbarna, zöld szín viszont 
nincs. A hát lehet egyszínű , de legtöbbször vo
nalak, pontok díszítik. Mintázata alapján többféle 
változatot különböztetnek meg, de oldalán mindig 
sötét, sokszor egymással összeolvadó foltsor fi
gyelhető meg. Gyakori a gerinc menti világos csík 
is. Hasoldala fehér, foltmentes. A szaporodás ide
jére a hímek gyönyörű nászruhát öltenek. Ilyenkor 
színük zománcosan csillogó égszínkékre változik. 
melynek élénksége viszont az állat pillanatnyi ál
lapotától s az időjárástól is függ. Félelem hatására. 
vagy borús időben tompul, szürkés lesz. Igazi pom
pájukat napsütésben mutatják. Feltűnő színük 
következtében nagyon óvatosak. 25-30 m-ről 
észreveszik a mozgó tárgyakat, s az addig 
hangoskodó, állandó mozgásban levő társaság 
nyomtalanul eltűnik a víz fenekén , s csak fél
háromnegyed óra múlva jönnek elő , ha már meg
bizonyosodtak afelől , hogy nem fenyegeti őket 
veszély. 

Szaporodásuk kora tavasszal kezdődik, 
mikor még gyakoriak az éjszakai fagyok. sokszor 
a vizet borító jégréteg sem olvadt fel teljesen. Az 
egyik legkorábban szaporodó kétéltünk. Pete
rakáshoz a tavak napsütötte, sekélyvizü. sűrű 
növényzetű partszakaszát választják ki. Kisebb
nagyobb csoportokban gyülekeznek. a parton is, 
de főleg a vízben, előbb a hímek, melyek hosszabb 
időt is maradnak itt, majd a nőstények is meg
érkeznek, s csak addig maradnak, amíg le nem rak
ták a petéket. Nagyobb csoportosulás esetén, egy
egy partszakasz valósággal kéklik. A hímek a vízbe 
érkezéskor még nem kékek, de - ha az időjárás 
kedvező - hamar átszíneződnek, ami csak 2-3 hétig 
marad meg. A peterakás befejezésekor. amikor el
hagyják a vizet. visszaöltik eredeti barnás színüket. 
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A nőstények a szaporodási időben is barnák ma
radnak. 

A kiválasztott helyen valósággal forr a víz, 
az egymást és a nőstényeket hajkurászó hímek 
miatt. A többi kétéltüvel ellentétben. ilyenkor a 
legóvatosabbak, a legkisebb gyanús jelre pillana
tok alatt befúrják magukat a vízfenék sűrű 
növényzete közé. Hangjuk lágy, halk, dallamos. a 
hímeké valamivel erősebb. Víz alá merített kis 
méretű palack buborékoló hangjához hasonlít. 
A hím hónaljtájékon szorítja át a nőstényt. Az egy
két csomóba lerakott peték a víz felszínén marad
nak. A lárvák egy-két hét múlva kelnek ki , és az 
időjárástól függően 2-3 hónap alatt alakulnak át. 
Ivarérettségüket a 2. vagy 3. évükben érik el. Lárvái 
34-50 mm-re nőnek meg, színük barna, ezen az 
alapon fémesnek látszó barnássárga foltokkal , fe
hér hasuk szintén barnássárgán foltozott. 

Táplálékukat, a többi kétéltühöz hasonlóan 
apró ízeltlábúak, férgek, csigák képezik. A lárvák 
algákat lege'lnek. 

H i bernálásukat szeptember-októberben 
kezdik el. 

Természetes ellenségei főleg az éjjeli ra
gadozó madarak, a menyétfélék. Peterakáskor vi
szont, minden óvatosságuk ellenére, gémfélék is 
zsákmányolják, sőt a békászó sasok sem vetik meg. 
Utánuk csak a kiforgatott békabőr marad meg. Kis 
mérete miatt nem használják emberi fogyasztásra, 
viszont sajnos van olyan „békavadász„ is, aki ez
zel is megelégszik, és szorgalmasan pusztí~ja őket. 
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Prezentarea unor amfibieni din 
Mestecani~ul de la Reci 
(Rezumat) 

Mestecani~ul de la Reci, in afara 
particularitátilor geomorfologice, prezintli o 
importan\á sporitli ~i din punct de vedere biolo
gic, avand in vedere faptul cli aici tráiesc multe 
specii de animale ~i plante rare. ln ciuda faptului 
cá a fost declarat 'fncá din 1962 rezerva\ie natu
ralá, se poate constata o degradare sporitá a terito
riului dupá 1989, mai ales din cauza legislatiei la
cunare ln domeniul protec\iei naturii , dar ~i din 
cauza democratiei prost 'fn\elese. 

Prezenta lucrare dá o descriere succintá 
asupra speciilor de amfibieni care au fost gasite ~i 
cercetate in perioada 4 aprilie-6 mai 1993 ~i 23-30 
martie 1994, intr-un lac ales ca model : salamizdra 
de apá (Triturus cristasus cristasus Laurentus 
1768), salamizdra de apá micá [Triturus vulgaris 
(Linnaeus) 1758], broasca bruná de pámant [Pelo-



bates füscus fuscus ( Laurentus) 17681. broasca 
tiiioasá bnma (Búfo bufo bufo (Linnacus) 17581. 
brotacelul [Hyla arbon."3 arborca (Linnacus) 1758]. 
broasca dc lac (Rana csculcnta complex). broaS(;a 
ro~ie dc padure ( Rana dalmatina Bonaparte 1839). 
broasca ro~ie dc munte (Rana temporaria tcmpo
raria Linnaeus 1758) ~i broasca de ml~tina ( Rana 
arvalis arvalis ilsson 1842). 

Dintre accstc specii broasca de ml~tinlí.. 
a\'lind in Mest~i~ul de la Reci ~i imprejurimile 
punctul cel mai sudic de riisplindire. ~i constituind 
o specie relict glaciara. arc o importanta majora. 
Mai triii~e in iara noastrií.. in mod ncsigur. intr
un singur loc. in preajma Dorohoiului_ 

Species of Ampbibia in tbe 
Area "Mestecin~ul de la 
Reci" (Covasna County) 
(Abstract) 

--Mcsteclíni~ul dc la Rcci„ reprcscnts a 
geomorphologic curiosity. and at the samc timc. 
an important biological are'"d íor many mre species 
of animals and plants. Evcn it ''as dcdared as a 
naturnl reservation in 1962. it prescnts aftcr 1989 
a high degn.-c of degradation. partly bccause of ina
dequatc legislation. but at the samc timc. bt.""Cause 
of inprupcrl) ounderstood democracy. 

This paper presents brieHy several specit.'S 
of Amphibia. They were captured and studied in 
two di lkrent pcriods (<U.04. -06.05.1993 .. 23.03-
30.03.1994.). from the same placc {a puddle con
sidered as typical)_ These species arc thc follow
ing: wany newt (Triturus cristasus cristasus 
Laurentus 1768). smooth newt [Triturus vulgaris 
vulgaris ( Linnaeus) 1758]. padcfoot toad L Peloba
tes füscus fuscus (Laurentus) 1768). cammon toad 
[Bufo bufo bufo (Linnaeus) 1758). tree-frog (Hyla 
arborca arborea (Linnaeus) 1758). edible frog 
(Rana esculenta Linnaeus 1758). common frog 
( Rana temporaria), agile frog (Rana dalmatina) and 
morr frog (Rana arvalis arvalis ilsson 1842). 

From scientific point of view. the most 
important species is Rana arvalis arvalis ilsson 
1842. because -Mestecani~ul de la Reci„ and its 
neighbourhood represcnts the Southem limit ofits 
area in Europc. 
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F.F. I (F.) Fehér megye - enclave ale 
comitatului Alba (lntre 1775-1876 co
mitatul Alba Superior) intre scaunele 
secuie~ti I az erdélyi Fehér megye 
székely székek közti maradványai 
(1775-1876: Felsö-Fehérmegyéhez) 

teritmiului judetelor Bacáu, Covasna, Harghita ~i Mure~, cu nominalizarea vech ilor unitáti teritoriale-adrHinistrative din Secuime 

legi Bákó, Hargita, Kovászna és Maros megye területének térképe, a székely székek és közbeékelödö vármegyei területek, 

- ·1e uti lizate pentnr principalele ora~e ~i targuri istmice I A fellüntetell tönénelmi városok ésjelentösebb mezővárosok, vásárhelyek 

· rövidítése: A-Adjud (Egyedhalom), BC-Bacáu (Bákó). CS-Miercurca-Ci uc/Csíkszereda, D-Tam~veni/Dicsöszentmárton, 

~gheni/Gycri,'Yószenhnik l ós, KV-Tg. Secuiesc/Kézdivásárhely, MV-Tg. Mure~arosvásárhely , PN-Piatra Neam\ (Karácsonkö), 
ín/Szászrégen (Reen). SG-Sf. Gheorghe/Sepsiszentgyörgy, SK-Cristunr Secuíesc/Székelykeresztúr, SV-Sighi~oara/Segesvár 

- - burg), Tl'-Targu Troru~/Tatrosvásár, U-Odorhei/Székelyudvarhely. 
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SZÉKELY Zoltán 

Cultura Cri~ in lumina 
sapaturilor de la Turia 
Uud. Covasna) 

Primele vestigii ale culturii Cri~ lnjude(ul 
11.Sna au fost descoperite la lnceputul secolului 
X-lea, pe teritoriul comunei Anghelu~ , cu 
·a saparii unei pivni\e. Materialul ceramic gasit 

• ui mis la Muzeul din Sf. Gheorghe n-a fost 
bl icat, fiindca pe atunci aceasta cultura nu a fost 
oscuta din Transilvania. 

Cercetarile fücute la mijlocul ~i ln a doua 
m atate a secolului al XX-lea pe teritoriul 
de(ului Covasna au fumizat date importante pen
cunoa~terea ~i lncadrarea cronologica j usta a 

"' estei culturi ln neoliticul sud-estului Transilva-
iei. in urmatoarele randuri prezentam rezultatele 

obt inute privind cultura Cri~-Starcevo. 
Sapaturile lntreprinse in anul 1949 sub 

egida Academiei RPR de colectivul condus de C. 
Daicoviciu la Le\-Várhegy au adus la iveala res
tu rile culturilor Cri~, Boian ~i Ariu~d . Scopul cer-
etarilor a fost verificarea existen\ei unui castru 

roman presupus pe acest loc ~i nu s-a acordat 
aten\ie pentru stabilirea stratigrafica a straturilor 
neolitice. 1 Prelucrarea ~i publicarea materialului 
neolitic s-a fücut pe baza observa(iilor fücute in 
cursul sapaturii , cultura Cri~ a fost urmata de cul
turile Boian ~i Ariu~d2 . Tot materialul neolitic a 
fost prezentat cu un singur strat3. Sapaturile de la 
Le( ln anul 1955 au fost reluate de un colectiv sub 
conducerea lui !. Nestor ~i a fost stabilita strati
grafic succesiunea culturilor mai sus amintite4• in 
anii 1949 K. Horedt a facut sapaturi la Sfi'intu 
Gheorghe-Bedeháza pe malul drept al Oltului ~i a 
descoperit vestigiile unei a~ezari ~i un mormant 
de inhu~a(ie din cultura Cri~. Au mai fost depistate 

resturile culturii Wietenberg, La Téne-ului dacic 
~i o a~ezare din sec. XII. d. Chr. 5 

La Cernat ("Dealul de aur") in anul 1960 
cu ocazia saparii silozurilor muncitorii au desco
perit trei mormante de cultura Cri~, dintre care la 
capul unuia a fost a~ezat un vas cu patru picioare6. 

La 1 lieni ("Oa~ul rotund") a fost veri ficata 
o ~ezare de cultura Cri~ situata pe malul unui pari'iu 
mic7. (Fig. 1.) 

in afara de aceste cercetari in anii 1984-86 
Muzeul din Sfi'intu Gheorghe a efectuat sapaturi 
de amploare pe teritoriul comunei Turia Uud . 
Covasna) in valea paraului cu acela~i nume. Pe 
ambele terase ale malului acestui parau au fost de
pistate resturile diferitelor culturi din neolitic, epo
ca bronzului, prima varsta a fierului . La Téne da
cic ~i feudalismul timpuriu . Ne vom ocupa numai 
cu resturile culturii Cri~ din neolitic, descoperite 
pe ambele maluri ale pi'iraului Turia. 

Pe malul drept al paraului se afla gradina 
Conacului Apor (Fig. 2.) de unde cu nisipul exca
vat pentru construirea silozurilor au fost scoase 
multe fragmente de vase ~i oase din schelete 
omene~ti. S,a pastrat din teren intacta numai o fi'i~ie 
de o lungime de 65 m, ~i lata de 20 m. Pe acest loc 
in anii 1984-85 au fost executate ~apte ~an\uri (S. 
1-Vll) late de 1 m cu diferite lungimi. in anul 1986 
au fost fücute inca cinci ~an\uri (S . Ylll-Xll). Au 
fost adancite pana la sol virgin, nisip aluvial de 
culoare sura. Profilul ~an\urilor arata urmatoarea 
stratigrafie: peste nisip aluvial s-a depus un strat 
de cultura compact brun gros de 40-50 cm. urmat 
de un strat de cultura de culoare cenu~ie gros de 
40 cm peste care a fost pamant de vegeta\ie gros 
de 10-20 cm. Grosimea stratului cenu~iu nu era 
aceea~i peste tol, pe alocuri varia (Fig. 4.). Stratul 
?e cultura de culoare bruna apar\inea culturii Cri~. 
ln acest sirat au fost gasite trei locuin\e cu inventar 
~i patru mormante. 

Locuin\ele semibordeie au fost descope
rite ln S. 111 (Fig. 7.) ~i in S. VII. Forma a fost 
pastrata cu dimensiunile 3x3 m. vetrele au fost de 
forma rotunda sau ovala, fücute din pietre cu 
suprafata lu.tuita sau din lut. Buca\ile de chiripici 
cu amprente de nuiek pastrate in gramezi la 
col\urile bordeielor au aratat .:a pere\ii au fost fücuti 
din nuiele impletite ~i lutui \ gros. (Fig. 6 ) 



lnventarul bordeielor consta din unelte din 
piatra (lame de silex, de andezit, topoare plate, 
ra~nite de mana de forma ovala ~i pietre de frecat 
Fig. 10/9-10. , 10/5-7.), din os (sule, ~i spatule, 
Fig . 1011 Ll2 .) , din lut (greutati de plasll, 
Fig. 10/ 8.), din ceramicll. 

Materialul ceramic in privinta formelor ~i 
decarului reprezinta ~i ornamentele caracteristice 
ale culturii Cri~. Dupll pastll ~i ardere vasele pot fi 
impar\ite in doull grupuri: 1. vase flícute din pastll 
amestecata cu pleava arsll mediocru ~i 2. vase 
confectionate din pasta tina amestecatll cu nisip 
fin ~i bine arsa. in primul grup apar\in vasele bor
can de dimensiuni mari ~i mijlocii cu pere\i gro~i , 

cu gatul cilindric, sau u~or lnclinat spre exterior, 
sau interior. Culoarea lor este cenu~ie-galbuie la 
exterior, in interior este cenu~ie. Decorul acestor 
vase este realizat din impresiuni simple executate 
cu unghia (Fig. 10112.), din proeminente aplati
zate, brauri alveolare ~i din motive de linii inci
zate (Fig. 11 /2.: 1/3-4.). in aceasta categorie mai 
apar{in vase de dimensiuni mijlocii tat cu o cu
loare galbuie de tip vas barcan cu carp bombat ~i 
cu gat cilindric, ~i cu fund plat, sau cu lnceput de 
inelare. Decorul este barbatina, sau decor cu ung
hia, aplicat pe lntreaga suprafa\a a vasului. Vas cu 
picior cilindric a fost reprezentat cu mai multe 
exemplare (Fig. 1211.), cu sectiune tritlata a fost 
gasit numai un singur vas (Fig. 12/2. ). Vasele aces
tea sunt canfectionate din pasta amestecatll cu nisip 
~i bine arsa in culoare brun caramizie. 

in categoria ceramicii fine apaqin 
strachini flícute din pasta tina amestecatll cu nisip, 
bine arsa, de culoare cenu~ie, sau galbena, preva
zute la mijlac cu butoni mici (Fig. 12/4.). Peretele 
strachinilar este arcuit sau lndoit la mijloc. Au fost 
gas ite numai daua fragmente de strachini acope
rite pe exteriar ~i interior cu vopseala ro~ie , primul 
decorat pe fond ro~u cu meandre ln alb ~i negru. 
(Fi g. 12/5.). Celalalt pe fond ro~u cu ornament de 
meandru in culoare negrll (Fig. 12/3.). 

in stratul neolitic de cultura Cri~ au fost 
gasite daua tigurine din lut. Príma a fost desco
perita ln S. II. , intr-o groapa de cultura Cri~. Figu
rina cu corp rotund are cap plat, bratele ca ni~te 
urechiu~e sunt lipite de corpul decorat cu linii in
ci zate vertical, orizontal, cu u~ brau ln relief la 

mijloc, iar la bazll se large~te formarÍd un soclu 
gaurit la mijloc (Fig. 12/7.). Figurina cealalta este 
tipul cunoscut din aceasta cultura (Fig. 12/6 . ). 

in categoria obiectelor de cult apartine 
vasul dreptunghiular prevazut cu patru piciaare. 
Dintr-un astfel de vas a fost gllsit un picior ars negru 
pe care s-a executat un decor canelat (Fig. 12/9.). 
Un astfel de fragment de vas este cunoscut de la 
Trestiana'. 

Au fost _descoperite patru mormante cu 
schelet ln pozitie chircitll. Primul a fost gllsit ln S. 
ll , la adancime de 1 m (Fig. 5. M. I.; 14/3). Mor
tul a fost lngropat ln pazi\ie chircita, orientat N-S, 
capul spre nord. Lungimea scheletului, masurat de 
la cre~tet pana la calciii, a fost de 94 cm. La cap, 
pe obraz au _fost bucati de carbuni. La dosul lnhu
matului au fost doua fragmente de vase grosolane. 
Pe cre~tetul capului s-a gasit urma trepanatiei vin
decate. Groapa a fost sapata neregulat. Morman
tul al doilea a fost gasit tot in S. 11, la marginea 
unei locuin\e din feudalismul timpuriu, la adanci
mea de 37 cm. inhumatului lngropat ln pozi\ie 
chircita, orientat N-S li lipsea partea de jas a carpu-
1 u i, mormantul fiind deranjat de o locuinta 
dacica (Fig. 5. M. 2.). Mormantul al treilea a fost 
descoperit ln S. IX, la adancime de 137 cm. Tot ln 
S. IX , ln pazi\ie chircita a fost un schelet orientat 
tat N-S, langa o locuinta de cultura Cri~. La picioa
rele martului au fost fragmente de vase, iar pe sold 
un picior dintr-un vas negru prevazut cu patru 
picioare (Fig. 12/9). 

A~ezarea a doua este situatll pe terasa lnal
tll a malului stang al paraului Turia. Terasa, pa
ralela cu paraul, are o panta lenta, pe platoul plat 
este un drÚm de camp. intre drum ~i marginea pla
toului au fost executate trei ~an\uri ln direc\ia 
NY-SE. in ~iintul nr. 111. au fost gllsite doua locuinte 
construite la suprafata culturii Cri~. Delimitarea 
lacuintelor s-a facut pe baza urmelor de pari 
pllstrate ln pllmant. Protilul ~antului este urmlltorul: 
sub humus gros de 30 cm a fost un strat de culturll 
de culoare brun inchisa, urmat de strat de pietri~ 
peste nisipul fin de culoare galbena. 

Locuinta nr. 1. este de forma dreptunghiu
lara, de 5, 75x5 m. cu axa lunga N-S, intrarea a 
fost pe latura rllsariteana ln forma de pridvor. Vatra 



a ovala construita din lut, cu diametrul de 
fost la mijlocul locuin\ei (Fig. 9.). 
Locuin\a nr. 2. a fost situatá de locuin\a 

1. la o distan\á de 3 m. intinderea ei a fost de
de urmele de pari ~i a avut un pridvor spre 

· Forma locuin\ei a fost dreptunghiulará, cu 
iunile: 5,5x5 m. Vatra rotunda facutá din 

diametrul de 1 m a fost in partea sudica a 
1ei (Fig. 8.). 
i n ambele locuin\e au fo st gasite liinga 

- unelte de piatra, din os ~i fragmente de vase 
ie gros iera. ln locuin\a nr. 2. a fost gasit un 

·a1 destul de bogat; lame de silex, de andezit, 
din os, greutá\i din lut ~i ceramicá. Din os 
utá o spatulá lungá de 12 cm, la un capat 

lat cu margini ridicate (Fig. 10/14. ). 0 alta 
di n os lungá de 7,5 cm la un capát este 

a ca un viirf de deget. (Fig. 10/13 . ). ln
lui ii mai apar\in o sulá din os ~i un frag

de idol din Jut. Spatula ~i cealalta unealta din 
fost fo losite pentru executarea decorului a~a 

-ciupituri" du pá cum aratá unele ornamente pe 
de specie grosiera (Fig. 11 / 1-2.). Decorul a 

ut cu aceste unelte nu numai cu unghi a, 
de Kutzian9

. Materialul ceramic consta din 
_ ente de vase modelate din pasta grosolana, 

te cu barbotiná, vase sferice mai mici cu 
ent de "ciupituri ", stráchini din pastá fina. 

o t nici un fragment din vas vopsit. Au mai 
.: ite multe oase de animale ~i liinga peretele 

al locuin\ei multe semin\e de plante. 
in s tratul neolitic de culturá C ri~ in 

din gradina conacului Apor, in afará de 
ica culturii Cri~ au fost gasite fragmente de 
i de cultura ceramicii liniare in mai multe 

·. in anul 1984 in S.I, la adiincimea de 50 cm 
gasit un fragment dintr-o strachina fücuta 
tá fi ná cenu~ie, decorat cu linii in val inci-

~i prevázut cu un butona~ neperforat (Fig. 
10.). La aceea~i adiincime au mai fost gasite o 

- di n partea de jos a unei cupe decorate cu 
in zigzag la viirf cu o gropi\á (Fig. 11 /7.) ~i 

o ent de vas decorat cu benzi formate cu 
incizate ~i cu gropi\e (Fig. 11 /4.). in S. IV a 
ásit un fragment de vas de culoare carami
are a av ut un decor compus din pátrate la 
i cu gropi\e (Fig. 11 /8.). in S. V, la adiinci-

mea de 90 cm a fost gásit un fund de vas de cu
loare cenu~ie bruná decorat cu ~ir de gropi\e ~ezat 
in fonna de cruce, simbol solar (Fig. 13/6. ). in 1985 
in S. VII, in·locuin\a nr. 2. s-au gásit la adiincimea 
de 60 cm douá fragmente de vase decorate cu 
benzi liniare intrerupte cu gropi\e (Fig. 11 /4.). 

Sapáturile de la Turia executate in doua 
a~ezari au contribuit la cunoa~terea mai buna a 
aspectului culturii Cri~ in aceasta regiune. Au fost 
stabilite doua forme de locuin\e; una este semi
bordeiul sapat in pamiint ~i o alta construitá la 
suprafa\á cu privdor. Aceste douá fonne de locuinta 
reprezintá doua faze de dezvoltare ale acestei cul
turi . Locuin\a de suprafa\á are o area de ráspindire 
cunoscutá prin cercul de culturá Vorsesklo, Kara
novo la, Starcevo ~i Cri~, este cunoscuta din Un
garia din a~ezarea de la Tiszajenö 11

'. S-a constatat 
cá decorul a~a numit "ciupituri" a fost executat ~i 
cu unelte din os. in dezvoltarea confeqionárii ce
ramicii in privinta formelor ~i a decorului , in aceste 
doua a~ezári nu au fost observate schimbári. in 
ambele a~ezari au fost gasite forme ~i ornamente 
de vase, care sunt cunoscute ~i din celelalte ~ezári 
din aria de raspindire a culturii Cri~. Vasele vop
site lipsesc din inventarul locuin\elor cu pridvor, 
dar acestea in general sunt rare. 

Printre figurinele antropomorfe figureazá 
~i un tip de figuriná, care piiná acum a fost necu
noscut. Analogia pentru aceastá figuriná se gáse~te 
in aria de raspiindire a culturii Vinca11 . 

Ritul de inmormiintare, mortul in pozi\ie 
chiricita, orientat in directia N-S , ingropat in 
a~ezare corespunde obiceiului de inmormiintare 
cunoscut din alte a~ezári ale acestei culturi. Vasul 
cu patru picioare, vas de cult, a~ezat la capul unui 
mart la Cernat12

, precum ~i un picior al unui astfel 
de vas a~ezat pe soldul inhumatului la Turia, per
mite presupunerea, cá acestea au fost a~ezate 
inten\ionat in mormiint ~i nu cu pamiintul stratului 
cultural 13

. 

Locuin\a la suprafata construitá cu prid
vor este o formá mai evoluatá, prin urmare aratá o 
fazá tiirzie . .Alte dat.e nu confirmá acest fapt, iar 
stratul de culturá Cri~ in a~ezarea din gradina co
nacului Apor a fost gros de 40-50 cm, ceea ce aratá 
o duratá lungá, dar a fost ~a de compact, inciit 
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nici stratigrafic, nici tipologic nu s-au putut con
stata faze diferite de dezvoltare. Stratul de cultura 
cenu~iu a~ezat peste stratul de cultura Cri~ a fost 
de asemenea omogen, fiind intrerupt in unele lo
curi prin saparea unor locuinte din epoca bronzu
lui , din prima varsta a fierului (Hallstatt), din epo
ca dacica ~i din feudalismul timpuriu (sec. XIII.). 

Prezenta fragmentelor de vase ale culturii 
cu ceramica liniara in bordeiul nr. 2. ~i in stratul 
de cultura Cri~ arata ca purtatorii culturii Cri~ in 
faza finala a acestei culturi au avut contact cu 
aceasta cultura patrunsa dinspre rasarit. Directia 
.patrunderii acestei culturi prin valea Paraului Ne
gru pana in Tara Barsei este demonstrata de de
scoperiri le de la Turia, Cernat 14

, Harman 15 ~i 

Codlea16
. Ceramica culturii cu ceramica liniara 

gasita in a~ezarea din gradina conacului Apor ri
dica problema incadrarii juste in faza finala a dez
voltarii culturii Cri~ in a~ezarea de pe malul stang 
al paraului Turia. La stabilirea acestei probleme ar 
putea aduce un aport important studierea mai apro
fundata a materialului ceramic gasit in aceste doua 
a~ezari ~i celui de la Le\, unde au fost gasite mai 
multe faze de dezvoltare ale culturii Cri~ 17 . 

in concluzie se poate constata ca sapatu
rile de la Turia au ridicat unele probleme ale neo
liticului din sud-estul Transilvaniei, care inca nu 
sunt rezolváte definitív, ca. faza finala a culturii 
Cri~ ~i legatura cu.cea cu ceramica liniara. 
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A Körös-kultúra Torján 
(Kovászna-megye) 
(Kivonat) 

A Sepsiszentgyörgyi Múzeum 1984 és 
1988 évek között végzett ásatásai alkalmával a 
Torja patak mindkét ·partján felszínre kerültek a 
Körös-kultúra hordozóinak települései. A bal par
ton földbevájt kunyhók, a jobb parton földfel
színen, pitvarral épült házak kerültek elő. A két 
település a lakóházak típusa alapján a Körös
kultúra két fejlődési szakaszát képviseli. A bal parti 
településen a Vonaldíszes Kerámia Kultúrájának 
az emlékei is a felszínre kerültek. 

The Relics of the Körös Cul
ture in Turia (Covasna County) 
(Abstract) 

On the banks of the Torja (Turia) brook 
relics partaining to the Körös culture were disco
vered. On the left bank cottages deepened in the 
ground were found, while on the right bank sur
face houses with porches were revealed. The two 
settlings belong to the two stages of the Körös 
culture. On the left bank relics ofthe Linear Pot
tery culture_were also brought to light. 
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Figura 3. Schelet in pozitie chircitA (S. 11, M. I .) 

M.1 . 

M.2. 

Figura 5. Pozitia scheletelor din S. 11, M. I . (sus), 
la -0,92 m ~i M.2. Gos), la -0,37 m 

11 Q Figura 4. Schita protilului S. 11, cu orientare NV-SE, cu morm4ntul M. I . 
(succesiunea stratigraficli: humus; strat dc culturli cenu~iu; strat brun, cultura Cri~; nisip aluvial; mormAnt) 



Figura 9. Locuinta 1. (S. III, malul st4ng 
al pilrAului Turia) 

Figura 6. Locuinta Cri~ (S . 111, Conacul Apor), plan 
1 Vatrl 
l Ciob 
l Chirpici 
4 Vu 
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Figura 8. Locuin\a 2. (S. III, malul st4ng 
al pllrAului Turia) 
1. Guti de slllp, 
2. Plmlnt am, 
J. Strat de culturl de cuk>arc galben inchis, 
4. Straa de pietrit. 
S. Nilip fin plben. 
6 .-Vatrl . 

S. Humus 

Figura 7. Locuin!A Cri~ 

(S. III. Conacul Apor), profil 
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Figura 10 U 
Unelte de piatrt (S 7 . nelte ~i vasc 

• '9- 10), din OI (11·12) 

vuc borcan de dim!::::'" de. plul din lut (1): 
• 1 ~antimijloc:ii · 

Uneltedinood' 1 . d1ninventarul <.1-4), 
in oauntele de 11 suonfi bofdetelor. •11 (13-14) 
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Figura 11. CeramicA 

Ceramicl de adni:~ (3) din bordeie; piciorul unui vu 
vu 111 mcd1ocru, canel11 (9) 
dreptunaltiulor, decom ' 

din mormintul M.4. (S. IJ() . .. Lineare· ' 
Cerunicl de ailtura Cennu~1 pi (7l de vu decorat ai 
fnisment de ~tndlinl (J02~..:.'.:."ai gropi)< 1

1 
vlrf(I), fund benzi ti grop1J< (4-S), ai ..--

de vu cu simbol solar (6) 

5. 
7. 

8. 



1. 

3. 

" ,~' 
~ ,, 
~ í 
~ 1, 
\ x 
~ ~ ' 6. \\\n,,,-· 14·,ft~· 

/' 
;::'l 
; , 
, ' •t 
' 

7. 

H41 

~·' ) ,,. 
·'~· 

.~: 

\: ,„ 

2. 

4. 

;~~~·1'.LL .• ~,: :J .. 

~~lf:\'.?~t"""~'~:, 

D " "' •A/eUlJ s. 

Figura 12. Matcrialul ccramic din bordeie, cultura Cri~ 
Vu cu picior cilindric ( 1), vu cu sectiune triflatl (2), 

strichini pe fond rofU cu omament de meandru (3), 
· strichini cu butoni mici la mijloc (4), 

strlchini cu vopseall l'Ofie (S), figurine (6-7) 



SZÉKELY Zsolt 

Egy bronzkori lakóház 
Torjáról (Kovászna megye) 

A nyolcvanas években Torján és 
- rnyékén végzett régészet i ásatások jelentős 
·n ékben gazdagították ismereteinket e vidék 

- ·or i történelmi fejlődését tekintve. A csiszolt 
- ·or emlékeitől egész a 12-13. századi első székely-

gyar településekig, m~jdnem minden történet-
i kor képviselve van. Sikerült feltárni a Körös

cevo, a Vonaldíszes Kerámia és az Erősdi
úveltség emlékeit a neolitikumból, az átmenetet 

a ·ora bronzkorba a Co(ofeni-műveltség képvise
. a bronzkort pedig a Schneckenberg-, valamint 
Wietenberg-kultúrák tárgy i anyaga. Ezt követik 
·ora és a késő vaskor emlékei, valamint egy 

L -13. századi lakóház. Ezenkívül előkerült egy 
m asíros temető, szintén a bronzkorból, és egy 
·ószekrényes kora bronzkori sír (Kistengrab). 

Ezen kutatások eredményei részben már 
szakfolyó iratok hasábjain napvilágot láttak . 1 A 

·övetkezőkben egy egyedülálló bronzkori lakóház 
eltárásának eredményeit mutatjuk be: 

. Közép-Torja központjában, a Torja pa
anak egy kiemelkedő teraszán egy nagyon gazd

ag régészeti lelőhely került elő. Ez a terület az 
por-kúria kertjének az északnyugati sarkában 

v:m. ahol az egykori termelőszövetkezet idején egy 
silógödröt építettek, s egyúttal rengeteg ép edényt 
összetörtek, tönkretéve a település nagyrészét. A 
megmaradt területen végzett szakszerű régészeti 
ásatások eredményei nyomán ez a pont a szakiro
dalomban a "Si lógödör környéke" néven vált is
mertté. Az itt előkerült gazdag és változatos leletek 
közt figyelemre méltó egy lakóház anyaga, amely 
egy Délkelet-Erdélyben eddig ismeretlen bronz
kori kultúrát képvise l. 

Amint a szelvény profiljából kitűnik. ezt 
a házat a Körös-kultúra rétegébe ásták be. a föld 
felszínétől 70 cm-re (2. ábra). A lakóház téglalap 
alakú volt. hosszmetszete észak-dél irányban húzó
dott, méretei pedig 5.50x4 .50 m ( 1. áb ra ). Az 
északkeleti sa rkában egy kör a'la kú . agyag
párkánynyal ellátott tűzhely volt, melynek az át
mérőj e 1 m. A tűzhely !<>örül előkerült töredékes 
kerámia egy része másodlagos átégés nyomait vise
li. A lakóház alaprajzát és mérete it a tapasztott 
agyagfelület alapján lehetett megállapítani. A dél
nyugati sarkában levő szuvatrétegbő l e lőkerült 

cserepek jellegtelenek, díszítés nélküliek . 
A lakóházban előkerült töredékes kerámia 

anyaga finom iszapolású, homokkal kevert pasz
tából készült , és téglavörös-barna színűre van 
kiégetve. A következő edénytípusokat különböz
tetjük meg: 

1. Fazekak: 
1. Enyhén kifelé h~jló peremű , hengeres 

nyakú edény. melynek a hasa gömbölyű , feneke 
pedig egyenes. A yálli részen k,örben körömbe
nyom ással készített díszítés húzód ik . mel yet 
hengeres bütykök szakítanak meg (3 / I. ábra). 

2. Gömbölyű hasú edény. nyakán körben 
háromszögformájú benyomott dísz, amelyhez egy 
sor. két függőleges vonal közé ékelt bekarcolt 
háromszög kötődik. Az edény töredékes. 

3. Egy kisméretű edény fel ső része, mely
nek széles nyaka, kifole hajló szája és gömbölyü 
hasa volt. A vállán körben egy függő leges karcolt 
csík húzód ik. · 

II. Kancsók: 
1. A perem fölé emelkedő szalagfüllel el

látott kancsó. melynek vállán egy benyomott dísz 
húzódik körbe .. A fül felső része egyenes, a nyaka 
pedig hengeres (3/3. ábra). 

2. Spirálbütyökben végződő, a perem fölé 
emelkedő szalagfüllel ellátott kancsó, melynek a 
hasa gömbölyű és a feneke egyenes (3/3. ábra). 

3. Spirálbütyökben végződő, szalagfüles 
kancsó, melyen másodlagos átégés nyomai van
nak. A fül alsó végén, jobbra és balra két plasz
tikus horogdísz helyezkedik el, a vállán körben 
pedig egy sor benyomás van (3/4. ábra). 

4. Spirálbütyökben végződő szalagfüles 
edény felső része, melynek a gömbölyű hasa füg-
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gőkgesen bekarcolt vo nalakk al van dí szít ve 
(315. ábra) 

5. Kettős-h enge res nyakkal ell átott ki s 
kancsó. melynek a perem fö lé emelkedő, spirál
bü työkben végződő szalagfül e van, és a perem 
szé lén egy-egy sor gabonaszembenyomásos dísz 
húzódi k. A kancsó hasa gömbölyű , és az egyetlen 
épen e l őkerül t edény (3 /6-7.ábra) . 

6. Egy mészberakásos, karco lt három
szögekkel díszí tett edény válli része. 

A lakóház idő rendi besoro lása a fe ltárt 
kerámi és az alaprajz alapján végezhető el. A bekar
co lt d í szítésű , széles szájú, gömbö lyű testű és 
egye nes fe n ek ű edénye k az U rn amezők 

kultúrájának kerámiájára j e ll emzőek2 • A Torj án 
e l őkerü l t. perem fö lé eme l ke d ő sza lagfül es 
edények szintén e kultúrához tartoznak3• A kerámia 
díszítése, a bekarcolt háromszögek, a plasztikus 
horogd ísz. a benyomásos szalagvonal mind erre a 
ku ltúrára je ll emzőek . A kettős-hengeres nyakú kis 
kancsó fo rmája a Wietenberg-kultúra anyagából 
ismert'. A perem fö lé eme lkedő fülű edények az 
Ottományi-5 és a Wietenberg-kultúrák kerámiájára 
jel l emzőek.''. 

E ház kerámiaanyaga a dé lkelet-erdélyi 
bronzkorkutatás szempontjából nagy j e l entőségge l 

bír. Ezi dáig Románi a terül etén az Urnamezők 

ku ltúrkomp lexuma anyagi hordozóinak emléke it 
dé lnyugaton. a Bánságban tárták fe l. Ez a kultúra 
képv iseli a közép bronzkort a Zsil és a Duna közti 
te rületen. Az elmúlt években Mehedin \i mégyében, 
a számos temető mellett egy pár telepü lés is e lők

erü lt. A Torján fe ltárt ház anyaga, habár egy pár 
edényen átégés nyomai ész l elh etők. erőszakos bea
vatkozás nyomait nem viseli . A te lepülést nem 
dú lták fel, ezért arra kell következtetnünk, hogy a 
bronzkor középső szakaszának az elején egy déli 
dé lnyugat i kultúrhatásra a helyi lakosság részben 
megváltoztatj a anyagi kul túráját. Innen származik 
az a sok Vucedol-, Giirla-Mare-,Vatina-kultúrára 
eml C: keztető fo rmai jellegzetesség. Torj án a kora 
és közép bronzkorból ezidáig Cotofeni-, Glina 111.
Schneckenberg. valam int elszórtan a Monteoru 
1.0 műve ltség, és a Halomsíros-kultúra emléke i 
kerültek e l ő . Az itt bemutatott lakóház régészeti 
anyaga új megv il ágításba helyezi Dé lkelet-Erdély 
közép bronzkori fej l ődését. 
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0 locuinta din epoca bronzului 
de la Turia űud. Covasna) 
(Rezumat) 

in centrul comunei, pe malul drept al 
piiriiului Turia, pe o terasa inalta, a fost descoperit 
~ i cercetat un complex arheologic foarte bogat. 
Terenul se atla la capatul gradinii conacului Apor, 
~i a int rat in literatura de specialitate sub denumi
rea de "Zona Silozuril or". ln acest loc au fos t des
coperite resturi de Iocuin(e din cultura Cri ~ , din 
neo litic, din epoca bronzului , din Hall statt, din La 
Téne, d in fe udali smul timpuriu, sec. XIl-XIII. 
intre aceste descoperiri se atla ~ i o locuin(a, al ciirei 
inventar apar(ine unei culturi din epoca bronzu
lui, ~i care prezinta trasaturi care piina acuma nu 
au fos t cunoscute in sud-estul Transilvaniei. 

Locuinta a fost sapata in stratul de cultura 
Cri ~ , intersectiind locuin(ele acestei culturi . Atlat 
la o adiincime de 0, 70 m , locuin(a are forma drep
tunghiulara, cu di mensiunile de 5,50 x 4,50 m, axa 
lunga fiind orientata in directia nord-sud. in col(ul 
nord-estic a fost a~ezata o vatra circulara cu gardina 
de lut. ln jurul vetrei au fost descoperite fragmente 
ceramice decorate, unele arse secundar. Inventarul 
locuin \ei consta in ceramica fragmentara, filcuta 
di n pasta fi na, cu nisip fi n degresant, foarte bine 
arsa, in culoare brun-caramizie. 

La incadrarea cronologica a locuin tei ne 
servesc date numai materialul ceramic ~ i fo rma 
vetrei. Vasele cu gura larga, cu piintec bombat ~ i 

cu fund plat, cu decor incizat, sunt cunoscute din 



tura Ciimpurilor de urne. Maniera de ·decor, ~ir 
impunsáturi, ha~uri triunghiulare, ciirligeln re
f plastice, toate s unt caracteristice pentru epoca 
nzului mijlociu din sud-vestul Romiiniei. Vasul 
douá orificii este cunoscut din cultura Wieten
g. Cáni cu toartá supralniiltatá apar ln cultura 
mani ~i ln cultura Wietenberg. 

Purtatorii marelui complex al Ciimpurilor 
urne, cultura Giirla-Mare - Ciirna - Zuto - Brdo 
atina ocupa aria sud-vestica a Romiiniei, de
itatá de cursul Jiului piiná peste Dunáre, ln pe-

rioada mijlocie a epocii bronzului. Descoperirea 
Turia a acestei locuinte, a! cárei inventar aratá 

o in tluentá puternicá din sud, sud-vest, ridicá noi 
robleme, referitoare la dezvoltarea etapei mijlocii 

a epocii bronzului ln sud-estul Transilvaniei . 

A House from the Middle 
Bronze Age, discovered at 
Torja (Turia, Covasna County) 
(Abstract) 

At Turia a rectangular house was discov
ered, with a circular fireplace, whose surface was 
layed. The size ofthe house : 5.50 x 4.50 m. For 

lhe chronological integration ofthis house we can 
only the discovered ceramic material. Accord

ing to the forms of vesse Is and the ornaments the 
ceramic material from Turia belongs to the begin
ning ofthe Middle Bronze Age, and has a similar 
aspect with the Yatina - Giirla-Mare culture. 

oo a 

m N ,... 

A bronzkori lakóh3z alaprajza: Edénytöredék (kerit.m ia), kődarabok 
(vonalk3zva). vörösre kiégett talaj , szuvatréteg (pontozva), a tűzhel y 
kiégett agyagpárkánya (sötét) . 
A szelvény talajrétegei (felülröl lefele): homok kitöltés, kultúrréteg, 
kődarabok, neolitikumi kultúrréteg, homok 

1. ábra Bronzkori lakóház Torjáról H7 



2. 6bra Bronzkori kcrimia Torjáról 



SZÉKELY Zoltán 

Adatok Kovászna 
(Háromszék) megye római 
és népvándorlás korához 

Délkelet-Erdély , nevezetesen Kovászna 
· omszék) megye római , valamint népvándor
·ori története iránt már a 20. század elején meg

oh az érdeklődés mind a Székely Nemzeti 
úzeum , mind a kolozsvári Erdélyi Múzeum 

ciszérő l. A Székely Nemzeti Múzeum múzeumőre, 

· "bb igazgatója, Csutak Vilmos, dr László Fe
rmc múzeumőr társával együtt 1909-1910-ben 
· tást végzett a komollói római táborban. ' Az 
· tást a közbejött első világháború eseményei 

ia tt nem tudták folytatni . A római tábor 
-~!tárására a Székely Nemzeti Múzeum részéről 

· 1942-ben volt újból lehetőség. 2 A tábor újra 
- ltárását, az előző kutatások megállapításainak az 
llenőrzését 1949-ben C. Daicoviciu kolozsvári 
~ elemi tanár végezte el két egyetemi hallgató 

segítségével , a Román Tudományos Akadémia 
azévi kutatási tervének a keretében .3 A Csutak 

ilmos által vezetett ásatás egy feliratos kő darab-
. egy ezüst tibulát. valamint két római tégla darab

ját hozta fel színre, ezeken égetés előtt a következő 
betűket karcolták be : S C C és C E (3/ 1-2. ábra). A 
bekarcolt betűk megfejtésére egyelőre nincs sem
mi adat. Lehet gondolni a C(ohors) E(turaeorum) 

(agitatorium) nevű csapattestre, ez Kr.u. a má
sodik század folyamán Dáciában tartózkodott~, de 
jelenléte Komollón nincs eléggé bizonyítva. 

Az 1942-ben végzett ásatás a tábort építő 
sapattest nevét egy töredékes téglabélyeg alapján 

tisztázta. ugyanis ez azonosítható volt a berecki 
római táborból ismert cohors 1 Hispanorum (ve
terana quingenaria) csapattest téglabélyegével 
(3/3. ábra).; A tábor építésénél alkalmazkodtak a 

terepfelszín alakjához, s ezért a négyszögű tábor 
keleti oldala rövidebb mint a nyugati. Méretei: 
70x70 m. Áz ásatás alkalmával előkerült érmék 
közül időrendben Philippus Pater (Kr.u. 244-249) 
császár ezüst denariusa az utolsó. A táborban talált 
római kerámián kívül volt még kézzel készített 
( 4/ 12-16. ábra) valamint korongon készült besimí
tott hálós díszítésű füles edény is''. Ezek 4. századi 
gót edények. A fegyverek közül említésre érdemes 
egy vastőr s egy fémpikkelyekből készült páncéling 
darabja (lorica squamata) ( 4/9-11 . ábra). 

Az Ojtozi szoros bejáratánál van a berecki 
római tábor, ahol a sokat vitatott keleti védelmi 
rendszer. a „limes" kérdéseinek az eldöntésére7 E. 
Panaitescu. kolozsvári egyetemi tanár végzett ása
tást az 1920-as évek második felében.' Megállapít
ja a tábor formáját és méreteit ( I 80x 160 m), vala
mint a rendeltetését. 

1942-ben Paulovics István budapesti egye
temi tanár bejárja Dácia keleti határvonalát, és 
megvizsgálja Háromszék megye területén az olt
szemi, a komollói, a berecki, valamint a feltételezett 
baróti tábor:helyét. 9 

A berecki tábort M. Macrea vezetése alatt 
1950-ben egy munkaközösség újból megássa."' A 
két ásatás alkalmával előkerült bélyeges téglák 
szerint két csapattest építette a tábort, mégpedig a 
cohors I Bracaraugustanorum és a cohors 1 His
panorum veterana. Rajtuk kívül a szakirodalom 
még a cohors 1111 Hispanorum equitata és a legio 
1111 Flavia egyik osztagának ittlétét jelzi-" Ezek 
itteni tartózkodása kérdéses (Wagner, Die Disloka
tion der röm. Auxiliarformationen ... , 99.). A Szé
kely Nemzeti Múzeum gyűjteményében csak a co
hors 1 Hispanorum és a cohors 1 
Bracaraugustanorum csapattestek bélyeges téglái 
találhatók (3/4-5. ábra). A gyűjteményben levő le
gio Xlll Gemina bélyeges téglájának a Berecken 
való előfordulása sem bizonyítható (3/6. ábra). A 
tábor jelentőségéről s a helyiség római nevéről (An
gustia) R. Vulpe értekezik. 12 

Az Ojtoz patakában, a szoros külső be
járatánál tafált bélyeges téglák származási helye, 
melyet még a középkori Rákóczi várral is össze
függésbe hoztak 13

, megoldódott. 1981-ben Ojtoz 
községtől körülbelül 2 kilométerre, az országút 
baloldalán folyó Ojtoz patakán át egy erdei utat 
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építettek. A patak északkeleti magas partját 
átvágták és egy négyszögű római őrtorony egyik 
falát a nyugati oldalon lebontották. A torony belse
jéből a cohors 1 Hispanorum és a cohors 1 Bracarau
gustanorum csapattestek bélyeges téglái kerültek 
elő. A Székely Nemzeti Múzeum szakemberei, 
akiket értesítettek a téglák előfordulásáról , a lelet
mentő ásatást elvégezték. Az őrtorony a patak 
magas partján van, északkelet irányú lapos tetejű 
magaslaton, melynek nyugati oldalán egy másik 
patak, a Tölgyes pataka folyik. A két patak össze
folyásánál építették a rómaiak a.z őrtornyot, még
pedig a patakok összefolyásától 120 méterre, a 
szoros külső bejáratánál. A torony falvastagsága 2 
m, a keleti fal, mely épen maradt, kívülről mérve 7 
m hosszú. a többi oldal is ilyen méretű kellett, hogy 
legyen, vagyis a mérete: 7x7 m, a belső mérete, 
3x5 m (2.átira). A tábor és az őrtorony között 
hegygerinc emelkedik, ez feltételezi egy közbeeső 
másik őrtorony létezését is a hegygerincen . 

Háromszék megye keleti részén , 
Nagyborosnyón, egv magaslaton vannak egy ró
mai táoornak a ron1.1ai, melynek létezését a sza
kemberek sokáig kétségbe vonták. Szilágyi János 
budapesti régész a Székely Nemzeti Múzeum 
gyűjteményében levő bélyeges tégla (4/8. ábra) 
alapján Nagyborosnyón egy római tábor létezését 
elfogadja, de a bélyeges tégla bélyegét tévesen ala 
Pannoniorum-ként oldja fel, bár nem zárja ki az 
ala 1 Palmyrenorum feloldást sem. 14 

Paulovics Nagyborosnyót, mint római 
táborhelyet, meg sem említi , C. Daicoviciu pedig 
tagadja a tábor létezését15

• 

Csutak Vilmos és László Ferenc felszíni 
kutatást végeztek Nagyborqsnyón, s gyűjtésük 
eredményeként a múzeum a fent említett bélyeges 
téglával gyarapodott. A táborhelyet, méreteit, va
lamint az ott állomásozott csapattestek nevét a 
Székely Nemzeti Múzeum 1973-1974-es évi ása
tásai révén sikerült megállapítani. 17 A tábor alakja 
hossznégyszögű volt (90x70 m), falának vastag
sága 1,35 m. Az ásatások folyamán a következő 
csapattestek téglabélyegei kerültek elő: 1. (AL)A 
GALL, feloldása ala 1 Gallorum (7/4. ábra). En
nek a csapattestnek a bélyeges téglája előkerült még 
a község területén és a közeli Réty község Telek 
nevű helyén. 18 2. (C)OH IBRAf::, feloldása : co-

120 

hors 1 Bracaraugustanorum (7/5. ábra). 3. CCH 111 
G. feloldása: cohors III Gallorum (7/3. ábra). 4. 
AL PALM, feloldása: ala Palmyrenorum (8/6.). 

A tábor délkeleti sarkában a falba beépítve 
került elő az ala 1 Latobicorum parancsnoka által 
Hadrianus császárnak állított emlékmű feliratos 
alapköve ( 10/2a-2b. ábra). Ez a kelta lovas csa
pattest Dáciában eddig még ismeretlen volt. Egy 
gyalogos egysége ennek a kelta nemzetiségű nép
nek a Rajna vidékéről, Colonia Agrippina-Köln
ből ismeretes. Ez a lovas csapattest volt a tábor 
építője, itt állomásozott még a többi felsorolt csa
pattest. Időrendben az ala Palmyrenorum volt az 
utolsó, mel~ a tábort védte. 

Az Olt völgyében, Oltszemen, a folyó jobb 
partján levő magaslaton, a Mikó kastély terüle-tén 
vannak a római tábor romjai. Ezeket még Benkő 
József a múlt században észrevehető állapotban 
látta. 19 1949-ben a C. Daicoviciu által vezetett 
munkaközösség a kastély területén egy kutató árkot 
húzott, s megállapította a tábor helyét, melyet már 
Paulovics is megvizsgált. 20 A tábor feltárását a 
Székely Nemzeti Múzeum szakemberei végezték 
~i, az 1968-7921 valamint 1987-1988 évek22 

folyamán. A tábor méretei: l 42x92,5 m. Az ásatá
sok folyamán nem került elő feliratos emlék, bé
lyeges tégla, de a tábor közelében talált bélyeges 
téglákból épített római sír megőrizte a tábort építő 
csapattest nevét. A téglákon a következő ~etűk és 
számok voltak: C 1111 BE, ezek többféle megoldás
ra adnak lehetőséget: C(ohors) 1111 BE(ssorum) 
vagy C(ohors)IIII BE(tavorum) (6/2. ábra). A tá
bor építésének az idejére támpontul szolgál Tra
ianus császárnak egy katonai barakkban talált ver
defényes nagy bronz érme (6/1. ábra). 

A felsorolt háromszéki táborok a római 
Dácia délkeleti határának a védelmét látták el , a 
Kárpátok átjáró szorosait zárták le. A berecki tá
bor az Ojtozi-, az oltszemi a Tusnádi-, a nagyboros
nyói a Bodzai-szorost, a komollói kis praesidium 
pedig a Moldovába kivezető hadi utat biztosította. 
Ennek az erődrendszernek a megépítése már Tra
ianus alatt, a feladása - az érmek tanúsága.szerint -
a 3. század közepén, Gallienus császár (254-268) 
uralkodása alatt történt. A táboroknak az elhagyá
sa, a frontrövidítés, a gótok és a karpok sorozatos 
támadásaival van kapcsolatban, akik a 3. század 



eletről a szorosokon keresztül megszáll
O lt és a Feketeügy völgyét. 23 Ez a.magyará

·omollói táborban talált gót edényeknek, 
- itt a rómaiak helyébe a gótok telepednek 
rai betelepüléseket bizonyítja a sepsiszent

- - .:-) i Eprestetőn talált hamvasztásos gót sír. Ezt 
tés i eljárást a gótok csak a korai időben 

álták. Téves K. Horedtnek az a rnegállapítá
gy itt a gótok egy általa „Sepsiszentgyörgy 
ltség „-nek elnevezett mű veltségge 1 ren-

- zö népet találtak". Ennek a hipotézisnek el
ond az Eprestetőn talált félkörö s fogójú 

rfésű (4/ 10. ábra). egy bronz lemeztibula, meg 
aláhajtott lábú fibula. melyek a település e

.,,_ - · kunyhójából együtt kerültek elő ( 4/ 17. és 
: 1 ab. ábra). Ezek a gótok jellegzetes ékszerei a 

osszentannai gót temetőben is.25 

A gót betöréssel megszűnik a római pénz
"'alom, ezt bizonyítja a Csernátonban 1960-ban 
· t 80-100 római kis bronz éremből álló érem
t. A legrégibb érem Gallienus császár (254-268) 

;:nne. A római pénzek forgalma Gallienus alatt 
szűnik meg ezen a vidéken, s csak egy évszázad 

úl a indul meg újra, ezt bizonyitja a további 
' é rem, amelyek a leletből a Csernátoni 
Tájmúzeum gyűjteményébe kerültek. A négy érem 
-özül három II. Constantinusé (323-361 ), egy 
ped ig Constantius Gallus-é (351-354) . . A sepsi
szentgyörgyi, kilyéni és rétyi gót településeken is 
IL Constantinus érmei kerültek elő. Csernátonban 
az éremleleteken kívül egy csontvázas sír is bi
zonyítja a gótok itteni letelepedését. A gótok a 
.t_ század végén a hunok nyomására elhagyják az 
Olt és a Feketügy völgyében levő településeket. 
Ezt bizonyítja a Tekerőpatakon elásott kincslelet, 
melyet Gratianis (367-383) arany érmei 376-ra 
datálnak, valamint 11. Valentiniánus (375-392) 
Tarján talált bronz érme. 

A gótok helyét a gepidák foglalják el , akik 
mint a hunok szövetségesei Délkelet-Erdélyt is 
megszállják. Ennek bizonyítéka a kézdipolyáni 
te lepülés alsó szintje, ahol az egyik kunyhóban egy 
ujjas bronz- és egy aláhajtottlábú bizánci fibula, 
egy egysorfogas csontfésű és bepecsételt díszítésű 
edények kerültek elő ( 4/ la-5 „ 9/la-1 b. ábra). Ezek 
mind a gepidák anyagi műveltségének az emlékei. 

A 6. században a gepidák településére 
rátelepednek a keleti szlávok, az antok, akiket az 
avarok hoznak magukkal. Ezek a Keleti-Kárpátok 
szorosain keresztül, Moldovából (Izvoare)jönnek, 
s telepednek le az Olt és a Feketeügy völgyében.2'' 
Településeik ismeretesek a következő helyiségek
ből: Szotyor. Sepsiszentgyörgy, Angyalos, Cserná
ton, Kézdipolyán és Torja. A kézzel készített, pe
rem nélküli edények. amelyek Csernátonban 
( 12/4. ábra), valamint Kézdipolyánon ( 12/3. ábra) 
kerültek elő, az ősi szláv kerámiára jellemzők, és 
ismeretesek az oroszországi 6-7. századi szláv tele
pülésekről 2 7. 

A Kézdipolyáni település több szintű, és 
az időtartama a 4. századtól átnyúlik a 9-10. szá
zadba. A 26. számú kunyhóból előkerült besimí
tott rácsos mint~jú ( 12/2. ábra), valamint a hengeres 
testű , mély vízszintes vonalakkal díszített edény 
( 12/ 1. ábra) bolgár eredetű . Az újabb bolgár és 
magyar kutatások bebizonyították, hogy Omurtag 
bolgár kán (816-831) Erdélyt is birodalmához csa
tolta. 2' A bolgárok délkelet-erdélyi uralmát bi
zonyítják a .csernátoni 9-10. századi szláv-bolgár 
településen talált besimított rácsos mintájú 
edények 2'

1 valamint egy bizánci éremlelet30 is 
(5/20. ábra), mely IX. Constantin bizánci császár 
bronz érmével végződik)". Ennek a településnek a 
kerámiája különbözik a kézdipolyáni és a cserná
toni 6-7. századi szláv kerámiától. Az éremlelet 
tanúsága szerint a település megszűnése a 9. szá
zad közepére tehető. Ez lehet az időpontja az itte
ni bolgár uralom megszűnésének is, amelynek a 
magyarok vetnek véget. 

Háromszék megye területén a magyar hon
foglalás kezdetét jelzi a Sepsiszentgyörgyön, az 
Eprestetőn talált bizánci karddal eltemetett 
magyar lovas sírja31 , valamint Eresztevényen a Zá
dogostetőn előkerült lovassír kengyele és lándzsá
ja32 . Ezek a sírok mind 10. század elejiek. A 
11 . század második felében az Olt és a Feketeügy 
völgyét a magyarok már tömegesen lakják, amit 
bizonyítanak a kilyéni, a sepsiszentgyörgyi (Be
deháza), arJgyalosi , rétyi, csernátoni és torjai 
11-13. századi magyar települések33 , és a zabolai · 
és petőfalvi 11-13 . századi magyar temetők34 . 

Ezeknek a temetőknek a megszűnése a 13 . század 



elején az 1241-es tatár betöréssel hozható össze
függésbe. 

A 12. század második felében. a 13 . szá
zad elején a székelyek telepednek le ezen a vidéken. 
ők veszik át az itt l evő magyar népesség től a keleti 
határvédelmet. A magyar királyság a határt kitolj a 
a Kárpátok külső oldalára. ezt bi zonyítj a a moldo
vai Piatra Neam\ (Karácsony kő) melletti magyar 
12. századi erődítmény-település, a Biitca Doam
nei nevezetü magaslaton. Ezen a helyen egy ma
gyar faerőd ítmény, félköríves apszisú templom 
romjai. és a hozzátartozó temető kerültek elő. utób
biba a halottakat S végű haj karikával temették el. 3

; 

A temetőt és az erődítményt II. Béla magyar kirá
ly érme a 12. század végére. a 13. század elejére 
datálj a. A határvédelembcn a magyarokon. széke
lyeken kívül az idetelepített besenyők is részt vet
tek. Ezt bi zonyítja Sepsibesenyő fa lu neve. vala
mint a Torja-Karatnán fe ltárt besenyő település"·. 

A korai magyar betel epül ők és a széke
lyek szellemi és anyagi kultúrája annyira awnos. 
hogy csak kronológiailag következtethetünk. m..:
lyik telep ítés. vagy t..:mctö korai magyar. és me
lyik székely./\ 11-1 3. századi település..:k. mint a 
kilyéni . a sepsiszentgyörgy i (Bedeháza ). a rétyi. 
az angya los i. a Cse rnátonb an a lJom okos
(Tájmúzeum) és a Cseh- (Haszman n- ) kúri ák 
területén találha!qak. valamint Torján a Torja pa
tak bal parti magaslatán (Vármegye) l evő, az el ső 
foglalókhoz. a magyarokhoz tartoznak . Ez utóbbi, 
a 10. századra.j e ll emző edény darabj án égetés elölt 
bekarcolt rovásjelek voltak. ez a bizonyí téka an
nak. hogy a magyarok is használták a ··rovás írást"·. 
Ezeken a településeken sok a cserépüst. tehát a 
jellegzetes magyar edény töredék. ezek jelzik a 
települések korai ( 1 1-1 2. sz.) idejét. 

Egy késő bbi. a 13. századba tartozik a 
Torja jobb partján. az Apoi· kúri a kertjében fe ltárt 
földbe ásol\ kelet-nyugat táj olású kunyhó. ame
lynek boltozatos kemencéjét a kunyhó déli falába 
ásták -" A kunyhó méretei: 4x4 m. A kunyhóban 
talált kerámi a között csak egy darab volt egy 
cserépüstből. a többi edény füles vagy fülnélküli , 
a fenekén kidomborodó kereszt alakú bélyegge l. 
A kunyhó leltárához tartozik még három külön
böző típusú. magyarok által használt nyílhegy, és 
egy sarkantyú darabj a. A kunyhó. típusa, valamint 

a benne talált tárgyak alapján. a székelyek hagya
téka. ak ik ide később jöttek, és nem telepedtek a 
patak bal partj án levö magyar településre. 

Ugyancsak székely tdcpülés Csernátonban 
a Fülöp Károly kertjében feltárt. a föld fel színén 
épü lt kétosztatú ház. amelyben a tűzhe l yet kövek
ből építetlék. A települést Nagy Lajos ( 1342-1382) 
érme a 14. századra datá lj a. 

A 13. század végére, a 14. század elejére 
datálható az ozsdolai település. aho l még a fé lig 
fö ldbe ásott négyszögü kunyhó. és a fa lába vájt 
boltozatos rüzhely megmaradt. de a benne talált 
kerámia nem hasonlít a 11-1 3. századi kerámiához. 
A gyors korongo n készült edények fa la ível t, nagy 
részük Gillel van ellátva. a szájuk s1.éles. az egyenes 
perem bemélyítet t. s a vá llon körbefutó. párhuza
mos mél yített vonalak vannak ( 13/ 1-7. ábra). fa a 
székely tckpülés kronológiailag a torj ai település
nél késöbbi . 

/\z elmondottak alapján nyilvánvaló. hogy 
a székely települések fejlődését csak a 12. század
tól fogva tudjuk nyomon követn i. Az a tény. hogy 
Torjának egy része. melyet ma is ""Vármegyének·· 
neveznek. a Szent István király által létesített Fe
hér megyéhez tartozott. azt bi zonyítja, hogy ill a 
székel yek és a besenyők e l ő tt korai magya r 
települések voltak. A zabolai és petőfalvi temető 
sem székely, ezekben itt a 11-1 2. században letele
pedett magyarok temetkeztek. 

A magyar honfogl alással és a székelyek 
letelepedésével végetért a megyének a római 
hódítás és m:pvándorlás kori története. Az itt letele
pedett székelység a magyar királyság keretében, 
évszázadokon át megő ri zve ősi nem ze ti ség i 
szervezetét. eleget tett hivatásának, védte a ma
gyar királyság keleti határát. 
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Date privind epoca romana 
~i epoca migratiilor 
in jud. Covasna (Trei Scaune) 
(Rezumat) 

Pe baza cercetari lor efectuate in lagarele 
militare romane ~i in a~ezarile feudalismului tim
puriu din jude(ul Covasna sunt prezentate rezul
tatele ob(inute in ultimele decenii ale seco lului al 
XX-lea de catre Muzeul Na(ional Secuiesc din 
Sf. Gheorghe. 

Data about the Roman and the 
Migration Period in 
Háromszék (Covasna County) 
(Abstract) 

On basis of the researches in the Roman 
military camps and in the settlements of early feu
dalism - in county Covasna, the paper presents the 
results obtained by the Székely National Museum 
in Sf. Gheorghe in the last decades ofthe 2Qlh cen
tury. 
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Botond BARTÓK 

Cercetari .arheologice in 
a~ezarea din sec. IV. d.Chr. de 
la Chilieni űudetul Covasna) 

Satu! Chilienii, situat pe malul stang al 01-
ui. apartine din ,pllnct de vedere administrativ 

unicipiului Sf.Gheorghe. Malul stang al Oltului 
nstituie o terasa inalta - cu teren arabil - unde 

unqioneaza ~i o car,iera de nisip. in ruptura malu
ui s-au constatat gro,p·i ln forma de sac, ln umplu

ra cárora se aflau oase, cárbune ~i fragmente de 
·ase. Din motive obiective, o perioada de timp nu 
--au putut face cercetari prin sapaturi arheologice, 
~is-a mul\umit ln corasecin\a cu cercetarea gropi
lor evidentiate in rnptma malului. S-a constatat ca 
este varba de gropi cu resturi menajen:, din care 
au fost colectate fragmente de vase care apar\in 
culturii Santana de Mme~. 1 

Pe baza aoes•tor date, ca ~i a materialului 
rezultat din peregheze, ln anii 1987 ~i 1988. ca ~i 
ln anii urmatori, au fost lntreprinse sapáturi arheo
logice la capatul sud-vestic al satului. pe malul 
stang al Oltului. la lcocul numit „Nisipárie„. 

in primacam~panie de sápaturi arheologice. 
din 1987. la marginea terasei Oltului au fost exc
cutale doua ~an ,\uni paralele !ungi de 30 dem fie
care. ln direqie NE-SV. Au fost trasate ~i deschise 
de asemenea 3 casete .cu dimensiunile de 3 ·s. 3 · 4. 
4 · 4 m. Cu aceastá ocazie s-au descoperit resturi 
de culturá materiala apar\inand epocii bronzului 
(culturii Wietenberg), epocii migra\iilor (culturii 
Cerneahov-Sá.ntana ide Murq), respectiv din sec. · 
XII-XIII. (pinten cu rnti\a). S-a descoperit ~i un 
cuptor de redus minereu de fier (cultura Cernea
hov-Santana de Mure~) . precum ~i o locuin\a a 
carei delimitare s-a facut pe baza urmelor de pari 
observate. Dimensitrnile locuin\ei au fost de 2.5 '2,5 

m. in fundul cuptorului a fost descoperita o fibula 
din bronz, cu picior lntors pe dedesubt (mit umge
schlagenem)2, precum ~i fragmente ceramice din 
vase tacute din pasta fina ~i grosolana, executate 
la roata ~i cu mana. in perimetrul ~i interiorul 
Iocuintei au fost gasite numeroase fragmente ce
ramice din vasc fücute din pasta fina ori grosiera. 
lucrate la roata ~i cu mána, fusaiole din lut. frag
mente de pahare din sticlá cu analogii in necropo
lele din Muntcnia din sec. IV. ' . precum ~i frag
mcntt: de cáramizi dt: zidárie, romane. Pre1.en1a 
acestora din urma se explica prin situarea a~czárii 
de la Chilieni in apropierea castrelor romanc, de 
la Comolau ~i Boro~neul Mare. 

Din inventarul locuin\ei cercetate face 
parte ~i moneda lmparatului Constantinus II. carc 
permite datarea a~ezarii ln sec. IV .. inclusiv al cup
torului de redus minen:u de fier din apropierea 
acesteia. 

in cursul sápáturilor arheologice din 1988. 
la sud de ~anturile executate ln 1987. a fost execu
tat un ~ant lung de 10 m. lat de 1 m, adanc de 0.60-
1, 1 O m. fiind deschise ~i douá casete cu dimensiu
nile de 5'6 m, in care au fost dezvelite doua locuin\e 
pátrate. cu urme de pari, avánd dimensiunile de 
4' 4 m. prec.um ~i un cuptor folosit du pá párerea 
noastrá pentru coacen:a painii. in privin\a cuptoru
lui acesta. s-a pastrat aproape jumatate din bolt1'1. 
iar vatra in intregime. Aceasta din unná a fost 
intaritá cu fragmentele unui vas mare de tip 
„Krausengefüss··. care au fost lutuite. Baza cup
torului s-a aílat la -1, 10 1i1, sub nivelul solului. 
avand diamctrul de 90 cm. iar inal\imi.:a hol!ii 
pástrate a fost dc 50 cm. Cuptorul se parc cü a 
apaqinut locuin\ei dcscoperite in imcdiata apro
piere. 

lnventarul celor doua locuintc constü din 
fragmente de vase fücute cu mana ~i la roata ra
pida. Marea parte a ccramicii este fücutá cu mana. 
reprezentand oale borcan, unele dintre ele fiind 
decorate pe margini ~i pe umar cu un ~ir de triun
ghiuri apasate in pasta, imitand acela~i decor de 
pe vasele din sticla romane4

. 

in categoria ccramicii lucratc cu nu1na se 
includ ~i cele cáteva fragmente de blide. lucrate 
din pastá impurá, cu cioburi ~i pietricele in 
compozi\ia ei, avand culoarea caramizie-lnchisa. 



decorate la bazjí cu gauri executate prin impre
siuni digitale,.' liind similare cu tipul de cerarniea 
din sec IV ,,cunoscut din Transilvania ~i din sudul 
Carpa\ilor. 1wputand apartine carpilor. deoarece in 
cazul culturii ac; estora m1 intalnim ~irul de decor 
cu gauri ;. Ceramica lucrata la roatá este reprezen
tata prin vase a~a numite ··Krausengelass". stra
chini. ulcioare confeqiunate din pasta surá. sau 
avand un luciu negru , in ~antul trasat s-a desco
perit ~ i un varr de lance cu tub de inmanu~are. din 
lier. Alaturi dc acesta au mai fost descoperite un 
tipar ín stare fragmentara. pentru turnat ace din 
hron z. precum ~i o pi atra. de asemenea in stare 
fragmentara. pentru ascu\itul bricelor. 

Pe baza cercetarilor intreprinse in cele doua 
campanii de cercetari arheologice, ~ i a analizei 
materi alului descuperit. s-a constatat ca perimetrul 
cercetat de la Chilieni a fost locuit atat in epoca 
bronzului. cat ~i dupa retragerea romana. in sec. 
IV . d.Chr„ respectiv in sec, Xll-Xlll. Unele ele
mente ak materialului din sec . IV . justilica inclu
siv prezen\a1 une i popula\ii germanice, in spe\á a 
gotilor. 

Noté 

1 Szckcly. Zol tan, ) im it irul $i biserica dat <l. nd din feu palismul timpuriu de 
la Chilicni (Oía.'$ Slintu Gheorghe). jude1u l Covasna.in Matcrialc $i cercetari 

arhcologice, Bucure$ li, 1986. p 11 S 

2 Bucur i"vlitrca, Constantin Preda. Necropola din sccolul al IV- lea e n in 

\ 'luntl.'n1a. Ed ..\cademiei. Bu c u re~ti . 1966, p 137 

.\ lbidl.'m. p l~'i 

~ Benkö :\ndrca . RcgCszeti fuze tck. Budapest. 1962. p 130. PI XXV. T9 

5 Biclm G heorght.l . ( ultura carpica, Bucure$ti. 1973 . p 68-69 

Archeológiai kutatások a 
Kr.u. 4. századi kilyéni 
településen (Kovászna megye) 
(Ki vonat) 

Kilyén falu közigazgatásilag Sepsiszent
gyö rgyhöz tartozik. Az Olt bal partja itt magas te
raszt képez, megművelhető földterülettel , de a 
martban homokbánya is működik, a falutól dél
nyugatra, A ··Homokbánya'' elnevezésű terül et fel
színi gödrei bői a Marosszentannai kultúrához tar
tozó háztartási kellékek maradványai kerülték elö . 

1987-ben, az Olt-ter.11sz szélén ÉK-DNy-i irány
ban két 30 m hosszú, egymással párhuzamos árkoL 
és három 3x8, 3x4, 4x4 méteres gödröt ástak, ezek
ből a Wietenberg és a Cerneahov-Marosszentan
nai kultúra, a korai feudalizmus ( 12-13, század. 
rozettás sarkantyú) maradványai kerültek el ő . A 
Cerneahov-Marosszentannai kultúra tartozéka eg) 
vasérc kemence. alján egy felfelé fordított lábú 
bronzfibulával és kerámia-töredékkel , és egy 
2,5x2,5 méteres lakóház, kömyé~én_ és belsejében 
számos edénytöredékkel, agyagkoronggal , üveg
pohár-töredékkel , továbbá ró'~á i kori tégla
töredékkel , és egy II. Constantinus császár idejéből 
származó érmével, amely a település 4. századi 
korára enged következtetni , A tégla~töredék a vidék 
római ·tábot'bkhoz (Komolló és Nagyborosnyó) 
közeli elhelyezkedésével magyarazható, az üveg
pohár-töredékek analógok a 4, századi munténiai 
nekropoliszokban feltártakkaL Az 1988-as ásatá
sok során az 1987-b'en ásott árkoktól délre egy 
1 m széles, 10 m hosszú és 0,60-1 , 10 m mély árkot 
ástaR. illetve két 15x6' m-es kutatási gödröt, ame
lyekben' két\ k ~ römaradványokkal kockázott 
4x4 m-es lakóházat és egy kemencét tártak fel. 
A kemence' boltozati ' része felerészben , tűzhely
része csaknem teljesen épen került elő. Utóbbit egy 
·'Kr'ausengefass"-típusú nagy edény részleteivel 
erősítették meg. A kemence alapátmérője 90 cm, 
meg'maradt boltozatának átmérője 50 cm, 1, 10 m
re feküdt a talajszint alatt, és a közvetlen közelében 
feltárt lal<óház tartbzéka volt A fent említett két 
lakóhazban feltart tárgyi' emlékek kézi és korongos 
készítésű edénytöredékek. Nagyrészük kézi meg
munkálású. többségük római üvegek mintájára fes
tett edény. A kézi készítésű kerámiák osztályába 
tartoznak a tál-töredékek is, amelyek kevésbé tiszta, 
törmelékkel és kaviccsal teli agyagból készültek, 
színük sötét-téglaszín , alapjukon benyomásos 
dí szítésűek. Ez a kerámia Erdélyre és a Kárpátok 
déli részére .jellemző, és semmiképp se társítható 
a kárpok kultúrájához, hiszen abból hiányzik a lyu
kas-díszítés motívuma, A korongon készített 
kerámiát , az ún , " Krausengefüss"-nek nevezett 
edények képviselik, tálak, serlegek, többségükben 
feketés fényű edények , A kutatóárokban felfedez
tek egy vas lándzsahegyet is, emellett egy bronz 
tűöntőminta töredékét és egy bicskaélező kő rész-



zegzésképpen, a régészeti leletek alap
; én területe mind a bronzkorban, mind a 
_században, valamint a 12-13. században 
vo lt. A 4. századi leletanyag igazolja a 
dorláskori germán (gót) jelenlétet is. 

Archaeological Researches in 
the 41h Century Settlement at 
Chilieni (Covasna County) 
(Abstract) 

The author presents the results of archaeo-
1 researches which took place in 1987-1988 

Chilieni , Covasna County and which contrib-
10 the problem of presence of the gothic ele-
1s in 4'h century in this region. 

Figura 2. Fragment de vas din pasta sura lucrat la roata, 

Figura 1. Fragment de vas din pasta impura 
1 ucrat cu mana 

cu decor in valuri $i linii lustruite, incadrate de briiie in relief 



Figura 3. Fragment de vas lucrat cu mana, decorat cu un ~ir de triunghiuri apasate ln pasta 

Figura 4. Fragment de vas lucrat cu mana, decorat cu un ~ir de triunghiuri apasate ln pasta 



5. Varf de lance cu tub dc inmanu~are 

Figura 7 . . Strachina lucrata la roata din pasta cen~ie 

Figura 6. Blide lucrate cu mana, 
cu decor cu gauri la baza 
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Figura 9. Fragment de tipar 
de tumat ace din bronz 

Figura 8. Fragment de vas de tip „Krausengefass" 

Figura 10. Eragment de piatrl! pentru ascutitul bricelor 



Figura 11 . Chilieni, malul st:l.ng al Oltului , terasa 

Figura 12. Cuptor de copt p:l.ine. 
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Botond BARTÓK 

Cercetari arheologice de 
salvare in a~ezarea din 
sec. IV. d.Chr., de la Chilieni 
(j. Covasna) 

Sapaturile ;arheologice de la Chilieni au 
put in anul 1987. in anul 1994, pe terenul ara-

de tanga terasa Oltului au inceput lucrari de 
tructie, ceea ce a impus efectuarea unor cer
i arheologice de salvare. 

in apropierea atelierului de reparat auto-
icule apartiníind societatii STOP CAR SRL din 

-r_ Gheorghe, pe líinga ~oseaua Bra~ov-
--_ Gheorghe, intre Chilieni ~i Co~eni , au inceput 
- aprilie lucrarile de constructie ale sediului 

"tati i comerciale sus aminite. in timpul executarii 
- datiei cliídirii puteau fi distruse materiale arhe

gice de pe o suprafata de aproximativ 100 m2
. 

píind de la coltul nordic al cliídirii noi, in partea 
rdica a terenului agricol apartiníind a~ezarii, am 
pat un ~ant lung de 28,60 m ~i lat de 1 m (~antul 

e cercetare nr. 1. ). 
in timpul campaniilor de sapaturi, in ul

- ii 8 ani nu s-au tacut sapaturi, decíit pe malul 
erasei Oltului. in anul acesta am avut posibilitatea 

sá facem cercetari ~i pe o portiune de teren de líinga 
~seaua Sf. Gheorghe-Bra~ov. S-a sapat un ~ant 

e cercetare pe líinga latura vestica a cladirii amin
lite, inspre terasa Oltului, Jung de 16, 10 m ~i lat de 
1 m (~antul de cercetare nr. 2.). 

in ~antul nr. 1. nu s-au gasit materiale ar
heologice, fragmentele ceramice de pe suprafata 
solului au fost aduse probabil de catre plug . 
A~ezarea umana de la Chilieni nu s.-a extins píina 
la linia ~oselei actuale, ci s-a limitat la portiunea 
dintre albia actuala, respectiv terasa Oltului. 
Aceasta concluzie este confirmata ~i de faptul ca 

nici in ~an\ul nr. 2. nu s-au gasit materiale arheo
logice. 

Santul nr. 3„ de 10 m lungime ~i 1 m latime 
s-a executat la 7, 70 m de latura estica a cliídirii 
noi, ~an\ul nr. 4„ lung de 5 m ~i lat de 1 m, in 
partea sudica. Nici aceste ~an\uri nu au adus nici 
un rezultat. 

in afara ~an\urilor amintite, s-au deschis 
doua casete ~i. pe malul terasei Oltului, la 14,50 m 
de caseta sudicadin sapaturile din 1993 (Cl/1993), 
~i la 10,60. m sud de acesta (caseta nr. 1„ de 
5,50 '3,20 m, respectiv caseta nr. 2„ de 4,00'2,50 
m). 

in caseta nr. 2. s-a gasit unul din peretele 
unei locuin\e, celelalte parti ale cliídirii s-au dis
trus probabil de catre lucrarile din cariera de nisip. 
in cele doua casete s-au descris materiale arheo
logice constíind din fragmente de ceramica din 
pasta fina ori grosiera, lucrate la roata ori de míina, 
de culoare ro~ie, neagra ori cenu~ie, de tip 
"Krausengefáss" sau in tehnica "grafitti", respec
tiv patru obiecte din fier: doua lame, un inel al 
unei catarame, precum ~i un spin apartiníind tot 
unei catarame. 

in concluzie, pe baza cercetarilor intre
prinse in 1944 s-au tacut precizari in primul ríind 
privind delimitarea in directie esticií, nordica ~i 
sudica a ~ezarii care nu s-a extins in consecinta 
spre drumul na\ional Sf. Gheorghe-Br~ov, ci s-a 
aflat intre Olt ~i actualul mai al terasei acestuia, 
obiectul car_ierei de nisip de aici . 

Archeológiai leletmentő 
kutatások a Kr.u. 4. századi 
kilyéni településen 
(Kovászna megye) 
(Kivonat) 

A sepsiszentgyörgyi STOP CAR Kft. tu
lajdonában levő autójavító műhely közelében, a 
Brassó-Sepsiszentgyörgy közti műút mellett, Ki
lyén és Szotyor között, áprilisban megkezdték a 
fent említett kereskedelmi egység új székhelyének 
építését, ez, tekintettel a közeli 4. századi tele
pülésre, leletmentő kutatásokat tett szükségessé. 
Az új építmény északi sarkától egy 1 m széles, 
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28,60 m hosszú kutatási árkot (l-es kutatási árok) 
ástak, a település szántóterületének északi felén. 

Az építmény nyugati oldalánál ásták meg 
az Olt-terasz martja felé az 16, 10 m hosszú és 1 m 
széles 2-es kutatási árkot. Az l-es kutatási árokban 
nem találtak semmiféle leletet, így feltételezhető, 
hogy a talaj felszínén talált kerámia-töredékeket a 
mezőgazdasági gépek húzták oda. A 2-es kutatási 
árok metszetében sem találtak leletnyomokat. A 
kilyéni település tehát nem terjedt ki a Brassó-Sep
siszentgyörgy közti műút vonaláig, hanem az Olt 
és jelenlegi teraszának martja között terülhetett el. 

Az építmény keleti oldalától 7,70 m-re 
megnyitott, 10 m hosszú és 1 m széles 3-as kutatá
si árok és a déli oldali 4-es, 5 m hosszú és 1 m 
széles árok sem hozott eredményeket. Az említett 
árkokon kívül az ásatás során két szelvényt nyitot
tak az Olt-terasz martján is : 14,50 m-re az 
1993-as déli szelvénytől (l-es szelvény) és 
10,60 méterre az elsőtől délre (az l-es szelvény 
5,50 m x 3,20 m-es, a 2. szelvény 4,00 m x 2,50 
m). A 2-es szelvényben egy lakóház egyik falát 
találták, más részei valószínűleg a homokbánya 
munkálatai során semmisültek meg. A feltárt 
anyag finom , vagy durva iszapolású agyagból 
készült, kézi és ·korongos megmunkálású. piros, 
fekete és szürke színű, "Krausengefáss" és "grafit
ti" technikával kivitelezett kerámiatöredékekből 
áll. Emellett még négy vastárgyat is találtak: két 
pengét. egy csatgyűrűt és egy csatnyelvet. 

Preserving Archaeological 
Researches in the 41

h Century 
Settlement at Chilieni, 
(Covasna County) 
(Abstract) 

The systematic researches that have been 
undertaken from 1987 until in the 41

h century. set
tlement ofChilieni, turned into save-type diggings 
because next to the Olt terrace there has been 
started a building process on the arable land. This 
constituted the object of the previous researches. 
Four control ditches were traced (SI , S2, S3, S4) 
as well as two cassettes on the arable land and on 
the trend of the Olt river terrace. ln the profil e of 

the control ditches of the arable land there were 
no culture remainders, found fact that leads us to 
the statement that t~e ceramics fragments and 
pieces turned up at the surface of the so il in this 
part had been brought from the terrace sides either 
by the plough or by the agricultural machines. The 
settlement did not extend to the national road 
Sf. Gheorghe-Bra~ov , but was placed between the 
present-day riverbed ofthe Olt and its terrace. The 
material discovered. mainly that in the two cas
settes, consists is fragments ofceramics ofsmooth 
P.aste or rough material , worked by the wheel or 
simply hand-made. Their colours are reddish, black 
or grey ofthe " Krausengefáss" type or done in the 
··graffiti" technique. Among them there were also 
discovered four metal objects, consisting of two 
blades, a buckle ring as well as a ticklish belong
ing to a buckle too. 



BARTÓK Botond 

Leletmentő ásatások a 15-16. 
századi vargyasi gótikus 
templomnál (Kovászna megye) 

1994 szeptemberének első felében lelet
tö ásatások kezdődtek Vargyason, a jelenlegi 

- rmátus imaház telkén. Mivel az illető évben 
_ mészoltó gödör kiásása során román kori és 

i ·us építészeti elemekre és egy csiszolt, 
·ás írással ellátott kődarabra (valószínűleg 

ztelő medence darabja) bukkantak, az ásatá
megkezdése szükségszerűnek bizonyult. 

A fent említett emlékek mellett az új re
rmá tus templom alapjainak kiásásakor 
ostani járószinttől számított-1 ,5 méteres mély

-.-gbő l számos emberi csontváztöredék is felszín
~ ·erült. Két kiásott csontváz koponyáján a 

müreg peremén és a halántékon zöldes oxidáló 
• liok figyelhetők meg, amelyeket pénzérmék és 

~karikák okozhattak. Hasonló jelenséget észlel
tünk a 12-13 . században elhalálozottak csontvá
·nak kiásásakor, így a zabolai és petőfalvi (Ko

ászna megye) 12. századi temetők feltárásánál. 
Összevetve ezeket az eredményeket az írá

sos emlékekkel , amelyek a helység unitárius 
parókiája archívumának tulajdonában vannak, 
-eltételezhettük egy középkori templom meglétét, 
ezt az utólagos ásatások igazolták is. A középkori 
templom maradványai sürgős mentőmunkálatokat 
igényeltek. A kutatást a szóban forgó területen el
helyezkedő . a 19. század közepén épült, ma re
formátus imaház, és az új református templom alap
jának kiásásából származó nagy földtömeg ottléte 
nehezítette . 

Mindezek ellenére sikerült feltárni egy 
· éső gótik~s, 15-16. századi , 24 méteres belső 

hosszúságú templom északi falait , és a templom 

sokszögű szentélyének északkeleti felét, az eddigi 
kutatások alapján kettősnek bizonyult sekrestye 
falait és alapját. Egy északkelet-délnyugati irányú 
kutatási árok révén felszínre került a gótikus temp
lom nyugati falának alapja is, amely valószínűleg 
a diadalív közelében helyezkedett el , és kb. 7 mé
teres belső szélességre enged következtetni. A hajó 
és a szentély közti választótérben, az északi fal 
vonalán, a mai járószinttől számított -0,88 méter 
mélységben , a másik, valószínűleg román kori 
alapban 32 ezüstérmét és néhány kerámiatöredéket 
talál.tunk. Az első tisztítás és konzerválás után négy 
pénzérme a 13. századra datálható, egyikük 
Habsburg Rudolf ( 1276-1282) ezüstpénze. 

A pénzérmék felbukkanása új meg
világításba helyezi a jövőbeli kutatást - mind 
a román, mind a gótikus korszakra, mind pedig a 
13. századi pénzforgalomra vonatkozóan Erdély 
ezen részén. 

Végül, de nem utolsó sorban meg kell 
említenünk azokat a freskótöredékeket, amelyek 
mind a gótikus, mind a román szinten fellelhetőek, 

és amelyek. pontosabb képet adhatnak az eddig 
feltárt hasonló emlékekről. 

A további kutatások célja az egész épít
ményegyüttes (templom, harangtorony és kő
kerítés) teljes feltárása, konzerválása és romkert
té nyilvánítása. 

Cercetari arheologice de 
salvare la biserica gotica din 
secolul XV-XVI. de la Varghi~ 
(j. Covasna) 
(Rezumat) 

in primajumatate a lunii septembrie 1994, 
ln localitatea Varghi~ s-au lntreprins pe terenul cul
tului reforma! cercetari arheologice cu caracter de 
salvare. Cercetari le au fost necesare, lntruciit ln 
vara acelui~i an, cu ocazia saparii pe terenul avut 
ln discu\ie a unei gropi pentru stingerea varului , 
au aparut la nivelul funda\iei unei constructi i 
masive elemente arhitectonice apar\iniind stilulu i 
romanic ~i gotic, precum ~i un element cioplit din 
piatra (probabil cristelnita ori suport pentru o sta
tuie), prevazut cu o inscrip\ie runica. La aceste 



vestigii se adauga ~i cete care au aparut nu departe 
de groapa de var, pe acela~i teren, cu ocazia exe
cutarii funda\iei pentru noua biserica reformata. 
Ultimele constau din numeroase fragmente de 
schelete umane care au fost rava~ite ~i scoase la 
suprafa\a, din adiincimea de -1 ,50 m fa\a de nive
lul actual de calcare. Pe doua cranii s-au surprins 
tn regiunea ochilor ~i a tiimplelor pete verzui de 
oxizi datorate unor monede, respectiv unor inele 
de tiimpla, ceea ce ne face referiri la practicile util i
zate cu ocazia lnhumarii celor deceda\i ln peri
oada secolelor Xll-XIII., situa\ie surprinsa ~i cu 
ocazia cercetarilor lntreprinse ln cimitirele din 
secolul XII. , de la Zabala ~i Peteni. 

in urma cercetarilor lntreprinse s-a reu~it 
decopertarea zone lor perete lui nordic ~i 

a jumata\ii nord-estice a absidei poligonale , 
apar\iniind unei biserici gotice tiirzii , din seco lele 
XV-XVI., aviind ln interior o lungime totala de 24 
m ~i o la\ ime de 7 m. S-á reu~it de asemenea ~i 
localizarea laturii nordice a zidurilor ~i a funda\iei 
sacristiei care pe baza cercetarilor de piina acum 
pare a fi dubla. 

ln zona de delimitare dintre nava ~i altar, 
pe latura peretelui nordic, au aparut la baza altei 
funda\ii (probabil a fazei romanice), 32 de monede 
de argint, precum ~ i ciiteva fragmente dintr-un vas 
ceramic, ln care au fost probabil depuse ~i ascunse. 
Pe baza unei prime interven\ii de cura\ire, con
servare ~i determinare la un numar de 4 monede, 
tezaurul s-a putut data din seco lul al XIIl-lea - una 
din ele apar\ine lui Rudolf de Habsburg ( 1276-
1282). 

Apari\ia tezauru lui monetar ridica noi 
probleme pentru cercetarile viitoare la acest obiec
tiv arheologic, atiit ln cazul fazei romanice, ciit ~i a 
celei gotice, dar ~i ln privin\a circula\iei monetare 
ln seco lul al Xlll- lea din aceasta parte a Transil
vaniei . Nu ln ultima instan\a trebuie amintite frag
mentele de fresca aparute atiit ln nivelul gotic, ciit 
~i ln cel probabil romanic, care la riindul lor vor fi 
supuse determinarilor de laborato r. 

Preserving Archaeological 
Researches at the 
Gothic Church of the 15-161h 

Centuries atVargyas (Varghi~, 
Covasna County) 
(Abstract) 

ln the summer ofthe same year, when dig
ging on the same place, at the basement of a mas
sive building there appeared Romanesque and 
Gothic sty le architectonic elements as well as some 
stone cut elements (holy water pot or a statue sup
port), with a runic inscription on them. Besides 
there vestiges we can also count those which were 
discovered not far from the lime of whole on the 
same territory, when the new foundation for the 
Protestant church was built. Here there were found 
numerous fragments of human skeletons, which 
were dug up and brought to the surface - to about 
1.50 m compared to the present-day levei. On two 
sku lls, near the eye hole and on the forehead part 
there were discovered green oxide stains which 
may come from some coins or forehead rings. Ali 
this take us back to the customs and practices on 
the occasions ofburyi ng ceremonials between the 
l 2- l 3'h centuries, the same aspects being noticed 
at the researches at Zabala and Peteni on the f2lh 
century. Afier the finalising ofthe researches they 
reached the covering ofthe northern wall part and 
half part of the north-eastern absydis of a Gothic 
church ofthe l 5-l 6'h centuries having a wall length 
of24 m, and width of7 m, as the northern part of 
the wall reflects part of the sacred room seeming 
to be doubled. ln the limit zone between the ship 
and altar on the northern part at the basis of a new 
fundament (m ight be that of the romanic phase) 
there were discovered 32 silver coins, as well as 
numerous fragments of a ceramic pot, where the 
former had probably been kept and hidden. After 
a first phase of clean ing process, on four of the 
coins - the period they existed could be established 
for the l 3'h century, much likely beca4se one of 
them belonged to Rudolf of Habsburg ( 1276-
1282). The discovery of this monetary trea-sure 
raises new problems for the future researches at 
this archaeological objective. 



SZÖCS János 

17. századi csíkszéki 
pogányd úlások 

Erdély fejedelme , II. Rákóczi Gyö rgy 
- -ben Lengyelországba, a lengyel trón meg

szerzéséért hadjáratot indított. Félévvel később a 
- · de lem szövetségesei , a kozákok és a svédek 

onu ltak a lengyel földről. Az erdé ly i hadak 
yzete, ame lyeket moldvai és havasalföldi se

- · csapatok is elkísértek (Gheorghe $tefan, illetve 
Constantin $erban idején), csakhamar kritikussá, 
- tragikussá vált. Az egész hadsereg, amelyben 
· csupán 5000 főny i harcképes katona maradt, 
tatárok fogságába esett. Ilyen katasztrófa Mo
. s óta magyar hadsereget aligha ért. 

II. Rákócz i György célja i, köztük a 
- _getlen magyar királyság helyreállítása, nem áll · 

arányban Erdély akkori erejével, lehetősége i vel. 

• a landorpolit ikája a fejedelemség pusztulását, 
- zeoml ását idézte e l ő . Ráadásul fele l őtlenül 

,·ábbra is ragaszkodott a hatalomhoz. Emiatt a 
· rök nagyvezír 1658-tól a megtorló hadjáratok 

sorát indította Erdé ly, a török fennhatóságát sem-
ibevevő ország ellen . 1658-tól az életnek az a 

iztonsága, am it Bethlen Gábor uralomra jutásától, 
16 13-tól kezdve létrehoztak, a korábbi években 
irágzó ország, mind-mind semmivé .lett. A nagy
ezí rtől fejedelemmé tett Barcsai Akos ( 1658-

1660) követői és II. Rákóczi György hívei között 
polgárháború kezdődött' . 

Ha csak egy pillantást vetünk a jelenkor
ban kiadott jelentős történelmi traktátusokra, az a 
fu rcsa meglepetés ér, hogy ezekből teljességgel 
hiányoznak a 17. század második felében Csíkra 
zúduló török-tatár támadások okozta vérveszte
ségre való utalások. Három művet említenék: az 
lsto ria Romaniei III. kötetét (Bukarest, 1964), a 

tizennégy kötetnél elakadt Magyarország 
történetét, valamint az Erdély története ( 1986) 
című 3 kötetes munkát.2 

A h(!lyi történeti kútfők, kisebb-rövidebb 
írásos emlékek igen számosak, de távol állunk at
tól , hogy ezekből a forrásokból merítve meg
közelítőleg is teljes képet alakíthassunk ki Csík 
romlásáról, pogánydúlások okozta veszteségeiről. 

Elősoroljuk a legfontosabbakat: 
- Ferenczi György gyergyószentmiklósi 

plébános Regesztruma (krónikája). 
- Kájoni János csíksomlyói tudós szer

zetesnek a Liber Niger (Fekete könyv) című 
munkája, a régi somlyói orgonában megőrzött fe
lirata, valamint Herbáriuma tartalmaz e témakör
ből értékes adatokat. 

-A Csíkszeredai Állami Levéltárban meg
őrzött 17-18. századi protokollumok, peres iratok. 

- A Csíki Székely Múzeum régi könyv
gyűjteményében őrzött Vizitációs jegyzőkönyv 
1669-70-es bejegyzései igen értékes adatok forrá
sa és néhány megjegyzést tartalmaz a fenti témakör
ből az ugyanott őrzött Kászonszéki protokollum, 
a 17. század második feléből. 

- A kozmási Domus história Lakatos István 
plébános krónikájával. 

- Cserei Mihály történetíró ismert munká
ja, az Erdély históriája. 

-A csíkszentgyörgyi római katolikus paró
kia anyakönyvének, ajenőfalvi falujegyzőkönyv
nek néhány bejegyzése. 

- További forrást képezhetnek a csomafalvi 
anyakönyv, a Csíki Lapok, a csíkszentsimoni 
Endes család levéltára, amelyekben a török-tatár 
dúlásokat felidéző adatokra bukkantunk.3 

Ferenczi György gyergyószentmiklósi 
plébános regesztrumából idézünk: "Ugyan augusz
tusban Taplocát (Toplicát) elégették Gyergyóban 
a moldvai oláhok. ltem die 6 kijövének az oláhok 
Moldvából. Gyergyóba többen három ezernél , egy 
kapitánalja kozák is, Ditrót meggyújtották és az 
gyergyaiak eleikbe állának kevesen, talán harmad
fél százan, Szárhegyen alól , Gábor Deák előttök 
járó, és az Jézus kiáltásba eljöve az angyal, és úgy 
megrettenté az moldvai nagy hadat, hogy az 
oláhokban tizennyolcad fél száz maradott ide, de 
a gyergyaiakban csak tizenöt e~ett el, és zászlót is 
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24(et) nyertek el az moldvaiaktól. Szárhegyen alól 
egy halomba többet raktak ötödfél száznál, a töb
bit az farkasok s hollók ötték meg, ezek is 1658. 
esztendőben lőnek, szeptemberben." 

Ebből a rövid de nem egészen pontos 
leírásból az derül ki , hogy egy kisebb moldvai 
alakulat, amelyben kozákok és talán tatárok is 
voltak, (valószínű az új vajda, a Gheorghe ~tefant 
felváltó Gheorghe Ghica parancsára) Pintye 
(Pintea) kapitány vezényletével feldúlták Toplicát, 
majd Ditrót. A gyergyóiak Gábor Deák vezetésé
vel szembeszálltak velük, és Szárhegy határában 
győztek. Valószínű, a gyergyóiaknak sikerült tőrbe 
csalniuk őket. Az eseményekre Szárhegyen a Tatár
domb emlékeztet, ahová az elesett idegeneket te
mették.4 

II. Rákóczi György, valamint Barcsai Ákos 
halálát ( 1660) követően Kemény János ( 1661-
1662) II. Rákóczi György politikáját folytatta. Petki 
István, Csíkszék főkapitánya és Lázár István, a szék 
fóbírája az új fejedelem híve, támogatója. Ugyanak
kor ellenezték Apafi Mihálynak a török által fe
jedelemmé történt kinevezését, és amikor 
úgyszólván egész Erdély behódolt már Ali temes
vári pasának, akkor is kitartottak törökellenes poli
tikájuk mellett. Bíztak a Csíkot övező hegyek, 
völgyek, erdők védelmében, a "tudós (táltos) em
berek" jóslatában. Várták Kemény János hadait. 
Petkiék csak a józan észt hagyták ki a számításaik
ból.5 

A csíkiak Petki István vezetésével 1661 
őszén a Nagyerdőn (Hargitán , a Tolvajos 
környékén) ledöntött fatörzsekből erősséget építet
tek ki. Ezt sáncokkal, árkokkal erősítették meg. 
"Minden oldalon hadi ördögséggel és furfanggal 
felszerelt, és háló formán bekerített tábor volt ez". 
A tábor leírásához Evlia Cselebi török utazót, 
történetírót hívtuk segítségül, aki maga is részt vett 
a Csík elleni büntető hadjáratban. 

Tolvajoson küzdött a csíki gyalogság 
zöme. éhány ágyújuk is volt. A lovasság, amely 
talán a tartalékeröt képezte, a Székelyudvarhely
ról Csíkszeredába jövő út mellett, az erdő szélén 
fo alt áJlást. Valahol a közelben, a Nyírhát (vagy 

íres) nevű helyen állott a csíki parancsnokság, 
Petki&: tábora A agyerdőn (a Tolvajoson) lévő 
tábo l=ael udai pasa parancsára az egri török 

lovasság délről, a tatár lovasság északról kerülte 
meg, és rajtaütött a csíki lovascsapatokon és fötábo
ron. Senki nem vette észre idejében a 10-20.000 
fős török-tatár lovasság átkaroló hadmozdulatát. 

Kezdetben a csíki lovasság szembeszállt 
az előtűnő pogány hadakkal, de a törökök egyre 
nyilvánvalóbbá váló nyomasztó fölénye hamaro
san menekülésre kényszerítette. A kortárs Köpeczi 
János levélben, Bethlen Jánossal és Evlia Cselebi
vel egyezően azt írja, hogy mindenki menekült, 
amerre tudott. Csík "3-4 óra alatt füstöt vetett". 6 

A betörés 1661. október 21.-én , Szent 
Orsolya ünnepén, pénteki napon történt. Kájoni 
János feljegyzéseiből, de más korabeli írásokból 
is tudjuk ezt. Alcsíki peres jegyzőkönyvek (pro
tokollumok) adatokkal szolgálnak a pusztításról. 
Bánkfalván "pénteken estve a Füstösék szekerét a 
tatárok felverék, másodszor szombatra vir
radólag ... " írja az egyik peres irat, Gergely 
Páléknak (és még sok másnak is) ugyanott, Bánk
falván "mindenek elégett". Menaságon 
"elveszének Pál Bálintnéék" mondja egy tanú. 

Az említett írásokból kiderült, hogy a 
bánkfalviak, szentgyörgyiek, szentrriártoniak és 
kotormányiak egy része (talán nagyobb része) a 
Katorga, Váné és Csinód erdejében rejtőzött el a 
török-tatár veszély elöl. A szentsimoniak is az er
dőbe menekültek. 

Nagy számban menekültek a somlyói fe
rences kolostorba is. Vesztükre. Legtöbbjük 
pogány kézre került, másokat megöltek. A szer
zetesek közül négyen estek áldozatul a pogány
nak, négyet elfogtak, de ők később szerencsésen 
kiszabadultak. A templomokat, a falvakat a török
tatár hadak felgyújtották . 

'A török had megostromolta a Mikó-várat. 
A várbeliek négy ágyúval rendelkeztek. Evlia Cse
lebi szerint "a vár és a város elpusztult. A győzel
mes harcosok vígan voltak". Ami még megmaradt 
a Mikó-várban, azt Józsa Mihály hordta el később : 

a várkaputól a cserefákat, egy " üstös hordót 
szurokkal", egy vendelyt (nagy faedényt) , nagy kart 
(gabonatartó láda lehetett), a várbeli tömlöc vas
rostélyát, egyéb vasakat, üvegablakokat ("évegab-
1 akokat") , 100 szál deszkát, ajtókat, " ónos 
ajtósarkokat", padokat, és "sok más egyet-má-



".Józsa Mihály így indokolta tettét: "elhozám, 
más is elvifte volna"'. 

A Páter Veres Lajos kézirataiból merítő 
tei ner Leonárd a Csíkból elhajtott foglyok 

· át több mint 10.000-re teszi . A korabeli far
k és későbbi írások egybehangzó véleménye 

ri nt a harcoló férfiak csoportját érte a legkisebb 
cszteség. Az erdő őket. elrejtette. Az otthon ma

ottak közül leginkább az asszonyok és a gyer
·ek kerültek pogány kézre, vagy ölték meg őket. 

' öpeczi János írja, hogy a pogány '·otthon lepte 
g a sok lelket" '. 

A csíkszentkirályi Tánczos György 
úvallomásában mondja: "tudom azt, hogy mikor 

Fogarastól az pogányság alá megyen vala Szeben 
elé. akkor jó egészségben vala Csiszer Márton 
.cinya, János Bálintné, aki felöl az kérdés vagyon, 
·1ám. hogy az kicsin gyermeke is az öliben vala, s 

úgy megyen vala. " 
A dánfalvi Czakó János " rabságra esett 

nehézkes (állapotos) feleségének életéről" semmi 
hír. A rabok sokszor üzentek, néha levelet írtak 
"agy írattak. Kiváltásukat sürgették. A csíkszent
györgyi Koncsag Pálné, Kenese Margit Lippáról 
írt (í ratott'l ) levelet: „Szabó György bátyám uram ... 
mégis kérem kegyelmedet, ne hagyjon! Isten oltal
mazza kegyelmedet ilyen rabságtóll '") 

A csíki egyház Vizitációs könyve 1669-
1670-ben 374 rabságra jutott, vagy '·a nagy disz
turbiumban" (zűrzavarban) eltűnt emberről tud. 
Közülük 250 asszony. 

Az egyházi törvényszék új abb házasságuk 
kapcsán felülvizsgálta azoknak a helyzetét, akiknek 
e lső házastársuk 1661 őszén rabságra jutott vagy 
e ltűnt. 11 ' 

Mintegy 400 rabságra jutott, eltűnt ember
rő l tudunk, de ez csak igen kis hányada a valós 
veszteségnek . 

1665-ben, miután Petki Istvánt és Lázár 
Istvánt visszahelyezték előbbi funkciójukba, a 
bánk fa lvi Benedek Mártont, a csíkszentgyörgyi 
Kelemen Jánost, a szentsimoni Csató Pétert perbe 
fog ták , mert azt hangoztatták (és ez vol t az 
igazság), hogy a két főtiszt miatt ·'veszett el Csík" . 
Ök nem álltak volna szembe, hanem ahogyan Kele
men János mondotta '·mü behódlottunk volna". A 
szentkirályi Ferencz János szerint: az ő gyermekei 

is" az Úr (Petki István) miatt estek rabságra". "Ha 
félreállították volna a cselédet (a gyermeknépet) 
nem vesztek volna olyan igen". 11 

Nem készítették elő körültekintően Csík 
védelmét, nem számoltak minden eshetőséggel, és 
ez tömegtragédiához vezetett. 

Az utolsó, 1694-es tatárbetörésről a kortárs 
Lakatos István kozmási plébános, Cserei Mihály, 
később Losteiner Leonárd írtak. Számos csíki peres 
irat és anyakönyv tartalmaz az eseményre 
vonatkozó adatokat. Később foglalkozott az utol
só csíki tatárbetöréssel Benkő József, Benkő Károly 
és Orbán Balázs is. Ebben a században Endes Mik
lós. 

A csíki elöljárók (bizonyára 1693-ban): 
Sándor János alkapitány, László Tamás Deák, Al
csík királybírája és Csató János felcsíki királybíró 
meggyőzték Apor Istvánt és Friederich Veterani 
császári tábornokot, hogy a négy századnyi német 
katonát Csíkból vonják ki. A szék védelmét a csíki
akra bízták. 1694 telén szokatlanul nagy hó esett. 
Az alkapitány ebből azt a téves következtetést von
ta le, hogy a tatárok nem törnek be Csíkba. 
Gyimesben, a Rákóczi-várnál szolgálatot 
teljesítőket hópénz ellenében az alkapitány felmen
tette a szolgálat alól. Cserei Mihály szerint csak a 
nyomorú, sánta, nincstelen emberek, akik nem tud
tak fizetni Sándor Jánosnak, azok kényszerültek 
arra, hogy a gyimesi strázsára menjenek. 

A tatárbetörés előestéjén beérkezett a ha
vasról Sándor János román pásztora. Értesítette 
gazdáját a tatárok közeledtéről. De ő nem hitt neki , 
hazugságnak vélte az állítást. A pásztort vissza-ker
gette a havasba. A tatárok előhada, Lakatos István 
szerint 350 főből álló alakulat, február 13.-án tört 
be és hét falut, éspedig Szentmihályt, Szépvizet, 
Szentmiklós!, Borzsovát, Göröcsfalvát, Vacsárcsit 
és Delnét feldúlta, felégette és kifosztotta. Az em
bereket, ha elérték, rabságra hajtották, vagy levágták. 
Ekkor semmisült meg Csíkszentmihály Cibrefalva 
nevű tizese. Csíkszentmihályon, az 1 OOO főt meg
haladó községben a beütés után, szó szerint értendő, 
hogy hírmondó is alig maradt. Ez kora h~jnaltól délig 
zajlott le. E~kor a rabló hadak megrakodva elvonul
tak. 

Sándor János riadót, gyülekezőt rendelt el. 
Gyergyóból is érkeztek férfiak . Valahol Szentmi-



hály és Szépvíz térségében táboroztak. De 24 
óránál tovább nem maradtak hadi készültséggel, a 
nagy hidegre hivatkozva szétoszlottak. Február 
15.-én, írja Cserei Mihály, közel 12.000 tatár tört 
be újból Csíkba. Lakatos István csupán annyit 
említ, hogy a tatárok most jóval többen voltak, mint 
előző alkalommal. "Széltiben fogták Csíkot", írja 
Cserei, és "reggeltől estig rabolták, dú lták''. Ez al
kalommal az egész Felcsík áldozatul esett a tatár
betörésnek. 

Tudunk róla, hogy több helyen is szem
beszegültek a rabló hadakkal. Karcfalván Borsos 
Gergely és Gergely Imre "egy társaságban lévén, 
oltalmazták a tatároktól magokat". Így szereztek 
egy tatár lovat is. Hasonló eset történt Csíkráko
son is. Itt a pogányok levágták Dániel Péter Deákot, 
a rákosi tanítót, feleségét, Benkó Annát pedig, sok 
más emberrel együtt, elhajtották. 

A kortárs Cserei Mihály írja, hogy Szent
mihályon egy lány szembeszállt a tatárokkal, akik 
a szüleit akarták megkötözni, elhajtani . Kardot 
ragadott, de az egyenlőtlen harcban legyőzték és 
megölték a bátor leányt a pogányok. Csomortán
ban viszont megfutamítottak egy kisebb rabló tatár 
csoportot. 

Csíksomlyón Nizet Ferenc belga eredetű 
szerzetes csatarendbe állította a diákságot, a többi 
összegyűlt embert. A tatárok, látván ké
szülődésüket, elkerülték az összecsapást. Ellenben 
Taploca határában egy kisebb ütközetre került sor. 
Itt sebesült meg a csíkszentgyörgyi Szebeni István, 
aki rövidesen meg is halt. 

Hosszúaszó völgyében is egy kisebb 
ütközet volt. Itt kapott halálos sebet egy tatár nyilától 
a csíkszentgyörgyi Tompos István, és a hagyomány 
szerint itt esett el Xántus Keresztes is. Emlékére 
épült a Xántus-kápolna Hosszúaszón. 

Csíkszentkirályon félreverték a ha
rangokat. A férfiak felfegyverkeztek . Léstyán Mik
lós vezette őket. Az összecsapásban a hagyomány 
úgy tudja, hogy elesett a tatárvezérnek a fia, és még 
több tatár. 

A pogányok által elhurcolt emberek számát 
nem ismerj ük pontosan. Számukat Cserei Mihály 
egypár ezerre, Lakatos István viszont több mint 
7.000-re becsüli. 

A betörés miatt Cserei Mihály Constantin 
Duca moldvai vajdát is hibáztatja. Ugyanis nem 
értesítette a csíkiakat a készülődő tatárbetörésről. 
Cserei egyben magyarázatát adja Duca vajda ma
gatartásának. 

A legfőbb vétkes Sándor János alkapitán 
(Cserei Mihály is így vé li ), aki elhanyagolta 
teendőinek az ellátását. Felelőtlenül viseltetett Csík 
sorsa iránt. Lakatos István krónikájának utol só 
mondata is, véleményem szerint a csíki vezetőket. 

leginkább pedig Sándor János alkapitány! hibáz
tatja, amikor azt mondja, hogy " így veszett e! a 
székelység 12 törzséből egy, minden ellenállás 
nélkül". 

A rabok közül sokan tértek haza, akiket a 
rokonok, az erdélyiek kiváltottak. A többség azon
ban bizonyára soha nem jöhetett haza. A 
szegényebb rendű emberekkel, ajobágyokkal nem 
törődött senki, őket nem váltotta ki senki . Csak ha 
elszöktek, úgy szabadulhattak meg. A rabságba 
esettek közül számosan megfagytak, betegségben 
meghaltak. Apor Ilonát, Cserei Mihály nagyanyját, 
amikor tatár földön meghalt, kihúzták a mezőre, 

el sem temették. 12 

Erdély a 17. század végén két nagyhata
lom: a gyengü l ő, hanyatló Török Birodalom és a 
megerő södő , terjeszkedő Hasburg Birodalom 
között vergődött. Fajáromból vasjáromba került, 
a török igát a német váltotta fel. Ezt a Lipót-féle 
diploma ( 1691 ), később pedig a karlócai béke szen
tesítette ( 1699). 13 100 évvel később a csíkszent
mihályi Sándor família képviselője a betörés okát 
a bosszúállásban jelölte meg.14 Ez pedig a Török 
Porta parancsára és jóváhagyásával történhetett. A 
török Erdély elvesztéséért állt ily módon Felcsíkon 
bosszút. 
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Navaliri pagane 
in scaunul Ciuc in sec. XVII . 
(Rezumat) 

Expeditiile de pedepsire ale Portii otomane 
ca urmare a campan iei lui Gheorghe Rákóczi al 
11-lea in Poloni a, din anul 1657, pornita fara 
consim\amantul Portii , au avut urmari catastrofale 
pentru principatul Transilvaniei . 

Conducatorii scaunului Ciuc: István Petki 
~i István Lázitr, urmand linia politica a lui Gheorghe 
Rákóczi al 11-lea ~ i a lui loan Kemény, in toamna 
anului 166 1 au hotarat organizarea rezisten\ei, dar 
aceasta s-a prabu~ i t foarte repede. Ciucul a fost 
distrus apro.ape total de navalire. Peste 10.000 de 
oameni au fost u ci~i sau lua(i in captivitate. 

Studiul prezinta aceste evenimente tragice 
precum ~i cele legate de ult ima naválire tatara in 
Ciuc, din anu l 1694, pe baza unor documente lo
cale in cea mai mare parte necunoscute ~i nevalo
rificate pana in prezent. 

The Pagan Ravagings 
of the 17'h Century 
in Csíkszék (Harghita County ) 
(Abstract) 

The punishing expeditions ofthe Turkish 
Porte, as a result of the campaign in Poland of 
György Rákóczy II. in 1657, and which started 
without the consent ofthe Porte, had awful conse
quences. 

The leaders of Csíkszék: István Petki and 
István Lázár, followers the anti-Turkish political 
line ofGyörgy Rákóczy 11 and János Kemény, de
cided in the autumn of 1661 to organise a resis
tance which fell quickly, and the land ofCsíkszék 
was almost totally destroyed by the T urkish-Tartar 
invasion. More than 10,000 people were killed and 
taken into captivity. 

The paper presents these tragic events as 
well as those linked to the !ast Tartar invasion into 
Csík in 1694, on hasis of some local documents 
mostly unknown unti l now. 
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PÁL-A.NT AL Sándor 

Csík-, Gyergyó-, Kászonszék 
társadalma a 17. században 
(Vázlat) 

A hajdani Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 
. századi társadalmi rétegeződésének áthatóbb 

k mzése, a társadalmi élet alakulásának nyo
onkövetése még várat magára. Ez a lkalommal 

annak felvázo lására kerülhetett sor csupán. Beve
z tőként a népesség számának alakulását vizs
eá lj uk . Forrásanyag gy anánt az 15 75. évi 
dókivetés , az 16 14-es lu stra és az 1721-es 

összeírás szo lgált. Az 1575-ös adóösszeírás 
· iegész ítésre szoru lt. mert csak a jobbágyokat 
ölelte fe l. Erre szolgált a főemberek és a l ófők 

l "69. körüli névsora. A zse ll érek számát így sem 
ike rült megállapítanunk. Az 1575. évi 

adókivetéskor Csíkra 138 1 forint 60 dénár esett. 
Vagyis 50 dénáros adóval számítva 2763 csa ládot 
éri ntett.' Az 1569 körüli összeírás 15 főembert és 
· 56 lóföt említ névszerint. 2 

Az 16 14-es lu stra, az önálló fejede lemség 
idej én végzett legátfogóbb összeírás. 48 fa luban 
.t555 csa l ádfő nevét tartalmazza. Ebből csupán 
Csíkszereda mezőváros hiányzik. 3 

Az 1721-es összeírás adóügyi, a megadó
zandó lakosság gazdasági helyzetének felmérését 
élozta, és 50 fa luban 3955 adóköteles családot 

öle lt fe l. ' Nem terjedt ki az adómentes nemesekre. 
az ú. n. immúni sokra. és a nincstelenekre. Mi vel a 
lófő- és gya logrendüek közötti megkülönböztetés 
az adó szempontjából érdektelen volt. e két rendet 
ezen összeírás egy rovatban adja. 

Az adatok alapján a szék összlakossága, 
ha átlag öt személyt számítunk egy családra. tekin
tetbe véve a feltételezett kimaradottakat is. a 16. 
század második fe lében mintegy 18 ezer főt tett 

ki , a 17. század második évtizedében 25 ezret. Egy 
évszázad múlva a lakosság összlétszáma nem érte 
el a 20 ezret. 

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 
népessége 1575-1721 között, családonként 

Társadalmi főbb csoportok 1569-1575 1614 172 1 

föember 15 18 

annalista 140 

l ófő 556 1069 

gyalog 548 2509 

közszabad 1059 

jobbágy 2763 464 1072 

zsellér 104 1 11 7 

egyéb 376 11 7 

Összesen 3334 4555 3955 

Csík társadalmának alaku lását mintegy 
másfé l évszázadon át , székekre lebontva. a már 
említett összeírások segítségével követtük nyomon. 

M ive l az 15 75-ös adóösszegbő l csak a 
megadózottak létszámára következtethettünk, az 
elemzés folytatását az 1576-os ötven dénáros 
adókivetés segítségéve l végezhettük el. -' Ennek 
összesítése érezhetően kevese bb az azelőttiné l 

( 10 17 for int az 1381 ,60-nal szemben). de segít
ségével fe lvázolható a székenkénti megoszlás. 

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék la
kosságának megoszlása székenként 1576-ban 
(a főemberek és a lófők 1569-ben) 

Főbb társadalmi csoportok 

Gyergyó Fel esik A lesik Kászon Összesen 

főember 15 

l ófő .48 215 253 40 556 

darabont 
jobbágy 308 944 651 13 1 2034 

zsellér 
egyéb 

Összesen ]56 11 66 872 17 1 2603 

A két összeírás - 1569. és az 1576. évi -
kiegészíti egymást, mégsem öleli fel az összlakos
ságot. Annak megállapítására csak következtetni 
lehet. Igen sok a hiányzó elem. A főemberek közül 
a helyben nem tartózkodók valószínüleg kimarad
tak. Így nem szerepel köztük a szárhegyi Lázár 
István. A l ófőknél Szentimre hiányos. A jobbágy-

ll53 



ok közül csak azokat adózták meg, akiknek a falu
ban nyíl földje , vagy legalább „hat forint érő lábas 
barma" (vagyis két ökre) volt. Az összeírásból ki
maradtak a szegény jobbágyok. a falusbírók , az 
urak és nemesek darabontjai . béresei, majorosai 
és molnárai. de az égettek is. Ni ncs adatunk a zsel
lérekröl. mivel ezek is adómentességet élveztek, 
valamint az egyéb kategóriába soro lható 
egyénekről. '' Így a tényleges összlakosság száma 
magasabb volt. mint az adatokbó l kitűnik , nincs 
kizárva. hogy 20-25%-kal is. Valószínűleg elérte, 
vagy megközelítette a 4 ezer családot. Erre enged 
következtetni a két egymás után végzett adókivetés 
- az 1575. és az 1576. közötti eltérés, több mint 
hétszáz család - 2763 , illetve 2034) . Ekkor a la
kosságnak több mint egyharmada Felcsíkon élt, 
Gyergyó és Kászon lakossága még nem volt szá
mottevő . azok is egy kevés kivétellel jobbágyi ál
lapotúak voltak. 

Az 1576-os összeírással kapcsolatosan 
még megemlítendő, hogy a megadózottjobbágyok 
57. 7%-a fejede lmi jobbágy volt ( 1174 család), a 
többi nc:mesi-földesúri. Ez utóbbiak részaránya a 
század végéig nőtt. újabb fejedelmi adományok 
révén . 

Csí k- , Gyergyó- és Kászonszék la
kosságának családok szerint társadalmi meg
oszlása széken ként, 1614-ben 

Főbb társadalmi ~sopo11ok 

Gyergyó Felcsik A lesik Kászon Összesen 
szúm % szám ~lo szám % szám % szám % 

töcmber 

1 0. 1 9 0,4 8 0.5 18 0.4 
l ó fő 

80 11.1 536 28,6 473 27 ,7 80 22.3 1069 23 ,5 
hryalog 

11 -1 15.9 134 7,2 23 1 13.5 69 19.4 548 12,9 
5zabad 

.::! -12 33,7 394 21.1 318 18.6 85 23.7 1039 22,8 
tobbagy 

:9 8.1 206 11 .0 176 10.3 23 6,4 464 10.2 
.zsdlér 

- ! }.J.2 45 8 24,5 335 19,6 74 20,7 1041 22 ,9 

34 7,2 166 9,7 27 7,5 376 8,2 

t87 1 100 1707 100 358 100 4555 100 

Csík- Gyergyó- és Kászonszék la -
kosságának megoszlása székenként 1721-ben 

Főbb társadalmi csoportok 
Gyergyó Felcsik A lesik Kászon Összesen 
szám % szám % szám % szám % szám % 

nemes (főember) 

annalista 
36 3.2 28 2,8 62 4.3 14 3.8 140 3.5 
l ófő és gyalog 
814 72,0 646 64,0 823 56,9 226 61,3 2509 63,4 

jobbágy 
218 19,3 239 23,7 506 35,0 109 29,5 t072 27,1 

zsellér 
28 2.5 45 4,5 26 1,8 18 4,9 117 3,0 

egyéb 
34 3.0 51 5,0 30 2,0 2 0,5 117 3,0 

Összesen 
11 30 100 1009 100 1447 100 369 100 3955 100 

Csík lakosságáról, úgy a népesség 
számáról, mint annak társadalmi megoszlásáról a 
legpontosabb képet az 1614-es lu stra nyújtja. 
Felöleli az összlakosságot, családonként, társadal
mi hovatartozás szerint. Ebből kitűnik, hogy Fel
csík volt a legnépesebb, Gyergyó pedig az összla
kosságnak még csak 15,8%-át tette ki. Másrészt 
az is s zembetűnő , hogy a székely szabadság 
visszaadása alkalmával ( 1601) nemcsak a fejedel
mi jobbágyok lettek szabad állapotúak, hanem a 
nemesi fennhatóság alatt állók jó része is. Ugyan
akkor aránytalanul megnőtt a zsellérek száma. 

Az 1721-es összeírásról készített kimu
tatásból első pillanatra szembetűnik az összlakos
ság számának csökkenése. Főként Felcsík lakossá
ga az 1614-belinek alig a felét tette ki csupán. De 
csökkent Alcsíké is. Ugyanakkor Gyergyóé elég
gé töretlen szaporodást mutat. 

A népesség apadásának okát több 
tényezőben kell keresnünk. Első helyen a kataszt
rofális következményekkel járó eseményeket em
lítjük: a tatár rabsággal végződő II. Rákóczi György
féle lengyelországi hadjáratot, az 1661-es 
török-tatár betörést, valamint az 1694. évi 
tatárdúlást. .de ide kell sorolnunk az 1717-1719. 
évi pestist és éhínséget is. Ezek mellé soro lhatók 
az időközönként megismétlődő járványos 
betegségek és természeti csapások (szárazság, éhín-





találjuk a több szolgálóemberrel rendelkezők 
között. A fejedelmen kívül, aki a legnagyobb föld
birtokkal Uobbággyal) rendelkezett az egész 
Székelyföldön, 60 jobbágytartó került ki. A legtöbb 
jobbágya ( 131) Lázár Istvánnak volt Gyergyóban, 
öt követte Lázár János 88 családdal 6 faluban 
(ebből Lázárfalván egyedüli birtokosként 20-szal), 
Becz Pál özvegye 72-vel nyolc alcsíki faluban, 
Lázár Farkas 55-tel négy faluban, János Geréb 
52-vel hat faluban , Becz Imre 32-vel öt faluban , 
Salamon Péter 15-tel hat faluban, Mikó János 13-
mal öt faluban, Király Albert 13-mal Csatószegen, 
Farkas Ferenc 10-zel két faluban >lh 

Egyrészük adományozás útján jutott bir
tokhoz, anélkül , hogy csíki származású ktt volna, 
mint például az udvarhelyszéki János Geréb. A 
kisebb birtokosok a lófők rendjéből kerültek ki. 

A 17. század elejére a jobbágytartó pri
morok (nemesek) és lófők száma és súlya gyara
podott. Eltűnt a fejedelem, mint földesúr Csíkból. 
A volt fejedelmi jobbágyok a szabadrendűek so
raiba kerültek. Az 1614-es összeírásban 68 birtokos 
nevét azonosítottuk. De számuk nagyobb lehetett, 
hisz több faluban az ösjobbágyok neve mellé csak 
el étve tüntették fel a birtokosáét is. Ekkor leg
nagyobb jobbágytartók voltak szárhegyi Lázár 
István Gyergyóban, szenttamási Lázár János, csi
csói Kelemen Mihály és Petki Farkasné, vacsárcsi 
Fejér Máté, szentmihályi Sándor Péter, madéfalvi 

nta l Imre Felcsíkon, torjai Apor Lázár, uzoni 
Béldi Kelemen, szentsimoni Antal Hadnagy és 
Mátyás Hadnagy, kozmási Becz Tamásné, Király 
lst án és Cseke Gergely, zsögödi Mátyus János. 
Mikó Tamás és a Pokai árvák. valamint a szentléle
·i Czakó Pál Alcsíkon. 

A 17. század elején meglepően magas a 
jobbágy-. de főként a zsellértartó lófő- és sza
badrendű székelyek száma. Közülük kerültek ki a 
század második felében már elszaporodott ··arma
listák"". vagyis címeres nemesek, akik nemes leve
let sze reztek anélkül , hogy ezzel együtt 
adományként birtokot is kaptak volna. 

A csíki főemberek sorát gyarapította több, 
szomszéd vidékről itt birtokot szerzett nemes, 

például a torjai Apor Lázár vagy az uzoni Béldi 
Kelemen. De mint csíki sajátosság, a birtokosok 
zöme helyi eredetű főember. vagy lófő. 

Amint már említettük, a 17. század 
folyamán mind gyakoribb a szabadrendűek, főként 

a még köznemesnek tekintett lófők nemesítése. 
címeres levéllel való ellátása. 1611-ben a borzso
vai Bene Tamás, 1620-ban a szentsimoni Endes 
György, 1625-ben a szárhegyi Fülöp Gergely és a 
kászoni Tuson Mihály, 1627-ben a szentmihályi 
Kósa Imre és György, 1635-ben a kászonfeltízi 
János Miklós, 1638-ban a dánfalvi Kovács Má
tyás és testvérei , 1640-ben az ugyancsak dánfalvi 
Csáki Lőrinc és János kapnak címeres levelet. 

Az 1643-as lustrakor már 58 nemest írtak 
össze Csík- Gyergyó- és Kászonszékben. Az al
csíkiak közül megemlítjük a Balás. Bors, Czakó, 
Endes, Fodor, Hadnagy, Mikó, Pókai. Szabó és 
Veres családokat. Felcsíkról az Antal , (madéfalvi) 
Bartalis, Baxa, Bodó, Cserei , Daniel, Dónát, Faza
kas, Geréb, Gegő. Gurzó, Imreh, Kósa, Kelemen, 
Petki, Péter, Sándor és Török családokat, Gyer
gyóból a Bot, Csíki, Ferenc, Fülöp, Elekes, János, 
Kacsó. Kastaly. Kőmüves, Pál. valamint a szárhe
gyi Lázár famíliát. '3 

· A 17. század második felében a nemesítet
tek száma tovább bővült. 1685-ben 86. 1702-ben 
154 nemesi státusban szereplő családot írtak 
össze." Apafi Mihály uralkodása utolsó sza
kaszában a nemesség összetétele mind hete
rogénebb lett. A régi főemberek rendje fellazult és 
kibővült, részben az új nemességgel , részben az 
itt meghonosodott főnemesekkel. Új nemesi hie
rarchia alakult ki. A nemesség felső rétegét mintegy 
húsz család alkotta. Ök voltak az ··urak"'. a ··mágná
sok", akik elkülönültek a szegényebb vagyoni hát
térrel rendelkező nemesektől. Egyrészük. ki
használva a megváltozott politikai helyzetet, az 
osztrák fennhat,óság kínálta lehetőségeket. már a 
század végére rangot és hivatalt szerzett az új hata
lomtól, ami - természetesen - anyagi tényezők biz
tosítását. illetve szerzését is könnyebbé tette. A 17. 
század végén a Petkiek, Aporok, Kálnokiak , 
Mikesek, Hallerek és Henterek neve előtt ott díszel
gett az új hatalomtól, a bécsi udvartól kapott 
hűségjel. a grófi , vagy bárói cím. 

Csíkszék politikai és társadalmi életének 
alakulását a 17. században egészen a nyolcvanas 
évekig a szárhegyi Lázárok, a z~ögödi Mikók, a 
királyhalmi"előnevet viselő csicsói Petkiek. az al-



rnátoni Domokosok befolyásolták a 
_ ·ább. Mellettük szóhoz jutottak még - főként 

énykezés, igazgatás, katonai vezetés alsóbb 
· - a Sándorok, Csereiek, Csatók, Gerébek, 

, Endesek és mások. A szék korabeli poli
- életén végigkövethető egy törökellenesség, 
e osztrák császárpártiság. E politika felkarolói 

Jető i . a szék hangadói ők voltak. Rossz helyzet
erő politikájuk nem egy alkalommal kataszt-

- is következményekkel végződött, mint 1661-
vagy 1694-ben, amikor a szék lakossága 

_ orló expedíciók szenvedő alanya lett. 
Az osztrák fennhatóság Csíkra való ki

· esztése során a szék élére új vezető réteg kerül. 
por. Kálnoki , Mikes grófok lettek a politikai 

!S társadalmi élet irányítói. 
Az arma/isták rendje a 17. század végéig 

t társadalmi réteg nem létezett. Címeres nemesi 
~elük alapján a nemességhez tartoztak általában. 

irtokos nemességtől való külön választásukat a 
. zázad elején meghonosított új adózási rend
r hozta létre. Az 1714. évi diétai végzéssel adó

-- erőkké váltak. a lófő és gyalog székelyek mel
a legalább két ősjobbággyal nem rendelkező 

mesek is. Ezen rendelkezés értelmében a csíki 
messég zöme elvesztette nemesi ·' immunitását'" 
az adózó népesség sorába csúszott le. Számu

·at. és általában a nemességen belüli részarányu
. t jól tükrözik az összeírások. 1702-ben a csíki, 

gyergyói és kászoni nemesség 154 családot tett ki , 
1 03 -ban csak az armálisosok száma 1 10 volt, 
172 1-ben 140. Ekkor az adómentes nemesség -
1e kintetbe véve az időközben megejtett 
nemesítéseket és az esetleges szaporulatot is - nem 
lehetett több 25 családnál. 

A lófők rendje az 1562-es felkelés után a 
vármegyei köznemességgel lett egyenrangú, vagyis 
megmaradt kiváltságos rendnek, mégha annak alsó 
fokán állott is. Katonai kötelezettségeit lovas har
cosként kellett teljesítenie. 1569-ben névszerint 
556-ot írtak össze Csík-. Gyergyó-, Kászonban . Ez 
egyébként az első lajstromos anyag róluk. Ekkor a 
szék összlakosságának mintegy 21-22%-át tehet
ték ki. A 17. században súlyuk és szerepük ka
tonailag és társadalmilag is megnőtt. Ezt bizonyít
ja a fejedelmek feléjük fordított figyelme 
közvetlenül a székely szabadság Báthori Zsigmond 

tele 160 l-es visszaállításával kezdődően. A soro
zatos lófősítésekkel (az egyéni esetek mellett 
csoportos lófösítésekről is van tudomásunk , 
például 1655-ből) számbelileg is sokasodtak.15 
1614-ben Csík lakosságának 23 ,5%-át tették ki, a 
század végéig részarányuk elérte a 40%-ot. 

Vagyoni helyzetük a század elején már 
nagyon különböző képet mutat. Vannak közöttük 
2-3 jobbágyot vagy 4-5 zsellért tartók, de számosan 
olyanok is, akik nem tudták állani lovaskatonai 
kötelezettségeiket. Egyrészük nemesi levelet szer
zett. de volt, aki gyalogszolgálat teljesítésére 
kényszerült, vagy főemberi (nemesi) függőségbe 
került. 

A székely székekben a legtöbb lófő Csík
ban és Sepsiszéken volt. Kiváltságos helyzetükön 
az első csorbát II. Rákóczi György szerencsétlen 
lengyelországi hadjárata után szenvedték el , ak
kor, amikor a török portának fizetendő adó tör
lesztése végett őket is megadózták. Az 1711-es 
szatmári béke után megszűnt katonai 
kötelezettségük. Egy úttal elvesztették nemesi 
kiváltságaikat és adőfizető szabad parasztokká 
váltak. 

A gyalog rendbeliek vagy gyalog puská
sok az 1562-es felkelés után fejedelmi jobbá
gyokká tett " község" soraiból kerültek ki , akkor, 
amikor létrehozták a vörös-darabont katonai 
egységeket. Mivel puskával is ellátták, .gyalog 
puskásoknak (pedites pixidarii) is nevezték őket. 
Ruházatukról és gyalog szolgálatuk miatt vörös 
darabontnak vagy drabantnak. Már János Zsig
mond megkezdte a székely jobbágyokból némelyek 
kiválogatását és gyalog szolgálatba állítását. A 
Báthoriak idejében állandó gyalogsággá váltak a 
székely vörös darabontok. Fejedelmi oklevelek 
szabályozták szervezetüket, kötelezettsége iket és 
jogaikat. 1602-ben Csíkban a Basta-féle összeírás 
119 gyalog székely családot sorol fel. 1614-ből 548 
gyalogrendűről tudunk. 

Az 160 l-ben felszabadított volt fejedelmi 
jobbágyok. akiknek száma meghaladta az ezer 
családot, Bethlen Gábor idejében zömmel a gya
log székelyek sorába kerültek. Módosabb részük 
lóföséget is nyert, szegényebbjeikjobbágyi , vagy 
zselléri sorba kerültek. A váraknál és a fejedelmi 
udvarban rendszeres szolgálatot teljesítő vörös 



darabontok mellett megjelent a gyalogszékelyek 
rétege. Így az 1614-es összeírásban még szaba
dokként emlegetett volt fejedelmi jobbágyok rétege 
1. Rákóczi György idejére már eltűnt, mint külön 
kategória. Az 1643-as lustrában a lófők, vagy a 
gyalogok közt találjuk a "recentes" (újak), vagy 
" recuperati" (visszaszerzett) székelyeket is. 

A XVIII. század elejére, a valamikori 
község, a székely társadalom egykori legszélesebb 
rétege, a szabadságjogokkal élőknek a legvéko
nyabb réteg évé apadt le. 1 702-ben 3 71 darabont 
és 209 más megnevezésű egyszerű szabadrendű 
volt csupán, mintegy 10-12%-a az összlakosság
nak. 

A jobbágyok és zsellérek. A feudális füg
gőségben élők között találjuk a jobbágyokat, zsel
léreket és a szolgákat. Létrejöttük a hűbéri vi
szonyok térhódításának az eredménye. Ennek a 
folyamatnak az általánossá válása a Székelyföldön 
a 16. század közepére esik. Az 1562-es felkelés 
után a " község" fejedelmi fennhatóság alá került. 
1570-re ezeknek mintegy kétötöde nemesi (föl
desúri) jobbágy lett. Ez utóbbiakra nem ter:jedt ki 
az 160 l-es felszabadítás. Így a 17. század folyamán 
megmaradt a függő viszonyban élők népes tábora. 
Ezek számát szaporította a század első évtizedében 
lefolyt '·fejekötes", illetve jobbággyá válás, vala
mint zsellérré szegődés. A társadalmi lesüllyedés 
okai a katonáskodástól való szabadulás, vagy 
mentesség, elszegényedés, erősebbek szárnyai alat
ti védelemkeresés, stb. 

Csíkban a 17. század első felében meg
lepően magas a zsellérek száma. Érdekesség, hogy 
a zsellértartókjó része lófő és gyalog rendű, a zsel
lérek számottevő része pedig szabadrendű szár
mazású volt. Mellettük nagy számban ott voltak a 
·' külsők' ", a más vidékről vagy országrészekről 
valók, részben román zsellérek és szolgák. 

A 17. század végére, illetve a 18. elejére 
az összeírásokból a zsellérek tömege szinte teljesen 
el tű nt , az 1614. évi 23%-ról 1721-re 3%-ra 
csökke nt , míg a jobbágyoké 10%-ról 27%-ra 
emelkedett (számszerint 464 családról 1072-re). 

jelenség okai még feltáratlanok. Sajnos. kevés e 
század második feléből való, e kérdésre vonatkozó 
fo rrása nyaggal rendelkezünk. Így csak 
feltételezésekre vagyunk utalva annak megál-

lapításakor, hogy egy jobbágyosodási folyamatról 
van-e szó, vagy a zsellérségnek jobbággyá nyi l
vánításáról. 

A fő társadalmi rétegek mellett a tárgyalt 
időszakban találunk másokat is: egy pár tucai 
városlakót, bányászt, egyházi és oktatásüg i 
személyt. Ezek száma mindvégig csekély volt, de 
Csík szellemi és politikai életében jelentős szerep 
játszottak, főként a világi és szerzetes papság és 
az írástudók, a "deák"-ság. nem véletlenül találjuk 
1702-ben a nemesség soraiban, sőt a főrendűek 
között az egyházi személyiségeket is , mint P. 
Lászlófi Andrást Szenttamáson, P. Paulust Yár
dotfalán, P. Szabó Mihályt Szentimrén, P. Antalf
fit Szentgyörgyön, P. lvanicsot Szentmártonban, 
Györffi Pétert Szárhegyen, N. Nádasi Pált Gyer
gyóújfaluban, P. Köszvenyesi Miklóst Alfaluban, 
Micsonoki Pál plébánost Gyergyószentmiklóson. 

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy 
Csík-, Gyergyó- és Kászon székek társadalmi struk
túrája, annak alakulása a 17. században mindvé
gig megmaradt az egész székely társadalomra jel
lemző keretek között. Sajátossága Csíkban a 
főrendűek alacsony arányszáma, mégha az a szá
zad végére érezhetően emelkedett is. Ugyancsak 
sajátossága a katonarendűek közül a lófők, vagyis 
a lovasok túlsúlya. Ez nem egy véletlen jelenség 
volt, hanem az önálló fejedelemség katonai poli
tikájának eredményeként alakult így. A katonaren
det védő és annak erejét növelni igyekvő fejedel
mi udvar ez irányban alkalmazott politikájára, 
párosulva a csíki katona rendek szabadságjogaikat 
megtartani akaró ragaszkodásával, a szabad széke
lyek (lófő és gyalog) túlsúlya a 18. század elejére 
nemcsak megmaradt, hanem tovább növekedett 
(54o/o-ról 1614-ben, 66%-ra 1721-ben). Kimondott 
jobbágyfalu nem is volt ebben az időszakban a 
földesúri alapítású Yerebesen és Lázárfalván kívül 
(a gyergyói Yasláb a század végére kezdett 

. benépesedni). 
A 17. század má sod ik felében 

bekövetkezett. egész Erdélyre kiható hanyatlás e 
vidéket rendkívül sú lyosan érintette. A természeti 
csapások (járványok, éhínség, sáskaj árás. stb .) 
mellett az adott politika i helyzethez kapcso lódó 
rossz (elhibázott) viszonyulások több alkalommal 
áldozattá tették e föld népét (gondolunk itt az 1661-



- ·-tatár büntető expedícióra, valamint az 
tatárdúlásra). Ezt tükrözik a 18. század 

fel mérések , amelyekből kitűnik az el
edett legnagyobb, legértékesebb veszteség, 
- ' g számbeli megcsappanása. 
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Societatea in scaunele Ciuc, 
Giurgeu, Ca~in in sec. XVII. 
(Rezumat) 

Studiul de fala analizeaza schimbaril e de
mografice $i modificarile soci ale intervenite in 
structura popula\iei din C iuc in pe rioad a 
susmen\ionata. Se constata ca pe acest teritoriu 
adminsitrativ numarul popula\iei a scazut mult in 
a douajumatate a secolului al XVll-lea. Fenomen 
specific pe de alta parte : patura libera a societatii 
secuie~ti este sprijinita, intarita de puterea cen
trala in tot cursul secolului al XVI 1-lea, pentru 
a-~i pastra co ndi\ia de oameni liber i in cadrul 
societa\ii feudale. aviind in vedere faptul ca oastea 
secuilor constituia o parte insemnata a annatei tarii . 

The Society of Csík-, Gyergyó
and Kászonszék (Harghita 
County) in the 171

h Century. 
(Abstract) 

The present study is a demographic analy
sis of the population of Csí k in the 171

" century. 
and a presel)tation ofthe social changes in thi s re
gion. The study presents the fali in population in 
the second hal f of the 1 7'" century. The free class 
of the Székely society had been sustained and 
helped by the central power all over the 17'" cen
tury, so that they may preserve the ir condition of 
free men in feudal society, havi ng in view the im
portance of the Székel y army. 
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PÁL Judit 

Örmények a Székelyföldön 
(a 19. század közepéig) 

A h..:l ynevek tanúsága szerint az örmények 
már a honfoglalást követő századokban jelen voltak 

Kárpát-medencében: a ma is itt élö örmények 
azonban csak a 17. századtól telepednek meg Er
délyben. Többségük Moldvából jön át - az általuk 
jól ismert szorosokon-. az ottani zavaros politikai 
helyzet, a török beütések és nem utolsósorban az 
rőszakos térítési kí sérletek következtében . Az 

1630-as évek után egyre gyakrabban találkozunk 
velük. míg 1672 után egy részük végleg itt tele
pedik le. 

Kezdetben föképpen a Keleti-Kárpátok 
átjárói mellett húzódnak meg: föbb telepeik Pe
tele. Beszterce , Gyergyószentmiklós. Szépvíz. 
Görgényszentimre, Kanta. Ebesfalva. Szamosújvár. 
Később e két utóbbi messze kiemelkedik je
l entőségében. és az erdélyi örménység fő 
központjává válik. 

Az örmények Erdélyben is. mint máshol 
Kelet-Európában , kereskedelemmd és kéz
művességgel foglalkoztak. híres volt az általuk 
készített kordován. Elsősorban azonban a marha
kere.~ked~lemre specializá~dtak: Erdélyből, deje
lentos szamban Moldvá~ó~ és Havasalföldröl ís 
vásároltá_k fel a. szarvasm.~rh.~t, hog:' azt_án felhíz
lalva ad.1ak tovabb Pest, e~ foleg Becs piacain, je
lentős. szerep~t tö~tv.~ be ~écs húsellátásában .· A 
18. szazad elso felebol Erde~külkereskedelméről 
fennmaradt hézagos adatok t mutatják, hogy az 
állatexport képviselte a teljes k'vitel több mint felét 
és pl. 1733-34-ben ennek a 177 ezer forintra rúgÓ 
ö~s~egnek a 90o/o-át az ökörexport tette ki, ezt pedig 
JOreszt az örmények monopolizálták .1 Az állat
kereskedelem mellett szintén az örmények tartot-

ták kez ükben a nyersbőrök felvásárlását. A 
szegényebb iirmények vándorkereskedökéntjárták 
az országot a Pestről és máshonnan beszerzett 
portékával. Erdély akkori. elég fejletlen, és főleg 
a külkereskedelemre specializálódott keres
kedőrétegének jelentős hányadát tették ki az 
örmények. Trócsányi Zsolt szerint "nem túlzás. ha 
örmény kereskedők a 18. század derekán. mása.dik 
felében arra hivatkoznak, hogy fő kereskedelmi 
tevékenységük sok ezer forintos harmincadbevételt 
eredményez a kincstárnak'", és ennek nyomán a 
kamarai igazgatás mint kincstári népeket védi őket. 2 

Az örmények valószínűleg már korábban 
is átjártak Moldvából Erdélybe, és ezen belül a 
Székelyföldre: örmény kereskedők jelenlétére utal, 
még tömeges megtelepedésük előtt, Csík-Gyergyó
Kászonszék Generalis Congregatiójának 1643. évi 
végzése is, amely elrendelte. hogy vasárnap és 
ünnepnapokon ·'az egyéb árusok, kalmárok, 
örmények. egyszóval valakik árut visznek piacra, 
mise alatt áruikat ne merészeljék árulni" .3 

Két jelentősebb székelyföldi telepük, 
Gyergyószentmiklós és Csíkszépvíz is éppen a két 
Keleti-Kárpátokon való átkelőhely, a békási és a 
g~ímes.i mellett alakult ki. E két helység örmény 
nepessege gyorsan gyarapodott. 1715-ben Gyer
gyószentmiklóson 43 családot írnak össze (közülük 
15 timár. 13 kereskedő), 1735-ben már 77-et (44 
tímár, 9 kereskedő), 1750-ben pedig 115 családfőt 
(77 tímár, 23 kereskedő) ; 1808-ban a családok szá
ma már 246-ra emelkedik, az 1850-es népszám
lálás alkalmával 1144 személyt találunk. A 18-19. 
században Gyergyószentmiklóson a lakosság mint
egy negyedét tették ki. 4 A szépvízi telep már nem 
fejlődött ilyen dinamikusan, érzékenyen érinti őket 
az utolsó tatárbetörés is. 1715-ben 15 családot 
találunk, és a század közepén is még harminc alatt 
van a számuk. 715-ben az összeíró meg is jegyzi: 
·' ezek a Csíkiak majd mindnyájan elig esik a 
kenyérbe is, a nagy szegénységek és sok szol
gaságok miá". Kantán a 18. század első felében 
hét családfőt említenek, a század végére 
közösségükpek nyoma vesz.; Az 1735-ös összeírás 
szerint a 77 gyergyószentmiklósi családfő közül 
31 Moldvában született, tehát a bevándorlás 
folyamatos volt a 18. század első felében is-" 



A székelyföldi örmények kezdetben az 
erzsébetvárosi örmény bíró joghatósága alatt áll
tak, de már egy 1736-os levelet a "gyergyószent
miklósi örmény nemzet bírája" ír alá, 1752-ben 
pedig így írnak egy per során: "minthogy taxát 
fizetnek, külön joghatóság alatt állnak" . 7 1796-tól 
Gyergyószentmiklóson és Szépvízen is kereskedel
mi bíróság, Mercantile Forum működött, mely egy 
bíróból, egy jegyzőből és 12 esküdtből állt. A bűnü
gyeket leszámítva minden örményekkel kapcsola
tos ügyben őket illette a döntés joga. 1848-ig így 
három eltérő jogállású közösség élt egymás mel
lett: az örmények a Mercantile Forum, a határőrök 
( 1764 után) a General Commando, a provin
ciálisták pedig a szék joghatósága alatt. 

Az örmények letelepedéséig Gyer
gyószentmiklós, bár a gyergyói medence központi 
helye, és 1607-ben vásártartási engedélyt is kap 
Rákóczi Zsigmondtól, egyszerű község, ha a na
gyobbak közül való is. Gazdaságilag azonban csak. 
az örményeknek köszönhetően indul fejlődésnek: 
a 18. század második felében egyre gyakrabban 
említik városként, először Csíkszék közgyűlésén 
1726-ban . 8 1763-ban kérik, hogy a helységet 
emeljék szabad királyi város rangjára, de ezt csak 
a más ik két jelentős örmény telepnek, Sza
mosújvárnak és Erzsébetvárosnak sikerül elérnie. 
Gyergyószentmiklós, bár továbbra is mező-

árosként szerepel, hivatalosan csak 1907-től lesz 
áros. 

Egy 18. század végi jelentés szerint "A 
Gyergyó Szent Miklósi Örmény Communitást 
fo rmálják ti . a Timár Congregatio és a Kalmárok 
Congregatioja. A Mercantil Forumon kívül ezek 
alatt van az idevaló örménység.9 

A vagyonosabb réteget a kereskedők, 
timárok és részben a szűcsök képezték, ezek je
lentették a nagyobb presztízsű foglalkozásokat is; 
az egyik szépvízi szegénynél meg is jegyzik "Szöts 
mester, de igen koldus Ember". 10 A kereskedők 
coltak kétségkívül a leggazdagabbak. 11 Erre utal 

az is, hogy a gyergyói tímár céhbe bárhova való 
ény ifjat bevettek, de " az olly embereket pedig, 

- gazdagok, marhákkal, vagy egyébb árukkal 
eresked nek, nem szoktuk bévenni" . 12 A 

szegényebbek sokszor fizetett munkásként dolgoz
a tímárműhelyben, vagy vásárról-vásárra jár-

nak, és fizetségért másoknak árulnak, vagy "ken} -
gyertya és gyümölcs s több ilyen apróságok · 
gatnak, azzal keresik a magok élelmeket" .13 

Volt tehát egy elég szűk, gazdag és sike 
kereskedőréteg, egy jelentős, főleg tímárokból · 
kalmárokból álló középréteg, a családfők többsé 
pedig szerény körülmények között űzte az ipan.. 
vagy kereskedést. Gyakori a kettős, vagy hármas 
foglalkozás is, hiszen a tímár és mészáros szak
mák szoros kapcsolatban álltak az állat- és bőr
kereskedelemmel. 14 

A tímárok már korán társas ág ba 
tömörültek; 1709-ben említik az örmé ny 
tímárcéhet Erdélyben, amely egy lengyelországi 
örmény társaság mintájára alakult, és bár sza
badalomlevél híján, de teljesen az igazi céhek min
tájára működött. 1759-ben tanúkihallgatás! rendel
tek el a gyergyószentmiklósi örmény tímárcéh 
ügyében, a főkormányszékhez felküldött anyagból 
megismerhetjük a céh működését. A tanúk elmond
ják, hogy "amennyi örmény vagyon itten Sz. Mik
lóson egy néhányon kívül mind Timár mesterem
berek", és úgy "folytatták mesterségüket mintha 
valóságos Privilégiumok volna, egymást büntetik, 
Táblát mint a Privilégiumos hellyennjáratattnak a 
Dékányok által " . A gyergyói tímároknak 
egyezségük volt a szamosújváriakkal, hogy a deb
receni vásáron minden 1600 kötés kordovánból 
(egy kötésben 6 bőr volt) 1000-et a gyergyóiak, 
600-at a szamosújváriak vigyenek.1i A mestereket 
három osztályba sorolták, az 1. osztályú kereskedők 
30-50 kötést vihettek a vásárra, a II. osztályúak 
20-40-et, a III. osztályúak 10-30-at, és „az Er
délyben való vásárokra is az grádus szerint szabad 
vinnünk, a mint a czéhünk rendelése tartya" . Az 
említett tanúvallomás során az egyik tímár hu
szonkét nevet sorol fel , akik a tímárok "elei", de 
"ezeken kívül is még sokan vagynak" . Ez az osz
tályozás azonban a feltörekvő mesterembereknek 
gátat is jelentett. Az egyik mester vallja, hogy ő 
nem egyezett bele az új rendelésbe, hogy csak bi
zonyos számú bőrt szabad vinni a vásárokra, "mivel 
én még több Portiot vagy adot adok, mint némely 
aki közüllünk az első Classisban vagyon, s én 
mégis az utolsóban vagyok, s ha rendelésünk nem 
volna, mindenkor töb bőrt vinnék eladni".16 



A gyergyószentmiklósi örmények nagy 
tehát tímár volt, ezért is versenyezhettek a 

újváriakkal ; 1760 táján több, mint százan 
ezt a mesterséget, a század végén pedig már 

,..an. Egy feljegyzés szerint csak a gyergyószent
. i tímárok a kordovánnal való kereskedés 
· 1754 és 1764 között 9412 RFt-ot fizettek 

in·cadra. 17 1800 körül a tíz, vagy több 
· · sal dolgozó tímárfabrikák száma megha
a húszat, ezen kívül még volt több kisebb 

- ly. Számuk azonban a 19. században egyre 
- ·ent, 1820-ban már csak tíz, két évvel később 

sak hat műhelyt találunk. A hanyatlás fö oka 
ivat megváltozása, az, hogy "az egész világ 
_papucsosodott" - ahogy ezt szemléletesen ír

ercantil Forum jegyzőkönyvében . 17 

A szegényebb örmények néhány más 
erséget is gyakoroltak; voltak köztük szűcsök, 

adiák, tarisznya- és erszénykészítők, szabók, 
.:s fóként mészárosok, foglalkozás, mely szintén 
$lllrosan kapcsolódott a marhakereskedelemhez. 

_ akoriak voltak ezért a kettős foglalkozásúak is: 
- ár és kereskedő , vagy tímár és mészáros egy 

mélyben. A mészároskodás majd két évszáza
- n keresztül volt a nézeteltérések egyik fö forrá

az örmények és a székelyek között . A gyer
=- ószentmiklósi mixta communitás 1822-es 

Lározata kimondta, hogy „minek utánna ide 
Gyergyo Szent Miklósra régi időtől fogva az 
- mény Natio megtelepedett, az Örménység is 
érn i nemű részben a Közönséges terű felse-

= ' lésében maga tehetségit nem szokta eltagadni, 
és ezért az Örmény Natiobeli Szegényebb sorsú 
személyek csak nem az Húsvágás és Mészárosság 
gyakorlása által keresvén magok élelmeket, készek 
·alánk csaknem Székely Constitutionális Jussunkat 

\ elek megoszatni, és a Székely szabadsághoz tar
Lozó Mészárosság gyakorlásában megszenvedni", 
de csak ha "az Örmény olyan személy leszen, hogy 
minden üdőben itten a mi Communitásunkba helyt 
marad, nehogy az olyan Ember Molduvából Ma
gyarországra, magyarországról más tartományok
bii'járjon , és ennél fogva csak akkor álljon 
Mészároma.t__amidőn a marha olcsó". '" A 
mészárosság jelentőségét mutatja Teleki József 
1799. évi megjegyzése is, hogy "majd egész 
Gyergyó inen (ti . Szenmiklósról) él hússal". 19 

A kézműipart, de főleg a kordován
készítést nem lehet szorosan elválasztani a 
kereskedelemtől , hiszen a tímárok egyben ke
rskedők is voltak, akik a vásárokon saját maguk 
árulták portékájukat, sőt Szongott Kristóf szerint 
nem is tartották magukat iparosoknak, hanem 
kereskedőknek . A kereskedelem szerepére utal a 
város - ''kereskedés szorgalmi által elhíresedett Gyo 
Szt Miklós" -, életében Szentiványi Mihály leírá
sa is 1837-ből: "Nem cifra, még nem is csinos, de 
pénzes városka. ( ... ) Ezen (piacán) több, eléggé 
ellátott és nem drága: boltok vannak. Gyergyószent
miklós örmény szellemű kereskedőváros."20 

A gyergyói kereskedőket három osztályba 
sorolták: akinek tőkéje nagyobb volt 500 Ft-nál, 
ún. "bécsi áruval" kereskedett, 50-500 Ft között 
között " brassói áruval", a vándorkereskedőknek 
pedig kevesebb, mint 50 Ft tőkéjük volt. Ez utób
biak a falvakat járták, és fonalat, dohányt, puska
port és egyéb apróságot árultak, vagy cseréltek 
vad-, bárány- és kecskebőrökre, sajtra és már ter
mékre. 21 Az 1720/21-es összeírás tanúsága szerint 
a gyergyói .örményeknek 5363 Ft évi bevételük 
volt, a mesterségekből, elsősorban a kordován 
készítéséből 2442 Ft, a kereskedelemből 2921 Ft, 
árukészletük értéke pedig 36.472 Ft-ra rúgott. A 
székelyeknek összesen 417 Ft a jövedelmük, e je
lentős különbség aztán az ellentétek egyik forrásává 
válik. A szépvíziek elsősorban kereskedelemmel 
foglalkoztak, ebből évi 1830 Ft bevételük van, a 
mesterségekből csupán 357 Ft, árukészletük pedig 
7085 Ft értékű.22 A kereskedelem leg
jövedelmezőbb ága a marhakereskedés. Erről Or
bán Balázs így ír: "Hanem az itteni örmények nem 
annyira ipar és helyi üzérkedés, mint inkább a 
kiviteli kereskedés által gazdagodtak fel; ennek 
egyik fö tényezője a marhakereskedés volt: mert a 
szentmiklósi örmények felszedték Csíkban és 
Moldvában a hízott marhát, s azt hajtsáraikkal 
Bécsig, sőt tovább is elszállították, még pedig oly 
nagy mérvben, hogy az évi kivitel 300.000 juh, 
40.000 ökör és 10.000 ló volt."23 A 18. század 
végéről töll?egesen maradtak ránk a gyergyói és 
szépvízi kereskedők útlevélkérései, akik Moldvába 
mennek marhakereskedelem céljából. A 
kereskedelmi forgalom intenzitását mutatja egy 
1797. évi j elentés is, mely szerint a piricskei vám-



nál „az Molduvából ki jövő Szt. Miklosi 
örményekkel. .. A Contumatio ofticiumnak szün
telenvaló bajossága vagyon'·, ezért szükséges vol
na „a szüntelen való Transportatio végett az itten 
l evő őrizetet meg keményíteni ''H 

Mivel az örmények sokáig nem vásárol
hattak földet. ezért kénytelenek voltak legelőket 
bérelni. részben a környező községek havasait, 
részben pedig a Bánságban és az Alföldön hatal
mas legelőket. 1 tt aztán idővel meg is vették a bérelt 
pusztákat, és közülük sokan a nemesség soraiba 
kerültek. 1780-ban például Kövér János és Kajetán, 
gyergyószentmiklósi kereskedők, akik az Alföldön 
állathízlalással jelentős vagyonra tettek szert, kap
nak armálist. 1809-ben Kövér Kajetán megtagad
ta az örmény közösség költségeihez való hozza
járulást, de ekkor még a katonaság segítségével 
kén ysze ríteni tudták az adó kifizetésére. E 
vagyonos réteg, míg át nem telepedett végleg alföl
di birtokára, jelentő s szerepet játszott a közösség 
életében, egy 1820-as vallomás szerint "a gyer
gyószentmiklósi Communitás fenntartói a pusztai 
kereskedők vo ltak". 1; 

A 18. század végéről és a 19. század első 
feléből számtalan bérleti szerződés maradt ránk. 
melyekből az örmények tökeerejére is következ
tethetünk. Például 1819-ben Gyergyószentmiklós 
és Tekerőpatak községek a '"putnai birodalmat" 
több havassa l együtt kiadj ák árendára 15 évre 
Czárán Kri stóf és József gyergyószentmiklósi 
örmény kereskedőknek, akik egy summában fize
tik ki a bérlet árát, 7500 német Ft-ot.l<• Az árendálá
sok miatt az örmények többször kerülnek 
összeütközésbe a helybeliekkel. 1799-ben "Felső 
és Alsó Gyímes Lunkai Lakosok ugy az lvanyo
siak is" protestálnak a csíki főkirálybírónál. hogy 
"münköt itt valo adozokat, s minden közönséges 
terhet viselököt ki szoritottanak. hasonloképpen az 
Örmény Natio is nálunknál modosabbak lévén, 
annyira vitte a maga kereskedésbeli dolgát. hogy 
némellyik nem tsak egy Havast hanem némellyik 
Kettőt hármat is ki arendál. és a mű pusztulásunk
ra münköt ki rekeszt, lak hcllyünkből ki hány ·s 
maga különös hasznára fordittya az Királyi Aera
riumnak is m..:gbetsülhetetlen kárávar ·. 27 

A marhakereskedelem mellett. és ennek 
visszaeséséve l - az új konjunktúrát. a fa árának 

emelkedését kihasználva -, egyre fokozottabban 
kezdenek az örmények rátérni a fakereskedelemre. 
A Keleti-Kárpátok erdőségei erre jó lehetőséget 
biztosítottak. Erről Orbán Balázs így ír: "A marha
kereskedés napjainkban csökkent. főleg azért mi
vel örményeink közül sokan a tutajkereskedésre 
adták magukat, melyet az azelőtti időkben csaknem 
egészen egyedáruságok alá vettek, mert télen át -
mikor a kevés gabonát termő gyergyói nép szük
séget szenved - előlegesen kiosztott pénzzel vagy 
gabonával megvásárol ták jó olcsón a tuta,jokat. s 
azokat Arad és Lippára szállítva. nagy nyereséggel 
adták el.1

' 

A Maroson való tutajozásra már a fe
jedelemség korából vannak adataink, a 18. század 
végétől aztán a gyergyói fakereskedelem mind
inkább az örmények kezébe kerül. Sa,ját. vagy 
bérelt fürészmalmokon vágatják a deszkát. pl. 
1842-ben Lázár Péter gyergyószentmiklósi örmény 
kereskedő Tölgyesben bérel fürészmalmokat a te
kerőpataki . kilyénfalvi és szentmiklósi községek
től. Nagy mennyiségben vásárolnak fát a parasz
toktól is, és vagy a Maroson úsztatják le Aradig, 
Soborsinig vagy a Kis-Besztercén Moldva felé. 
majd a Szereten és a Dunán Galacig, ahol értékesí
tik. 

A kiskereskedelemben betöltött szerepük 
a vidék életében legalább ilyen fontos. A múlt szá
zad közepén Benkő Károly feljegyezte. hogy 
Gyergyószentmiklós - "40-nél több singes s más 
árukkal rakott ~oltyai léteznek, - kereskedését 
nagyobbára örmények folytattyák", Szépvízen 
pedig ők bírják a piacot, és "öt singes, s egyéb 
árus boltyaik vannak, s minden kereskedést üznek. 
az őss magyar lakosok pedig a mellék utzákra, s 
azoknak is többnyire szélyeire szorultak lakaikkal. 
kis példa mit tesz az, hogy a Magyar nem űzte a 
kereskedést". 1'' Azonban nem csak e két helység
ben, hanem szerte a Székelyföldön ők tartják fenn 
a boltokat, az örmény vándorkereskedők pedig a 
falvakat látják el áruval. Hogy az örmények gaz
daság i tevékenységük révén a városiasodást is 
elősegítették, arra éppen a két székelyföldi telepük 
a jó példa. Íme. hogy mutatja be Orbán Balázs 
Szépvizet a múlt század közepén : "Szépvíz soka
dalmakkal és heti vásárokkal bíró falu csak. pedig 
sokkal városiabb külleme van. mint a város névvel 



t:Igö Csík-Szeredának. téres piaczán több 
letcs ház és bolt. s élénk kereskedelmi mozga
. mii az ill lakó és vál lalk ozó szellemű 
ényck idéznek t: l ő. ")" 

Gazdasági lt:vékenységükböl követkt:zöcn 
örmények vo ltak a modern pénzforgalom meg
nosítói a nagyrészt természeti gazdúlkodásl 
ytató székely székekben. 1803-ban a gubernium 

inti a gyergyószentmiklósiakat. hogy "a 
önyörgö Örmény Társaságot és annak Tagjait 
int akik azon Székben a pénznek forgását nem 

in mértékben segiuik minden nemü nyomor
- tásoktól az igazság Sinór mértékéig óltalmazni 
-~ ckezzenek ··. ' 1 183-t-ben a gyergyószentmikló-
- Men:antile Forum fordul egy beadványban a 

u ' kcly közösséghez. ame lyben ki fejelik 
·ményükct. hogy a közönség ··meg fogja ösmer-
1. hogy az Örménységnek illen való megtc
pedésc nintsen a helybéli hirtokos lakósoknak 
"ro kra. hanem inkább hasznokra: meri akármi 
adója kgycn is a Ns. Közönségnek. azt kginkáhb 
tiszta pénzen élö Örmény Lakósok szokták meg
á ·árolni"n 

A székelyek ezt azonban nem látják min
ig. igy az örmény-székely együlléks nem volt 
roblémáktól mentes. Az örmények kezdetben a 

7.ci swros érte lméhen is együll éltek a székelyek
. ·I. hiszen ezek házaiban laktak. vagy ezeket 
·relték. Gyergyószentmiklós nekik közsönhetiien 

fej lődik mezövárossá: ők lendítik fel a gazdasági 
"le tet. a kereskedelem és kézművesség révén 
munka lehetöséget teremtenek a székelyek számára 
i:. Az 1785/86-os úrbéri összeírás során mondják 
a gyergyószéki falvak jobbágyai: " illen pedig az 
örmények Kordován! szokván ki készítteni . amkol 
·i 1agyar Országra. onnan pedig egyéh árukot ide 
·zekeresek últal szoktak hordatni s' a kinek arra 

való marhája vagyon . hogy Szekerességre mi.:het. 
abbolis pénzt kereshet". valamint: ·- ... a Gyergyó 

zent Miklósi Örménység Timár házai. melyekre 
való szükségcs Materiálék hordásából. és azok 
mell eit va ló Munkálkodásokból sokan hasznot 
vesznek·-. ).' 

Az cgyütté lés löhbnyirc békés. dc az 
örmények kereskedésük. gyors meggazdagodásuk 
és nem utolsósorban eltérő életform~juk miall löbb
ször ellentétbe kerültek a székely közösséggel. A 

vitás pontokat föleg a vásárjog, elővéte li jog, 
korcsmárlás. legeltetés jelentik. 1848-ig folyama
tosan érkeznek a guberniumhoz a két fél panaszai. 
17 20-ba n a főkormányszék engedélyezi az 
örménycknek a szabad kaeskedést a piacon. 1726-
ban azonban Csíkszék közgyűlése megtiltja. mond
ván: „Mivel a Prcaemptio is a Proprietariusoké. 
az aZ a Városiaké és oda bíró Possesoroké. azért 
Nyárban reggel Nyóltz óráig, Télben pedig Kilentz 
óráig legyen a Vásár a Városiaké. azon az idön túl 
légye szahad mind örménym:k s mind másnak". 
Megtiltják ekkor az örményeknek. hogy ··se titkon. 
se nyilván Kortsomát ne tartson". tíz hordó bornál 
tiibbet be ne hozhassanak. „ha Városi Ember 
Marhát akar levágni. arra már Marhái az örménység 
ne vágjon. míg elkél„_ bünügyekben ··nintsen Ju
risdictiúja semmi az örmény Birónak„. és végül: 
„Mind ..:zckcn fcllyülis mindenekbcn tartsa és al 
kalmaztassa magát az Örménység Törvént.:tel iben 
a Haza törvényeihez. Tisztjeihez és lakóhc llyihez 
s Népihez ajó l·lármóniáért.„)' A határozatnak ter
mészetvéctö pontja is van . amely kimondja: "A 
Timár Házaknál az Örmények tartsanak emésztő 
gödriiköl. az élö vizel Herhárral az az Timár 
Szeméttel ne inticiál lyák."); 

Az örmények nem tartják bc a határoza
tokat. azzal védekezve. ··minthogy az említett Pos
sessnr Urak és Falu bennünköt azok megtartására 
szorossan nem kénszerítcltek. és talán elöli Járóink 
is clégséges képen azon Constitutiokat közöltünk 
meg nem hirdették. vagy kezeknél sem volt. s az 
üdö múlásával is felejtődött azok illendő observa
tiojok . tagadhatalanul azok ellen sokszor véthet
lünk.„)•„ A késöbhiekben részben ugyanezek apa
naszok ismétlődnek. kigészülve újabbakkal is, pl. 
meg szeretnék tiltani az örményeknek a szabad 
lcgellelést. panaszolják. hogy az örmények 
fe lvásúrnlják az élelmiszert a parasztoktól. és 
drágábban adják tovább a piacon. hogy monopo-
1 izálják az élelmiszerkereskedelmet. a tutajozás! 
stb . 1734-hen egyenesen azzal tenycgctöznek a 
gyergyóiak. hogy ""ha annyiszor a Tekintetes Nemes 
Széket még is busittyák. lerhcllik ... Semmiképpen 
meg nem engedjük. hogy itt lakjanak . hanem 
másutt keressenek magoknak hellyel„. Az 
örmények kérik. hogy "szép egyességben ellyünk 
mind enni::k elölte. joban is igyekezünk mü is élni. 



és alkalmaztatni, tehetségünk szerint az Nemes 
Székhez magunkat. Hogy pedig most ki mennyünk 
Szent Miklósról , hirtelen nem lehet, mivel hogy 
fogadott házaink vadnak és ... kötésünk volt, azt el 
nem hadhagyjuk , az Templomot is nem 
hadhaggyuk félben" .37 

A helyzet tovább bonyolódik a határőrezre
dek felállítása után. A katonarendűek többször is 
szorgalmazzák az 1726-os határozatok betartását, 
néha éppen a tisztek hangolják a határőröket az 
örmények ellen, hogy így vezessék le a feszült
ségeket. 

Az örmények hamarosan megtelepedésük 
után szétrajzottak, ahogy Orbán Balázs írja ' 'szét
terjedtek ők az ország minden városába; mivel 
pedig a magyar földművelő, kereskedéshez nem 
értő , s azt balul lenéző nemzet volt , ők a 
kereskedést csaknem mindenütt kezeikbe véve fel
gazdagodtak, meglépesedtek" .3R 

A többi székely mezővárosban is nyomon 
követhetjük az örmények gazdasági tevékenységét. 
Kezdetben főképp a bőrfelvásárlás miatt tilta
koznak a helybeli kézművesek, főként az iparilag 
fejlettebb Marosvásárhely és Székelyudvarhely 
céhes mesterei. A leginkább érintett szakma a szű
csöké volt, az erdélyi szűcs céhek uniója már a 17. 
század végétől majdnem folyamatosan protestál az 
örmények tevékenysége ellen . 1819-ben a maros
vásárhelyi szűcs céh a tanácshoz fordul a pa
naszával, hogy Csíki Márton, Issekutz Bogdán és 
három másik kereskedő bol~jaikban bőrnemű! árul
nak a céh privilégiuma ellen, "úgy annyira, hogy 
már Czéhunknak tagjai a mesterségekből nem él
hetnek, magok míveket el nem adhattyák", ennek 
következtében "Czéhunknak nagyobb részint 
minden Tagjai elszegényedtek, ők pediglen magok 
elgazdagodtak, s naponként gazdagodnak. mégis 
ugymondva a Czéhoknak Tagjai hordozzák a 
Városnak nagyobb cehit. Az mi Czéhunk, vala
mint más Czéhok is Boltokat nem nyitanak, azáltal 
Kereskedésekkel nem kisebbítik, következőleg 
minden igazsággal meg nem egyező dolog az, hogy 
ők is sarlójokat a mi Buzánkba ne vágják" . 3~ 

Az udvarhelyi szűcs céh is hasonló gon
dokkal küzdött végig a 18. század folyamán és a 
19. század első felében. 1735-ben a céh a szék 
főb í rájához fordul panasszal, hogy az örmények 

az Udvarhely környéki falvakban összevásárolják 
a bőröket, többet ígérve a parasztoknak, és az ud
varhelyi boltjaikban is árulnak bőrt és bőrneműt.411 

1743-ban így írnak ''ezek az Betsületes Örmények 
Bárány Börökött és egyébb vad Börökött ugy any
nyira szedik, hogy már bennünket az Populé szám
ban sem vészen . Söt nem csak Falukrol hordgyák 
hanem itt is Conveniálván az szegénységgel ma
gok Boltyokban bé hozván titkon megvészik."41 A 
viszony nem mindig ellenséges azonban, 1759-ben 
éppen a szűcs céh ad bérbe három sátorhelyet a 
piacon gyergyószentmiklósi örmény keres
kedőknek . 42 Egy 1779-es tanúvallomás során az is 
kiderült, hogy a mészáros céh egy örményt a tag
jai közé felvett, azzal a feltétellel , hogy szarvas
marhánál egyebet nem vág. Igaz, azt is említik a 
tanúk, hogy a városi bíró protestált, "hogy örmént 
a Czéhba bé ne vegyünk".43 Ez később máshol is 
megtörténik, pl. 1824-ben a marosvásárhelyi szűcs 
céh is tagjai közé fogad egy örményt. 44 A 
kereskedelem Udvarhelyen is javarészt a kezük
ben lehetett, erre következtethetünk ·'az Nemes 
Székház alatti Boltyaikban árulo Örmények", a 
piacon és ~áshol kereskedő örmények gyakori 
említéséből. 

Sepsiszentgyörgyön is nagyjából hasonló 
volt a helyzet, azzal a különbségei , hogy ott a kéz
műipar még fejletlenebb stádiumban volt. A 19. 
század első harmadáig a város kereskedelmi életét 
nagyrészt az örmények irányították , ez a 
kereskedők nevéből is kitűnik , ezután egyre növek
szik a zsidók szerepe. De az örmények megtele
pedtek olyan kis mezővároskában is, mint ami
lyen Székelykeresztúr, vagy Csíkszereda. 

Az örmények tehát a Székelyföldön, az 
ottani fejletlen gazdasági viszonyok között rész
ben pótolták a hián yzó polgári rét'eget, a 
kereskedelmet majdnem teljes egészében, és bi
zonyos kézműves szakmákat részben ők tartották 
a kezükben (kevésbé a fejlettebb kézműves ipar
ral rendelkező városokban, mint Marosvásárhely, 
Kézdivásárhely , Udvarhely). Ezzel nagyából 
ugyanazt a szerepet töltötték be a gazdasági élet
ben, mint más vidékeken a zsidók. Érdekes megfi
gyelni az örmények és zsidók komplementaritását, 
ahol az egyik előfordul , ott a másik hiányzik. Az 
1850-es népszámlálás alkalmával Gyergyószent-



· n van 1144 örmény, Kézdivásárhelyen 82, 
eredában 15, itt a zsidók teljesen 

_ oznak, Udvarhelyen 40 örmény, 17 zsidó, 
ásárhelyen 87 örménnyel szemben már 202 

• és végül Sepsiszentgyörgyön nincs egy 
sem, de van 56 zsidó. Jelenlétük egyben a 

·asodás fokmérője is, hiszen a teljesen je
- · · ce lenné vált mezővárosokban, mint 

el keresztúr, vagy Illyefalva, mely egykor 
helyként szerepelt, és a diétába is követet 

- - tt nem találunk sem örményt, sem zsidót. 4
j 

Érdekes azt is nyomon követni, hogy ezek 
iktusok hogyan jelentek meg az ideológia 

:jén, hiszen a "'nemzeti ébredéssel" egy időben 
inkább megideologizálják, mindkét részről 
!eltéréseket. 

A székelyek különböző okok miatt, mint a 
kori struktúrák továbbélése és az ehhez kap

ódó mentalitás, a határőrezredek megléte, a 
- ehiány, stb. nem tudnak lépést tartani gazdasá-

- ·ren az örmények modernebb módszereivel, 
.:.- zek gyakorlatilag monopolizálják a keres

elmet és a kézműves iparágat. A székelyek 
· yba szorítottnak érzik magukat, féltik az elő-

- ikat, a vigaszt egy hagyományos értékekre 
- ö konzervatív ideológiában keresik. Mélyen a 

ományos társadalmi rendszerben gyökerezve 
nden újítást elleneznek, meg szeretnék akadá

- zn i a rendi társadalom széthullását, ahol min-
- kinek megvan a maga pontosan megszabott 

lye. Az örmények új életformát képviselnek, 
ásságukkal" megzavarják a társadalom meg

:SZDkott rendjét. A székely fél panaszaiban gyakran 
gj elenik a társadalmi különbségekre való hi
tkozás . 1831-ben a gyergyószentmiklósi 

özösség által megtiltatik "minden örménynek 
gy más birtoktalan jövevénynek akik vétetődnek 
int taxás zsellérek. .. a communitás megegyezésin 
í ül a kortsomálás, Mészárszékek gyakorlása" .46 

Az örmények különben a konkurrenciától félő 
gyar és szász kézművesek beállításában is úgy 

.lennek meg - a zsidókhoz hasonlóan -, mint ha
szon leső, kapzsi , kegyetlen népség, akik csak 

ösködnek az országon, de hontalanként nem 
znek iránta semmilyen felelősséget. Az Erdélyi 

Szőcs Céhek Uniója 1711-ben kéri , hogy fogad
őket ;.mind ennek az Ország(nak) igaz haza-

fiait az Örmények, mind idegen Natio ellen", és 
így írnak : " Igaz hazafiak vagyunk, kik éjjel nap
pal az eö Felsége Szolgálattyát promoveallyúk, 
helyt tartunk,„. Javainkat az Eö Felsége Szolgá
lattyának promoválására nem sajnáljuk exponál
ni, és mostan az Ország valamiben meg tsendesed
vén, az Eö Felsége Szárnya és Protectioja alatt 
akarván respiriumot venni, ezen eörmények min
denképpen igyekeznek bennünket fogyatni s ke
nyerünket elvenni, holott is : Idegen Natiobéliek, 
és tsak olykor szeretik Erdélyt, amikor hasznukat 
érzik, ha mi.háboru idő intervenial, más országok
ba recipiállyák magukat, az alatt az földnek sírját, 
szép pénzit, ezöst marháját szedik, s amikor elég
gé meggazdagodtanak, más országban el men
nek. " 47 

A jöttment idegen - tősgyökeres hazafi el
lentétpár viszatérő motívuma ezeknek a bead
ványoknak, szintén az első foglalás jogára való 
hivatkozás: "Mü Tőss Gyökeres Székellyek, kiknek 
néhai Ditsöült Eleink ezen Helységet vérekkel ke
resték, és sok Századok folyomattya alatt Tatártól, 
Töröktől, s más ragadozó ellenségek kezétől meg 
tartották, már most ezen panaszló Örmények által , 
akik nem régebben u.m. 1672-ik esztendőben 
három esztendők alatt havasokon volt kóborlások 
után ditső Eleink által mintegy szánakodásból bé
fogadtattak, de aizal Tsakugyan ezen vérrel szerzett 
Tartományban nem örökös fiak gyanánt adoptál
tattak, hogy ki nyomattassunk, azt sem Isten, sem 
ember sem Törvény meg nem engedi" H Ugyaneb
ben a 19. század eleji beadványban írja a ;'Gyer
gyo Szent Miklosi Mixta Communitás", hogy a 
"Föld ezen Székely Helységen nem az Örményeké, 
hanem Tsupán a Székely Communitásé", mert ezt 
··sok sanyaru szólgálattya és vére hullása sőtt élete 
kotzkáztatásának" árán szerezte , míg "az 
Örménység semmi más köz terhet nem visel; Ho
lott a királyi városokban lévő Örménység ha 
személlyesen nem szólgális, de redemptionis Taxát 
fizet s a felett a Határpénzt is tartozik megadni". 49 

A székelyek azzal érvelnek, hogy az örmények csak 
a maguk hasznát nézik : "De nem ugy szolgálnak 
F. Urunknak és Ns. Hazánknak amint mü akik 
eleitől fogva vérünköt szoktuk vala szólgálni , 
egyéb terhet is ugymint utt Tsinálást, Forspontot, 

Hi7 



Erdövágást a Granitzokon is a gránitzokon való 
st rása Házak reparatiojában soha nem segítettek". 5" 

Az elégedetlenség fö forrása az örmények 
si keres gazdasági tevékenysége. A székelyek attól 
tartanak, hogy gazdaságilag tejesen az örmények 
befo lyása alá kerülnek. Egy 18. századi beadvány
ban a határőrök panaszkodnak, „hogy már sokan 
az örménynek valo adosság mián majd jobbágy
hoz hasonlokká lettek". mert " hogy az itten Gyer
gyo Szent Mikloson meg telepedett Örmény natió 
a z ex tra ordinaria Kereskedésével és 
oeconomiájával egész veszedelmet és posztulást 
okozot nem tsak a Szegénységnek hanem az egész 
Communitásunk beli Katonaságnak és hellysé
günknek . ( ... ) Mindhogy pénzes kereskedők ős 
joszágainkat. külsö szántó és kaszáloinkot, soka-
·ot e l örökösi tettek, zallagositottak. és arendaltak. 
úgy hasonlo képpen minden lisztelő és Fűrész 
Ma lmunkot. melly mian a katonaság semmi 
oeconomiát nem follytathat." 51 

Ez a jelenség eléggé általános volt. hiszen 
181 2-ben a marosvásárhely i polgárok is így írtak : 
az örmények városunkban a törzsök polgárainak 
nagy prejudiciumára annyira megszaporodtanak. 
hogy már a város fényesebb és jobb hellyeit ők 
bírj á k. a Piatz s ahhoz közel eső Utzák beli 
jószágokat legnagyobb áron is megvásárolják, sőt 
naponként annyira sokasodnak, hogy attól lehet 
tartani . hogy miattuk ennekutána jó helyeken 
jószágot sem lehet másnak venni '·.;i 

A kereskedés, a társadalomban betöltött 
szerepük, mentalitásuk révén az örményeket sokkal 
in ·ább a dinamizmus jellemzi , érvrendszerükben 
elle lhetj ük a gazdasági és politikai liberalizmus 

elemei t.53 Az örmények kezdetben konciliáns ma
gatartást tanúsítanak. A 18. század elején egy bead

• yban kérik, hogy ··szüntelen való gyanosság 
ne legyünk. hanem mint idegenek A Ts. Pos

sessorok szárnya és Protectioja mellett, nem külön
közönséges Falu joakarattyábol élhessünk, s 
des békességbe nyughassunk. Kevés nyere

-_ · rt üldözést, gyűlölséget ne szenvedgyünk.";~ 

Később egyre inkább önérzetesen tilta
oznak a · · megtűrt" státusz ellen. azzal érvelvén. 
~· ők már itt születtek. „nem lévén ezen édes 

Hazánk idegen népei .. . hanem itt lakos haza adozó 
eodei eö Felségének, nemis valami bujdosok 

hanem hellyt álla igaz hivei eö Felségének"5;, ak· 
„100 (eszten)dön felyül muló időktől fogva itt 
meg te leped vén, az ide valo szabad székelyekne · 
és birtokos Nemeseknek házbért s Taxát fizette · 
és fizetnek s kiknek Jussaikban mindenkor része
sedni kelletik s kelletett. és ennél fogva az Uralkodó 
Felség is mint concivilisált Nemzetek Jussát„ el is
merte. mivel "az Országos terheket. adozásokat cg~ 

szívvel lélekkel törvényesen hordja""•. Felsorolják 
a közösség érdekében kifejtett tevékenységüket: 
ők vásárolják meg a székelyek áruit. látják cl a pi
acot. Érdemeiket a hatóságok is elismerik. 1803-
ban a gubernium arra inti a gyergyószentmikló
siakat. hogy "a Könyörgyő Örmény Társaságot és 
annak Tagjait mint akik azon Székben a pénznek 
forgását nem kicsin mértékben segittik minden 
nemü nyomorgatásoktól az igazság Sinór 
mértékéig óltalmazni igyekczznek ··_ ;, 

Az örmények a liberalizmus nevO.:ben tilta
koznak a hübéri maradványok és módszerek el
len: „mitsoda lelkiismerettel kénszerithet münköt 
arra valaki. hogy az eö borát. vagy buzáját vegyük. 
és pénzünkel szabadosson ne élhessünk" . Tilta
koznak a hübérijogszolgáltatás ellen is. mondván : 
„kicsoda halott illyen dolgot. hogy maga 
causájában Actor. Testis. Biro és Executor legyen 
nem illik vala tselekedni aztott egy Ns. Szék(ne)k. 
anál inkább Pápi stáknak'·. ;x 

A 19. század elején az örmények még egy 
ideig megőrzik gazdasági pozícióikat. dc egyre 
többen telepednek meg az Alföldön és a gazda
gabbja a nemesség sorába emelkedik , így az erdé
ly i örménység éppen a leggazdagabb i:s legmnbi-
1 isebb rétegét veszíti el. Érdekes módon az 
örmények éppen abba a feudáli s struktúrába kíván
nak integrálódni, amely gazdasági tevékenységüket 
egy időben pártolja és fékezi. A 19. század első 
felében bekövetkező változások lassan a hanyat
lásukhoz vezetnek, piacuk beszűkül. gazdasági 
pozícióik jelentéktelenné válnak . A kül
kereskedelemről foko zatosan áttérnek a bel
kereskedelemre. Gyergyószentmiklósról számos 
örmény család települ át a környező falvakba. A 
beolvadás. nyelvük elvesztése itt a Székelyföldön 
korábban kezelődik, mint a két örmény szabad kirá
lyi városban, Szamosújvárt és Erzsébetvároson. 
hiszen itt mindig is kisebbségben éltek . 1848 után 



az etnikai alapon szerveződött közösségek 
'=5lÍli j ogi személyiségüket, és a modern tár-

ba való integrálódás egyben nemzetiségük 
IE:~l;- ;á·:hoz is vezet. A 19. század végére assz

.ójuk véglegessé válik, bár egy bizonyos fajta 
i öntudat a mai napig kimutatható körük-
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Armenii din Secuime 
(pana la mijlocul sec. XIX.) 
(Rezumat) 

Strámo~ii armenilor transilváneni de azi 
s-au stabilit in Ardeal venind in special din Moldo
va, in sec . XVII. Centrele lor cele mai importante 
au fost Gherla (jud. Cluj) ~i Dumbráveni (Jud. 
Sibiu), dar vreme indelungatá au o importan\á apre
ciabi Iá ~i Gheorgheni. sau intr-o anumitá másurá 
chiar To pli\a-Ciuc. cartier actual al ora~ului 

Miercurea-Ciuc (jud. Harghita). S-au stabilit in 
primul riind in zona trecatorilor transcarpatice, ~i 
s-au ocupat in special de comertul de vite, comer\ul 
de piele. confeqionarea cordovanului, ~i mai tiir
ziu de comer\ul de lemne. Autorul trece in revista 
stratiticarea lor socialá, autonomiile de care s-au 
bucurat convie\uirea lor pa~nicá in general , dar 
prezentand uneori ~i contlicte. cu societatea se
cuiascá. Prezcn\a lor in Secuime prezintá o 
im portan\a apreciabil á, pe langá altele armenii in~ 
troduc in acest \inut circula\ia monetara moderna, 
iar clezvoltarea in tilrg al Gheorghenilor, sau pe
rioada de inílorire de mai tiirziu a Topli\ei-Ciuc 
este de asemenea meritul lor in primul riind . 

Armenians on Székelyföld 
( up to the Mid dle of the 
19111 Century) 
(Abstract) 

The ancestors of the present-day Transyl
vanian Annenians sett lecl in Transy lvania mostly 
fro m Molclavia in the l 71h century. Their biggest 
centres are Szamosújvár (G herla, Cluj County) and 
Erzsébetváros (Dumbráveni , Sib iu County), but for 
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a long period Gyergyószentmiklós (Gheorgheni. 
Harghita County) or even Csíktaploca (Topli \a
Ciuc, today a district of Csíkszereda, Hargh ita 
County), are significant. They settle first of all in 
the surroundings of the passes lead ing into Mol
davia and become involved into cattle breeding. 
leather trade, cordwain manufacturing, later with 
wood trade. The author presents their soc ial di vi
sion, autonomy, the way they used to live togeth
er with the Székely society, most ofthe time peace
fully, but also leaving some conflictual traces, 
sometimes. Their presence is significant. Among 
others, the Armenians are those who nationalise 
the modern money circulation in the Székelyföld, 
and thanks to them Gyergyószentmiklós developed 
into an agrarian town, or Taploca tlourished once 
as never before. 
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CZE László "Mindennek rendelt ideje 
van, és ideje van az ég alau 
minden akaratnak." 

(Prédikátor köny ve 3: 1.) 

A céhes élet időrendje 

Do lgozatom a céhes élet időrendjével 
·oz ik. ennek időbeli meghatározottságát 

~ • ~a, és csak ehhez kapcsolódó kérdéseknél 
más, például erkölcsi vonatkozásaira. 

középkorban a céhrendszer Nyugat

"ban, Magyarországon, s így Erdélyben és a 
elyfö ldön is, nagyjából hasonló életrendet te

. Mégis, a térbeli és időbeli eltérések ennek 
vonásokat kölcsönöztek. 
A rendtartó székely mesterember életének 

sajátos időrendjét a kézdivásárhely i céhsza-
--zatok és jegyzőkönyvek alapján szeretném 

utatni. S~játos történelmi időszak rendjéről van 
• szó, és ezért helyét a rendtartás általában 

!:'."t ·nyes keretei közt kell előbb megjelölnünk. 

Teremtett világunkban és benne a legfőbb 

mtményben. az emberben mindig adott volt a 

d és a rendteremtő szándék is . Minden kor 
bere beleszületett egy már meglévő rendbe és 

n próbált további rendet teremteni , az élet 
indenkori követelményeinek megfelelően . Ezért 

- rvényeket, rendszabályokat alkotott s azokat 

ekezett betartani és betartatni . Rendre szüksége 
o lt az egyénnek és a közösségnek. Enélkül sem
ilyen közösség nem maradhatott és nem maradt 

e nn. Az ebbe beilleszkedni nem tudó vagy nem 
aró egyed pusztulásra volt ítélve. 

A történelem folyamán kialakult többféle 
·özösség rendjét ismerjük. A Székelyföldön 

például , a paraszti világban eleinte a szokásjog, 
· éső bb az írásba foglalt falutörvények 

érvényesültek. 
A középkori kézművesek életében meg

határozóak voltak a városi polgári rend általáno
sabb törvényei és a mesterembereket szakmák 
szerint tömörítő céhek sajátos rendszabályai. Ezek 

a szabályzatok határozták meg, néha rendkívüli 
szigorúsággal a kézművesek életét születéstől 

halálig . A szabályzatok a céhtagok érdekeit 

védelmezték, ezért elsősorban a munkára, a javak 

előállításának és a termékek értékesítésének a 

módjára vonatkoztak. Ezeket azonban csak egy

fajta életrend betartásával lehetett biztosítani. A 
szabályzatok ezért az életnek szinte minden 
területére kiterjedtek. az életkornak megfelelő 
előírásokat. tartalmaztak, meghatározták a kéz
műves ember hétköznapjait és ünnepeit egyaránt. 

A céhes élet rendje évszázadokon át szinte 
mozdulatlannak látszott. Általában az volt rá jel
lemző, hogy az egyszer már valamilyen módon 

megalkotott rendet igyekeztek megőrizni , nehogy 

azt valami újítás felborítsa. Ez a mentalitás főleg 
abból eredt, hogy a munka rendje. a javak előál

lítása során felhasznált eszközök és alkalmazott 

eljárások is hosszú időn át . egy mást követő 
nemzedékek életében jórészt változatlanok voltak 
vagy csak oly csekély mértékben változtak. hogy 
az szinte észrevétlen maradt. Ezért aztán az élet 
rendjén való változtatást is indokolatlannak. nem 
kívánatosnak, süt időnként határozottan károsnak 

ítélték. 
Az élet azonban elkerülhetetlenül változá

sokat hozott. A céhszabályzatokat is igyekeztek 

állandóan egyre tökéletesebbekké tenni . Ezért 
büszkén írták oda a bevezető- vagy befejező 

részhez, hogy örök n::ndtartásul 1m:gőriztessenek. 1 

A törvényerőre emelt szándék természetesen nem 
gátolhatta meg az e lőhaladást. s így a korábban 
tökéletesnek vélt rend fokozatosan megváltozott. 
átalakult. 2 

A történelmi Magyarország területén a 
céhek nem azonos időben indultak t:I a fejlődés 
útján. eltérések vannak a felvirágzás. a hanyatlás. 
a céhek utóélete tekintetében is. Magyarországon 
általában a 15. századra tehető a céhek 1m:galakulá
sa. A 15-16. század fordulóján már több száz céh 
működött a j e lentősebb városokban. A késön 

iparosodó Székelyföldön évszázados késéssel in

dult a polgárosodás, a kézműves ipar és a keres
kedelem fellendülése. s így a céhek megjelenése 
is. Magyarországnak a török hódoltság alá került 
részein másfél évszázadra elakadt a céhes kéz
müvesipar frjlödése. Erdélyben és a Székelyföldön 
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épp ez a másfél évszázad az erdélyi fejedelemség 
kora, amikor a fejedelmek iparpártoló politikája 
révén egymás után alakultak céhszervezetek. Kéz
divásárhelyen a 16. század második felében, Bá
thori István uralkodása idején alakult az első céh. 
a tímároké. A 17. század első felében, Rákóczi 
György kiváltságlevelével jött létre a csizmadia 
céh, majd a II. Rákóczi György által kibocsátott 
privilégiumokkal a szűcsök és a fazekasok céhe. 
A török kiűzése után . a 17. század végén és a 18. 
században a mai Magyarország területén újjászer
veződtek a céhek. Ezzel szemben Székelyföldön, 
az osztrák elnyomó politika miatt ..:bhc·n az időben 
kevés céh alakult. Kézdivásár hel~ t például 
egyetlenegy sem. Így a 19. század elsii fele lett, 
megkésetten bár, majdnem mindenütt a céhrend
szer újbóli felvirágzásának az ideje. Kézdivásár
helyen a század első évtizedében a szíjgyártók és 
a mészáro-sok, 1841 és 1844 között pedig a sza
bók, az üstgyártók, az asztalosok, a kovácsok-laka
tosok és a kalaposok tömörültek céhekbe. 

A kiegyezés után gyorsan iparosodó Ma
gyarországon a céhek, mint középkorból fönnma
radt szervezetek a szabad ipar fej lödés akadályaivá 
váltak, ezért 1872-ben törvény által megszüntet
ték őket. helyükbe ipartársulatokat alakítottak. A 
gyáripar kifejlődésével aztán ezek is megszűntek . 

Kézdivásárhelyen, ahol a 19. század második 
felében és századunk elején egyetlen jelentősebb 
vállalat sem létesült, a kézművesek újjászervezett 
ipartársulatai megőrizték és továbbvitték a céhes 
hagyományokat egészen 1948-ig, az államosításig. 

A hosszú, több évszázadra te~jedö idő alatt, 
a gazdasági és társadalmi feltételek változásával a 
kézművesek munka- és életrendjét meghatározó 
szabályzatok is változtak. Állandónak csupán a 
rend teremtésre való törekvést tekinthetjük . A 
közösség követelményeket állított tagjai elé, ame
lyek biztosították a kölcsönös tiszteletet. az egyé
ni és közösségi érdek összehangolását, s ezáltal 
minden polgár számára a biztonságot. Egyfajta 
önkormányzati rendszer korai jelentkezését figyel
hetjük meg ebben a gyakorlatban. amelyet Bibó 
1 t án szavaival öntevékeny rendteremtésnek 
nevezhetünk. Joggal mondhatjuk demokratikus
nak, hiszen a közösség tagjai maguk rendelkeztek 
saját sorsuk felett. A törvényeket nem egy kívülál-
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ló hatalom kényszerítette rájuk , hanem mag 
alkották azokat, mert felismerték, hogy rend 
szükség van, és azt is, hogy adott történelmi idő 
épp milyenre. Szabályzataikat ugyan felterjeszt 
ték felettes hatóságokhoz: fejedelemhez, vára 
tanácshoz jóváhagyás végett, de csupán ezek m _
erősítéséért s egyben igazo lásául is annak, hog~ 
nem ütköznek nagyobb közösség, tehát az ország. 
vagy a város általános érdekeibe.3 

A középkori céhszabályokat a keresztén) 
erkölcs normái hatották át. A céh tagjai , a gazdas · _. 
életben és a társadalmi viszonyokban végbemenö 
változásokhoz alkalmazkodva módosítottak asza
bályzatokon, egyes artikulusokat kihagytak. má
sokat beiktattak, vagy átfogalmaztak, a keresztén) 
életszemlélet azonban tartósan meghatározó jellegű 
maradt. A különböző történelmi id őkben ke
letkezett céhszabályzatok részletes összehasonlító 
elemzése meghaladja e dolgozat keretét. Bemutat
ni azt szeretném, ami állandó bennük: mindenkor 
megszabták a kézműves ember munkáját, életét 
azáltal , hogy időben kije lölt keretek közé helyez
ték. 

A középkori városban, ahol céhszervezet 
alakult, a kézműves ember nem szabhatott saját 
életrendet magának, mert egy közösség tagja volt. 
amely óvta és segítette öt, s amelyet ö is köteles 
volt szo lgálni . 

A céhbeli mester kiváltságos helyzetben 
volt a nem céhbelivel , vagy az idegennel szem
ben. Sőt, a gyermeke is bizonyos értelemben kivált
ságosnak tekinthető . Ez nem jelentett semmiféle 
rangot, de a mesterség elsajátításában, a mesterré
és városi polgárrá válásban kétségtelenül előnyt 
biztosított számára. 

A szűcs céh 1649-ben kelt kiváltságle
velében ez áll: 

··hogiha az mester leginy be akar az Ceh
ben állani , s mesterséget akar keövetni , elsőben is 
tisztelie meg az Cehet és 12 forintal tartozzék a 
iambor Cehnek„. ha peniglen Cehbeli Mesterem
ber Gyermeke követ mesterséget csak hat forintal 
tartozik, s egy tisztelettel ".~ 

'' ha mesterember faluról akar magának fe
leséget hozni. a feleségéért tartozik az Mestereket 
megtisztelni. ha penig városbéli ember giermekét 
veszi . nem tartozik semmivel."5 



céhbeli mesternek és családjának előnyt 

· artikulus annyirajelentős volt, hogy közel 
· vel későbbi ugyancsak szűcs, de más céh 

·~ i umokban is megtaláljuk. 
mester embernek Özvegyei , ugy 

· Fiai és Leányai a Czéh meg engedett 
yeivel és Szabadságaival úgy élhetnek, mint 

• magok a Mester Emberek .'''' 
19. században az Erdélyi Kormányzóság 

·bocsátott Privilégiumok típusszabályzatokat 
aztak , amelyek kül sejükben és tartalmuk
~dnem teljesen azonosak. A céhbeli mester 
ekének előnyt biztosító cikkely mindenik

rnegtalálható. 
„Az inasi tanulás ideje üstgyártó mester 

= :miekére nézve 3 - három, idegenére 4 - négy 
endeig tart. '' 7 

„A remekl ő legény miután a mesteri jog 
L ha idegen származású volna, 20 az az húsz 
· ntot, ha pedig ezen czéhbeli mester gyermeke, 

_az az tí z Rforintot a Czéh pénztárába e lőlege

befizetett . a Czéhba bevétet ik és mesteri jog
felruháztatik. „, 

„A mester emberi fokozat függ a hittétel 
jétő L ha egyszerre többen eskünnének fel , azon 
ben a Czéhbeli mester gyermeke e lsőbb az ide-

A céhszabályzatok pontosan meghatároz
. a tanul ás idejét, rendjét. Mester csak az lehe

~t aki alaposan el sajátította a mesterséget s en
. remek munkájával bizonyságát is tudta adni. 

.\z inasévek. az úgynevezett „apródesztendők" 

ialában négy év ig tartottak. 
„Inast Csyzmadia négy esztendeonek alatta 

osághra be ne fogagyon , de ha az Ura akarya 
íertá ly esztendeot megh engedhesen benne." 111 

„E l vagyon rendeltetve. hogy az Inas 4 
Esztendeot teolcsön apród esztendőt az Uránál." 11 

„Ha valamelyik lfiunak a ki nem Mester 
Ember Gyermeke a mesterség tanulására kedve 
lészen, válasszon magának egy Tanító Mestert a 
·inél Négy heti próbát kiállván Szül etésérő l költ 
·ereszt leveléve l és két kezesse ive l együtt az Inas
ágban l éendő bé iktatás végett, az czeh eleiben 

állí tassék. amikor is. a Czéh egyben Gyüléséért 1 
Rforintot fizet ni tartozik. " 12 

Tekintettel arra, hogy a mesterember gye
reke tulajdonképpen már a családban szinte játsz
va s~játította el a szakmai tudást. a szabályzat meg
könnyítette az inasságból való fel szabadulást. "Ha 

a Gazda lnassát maga költségén szegödteti bé, 
maga ruházza és szabaditya fel , ugy Tanulásának 
ideje Négy egész Esztendő légyen. ha pedig mind 
ezeket az Inas vagy Szülei a magokéból tellyesí
tik, fel szabadulások ideje három esztendő lészen. 
A Mesternek fiaira nézve pedig semmi bi zonyos 
Esztendő tanulásokra ki nem szabatik. mivel azok 
3 vagy 4 Esztendő e l őtt is. ha mesterségek Ta
nulásban ollyan szorgalmatosan Gyakoro lták ma
gokat, hogy a fenn álló felséges Rendelések Sze
rén! egy vagy két esztendei tanulások után is Inasi 
próbát minden hiba nélkül el készíthetik. Tanító 
Gazdájoktól, magok viseletek. és Szo rgalma
tosságokról való bizonyság leveleket elé mutatván 
fel Szabadítathatnak. " I J 

Ha a tanulás idejét illetően volt is ked vezés 
a mesterember gyereke számára, a teljesítmény 
terén nem volt semmilyen engedmény. 

"A tanulás idejét kitöltvén kött:les lészen 
az Inas az Inas i próbát el késziteni ."" 

Az inasszegődtetésrc vonatkozóan szinte 
teljesen azonos módon rendelkeznek a 19. század 
közepén kibocsátott szabályzatok. 

"Inas nak bevétctik - nemzet és vallás 
különbsége nélkül minden becsületes szülőktő l 

származott, jó hírü nev ű és 12 - ti zenkét esztendőt 

elért, vagy azon fel yüli életkorú 11.jú. kinek asza
bómesterségre hajlandósága lészen."1

; 

Az inaskodás nt: m kis keserűségge l. meg
aláztatássa l, gyakran veréssel is járó esztendei után 
az inas fel szabad ult ami nemjelcntett tul~jdonkép
pen szabadságot. csak jogi helyzetének változását. 
Mesterlegényk ént cseké ly fi ze tésért további 
kemény munk ával tett szert mesterségbeli tudás
ra. 

„Az Inasok, akár idegenek akár Mesterek 
fiai legyenek, minekutána a Czéhtő l tel szabadít
tatnak és Legényeknek esmértetnek. tartoznak azon 
Czéhnál még egy esztendei g dolgozni. és az után 
más Városokban vagy Országokban is. három Esz
tendei g bővebb tanulás végett vándoro lni . Haza 
jővén pedig egy ik betsületes Mester embernéÍ fél 
esztendeig !akni és a ki szabott bérért dolgozni . 



hogy az alatt külső helységekről hozott erköltse 
meg esmértethessék." 1 '' 

A legények munkával történő tanulása a 
következő rend szer.int alakult: 

"A mester legények akár hét számra, akár 
nap számra, akár pedig darab számra dolgozza
nak, mégis hétfőn reggel kezdvén a dolgot tar
toznak egész héten által dolgozni , illy rendel. Téli 
időben reggeli hat órától fogva estvéli Tíz óráig, 
nyáriidőben pedig Öt órától fogva, egész nap mint 
addig míg a nap világa tart még pedig minden kedv
telens~g nélkül." 17 

"Minden legény a műhelybeli munkát pon
tosan tartozik elvégezni. " " 

Különös szigorúsággal követelték meg a 
munkát az ünnepeket megelőző hetekben, amikor 
több termékre volt szükség, és szorosabb volt a 
határidő. 

" Egy legénynek is Hétköznap Vasárnap 
szorgos eseteken kívül Mesterét elhagyni, valamint 
ellenben a Mesternek is méltó ok nélkül legényét 
elküldeni nem szabad . Ugy szintén Húsvét, 
Pünkösd és Karátson előtt három héttel egy 
legénynek is Műhelyét el hagyni és a Mesternek is 
legényét ezen ki szabott időben el botsátani 
telyességgel meg nem engedtethetik, ha tsak va
lamelyik Rész bizonyos okok által arra nem kén
szerittetik."19 

Ha a legény munkában eltöltött esztende
je lejárt, elindulhatott vándorolni. 

" Minden Legénynek szabad bővebb ta
nulás végett ... annyi ideig vándorolni, amíg neki 
tetszik, anélkül , hogy az által Czéhbeli rangját el 
vesztené. "20 

A legény vándorlási szándékát két héttel 
korábban kellett jelentse mesterének, amikor pedig 
a vándorlásból hazatért a céhmesternél vagy az 
atyamesternél három napot kellett dolgozzon . 

''A mesterlegény inasságból felszabadulta 
után egy egész esztendőt ezen czéhnál köteles 
dolgozni, aztán pedig külföldön, vagy más honi 
városokban a mesterség bővebb tanulására s maga 
kimívelése végett három esztendeig vándorolni s 
égre a vándorlásból hazatérte után ugyan ezen 

czéhnál egy remek esztendőt töltvén ennek végé
midön tudniillik már mesternek a céhba be

~mi kíván " remek munkáját" a czéh által 

előlegesen meghatározott mívben és kijelölt he
lyen kiküldött Biztosok felügyelete alatt a Czéh 
bemutatni. Mind azon által, hogy ha előre nem 1 • 
ható akadályok miatt vándorolni nem mehet 
abban az esetben is jó és tökéletes remekjét meg 
ván a felséges Királyi fő Kormánytól előre ny; 
rendő engedelemmel , bevétessék. Mely rem 
munka a Czéh által megvizsgáltatván s jónak · 
elfogadhatónak találtatván, a remeklö legén~ 
miután a mesteri jog díjául , ha idegen szárm 
volna 20 az az húsz Rforintot, ha pedig ezen czéh
beli mester gyermeke, 10 az az tíz Rforintot a Cz · 
pénztárába előlegesen befizetett, a czéhba bevéte
tik és mesteri joggal felruháztatik. Ellenben pedig. 
ha a remek rossznak s el nem fogadhatónak talál
hatnék, bővebb remeklésre utasíttatik s az czéhba 
mind addig, míg tökéletes, hiba nélküli reme 
munkát elő nem mutat, mesternek fel nem véte
tik. ' '21 

A mesterré válásnak, természetesen , a 
tökéletes szaktudás megszerzésén kívül számo 
más akadálya is volt. Meglehetősen nagy összeget. 
úgynevezett mestertaksát kellett a céhnek befizet
nie, záros határidőn belül kellett nösülnie és eg 
éven belül mesterasztalt kellett adnia. tehát meg 
kellett vendégelnie a céh tagjait. 

A mesterlegények vándorlásaik során sok 
magyarországi városban megfordultak. A kézdi
vásárhelyi kézművesek jó hírnevéről tanúskodik 
az, hogy Debrecenből és Veszprémből is érkeztek 
ide legények mesterséget tanulni , sőt olyanok is 
voltak, akik itt telepedtek meg, itt kérték a céhbe 
való felvéteiüket. Egy múlt század közepéről való 
szűcs céhjegyzökönyvben olvashatjuk: 

·'Ugyan ez nap Veszprém megyei mező 
Városi Szaller János egy Kérelmet ad Czéhunkhoz 
hogy ötet az illendő Taxa lefizetése mellett Czé
hunk kebelébe vennők bé mint hogy 9 évet ván
dorlott legény mire Határozat: Mint hogy előttünk 
ugy a Városi Tanács előtt is még nem elég es
meretes töltsön köztünk is 3 évet s az után szeren
tsénknek tartjuk Tag társunknak be fogadni. Ezen 
válasszal meg nem elégedve folyamodott a Tkts 
Tanáts eleibe a Kérelmess egy kérlevéllel , melyet 
mi is mint Czéhunk elől ülője feleletre kérelmét 
kivettük s míg feleletünköt megtettük volna a T. 
Tanátshoz a Kérelmest megtekintve 2 évet 



.:.. ve s a harmadikot mint remek évet, az maga 
• :erét el tölteni engedtük mit is a Kérelmes 
- et nyilvánításával elfogadott és a T. Tanáts-

. adott irományairól egészen lemondott. 
Mózes főczéhmester Bodó Jóseff Kis 

ter. "22 

Egy későbbi jegyzőkönyvben megtaláljuk 
klást: 
„Mint hogy a Kérelmes folyamodónak jó 

tseit mint személye mint vándor könyve mu
érése méltányoltatott."23 

Az inas és a mesterlegény tanulásra ren
- ideje tulajdonképpen a mester által kijelölt és 

örzött munkában telt el. Az önállóvá vált, 
- elyt fenntartó mestert a céh ellenőrizte és 

lezte tisztességes, jó minőségű munkára. 
" Hogy ha valamely Mester Ember 

áját fel vállalván azt Terminusra el nem 
'tette, akkor a Czéhbeli elöljáró a dolgoztató 
megkerestetvén, tégyen a munkának be

-- · sére illendő terminust, melyre ha még a mun
el nem készülne fizessen az olyan restül dolgo

- Mester Ember a Czéhnak 30 krajtzárt."24 

"A mesterember bár kinek is megtalálására 
- nkát vállalván fel, köteles azt a kitűzött 

tár időre illendő fizetésért tisztességesen 
·észíteni, vagy készíttetni."21 

A céh rendjének fenntartására, a szabály
an előírt kötelezettségek betartására, a mulasz-

- k, kihágások büntetésére a céh tagjai közül 
_ ölj árókat választottak. Ezek kötelesek voltak 

des időközönként céhgyűlést tartani. A céh szer
ezeti életének is megvolt a maga rendelt ideje. 

"Az Csizmadia Mesterek egy koezoenség
es helyre eoszvegyüllyenek és egy Feo s Vice 
Céhmestert válasszanak kik esztendeig tartozza

ak az Czéhnek minden rendtartására és szabad
ságára gondot viselni s vigyázni, s az meghirt Ar
ticulusok rendi szerint és minden jelen lewö és 
oevetkezendeo Szükségekért táblajárások által az 

mestereket házokhoz gyüteni."26 

A szűcsök 1649-es szabályzata előírja, 
hogy új esztendő napján kell megtartani azt a céh
gyűlést, melyen fő- és kiscéhmestert, atyamestert 
álasztanak. Ezek a generális vagy nagygyűlések 

más szabályzatok szerint év végén, karácsony 
másodnapján voltak. A 19. századi szabályzatok 

két nagygyűlést tartanak kötelezőnek: Szent János 
havának 26.-ik napján és karácsony harmadnap
ján. A céhszabályzatok többsége azonban céh
gyűlést minden fertály esztendőben szükségesnek 
tartott, hogy az "ez alatt elé fordult Czéh dolgai 
igazításba vétessenek." A legények társaságának 
szabályzatai általában havonta megtartandó gyűlést 
írnak elő. Az év végén, illetve az év elején tartott 
nagygyűlésen választották meg a céh elöljáróit 
meghatározott időre: a föcéhmestert és a kis
céhmestert egy esztendőre, az atyamestert és a 
látómestert két esztendőre. A céh gyűlésein kellett 
elszámolni a céh vagyonával, eldönteni, hogy mire 
fordítsák a céh pénztárában lévő pénzt, itt kellett 
felolvasni az inasoknak, legényeknek, mestereknek 
a szabályzatot, hogy "az azokat által hágók ma
gokat tudatlansággal ne menthessék." 

A céhszabályzatok nem csak a tanulásra, 
a munkára, a szervezet belső életére, rendjének 
megtartására fordítandó időt szabták meg, hanem 
az ünnep megtartására is kötelezték a tagokat. 

"Vasárnapi és Innepnapi templomi Isteni 
tiszteletekre a vallások különbsége nélkül minden 
elöljárók, mesterek és legények megjelenni 
kötelesek."27 

"Az ki surczosan jár inep napon, bün
tetődik 50 kr." 

" „ .innepnapokon mindenki templomba 
menjen."2K 

Szinte mindenik szabályzatban pontosan 
megjelölt kötelesség a templombajárás, az ünnepek 
megtartása. 

Az eddig bemutatott szabályzatokból úgy 
tűnik, hogy a derék mesteremberek nem is 'tettek 
egyebet, csak dolgoztak és imádkoztak. A sza
bályzatok bó I ugyan kevéssé derül ki, de a 
jegyzőkönyvek tanúskodnak arról, hogy bizony 
nem mulasztották el az alkalmat, ha mulathattak. 
A szórakozásnak is megvolt az ideje. A szabályza
tok szerint akkor, amikor inast szegődtettek, fel
szabadítottak, legényt mesterré avattak, mert ilyen 
alkalmakkor a céh elöljáróit több tál étellel, több 
veder borra) kellett megtisztelni. Az élet jelentős 
eseményei : keresztelő, esküvő, néha még a temetés 
utáni tor is alkalmat kínált a mulatozásra. A 
legényekkel is bizonyára nem egyszer történt meg, 
hogy vasárnap mulatozásra adták fejüket, és ezért 
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hétfőn hajnalban nem tudtak munkába állni . Szá
mos szabályzatban ezért szerepel a Blaumontag, 
az úgynevezett korhelyhétfö megtartására 
vonatkozó szigorú tilalom. 

A céh gondoskodott az öregekről és 
betegekről. A szabályzatokban külön artikulus írta 
elő az öregek tiszteletét. 

" El végezé a Nms Czéh egyenlő akarattal, 
hogy ennek utánna az mely öregek Czéh 
mesterséget viseltetnek azoknak az ülés helyek 
egyik az másik után )eszen, Gradus szerint."29 

Ez a rend a vásárok alkalmával is 
érvényesült. 

" ... minden veszekedések eltávoztatására 
nézve, meg határoztatik, hogy a vásárokban ülyön 
és árulyon legelöl! az öregebb Mester ember, után
na a többi mind rendre idő szerént."30 

Az idősebbek iránti tisztelet megadására 
már a mesterlegények szabályzataiban is találunk 
előírást: 

"Egybegyűlések alkalmával oly rend 
lészen, hogy ki-ki felszabadulása szerint üljön."31 

A céh gondoskodott a végtisztességről is. 
Mesterember, vagy családtagja halála esetén nem 
csak temetésen való megjelenés volt kötelező, bün
tetés terhe mellett, hanem a halottas háznál való 
kétszeri, vagy háromszori virrasztás is.Ugyancsak 
a céh gondoskodott a sírásásról és a test viteléről. 

Egy 1808-ból való szűcs protokollum 
tanúskodik erről : 

"Anno 1808 die 2 April Czéh gyűlése lévén 
és egyszersmind Czéhoz tartozó bajok igazittat
tak, az holot is elvégezteték örök megtartásul, az 
hogy ennek utána az Atyamester szoros kötelessége 
légyen (büntetés mellett) az hogy ha valaki meg
halálozik Czéhunk részéről, akár férfi, akár pedig 
Asszonyember légyen, az keserves háznál meg 
nvánta kötelességeket mint Atya mester, legkisebb 
fogyatkozás nélkül véghez vigyen és a Test vivőket 
az előtt való nap a Czéh részéről rendelje ki, hogy 
Vitelkor ebben hiba ne legyen, aki pedig ez ellen 
vétene, mint szó fogadatlan büntetését úgy határoz
za el a Czéh a mint az Artikulus tartja az az 1 for. 
és 1 font Viasz minden kifogás és kedvezés nélkül." 

A céhrendszer, mint láttuk, az egész életet 
átfogó, mindenre kiterjedő szabályzatokat alkotott, 

édte, oltalmazta tagjait, gondoskodott róluk, 
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ugyanakkor legfőbb meghatározója volt a 
közösséghez tartozó egyedek életének, végigkísérte 
életüket születésüktől halálukig. 

A céhrendszer felett eljárt az idő . Sza
bályzataik is elévültek. Előírásaikat későbbi idők
ben már nem lehetett munkát és életrendet sza
bályzónak tekinteni és fenntartani . Az "örök 
rendtartásul" hozott szabályok nem lehettek 
örökéletüek. Azok az előírások azonban, amelyeknek 
ihletője a keresztény világszemlélet volt, amelyek 
mélyen humánus életérzésből fakadtak: a be
csületes munkára, embertársaink megbecsülésére 
és szeretetére , a róluk való gondoskodásra 
vonatkoztak, soha nem évülhetnek el, amíg em
beri méltóságunkhoz ragaszkodunk. 

Jegyzetek 

1. A kézdivásárhelyi csizmadia mesterlegények 1796-ban kelt szabályza
tinak bevezető része: 

"Mi , az kik vagyunk e nagy Erdéllyben, Hiromsz.éken nemes Kéz.divásarhely 
várossában Privilégiált Csizmadia Chénak Ché Mesterei és több Tagjai kíván
tuk mi is mint más külső Városokban az Mester Legénység között az mi 
Chéhunkban lévő szép Társaságott rendtartásul fel álítani és azokban a me
lyek ide aláb meg vagynak határozva, egyenlő akarattal ki adni és Örökk 

rendlarlá.ml határoztuk, hogy kinek mitsoda kötelességek légyen, a kik ezen 
Társaságban vagynak ... " 

2. A kézdivásárhelyi csizmadia mesterlegények 1796-ban kelt szabályza
tának utolsó lapjára 1813-ban bejegyezve: 

"A mint a régi Anicullus a régiség mián Meg uv11/1 azon okokból lljru 
iruloll, Confrontáltatott, puctumról puctumra Ugy tanáltatott. A Nemes Ché 
Petsétjevel Ujra MegErösitetett Az 1813-dik Esztendöben, boldog Aszony 
hava 15-kén Benkó Sámuel Fö Chémestersége idejében Tsiszar Miháj kis 
Céh Mester'" 

3. A kézdivásárhelyi üstgyánó céh 1844-ben kelt Privilégiuma és szabályza
ta: 

'"Rendszabalyok, Mellyek az Erdélyi Nagy Fejedelemségbeli Királ yi Fö Kor
mányszék által nemes Kézdi Vásárhely városában felsöbb engedelemmel 
alakulandó Üstgyánó Czéhnak, a honi Czéhok általános rendeztetéseig, 
Ha.unálat é.-. .\-zoro.,· megtartá.\· végei/ ideiglenesen kiadatnak." 

A Privilégium ulolsó lapján bejegyzés; 

"1844-be Augustus honapja 17-ik napján a .\"Zokott innpélye.\· ti.\·:1e/e11el 
puhlica/tatot, a mind ezt bizonyittya a Kézdi Vásárhelyi ]'örvénye.,· TaniJts 
Közigazgatási jegyzó1<.önyvének 1844-be Augusztus 17-én 654 szamok 
alatt költ irománya - megjegyzettem a meg írt napon Szabó Dániel Fö jegyzö.'" 

4. A kézdivásárhelyi szűcs céh II . Rákóczi György erdélyi fejedelem által 
1649 január 29-éti Gyulafehérváron kiadott Privilégiuma és Szabályzata, 
26. Artikulus 

5. U.o. 27. Artikulus 

6. A kézdivásárhelyi szücs céh 1824-ben megújitott Privilégiuma és Szabá
lyzata, 21 . Artikulus 

1. A Kézdivásárhelyi Üstgyánó céh 1844-ben kelt Privilégiuma és Rend
szabályai, 3. Czikk. 



alapos céh 1844-ben kelt Privilégiuma és Szabályza-

=--riodyi- csizmadia céh 1. Rá.kóczi György erdélyi fejedelem -=-- •-aa Gyulafehérvá.ron kiadott Privilégiuma és Szabályzata. 

---oelyi szücs céh 1649-es szabályzata, 6. Artikulus 

= :...-SEtodyi szücs céh 1824-es Szabá.lyzata, 50. Artikulus 

lus 

lus 

..._,_._.m.lyi szabó céh 1841 november 7-én az Erdélyi Nagyfe
irily i Fö Kormá.nyszék által kiadott Privilégiuma és Sza-

isárhelyi szücs céh 1851 november 29-i gyülésén készült 
', 49. lap. 

- céh 1824-ben kelt szabályzata, 20. Artikulus 

irtó céh 1844-es szabályzata, 9. Czikk 

szúcs céh 1824-es szablyzata, 15. Artikulus 

Dmár legények 1850-ben kelt szabályzata, bevezető rész 

Timpul breslelor 
(Rezumat) 

Lucrarea analizeazli statutele de breaslli, 
eosebi acele reglementliri care prevlid obliga\ii 
ilite in timp. 

Statutele ~i procesele verbale ale breslelor 
Tg. Secuiesc din secolele XVII-XIX. dove
cli viata comunitli\ilor s-a des~urat conform 

ei ordini bine determinate in timp. indeplinirea 
or obliga\ii, precum ~i exercitarea unor drepturi 
fost stabilite ~i dupli acest criteriu. 

Statutele de breaslli au fost elaborate de 
fiecare comunitate de me~te~ugari conform 
nevoilor proprii, acestea servind deopotrivli inte
resele asociatiei profesionale in general ~i cele per-

sonale ale membrilor slii. Aceste statute contineau 
in primul riind prevederi cu privire la insu~irea 
me~te~ugului, precum ~i la realizarea ~i valorifica
rea produselor me~te~ugare~ti. Dar cum reiese din 
statutele ~i procesele verbale de breasla ale tabli
cari ilor, cizmarilor, cojocarilor, timplarilor, croito
rilor ~i palarierilor din Tg. Secuiesc din perioada 
analizatli, reglementarile se extindeau la aproape 
toate domeniile vietii . Ele au stabilit o ordine nu 
numai in muncli, dar ~i in privinta timpului con
sacrat pentru odihnli, pentru festivitliti religioase 
~i laice, pentru petreceri. 

Statutele con\in norme cu privire la viata 
morala, la comportament, la incadrarea individu
lui in viata colectivitlitii, incepiind din frageda 
copillirie pina la cea mai inaintatli virstli a 
me~terului ~i a membrilor familiei sale. Statutele 
reglementau modul de viatli al fiecarui membru al 
comunitatii de la na~tere pinli la moarte. 

Articolele statutelor de breasla s-au modi
ficat de-a lungul secolelor, ele fiind mereu adap
tate la situa\ia economicli ~i sociala din fiecare 
perioada istorica. Nazuinta spre o ordine bine sta
bilita a ramas insa constanta. 

The Temporal Order 
ofTrade Guild Life 
(Abstract) 

The paper analyses those elements and 
rules ofthe trade guilds that defined the temporal 
pillars ofthe lives of guilds. The guilds function
ing in Kézdivásárhely (Tg. Secuiesc) between the 
I 71l>- J 91l> centuries have each statutes, which prove 
that the life of the craftsman-society had exactly 
determined rules. Duties and rights had all a cer
tain precisely stated order in time. The rules them
selves were established by the community and the 
single mem~ers as well. 

These rules could only be effective ifthey 
first regulated the life ofthe craftsman itself. There
fore the rules not only scheduled the time for work 
for rest, but also extended over the religions and 
lay feasts, over anniversaries and ceremonies, over 
behaviour in every-day life as well as over the 
mora! rules too. 
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The statutes of the trade guilds changed 
and were modified over the centuries according to 
the economic and social situation ofthe given pe
riod, but the diligence over the maintenance ofthe 
discipline remained continuous. The statutes ofthe 
guilds strictly determined the life ofthe craftsmen 
in all respects, from birth until death. 
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CSEREY Zoltán 

Faluközösség Zágonban a 
19.századközepén 

Zágon Háromszék délkeleti szögletében 
_ :ezkedik el. Területének nagy része hegyvidék. 1 

Bodza völgyétől a Nagy Baszka völgyén át 
_ en a Kis Baszkáig s le a Peták patakáig 

.:oné volt az egész havas.2 A környék leg
bb falusi jellegű települése. Országszerte az 

azonban ismertté, hogy itt született Mikes 
en, II. Rákóczi Ferencz hűséges bujdosó 

a magyar irodalom egyik remekművének, a 
- ·országi leveleknek a szerzője . 

1848 előtt Zágon közigazgatásilag Orbai 
tartozéka volt. Legkorábban az 1567-es re

a említi a nevét, ekkor már jelentős település 
· 51 kapuval szerepel. 1602-ben 105-re sza

ik a családok száma, 1614-ben pedig már 
1 gazdaságot jegyeznek fel. A lélekszám a I 9. 
- d derekától számítva mindig több v0lt 4000-

1850-ben Bodza vidékkel. együtt 604 7 lakost 
oltak össze, 1880-ban 4152-en, 1910-ben 

. .>l -en, 1930-ban4037-en, 1956-ban4232-enés 
ban 41 71-en éltek a faluban. A társadalmi 

_olódás szempontjából a jobbágy paraszti 
ória túlsúlya jellemző a szabadrendi lakosság

- szemben. 1614-ben például a 281 családból 6 
, 102 szabad (lófő és gyalogos), 158 jobbágy 

~ 1 - zsellér. A felekezeti megoszlás a reformá
, ak kedvezett : 1869-ben a 3804 lélekből 

9-en tartoztak ehhez a felekezethez, 468-an 
· katolikusok, 647-en ortodoxok voltak; 1900-

pedig 2796 református mellett 1388 római ka
·us és 971 ortodox élt. A Mikes, majd Szent

uradalomban a 17. századtól kezdődően 
· jobbágy népesség telepszik meg. Míg 1699-
mindössze 39 családot jegyeznek fel, 1910-

ben a román anyanyelvűek már megközelítették a 
magyarok számát. Az 5135 összlakosságból 2984 
magyar és 2108 román volt. Az ősi zágoni csalá
dok : 1602-ben nemesek Mikes, Jankó, István 
Deák; lófők Lukács, Bács, Gecse; szabadosok: 
Sáska, Orbán, Albu, Kónya, Fazekas, lsák, Cso
ma, Csutak, Elekes, Gecse, Andor, Jákó, Konda, 
Simon, Sikó, Bogáti, Sidó, Kupán, SzÖke, Ferencz, 
Geruzda, Blaskó; jobbágyok Veres, Székely, Sikó, 
Hadi, Andók, Bardi, István, Kerekes.4 

Három társadalmi kategória élt tehát 
e~ymás mellett, egymásra utalva, békességben, 
ritkábban ellenséges szándéktól vezérelve. A leg
számottevőbbek a jobbágyok, zsellérek voltak, 
akiket a források közrendnek, adózórendnek, pro
vinciálisták~ak, vagy egyszerűen jobbágyoknak 
emlegetnek. Az elnevezésbeli megkülönböz
tetéseket az 1848-as forradalom fogja eltörölni a 
jobbágysággal egy időben. Számukat 1802-ben e~y 
határőrségi összeírás 222-re becsüli. Egyed Ákos 
egész Székelyföldre kiterjedő statisztikai tábláza
tában 1750-ben 117 jobbágy család és 41 zsellér
család szerepel. 1848-ban viszont a számuk már 
461 és 104 volt, összességében tehát a 19. század 
közepén 565 család élt függőségben . 1 Nagyság
rendben a jobbágyság után a katonarend 
következett. 1848-ig a zágoni szabadrendiekböl lett 
katonák a II. székely gyalogezred Barátoson ál
lomásozó VI. századához tartoztak, a huszárok 
székhelye pedig Lécfalván volt.6 A 19. század ele
jén készített katonai összeírás Zágonban 107 ka
tonarendi családot említ. Összehasonlítva az 
ugyanakkor felírt civilekkel, megállapítható, hogy 
ellentétben Háromszék falvainak nagy többségé
vel, itt a jobbágy népesség kétszer akkora nagyság
rendű volt, mint a szabad lakosság. Zágon 1764-
gyel, a határőrség létesítésével kezdődően, 1848-ig 
sorolható a katona-jobbágyfalu típusába, 1848-ban 
az osztrák rendszerű határőrség gyakorlatilag fel
bomlott, a jobbágyságot pedig a forradalom meg
szüntette. 7 A katonarend megjelölésére a vitézi 
rend, szabadrend, két ág, vagy 2 renden lévő kato
naság megnevezéseket használják. 

Az erős jobbágy-paraszti közösség népes 
ne_mesi rend jelenlétét sejteti. A kuruc párti 
Mikesek zágoni jószágát elkobozták és 1718 után 
a báró Szentkereszty család birtokába került. Ha-



sonló sorsra jutott László Ferenc birtoka is, ame
lyik a Vaj na, Bartha, és Jankó családokra szállt át.' 
A Szentkeresztyek voltak a leggazdagabbak a fa
luban, a főnemesség szűk köréhez tartoztak, amikor 
róluk volt szó "méltóságos udvar"-ként emlegetik 
őket. Bartha Károly is a főnemesi rendhez tarto
zott, a közéletben Orbai szék királybírája tisztét 
látta el , és az ö tulajdonában volt a Zágon-Bárkányi 
üvegcsűr. A nemesség és katonaság egymás mel
lett élése nem tekinthető viszálymentesnek. Így 
Jankó Ferenc nemes embert 1798-ban a katonaság 
a Bodzán lévő szénájának elfuvarozásával károsí
totta meg, és az általuk adott magyarázat sem
miképpen sem felelhetett meg a kárvallottnak : 
"azon katonaság akik elvitték, eltávoztak''.." 
Hosszan tartó pereskedés folyt a katonaság és a 
Szentkereszty família közt a Zágon határában levő 
havasi juhlegelö, a Hosszú havas birtoklásáért. Még 
1787-ben, a Föhadivezérség a Főkormányszék 
egyetértésével a katonaság számára 1666 rénes 
forint összegért a Szentkereszty családtól meg
vásárolta a havas használati jogát. A Szentkeresz
tyek azonban ennek ellenére továbbra is 
sajátjuknak tekintik a havasrészt, és ez a tény so
rozatos incidensek elöidézöjévé vált. 1801 -ben a 
regiment hivatalos levélben válaszolt az említett 
családnak, és tények erejével igyekszik meggyőz
ni őket a kérdéses terület katonai részre történő 
átszármaztatásáról. 111 Midőn 1808-ban Boldizsár 
József és Rosnyai Antal káplárok kirukkolási 
paranccsal felkeresték a Bartha Simon nemes 
házánál szolgalegény ként dolgozó Molnár Ferenc 
gyalogkatonát, a ház ura megtiltotta házanépének, 
hogy a katonai behívót Molnárnak tudtára adják. 
Amikor másodszor keresték a katonát, a gazdája 
azt felelte : "úgy elküldtem az erdőbe egy másik 
parasztommal, hogyha az egész regiment keresné 
meg nem találná", végkonklúzióként pedig így 
vélekedik: ·'a szolgát esztendőre fogadtam, míg az 
idő ki nem telik, eddig el nem bocsájtom". 11 Vajna 
Antal és Szacsvai József zágoni nemesek 1816-
ban a falutól bérbe vett területeiknek a katonaság 
általi erőszakos elfoglalása miatt panaszkodnak. 
A kommunitás feladása szerint viszont a kérdéses 
terület kiélését a bérlők tovább adták, mely csele
kedet mindenki számára tiltott volt .121819-ben 
pedig Vajna András nemes udvarában fegyveres 

katonák túlkapásai bolygatták meg a falu n) 
galmát, annál is inkább, mivel az összetűzés hai. 
los áldozatot is követelt. 13 A katonai hatalom és 
azzal visszaélők tehát a nemesi szabadság semmi 
vételével, erőszakos cselekedetekkel zavarták 
kiváltságos rend megszokott életét, elősegít\ 

ezáltal a feszültség, a nyílt ellentétek áll an
dósulását. 

A civil lakosság és katonaság közötti vis
zony s ~m tekinthető problémamentesnek . A 
határőri szervezet bevezetése a közterhek hor
dozásának növekedését eredményezte a jobbágy
ság számára is. A polgári lakosság a katonacsalá
dokkal együtt részt kellet vállaljon a tiszte , 
beszállásolásában és tűzifa ellátásában is, és a ci
vilek nem mindig teljesítették a rájuk háruló fe la
datokat, az a tisztek panaszából is kikövetkeztet
hető . 1806-ban Panovszky kapitány az ellene 
irányuló ellenséges magatartást teszi szó vá. 
miszerint a számára megállapított 5 öl tűzifát a 
zágoni jobbágyok ·'meg nem akarják adni , és sem 
a királybíró, sem pedig a dulló nem akarnak 
segedelemmel lenni, annak megadattatásában''. " 
A barátságosnak egyáltalán nem nevezhető kap
csolatot tükrözi egyébként Dombora Mihály pa
rasztbírónak 1817-ben a királybíróhoz intézett le
vele is, amelyben arról tudósítja felettesét, hogy a 
Zágonban elszállásolt tisztek nincsenek meg
elégedve az .előírásos tűzifával , hanem annál egye
bet követelnek, és amikor a falus bíró befuvarozta 
a hadnagy számára a ráeső famennyiséget, az fizet
ségképpen jól megverte öt. 

Noha tapasztalhatták a katonák nem kön
nyű életét, a társadalmi szabadság utáni vágy, a 
feudális függőség alul való szabadulás lehetősége 
nagy vonzóerővel hatott a jobbágyság soraiban. 
Azok az esetek viszont, amikor a jobbágyok tár
sadalmi státusukat felcserélve katonának ajánlot
ták magukat, a jobbágy-nemesi viszon y 
kiéleződését eredményezték. Hasonló eset történt 
1788-ban, amikor Barabás Miklós írásbeli kérés
sel folyamodott a II. gyalogezred parancsnok
ságához: "régtől fogva felhozott szándékom lévén, 
hogy a nemes székely gyalogregimentnél fegyvert 
vegyek és azzal szolgáljam őfelségét , mely 
szándékomnak véghezvitele iránt a földesurammal 
gyakor ízben akartam számot vetni, nevezetesen a 



napon a zágoni katona falusi bíróval és 
ét katona falusi hűtősökkel számvetésre 

'lc:=:ro-nk a földesuramhoz , de őkegyelme 
_ é én szándékomat, hogy számvetésre 

menni félreállva elölünk a földesúr, hogy 
ne vethessek véle, mikor pedig azon a na-

- 1emplomból az isteni szolgálatról kijött 
azon falusi parasztbíró és paraszt hűtősök 
ogott és azon bíró a maga házánál fogság
ott, mely fogságomból két becsületes 

0 ·atonák szabadítottak ki olyanformán, 
kedvem lészen a katonaságra mostan je
magam a nemes regimentnél a fegyver 

el végett, melyre nékem nagy kedvem is va
hogy őfelségét fegyverrel szolgáljam min
ahol őfelsége kívánja a nemes II. székely 

_ entbéli vitézekkel, én pedig semmivel adósa 
agyok a földesuramnak, úgy is ifjú legény 

Nincs tudomásunk arról , hogy a zágoni 
• gyok mekkora telket és szántót használtak. 
iszont bizonyos, hogy Sepsiszékhez viszonyít

Orbai és Kézdi székekben jóval kisebb volt az 
. A jobbágyok robotterhének mennyisége fal
ént és földesurakként is változott. A Szent
zty uradalom 19 jobbágya 1847-ben a három

, i tisztséghez benyújtott panaszlevelében azt 
'tják, hogy elődeik heti két napon át robotoltak 
oldesúri nagy gazdaságban, ők viszont 3 napon 
szolgálnak. Míg régen nyaranként csak egy hét

~ itték őket kaszálni a havasi szénafüvekre, most 
él hétre növekedett ez az időszak, emellett ökrös 

szekérrel a Küküllő megyei Szőkefalváról bort 
' ll ítottak az udvar szükségletére és kocsmai 

- · sításra. A munkamennyiség megváltoztatásáról 
· szó esett. Régebben csak délig szántottak a föl

esúri földeken, most sötétedésig nem mehetnek 
aza. Az asszonyok robotja szintén terhes volt. 

Évente 2-6 sing gyapjúfonalat, 10 sing ken
derszövetet kellett beadni, kendert tépni, áztatni, 
törni , tilolni, héhelni. Nem maradhatott el az egy 
tyúk és 10 tojás ajándékozása sem. Özvegy gróf 
Haller Lászlóné, báró Szentkereszty Mária 100 
jobbágya közül 21 szolgált 3 napot, a többi 2-t és 
1-et. 16 A dézsma nem volt divatbari Háromszéken, 
így Zágonban sem. 17 

A jobbágyság alól való felszabadulás 
reményét az 1848-as forradalom csillantotta meg, 
megteremtvén annak gyakorlati lehetőségét is. 
Nem tudjuk napszerinti pontossággal meghatároz
ni, hogy a zágoni jobbágyok mikor hagyták abba a 
robot teljesítését, tény viszont, hogy ez a jelenség 
Háromszéken május végére általánossá vált. Bi
zonyosnak vehető, hogy a zágoni jobbágyok és 
zsellérek nem maradtak utolsók a robot fel
mondásában, már csak azért sem, mert az 565 
hűbéri függőségben lévő család valóságos csele
kvőképes erőt jelentett. A jobbágyok és zsellérek 
öröme nem sokáig tartott, mert egyre sokasodtak 
a nyugtalanító hírek. Jól tükrözi ezt az elbizonyta
lanodást Veress Miklós kérése, aki a maga és "több 
társai képekben és nevekben" aggodalommal telve 
kérdezi Vay Miklós kormánybiztostól, hogy való-e, 
ami hírlik, hogy "minket még az eddigi súlyos terű 
alatt kívánnak hagyni", ígérve, hogy nemzet
őrségekben pontos szolgálatot tesznek, kérik, in
tézkedjék, hogy "nyerhetnének valahol szabad lakó 
életet". Az történt ugyanis, h_ogy az 1848-ban ho
zott jobbágy felszabadító törvénynek az a kitétele, 
mely a székely viszonyokkal foglalkozott leszögez
te, a tiszta székely örökségeken lakó jobbágyok 
nem vehetik tulajdonukba az addigi használt tel
ket és az ahhoz tartozó földeket. Bár a törvény a 
katonai terheket hordozó székely örökségekre 
vonatkozott, e paragrafusba kapaszkodva a Szent
kereszty család sem szabadította fel jobbágyait, 
pedig kétszeresen törvényellenesen járt el, először, 
mert jobbágyai adományos és nem örökséges tel
ken laktak, másodszor, mert a törvény különben 
sem mentesítette az adományos földesúri nagybir
tokot az alól, hogy ·a hűbériség megszűntéről ho
zott törvényt alkalmazza. A forradalom leverése 
után a földesúr egyszerűen bérlőnek nyilvánította 
jobbágyait. Közben az 1854-ben megjelent császári 
nyílt parancs az 1848-ban fel nem szabadított job
bágyok ügyét az önmegvalósítás útjára terelte.18 A 
Szentkereszty család székely örökséges jobbá
gyainak egy családra jutó általános váltságdíja az 
első megegyezés szerint 890 forint volt. Ezt az 
összeget a volt jobbágynak három év leforgása alatt 
kellett törlesztenie. A váltságdíj előteremtése rend
kívül nehéz feladat elé állitotta a jobbágyokat, 
mivel azoknak egy időben viselniük kellett az ál-



lami adózást és a községi fenntartási terheket, 
amelyek ugyancsak megemelkedtek az 1848 előtti 
helyzethez viszonyítva. Valójában a jobbágyok 
többsége képtelennek bizonyult az egész váltságdíj 
készpénzben való kifizetésére és ezért arra kény
szerült, hogy füldet "hagyjon vissza". A vissza
hagyott füld nagyságának arányában csökkent a 
készpénzben fizetendő összeg. Csakhogy ennek 
igen súlyos következménye volt, mert egyre apadt 
a felszabaduló családok birtokába jutó füld meny
nyisége. Hárman füldjük felét hagyták vissza, egy 
pedig csak belső telkét tudta megváltani. Ezek, s a 
többi jobbágyok 228 Hold szántóból kb. 86 hold
at, az egésznek mintegy 37%-át már az önálló 
gazdálkodás elsö lépésénél elveszítették. 19 Felsza
badulásuk egyik feltételeként a közös havasok és 
legelők őket illető részének 2/3-át a földesúri ud
varnak engedték át. 20 A zágoni zsellérek általában 
csak házaikat vásárolták meg, így agrárproletárként 
napszámoskodásból éltek tovább.21 

A faluközösség élén vezető testület állott. 
A 19. század közepén Zágonban az elöljáróság a 
következő tisztségekből tevődik össze: bíró, 
jegyző, esküdtek, polgárok, erdőbíró, erdész-fa
rakató, erdőpásztor, adószedő (kollektor), pénztár
nok, kulcsár. A bíróválasztás összél, vagy télen 
történt, és egy évre szólott. A bíró és az esküdtek 
intézték a falu gazdasági ügyeit, ök vezették a 
gyűléseket, a felettes hatóságok rendeleteinek vég
rehajtásán fáradoztak, de kisebb peres ügyekben 
is ök intézkedtek. A sűrűsödő gondok, a bírói hi
vatal egyre összetettebbé válása megoldhatatlan fe
ladatok elé állítja annak megszemélyesítőjét. Szük
ségessé lett tehát a pénzügyi kérdések leválasztása, 
önálló pénztárnok működtetése, de ez a tehermen
tesítés még mindig nem elegendő, ezért 1853-ban 
elhatározzák: "minthogy közönségünknek többféle 
gazdasági és törvényes dolgai vannak, amelyeknek 
levégzésére a bíró Úr nem juthat el, sokféle poli
tikai dolgok által el lévén foglalva, hogy abban az 
ágában is közönségünk előhaladhasson arra nézve 
egy három személyből álló bizottmányt neveztek 
ki: Bartha Miklós, Vajna László és Szatsvai Gá
bor urak, akik felelősség terhe alatt kötelesek a 
közönség dolgait ellátni". Megjegyzendő, hogy 
mind a három bírókisegítö nemes ember volt. A 

faluközösség vezetésében a bírót a hűtösök, va 
esküdtek és polgárok segítették. 22 

1849-ben a hűtösök feladatait ekképp 
összegezik: ""a mindennapi dolgok eligazítására 
hűtösök olyan utasítással neveztetnek ki, hogy hi
vataluk folytatásához hittel és elköteleztetvén múl
hatatlan teendőjük lészen naponként a közházn · 
6-6 egyénnek egymást felváltólag bíróink és 
polgáraink segítségekkel folytonosan munkálkod · 
minden felsőbb rendeleteket híven és pontos 
teljesíteni, az eshetö rovatalokat célarányo 
igazsággal kiróni, felszedni és beszolgáltatni, hogy
ha mindezeknek módszerint eleget nem tennének 
minden büntetések kinevezett hűtös atyánk fiai ra 
háromlandanak". A hűtösöket és polgárokat i 
minden évben újra választották. A hűtösök száma 
általában 12 volt, de 1852-ben pl. 15 személ 
töltötte be ezt a hivatalt. A polgárokat elsősorban 
bíráskodási hatáskörrel ruházták fel , ezért meg
választásuk után ünnepélyes eskütételre (bees
ketésre) került sor. Számuk évenként változott: 
1849-ben 7-en, 1850-ben 12-ten, 1852-53-ban 
pedig 10-en alkották a polgárok testületét. A 19. 
század második felében, amikor lényegében már 
minden elöljárósági tagot megfizetnek, a hűtösök 
és polgárok is pénzbeli juttatásban részesültek. 

Útjavítási, sáncépítési munkálatokkal a 
közösség felnőtt férfi tagjai tartoztak, de szükség 
volt egy olyan személyre, aki az utak, utcák gon
dozását, javítását irányította, és az ide szükséges 
munkaeszközök beszerzésével és megőrzésével 

foglalkozott. Ez volt az útcsináltató biztos. Éjnek 
idején az emberek javainak a biztonságára az éjje
li örök álmot nem ismerő ébersége gondoskodott. 
1852-ben a templom előtt hirdették ki, hogy a falu 
őrzésére alkalmas négy személy kiválasztására 
várják a jelentkezőket. A falu hatalmas er
dőségekkel rendelkezett, a hamuzsír főzése, az 
üveggyártás, é; más nagyarányú faanyag fogyasz
tása az erdőgazdálkodás terén a szokásos erdöbíró 
és erdöpásztorok mellé egyéb felügyelő-felvigyázó 
hatáskörökkel rendelkező megbízottakat is meg
követelt. 1850-ben falugyűlésen fogalmazták meg 
az új tisztségek lényegét: "a favágás és behordás 
pontos felügyelete mellett a hamuzsírfözöket 
összegyűjteni, azokat társulatonként protokollál
ni s a kinevezett erdőkben felosztani, köteles továb-



s=~ett atyánk fia ellenőrködni afelett is, hogy 
..C::zc::o:z:sírfözők amit beadnak, arról pontos kimu

·esszenek közönségünk elejibe s minden 
ham uzsírért az egy forintot a falunak ad

..,..,,m«;;nrn' lják" . 1850-ben újabb tisztséggel bővült 
- ~áróság. Czirják Zsigmondot birtokváltoz
gyzőkönyv (telekkönyv) vezetőnek válasz

meg. 
z önkormányzás sajátos szervei a tizesek 

· dek, melyek a falut utcákra, alegységekre 
!lm=illlák. Zágonban nyolc ti zedet ismerünk: Fel
c=,..-;"""''"g, Alsótatárszeg, Felszeg, Danszeg, Sás

zda, Hosszutized és Középtized. Minden 
k az élén a fö és altizedek állottak. Szükség 

az altizedesek számát megduplázták, amint 
8-ban is történt: ·'a mostani kényes tekin

-1 nemes falunk éjszakánkénti őrzésére kine
ek .. .' ·, felsorolva minden tizedben a fö és 
ár két személyből álló altizedesek névsorát. 

desek tevékenysége főképpen közérdekű 
·á latok megszervezésébe n. irányításában 

inyesült: utak, utcák javítása. hidak. pallók 
• e, karbantartása, stb. 1853-ban például a 
iányban szenvedő Hosszútized. Guruzda és 
·atized lakói számára a közpénztárból kapott 

_· ég felhasználásával a tizedek vizet vezetnek 
• ·örzete ikben. 

1849. augusztus 19.-én báró Wolgemuth 
rnagy kezdte gyakorolni Erdély katonai és 

~ár i fökormányzójaként a győztes ellenforrada
nevében a hatalmat. 3 Erdélyt és ezen belül a 

:.. ·elyföldet katonai kerületekre osztották fel. A 
mszéki katonai kerület egyik alkerületének 

· ·helye Nagyborosnyó volt, ide tartozott közi
- gatásilag Zágon is. Noha a székely határőrségi 

ezetet megszü ntették, a falu lakói a katonai 
·~rhek viselésétől nem mentesültek . A rebelis 

·ke lyek szemmel tartására megerősített katonai 
- he lyeket létesítettek. A birodalmi hadsereg 

· ytalanul nagy részét állomásoztatták Erdély
n és az egykori forradalm.i gócokban. 23 A 
1árvidéken lévő Zágon és környéke katonai el
nőrzése tehát kétszeresen is indokolt intézkedés
ek szám ított. A katonai őrhelyek házainak a 
elépítése és felszerelése, a telepek élelmiszer-.· és 
ael látása, egyáltalán a katonaság számára történő 

mindenféle fuvarozás a lakosságot érintette. Ide 

sorolható még a ti sztek beszállásolása a faluba, és 
nem utolsó sorban a katonai vezetők és polgári 
tisztviselők nyerges lovon. vagy fogaton történő 
utaztatása. A falu határában a következő helyeken 
építettek fel őrtornyokat: Roszkónál. Ingoványon • 
Jóvízen. Zabratón és Gelesztáson. Az idegen ka
tonaságjelenléte tehát rendkívüli megterhelést je
lentett a falu számára, és jövedelmének nem kevés 
részét a katonaság javára történő szo lgáltatások 
kifizetésére fordította. 

Az állattartás Zágonban a lakosság fö 
foglalkozása volt. Ezt lehetővé tette az is. hogy 
feltűnően sok közfölddel rendelkezett a falu , határa 
42.902 holdon terült et. 2• Az állatléts zá m 
nagyságára utal egy 1896-os statisztikai adat, mely 
szerint Zágonban 4000 szarvasmarhát. ugyanannyi 
juhot, 1 OOO lovat. 2000 sertést tartottak a gaz
daságok .2; A lege lőterületeket az állatállom ány 
nagysága és a gazdaságban betöltött szerepük 
szer int osztották fel. A zágoni legelök a falu 
határából több 10 kilométer távolságra mél yen 
benyúltak a hegyek közé. Zabrató ig. Bod záig. 
Kommandóig. A hatalmas erdőségek között he
gy i-havas i legelőkben sem volt hi ány. A falu
közösség 1853-ban a különböző csordák lege l ő

területeinek pontos körülírását vége zte el: a 
szarvasmarhákat 4 csordába osztották szét. Jelentős 

számú bivalyat is tartottak a gazdaságok. külön 
csordát ezekből azonban nem alakítottak ki. hanem 
a tehenekkel együtt legeltették. A ménesnek külön 
kihatáro lt terület járt, a juhállomány nagy számát 
jelzi a négy nyáj , illetve esztenahely kij e lölése. 
melyek szétosztása a ti zesek szerint történt. A 
sertéseket is ugyanezen elv alapján soro lták két 
seregbe. A falu az igás marhák számára bi ztosítot
ta a legközelebbi legelőket, ezt a célt szo lgálta a 
nyomáshatár. a szántó és kaszáló felszabadítoll 
tarlója, de az ugarnak hagyott határrész is. 

Tavasszal amikor a szűkös téli takarmány 
már fogytán volt. a kaszálók és legelők növényzete 

mégcsak alig sarjadt ki . az állatok é lelmezésére 
ezeket a területeket is kénytelenek felhasználn i. 
1847. április 24.-én erről intézkedik a falu gyű l ése : 

""a kaszá lókról a marhák ki nem fogatnak . hanem 
mától kezdve egy hétig a kaszálókon legelések 
megengedtetik. ha szer feletti esős idő be nem 
következik. mely esetben a réti kaszálokból rögtön 



kifogni a marhákat, szabad bíró atyánkfiának, 
hűtösöknek és határpásztoroknak maga mellé véve 
kötelességévé tétetik. „ A kitételre azért volt szük
ség. mert a kaszálók felázott talajának növényzetét 
a rájuk haj tott állatok kitaposhatták volna. 

A marhalegelők területének korlátozott 
volta miatt az erdőirtás volt az egyetlen lehetőség 
azok területének megnövelésére. Ezt a célt szo lgál
ta az alacsonyabb minőségű erdős részek kiter
melésének a bérbe adása. 1848-ban Bartha Károly 
üvegcsűri tulajdonosnak bérfi ze tés ellenében 
engedélyezik egerfás erdőrész kitermelését "a 
marha legelő szaporítására··. Bartha Károly pedig 
kötelezte magát, ··hogy a megnevezett kiterjedés
ben l évő helyekről a fákat merejiben levágatván 
pusztává tétetem". A szarvasmarhatenyésztés mel
lett ajuhtai1ás volt kiemelkedő jelentőségű a zágoni 
parasztgazdaságok életében. 1853-ból pontos ada
taink vannak a négy nyájban legelő fejős juhok 
számáról: az első 412, a második 450, a harmadik 
460, a negyedik pedig 400 juhot számlált. Több 
mint 1700 fejősjuha volt tehát a gazdaságoknak, 
ame lyekhez még hozzászámíthatunk mintegy 550 
meddő juhot, így az összállomány elérte a 2200-
2300 főt. Ha ehhez hozzáadjuk a Szentkereszty 
udvar külön állományát, valamint a módosabb 
gazdák nyájon kívül tartott állatait, az összlétszám 
bizonyosan elérte a 3000 darabot. Az esztena 
társaságokat a tizesek szerint szervezték meg, a 
lakosság lakhelyének megfelelően csoportosítva. 26 

Eszerint osztották szét a juhokat a nyájakban, s 
jelölték meg a kiszabott esztena- és legelőhelyeket. 
Az esztena társaság elnevezés kevésbé elte~jedt volt 
Zágonban, helyette inkább "az utca gazdaság", 
·j uhtartó gazdaság" megjelölés használatos. A 
havasokba áprili s 24. után terelték fel a jószágot. 
A l ege lőterületek igazságos szétosztására a már 
nem l é tező szántóföldi ny ilas sorshúzás ősi 
zokását alkalmazták. Ez azt jelentette, hogy a 

nyájak egymás között cserélték élésterületeiket, így 
hosszú időre nem maradhatott legelőhely egy bi
zonyos nyáj használatában. Konkrét adatokkal nem 
rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy az állomány 
eg) részét Havasa lföldön teleltették volna, a 
_yakran felbukkanó ··belföldön teleltetett 
juho kró l' ' , vagy belföldön teleltetett juhos 
gazdákról szóló jegyzőkönyvi beírások arra enged-
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nek következtetni, hogy a nagy számú juhállom · _ 
egy részé t elégséges téli takarmánykészl 
hiányában a Bárágan pusztáin teleltették. A ha 
kiterelt juhok után bizonyos összegű díj fizet · 
az úgynevezett "havas pénz" volt szokásban. A: 

esztenák őszi felszámolása nem történhetett S 
mihály nap (szept. 29.) előtt. Ezután viszont 
időjárás alakulása szerint megkezdődött a 1 -
költözés a havasról , több-kevesebb időt tölt e 
falu már felszabadított legelő és kaszáló rétein . 
így levonuló seregek egyúttal a kaszálóterület • 
trágyázását végzik, kosározás útján. A tél beáll
tával a juhok visszakerültek a gazdaságokba, a te
leltetés gondjait mindenki lehetősége és tehetség 
szerint viselte. "A kost", a téli takarmány elégte
lensége viszi rá a közösséget arra, hogy téli fagyo 
idején engedélyezze az őszi vezetések legeltetéséL 
de nagy szükség esetén a szántó területeket még 
tavasszal is - mindenki a sajátját, határpásztori felü
gyelet mellett - a juhok élésére fordíthatták. 

A sertésállomány tavasztól őszig kijelölt 
helyeken, két csordába szétosztva növekedett. A 
sertésekre különös figyelemmel kellett vigyázni, 
mert leginkább megkárosíthatták a más állatok 
számára kijelölt legelőterületeket. Esetenként a 
szántó, ugar, vagy tarlóhatár bizonyos ideig a 
sertéscsorda rendelkezésére állott. 1851-ben 
például szeptember 27 .-én szabadították fel az 
őszhatár tarlóját a sertések számára. A bükk- és 
csereerdők makktermése volt a legkívánatosabb 
takarmány a sertésseregek hizlalásában. A 19. szá
zad derekán Zágonban a makkos erdők termését 
már évente bérbe adják, és a falu saját sertésál
lománya csak sikertelen üzletkötés esetén részesül
hetett ebből. 184 7-ben például a falu a 
következőképpen határozott a makkos erdők 
kérdésében : "minthogy csere erdejinkben lévő 
makkból közönségünk akkora hasznot nem remél
het, hogy árverés útján eladhasson, tehát szabad 
engedelem adódik, hogy akinek tetszik maga serté
seit oda hajtpassa és pásztorolhassa, juhok és kecs
kék által használni nem engedődik, úgy makkot 
felszedni hasonlólag három magyar forint büntetés 
terhe alatt". 1851 októberében a bükk-makkos erdő 
termését bocsájtották a falu hasznára. Az erdőket 
felosztották a két sertéscsorda között, a makkos 
disznók után viszont a falu kasszájába heti bért 



"'U fizetni, egy nagy sertés után hét krajcárt és 
"cár sópénzt, esztendőn aluli sertésekért pedig 

át kértek. 
Háromszék erdélyszerte az ismert 

. észtö vidékek közé tartozott27, Zágon ebben 
ró szerepet töltött be. A lótartásra is az 

amző, hogy tavasztól őszig kint legeltet a 
. A többi állatnál nagyobb gondot fordítot

a lovak jó állapotban tartására. A pásztorok 
- =- el mét többször is felhívják erre, mert 

• ·enységüket nem tartották kielégítőnek, sőt a 
őrzésére kiszemelt pásztorok mellé még 

- - ég szerint lovas gazdákat is rendelnek, azért, 
_ , a ménes é.üel-nappal legelhessen. Így volt ez 

-ben, amikor elhatározták, hogy a pásztorok 
é éjszakánként "csatásokat" tesznek, hogy ezek 

- · gyelete alatt éjjel is legeljen a jószág. 
Olyan gazdasági szerkezetben, ahol a 

~ ltetésre alapozott az állattartás, nagy gondot 
entett a teleltetés. A téli takarmányszükségletet 
-· sorban a széna fedezi, ezért annyira megbe-

.:sül1 a kaszálón. Több részen is kaszálóterületeket 
ottak fenn , közös tulajdonban voltak, de c.sak 
ésszerű betakarítási rend és a termés prédálói
- megfékezése biztosíthatta az állatok téli 
· ához megkívánt szénamennyiséget. Az őszi

- iavaszhatárban lévő kaszálók általában 
agánkézben voltak, míg az erdőben lévőket 
· zösen birtokolta a falu, a kialakult szokásrend 

rint: "a gyakorlat szerint a közönség kebelében 
· zö három álladalom jelesen nemesség, kato

, g és jobbágyság által forgólag használni szo
n kaszálók". A szénafű lekaszálása meghatáro

zntt időpontra volt kitűzve, tilos volt hamarabb 
kifogni, s így mindenki majdnem egy időben 

égezhette azt el, mert csak így lehetett elejét ven
i az erőszakos cselekedeteknek. 

A 19. század közepén a földművelés szem
ntjából elsőrendű fontosságúak az őszi és tavaszi 

·alászosok voltak , kukoricát kisebb helyen 
rmesztettek, de már a burgonya is kezd teret 

ódítani. Az ipari növények közül elsősorban a 
·ender érdemel említést. Mind a két, mind a három 

nyomásos határrendszer akadályozta a kapások és 
a takarmánynövények termesztésének a 
"szélesítését, a belterjes gazdálkodást. 29 A hagyo-

. yos határrendszer eltörlése 1853-ban vetődik 

fel első ízben a közösség bajaival küszködő falu
gyűlésen. Az ugar eltörlése tárgyában a falu vezetői 
a közösség véleményére voltak kíváncsiak, ezért 
egy bizottságot neveztek ki , amely egy részletes 
javaslat elkészítésére kapott megbízást. Az 
elötei:jesztés nem járt sikerrel, bizonyság erre a 
közösség ezzel kapcsolatos vélekedése: "folyó hó 
18-án tett jelentése elöljáróságunknak miszerint az 
ugar rendszer eltörlése iránt tanácskozást tartani 
kívánván a Cs.K. Nagyborosnyó alkerületi bizott
ságtól folyó hó 24-én a szabadalmat megnyerte 
ugyan közönségünk, de azon kihagyás mellett, 
hogy azt meg ne változtassam, annál fogva arról 
nem is tanácskozott többet". A konzervatív erők 
tehát még túlsúlyban voltak, de a felsőbbségnek 
sem állt érdekében az ősi gazdálkodási rendet fel
számolni egy új, kiforratlan, kérdőjeleket magában 
hordozó, és a lakosság körében sem népszerű gaz-
dasági formával. · 

Ahql fordulókra oszlott a határ, tekintettel 
kell lenni egymásra, össze kellett egyeztetni a 
munka végzését időben és térben. 30 A határ meg
művelése csupán egybehangolt és a közösség által 
kényszerítően előírt terv alapján volt lehetséges. 31 

Megszabták a termények betakarításának idejét, és 
ezentúl az állatokat szabadon kihajthatták a tarló 
legelőre . 1848-ban október 10.-étjelölték ki a be
takarítás bevégzésére: "minden gazda a mezőn való 
vetemények körül a hazatakarítás végett úgy 
igyekezzen, hogy a nevezett napon merejiben 
felszabadítatik a határunk". 1851. szeptember 27.-én 
gyűlésen határozták el: "hogy minthogy az idő 
nagyon kedvező, tehát jónak véli nemes közön
ségünk, hogy a jövő hétfőhöz egy hétig a tö~ökbú
zaszedés hátra maradjon, s aki mégis ezen határo
zatnak ellene szegülne azt 12 magyar forintig 
bűntetődjön". A közösség ragaszkodott az együttes 

· művelés érvényben maradásához, hiszen egybe
hangolt vetésterület hiányában az apró parcel
láknak a lt'.gelészö állatok elöl való elkerítése 
éppoly nehezen lett volna megoldható, mint a düllö 
utak hálózatába való bekapcsolódásuk.32 

A 19. század közepén a burgonya termesz
tése már rendszerezödött, megszűnt csak kerti ve
temény lenni, meghódította a szántóföldeket is. 
1850. október 12.-i falugyűlésen a burgonya 

ki szedésének végső határidejét október 17. -ére 
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tűzték ki. Zágonban szokásba jött bizonyos szemé
lyek számára ·' pityóka ráta" adományozása. A 
szegénysorsú, de becsületes emberek kapták jutal
mul a közösségtől, a köztulajdont képező földekről , 

de kihangsúlyozták, hogy pityókarátát csak azok 
kaphatnak, akik a közhelyeket saját foglalással nem 
károsították meg. A közjavak magántulajdonba 
kerülése elleni harc eszközeként használta a falu
közösség mindazoknak a megjutalmazását, bi
zonyos nagyságú, burgonya termesztésére alkalmas 
fö lddel. akik a falu vagyonát tiszteletben tartották. 

Zágonban is. mint általában a széke lyföl 
di földközösségekre, jellemző a falu birtokos nem
esei , határőr katonái , jobbágyai együttes tulajdo
na a legelő, az erdőbirtok leg.:liíivel és kaszáló 
területe ivel egyetemben.33 A falukü1.iisséget talán 
semmi sem érintette érzékenyebben mint a saját 
területeinek állandó és fokozatos sorvadása. Ezért 
a ko mmunitás ádáz küzdelmet vív tagjainak kap
zsi. a közösség rovására terjeszkedő törekvései el
len. de rendkívü li erőfeszítései ellenére sem képes 
meggáto lni az amúgy is fogyatkozóban l évő közös 
tulajdon további apadását. A kapitalista többlet
termelés. a piacra irányuló terményfölö sleg meg
kívánta a gazdálkodásra alkalm as területek sza
po rít ását. Ez leh et a magyarázata a jelenség 
ál talánossá válásának a 19. század köze pétől 
kezdődően. 

A fa lu közhangulatát semmi sem befolyá
solta oly mértékben, mint az a huza vona, ami a 
kisajátított közföldek körül alakult ki . A kérdés
ben minden gazdaság, minden család érdekelt, mert 
a l ege l ő, kaszáló, erdő használata nélkül megél
hetésük egy ik alapvető bázisát vesztették volna e l. 
Az ez irány ban hozott törvényrendbéli intéz
kedéseknek és határozatoknak sem vo lt foganatja , 
de a bírók sem léptek fel kellő eré llye l a fogla
lókkal szemben. A foglalások pedig naponta sza
porodtak: ··ez ingerültségek öregbednek. már 
vérengzések is vo ltak, szóval a haladék veszedel
met szül". olvasható 1852-ben. 

A közföldek védelmének fonto s része volt 
a területek pontos körülhatárolása. 1850-ben biz
tosokat neveztek ki a közhelyek határainak „ki
halmozására··. A védekezés egy másik formáj a a 
bírságol ás vo lt. A fa luban fog lalókat 12 forintta l 
büntették. mindaddig, amíg az e lfoglalt hely ről 
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kertjeiket '"el nem távolították . Ide soro lható az 
intézkedés is, amely értelmében a foglalással 
rendelkezőket burgonyás területtel jutalmaz.e_ 
Ugyanakkor megkezdődött Zágon határán 
felmérése és telekkönyvezése, külön vál as 
ezáltal a magán- és közös tulajdont. Szitabo 
Zágon falu majorsági közkaszáló helyeit foglal 
el és építették be az odavalósi lakosok. 15 
haladékot kaptak épületeik lebontására. a teriil!:: 
szabaddá tételére. A felsorolt intézkedések ellen ·. 
nem hal adt megnyugtató módon a közh el y 
visszaszármaztatása. A faluközösség segítségén 
Sepsiszentgyörgyön széke l ő Kerületi Bizottsághaz 
folyamodott . Ennek parancsnoka Kováts lst · 
kapitány 1852. május 22.-én Zágonba utazott, ah 
teljes falugyűlés e l őtt vizsgálta ki az erre vonatkozó 
sérelmeket, és a kialakult helyzet rendezésére 
utas ítást is bocsátott ki , mely szerint az 1836-ban 
történt el ső felmérés adatai alapján minden sze
mélyt az elfog lalt birtok nagysága és milyensége 
szerint kellett megtaxálni; az 1836- 1848 közötti 
időszak fog lalásait hasonló módon bérfizetés el
lenében lehetett megtartani; viszont minden 1848 
utáni adomány vagy fogla lás azonnali hatállyal 
érvényét vesztette. Az erőszakos fog lalók. ha 24 
óra alatt kerítéseiket le nem szedték és fel nem sza
badították, az elfoglalt területre karhatalmat ren
deltek, ki az illetők saját költségén. 

A több mint 40.000 holddal rendelkező 
zágoni határt legnagyobb részben erdőségek borí
tották. Ezen mélyen feln yúltak a környező he
gyekbe. Egyaránt bővében volt itt lombhullató- és 
fenyveserdő. Az erdőalji falunak szűk volt a 
szántóhatára, így az erdő nemcsak a mindennapi 
faszükség letet biztosította. hanem az é let le
hetőségek terének a kibővítését is szo lgálta, és 
ugyanakkor a közjövedelmek szaporításának fon
tos forrásává vált. 3

" A 19. század második felében 
pedig megkezdődik a piaci kereslethez igazodó áru
termelés szintjén az erdőségek kapitalista kiter
melése. Gyorsan szaporodtak a fűrészmalmok , a 
falu határában üveghuta létesü lt, és fől eg ennek 
köszönhetően a hamuzsír főzése is ipari méreteket 
öltött. 

A zs indely. léc. deszka, faedény. kerék. kád 
és cseber népiparszerü előállítása a szűkö s 

jövedelem kiegészítését szolgálták, mert am int azt 



_ niak í~ják: "a lakosok birtokhelyzetüknél 
nem lévén képesek a föld terméséből élei
t és ruházatukat kikeresni, majd mindnyá
az erdőnek különböző fanemei eladásával 

ni kénytelenek. " Széleskörű kereskedést 
ak faáruikkal , elsősorban Brassó piacán, 

- - és edényfával, deszkával és zsindellyel.35 

- ·ges erdőállomány nemcsak a benne élők 
nyújtott életlehetőséget, de a közösség 

· vő anyagi gondjain is segített, a szakszerű 
- ·iélés pedig a legelőterületek nagyságát sza
·10tta. Bizonyos erdőrészeket meghatározott 

bérbe adtak: az üveghuta tulajdonosa, majd 
-bb bérlője évenként újította meg faigényletét: 
ta számára készített hamuzsír is egyre inkább 

_ asztotta az erdők fáit. A zsindelykészítés is 
ghaladta a gazdaságok szükségleteit, és előtérbe . 

- lt az eladásra irányuló termelés. 184 7-ben 
a Károly Sárkány nevű kaszálóján üvegcsűr 

_ í1ésébe kezdett. 1848-ban az üveghuta már 
- ·ödött. Az üvegcsűr létesítése: a fakitermelés, 

vágás és fuvarozás több zágoni embernek 
u n kalehetőséget biztosított. A létesítmény 

uetése nemsokára Filta József bérlő kezébe kerül. 
...\ · edvezőtlen piaci körülmények, a vámháború 

omániával azonban hamar, már 1886-ban csődbe 
atta a vállalkozást. 

Nép ipari szinten az építkezésekhez való fa, 
zka, léc, zsindely készítése igen elte~jedt foglal

ozás volt Zágonban, de jelentőségben ezek fölé 
emelkedett a hamuzsír főzése . Az üveghutához 

panyagként használt hamuzsírt a lakosság széles 
örben készítette. 1850-ben Filta Józsefnek, a huta 
' rlőjének a falu Baszkán túl lévő erdőségeiben -
is és Nagy Bota, Jóví z, Szurduk, Hidegkút, 

Hosszúhavas - olyan kikötéssel engedélyezték a 
bamuzsírfözést, hogy minden mázsa után a főzőnek 
10 forintot, a falunak 1 forintot tartozik fizetni. A 
hamuzsír főzés ellenőrzésével az üvegcsűri 
favágást és behordás! felügyelő személyek voltak 
megbízva. A hamuzsír előállítása mellett igen el
te~jedt népi faipari mesterség volt a zsindely
készítés. Ennek a terméknek a nyersanyagát a 
fenyőfa nyújtotta, és a zabratói Kis és Nagy Bota, 
valamint a Szurduk fenyves erdőket választották 
ki erre a célra. 184 7-ben olyan határozat született, 
hogy zsindelyt csak helyi lakos, és csak saját épít-

mények befedésére készíthet. Szükség volt a kor
látozó, szabályozó intézkedésekre, mert amint 184 7 
áprilisában írják: "mivel a közelebbi években a 
szelíd felügyelet miatt az erdőkbe lévő zsendely 
csinálás felettébb nagy lábra kapott, mely fenyves 
erdeinknek .végső pusztulásával fenyeget, nemes 
közönségünk szívére vette és célul tűzte ki 
magának, hogy a veszélytől és végpusztulástól 
fenyves erdeit megmentse, mi okból az erdőbeli 
zsendely csinálásért minden kivétel nélkül három 
magyar ezüst forint büntetés terhe alatt megtiltja 
újból a mai naptól kezdve az egész esztendeig". 

Az erdők nagyméretű pusztulásának és 
fogyatkozásának a meggátolására 1853-ban 
aprólékos tervezetet dolgoztak ki és egyúttal pon
tosan körülhatárolták a lakosság erdőkiélési 
feltételeit és fabeli részesedését is. A szabályzat 
első és legfontosabb pontja lehetővé tette minden 
zágoni gazda számá,ra az ingyenes tűzifa, eszköz, 
épület- és edényfa"~kségleteinek a kielégítését. 
A külbirtokosok is hasonló módon élvezték az er
dő~ faállományát, hacsak belső telkük után az 
erkölcsi jogot zselléreiknek haszonbérbe nem 
adták. Ide nem sorolandók az erdős helyeken , 
majorsági kaszálókon, vagy foglalásokon megte
lepedett ron:iánok, akik taxa fizetés mellett csak a 
közösség által kijelölt erdőt használhatták. A házi 
használaton felüli tűzifa, épület, edényfa, zsindely, 
deszka, kerékfa, tengely fa, sas, kád és cseber eladá
sa esetén a közpénztárba bizonyos mennyiségű 
pénzt kellett lefizetni . Például egy öl tűzifa után 
50 ezüst krajcárt, 1 darab kádért 3 krajcárt, 1 OOO 
zsindely után egy forintot. Azok a zágoni lakosok 
és birtokosok, akik gazdaságukkal el lévén foglal
va és emiatt a különös faféleségeket falus feleiktől 
vásárolták meg, bizonyos előnyöket élveztek az 
idegenekkel szemben, minthogy számukra is biz
tosítva volt a szabad erdőhasználat, ezért a vétel
nél az eladó mentesítve volt a taxa fizetésétől, a 
vevő pedig annyival olcsóbban jutott a kívánt 
fához. Teljesen megtiltották a nyesett, léc, karó 
eladását mondván, hogy ezáltal "szer felett pusz
tul az erdő". A büntetés pedig egyszerre többféle 
is volt: elkobzás, kárköltség és erdőpásztori fárad
ság megtérítése. A legnagyobb pusztítást azonban 
a hamuzsírfőzés és a kalányosok okozták. Ezért a 
kalányos edényeknek eladásra szánt készítését 



megtiltották. Mesterségük űzésére a zágoni lako
sok házi szükségletére haza hozott edény fáját 
megvásárolhatták, és ebből dolgozhattak. A ha
muzsír főzését, mint nagy mennyiségű faanyag 
fogyasztót, szintén betiltották. Az eladott fa kivitele 
a faluból egyetlen útvonalon történhetett, a Hosszú 
tized utcán át a Tanorok kapun keresztül, ellenkező 
esetben a fát elkobozták. 

Az erdőségek igazi fogyasztói azonban 
nem annyira a fát nyersanyagként használó, házi 
ipart folytató földművesek voltak, mint inkább a 
kisipar szintjén túlnőtt , manufakturális termelésen 
alapuló üveghuta, másrészt az annak működését 
szolgáló jelentős mennyiségű hamuzsí r előál
lításához megkívánt famennyiség elhasználása, és 
főként az erdőségek bérbe vételével azok üzem
szerű kitermelése és fürészáruként történő fel
dolgozása . . Így a múlt század 80-as éveinek a 
végével a Zágon határában 2600 katasztrális hold 
erdőt bérlő Schmidt-Ungar-Orosz cég a vágástól 
a gőzfürészig úsztató csatornát fog létesíteni, de 
már saját vasutat nem épít, hanem a kovásznai 
vasútállomásig az Erdélyi Erdőipari Részvénytár
saságtól bérszállítást vesz igénybe. A 20. század 
első éveiben pedig a nagyváradi illetőségű Diósi 
Ignác és fia Lajos nevű cég épít ki nagykapacitású 
fűrésztelepet Zágon határában , amely villany
világításra és éjszakai üzemelésre is be van ren
dezkedve. A vállalkozók 1905-ben azt is elhatároz
zák, hogy a szállítás korszerűbbé tétele érdekében 
az erdőkitermeléstől Zágon községen át a három
széki vasút barátosi állomásáig teher- és személy
szállításra alkalmas 17 km hosszúságú keskeny 
vágányú vasutat építenek, 1906-ra e l is készül a 
nagyszabású munkálat, és február 21.-én üzembe 
is helyezik. 35 

A gazdaság, a ház szükségeire a munkaesz
közöket, a ruházati cikkek jó részét mindenki maga 
készítette. Bizonyos kézműves munkákat azonban 
ősidőktől fogva mesteremberek végeztek. A kom
mu nitásnak volt kovácsa, molnára, mészárosa, 

márosa, stb. ir. A mészárszéket, a kocsmát és a 
oL mint a közösség tulajdonát időszakonként, 

~·l:>t"'n egy évre terjedően , árverés útján a töb
·_ áönek adták bérbe. 

Zágonnak régi időktől fogva hétfő napi heti 
· · a vo lt kiváltsága, amelyet 1895-ben 

kibővítettek baromvásár tartásának engedélyezésé
vel. Nagyborosnyó és Kovászna, a két gazdasági
lag fejlett település érdekeivel azonban ellentét
ben állt a zágoni állatvásárok állandósítása. 
Felfolyamodásukra az alispán időlegesen meg is 
szüntette a már elnyert jogot. Azonban az a tény, 
hogy Zágon a környék legnagyobb állattartó 
helysége volt, végül is döntő módon befolyásolta 
a felsőbbség határozatát, mi által Zágon vissza
kapta a heti barom vásár tartására már előbb kivívott 
szabadságát. 

Meg kell még említenünk, hogy Zágon a 
nagy hagyományokkal rendelkező kultúrközpon
tok közé tartozott. Iskolája a vidék legjobbjai közé 
sorolható, óvodát akkor tartott fenn, amikor ez 
máshol teljesen ismeretlen volt, kórusa pedig orszá
gos hírnévre tett szert. De ez már külön dolgozat 
témáját képezheti. 
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Comunitate sate~sca in Zagon 
la mijlocul sec. X: X. 

(Rezumat) 

Autorul trateazá viata comu 'tálii din Za
la mijlocul secolului al XIX-lea, in . ecial sub 

te le ei economice. La inceput sunt e~

problemele sociale de aici , existen\a celor trei 
· sociale (nobili , tárani liberi, graniceri , iobagi) 

latiile dintre acestea. Sunt cuprinse evenimen
de dupá Revolutia din 1848-49, respectiv pro
a iobágiei ~i improprielárirea \áranilor. ln con-

ua re sunt descrise organele locale de 
administrare ~i atribu\iile lor, traditia acestora 

- d specificá pentru Secuime in general. Ultima 
ea mai mare parte a lucrárii se ocupá de via\a 
nomicá a comunei, de principalele preocupári 

~ oamenilor de aici. Cea mai importantá ocupatie 
cre~terea vitelor. Din cauza hotarului foarte 
e al co munei , cel mai mult s-a dezvoltat 
~terea an imalelor. Agricultura, datorita te

n:nur ilor restranse utilizabile pentru aceastá in
letn icire, era mai pu\in importantá. Datoritá 

xisren\e i unor intinse teritorii impádurite, o 
upa\ie ráspanditá a constituit-o exploatarea pá
ri lor. S-au ocupat de confec\ionarea cherestelei , 

; ndrilei , clorurei de potas iu, etc. Tot prin boga\ia 

in lemn se explicá ~i infiin\area in 184 7 a unei 
glájerii de sticlá in hotarul numit Barcani. La 
sfür~itul secolului trecut a inceput ~i exploatarea 
capitalistá a pádurilor comunei Zagon. 

The Village Community in 
Zagon (CovasnaCounty) 
around the Mid dle of the 
19'h Century 
(Abstract) 

The author deals with the lifeofthe Zagon 
community around the middle ofthe l 9'h century, 
especially having in view its economic aspects. 
First presents the social problems of the place -
referring to the three social layers (nobles-free 
peasants, frontier guards, serfs) and the relation
ships among them. He presents the events after 
the revolution of 1848-1849. Thereafter the local
political-administrative authorities and their attri
butions and the economic problems are described. 
The most important occupation was animal breed
ing - and it was also most developed . Agriculture 
was less important due to the lack ofterritories for 
this purpose. Because of vast lands covered by 
woods, a very common occupation was that of 
wood-cutting. People were also involved in pro
ducing timber, chapboard. potassium chloride. 
Also due to the abundance ofwood, in 184 7 a g lass 
processing unit was founded in the area of Bar
cani. At the end of the last century some specia
lised companies started the capitalist exploitation 
of woods in the village of Zagon. 
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EGYED Ákos 

A székelyek az 1848-1849-es 
forradalomban és 
szabadságharcban 

Az 1848-1849-es forradalom és szabad
a székely történelemnek éppoly meghatáro

jezete, mint az a magyar történelemnek. A 
alommal véget ért a székely rendi társada

több évszázados korszaka, s kialakultak a 
ári társadalom fejlődésének a lehetőségei és 
tei. Ugyanakkor 1848-1849-ben a székelység 
épp kijelölte a helyét az egyetemes magyar 
etben. Röviden: 1848-cal véget ér a közép

- székely nemzet története, a natio siculica, 
·nthogy megszűnt az erdélyi három nemzet 
dszere is, amelyen Erdély alkotmánya több 
~don át alapult. A modell, példa, amelyhez 

' kely fej lödés Erdélybe ágyazottan több-keve
b sikerrel ezentúl igazodni próbál, nem más, 

- t a nyugateurópai civilizáció, a polgári világ. 
Ez a világ már régen nem ismeretlen az erdélyi 

arság és székelység számára. Széchenyi köny
i és eszméi már a harmincas években elterjedtek 

- rében s Bölöni Farkas Sándor is felfedezte az 
ész ~agyar értelmiség számára az amerikai 
mokráciát. 

A múlt meghaladásának szükségességét jól 
· a a liberális magyar nemesi-értelmiségi elit, 

Erdélyben is és a székelységben is. Éppen ezért 
abozás nélkül bekapcsolódott az európai forrada
m hullámába, amely 1848. márciusában Párizs 

elöl Bécsen és Pesten keresztül Erdélybe is elju-

Hogyan viszonyult a magyar forradalom 
társadalmi és nemzeti programjához a székelység, 

• Elhangzott az Ady Endre Akadémián Debrecenben. 

milyen sajátos kérdések vártak megoldásra saját 
kebelében, mit várt az erdélyi és az egyetemes 
magyarság a székelyektől 1848-ban? Hogyan tu
dott - egyáltalán eleget tudott-e tenni ezeknek az 
elvárásoknak a székelymagyarság? Ezekre és szá
mos más kérdésre kell keresnünk a választ az 1848-
49-es évek históriáját kutatva. 

Először azonban nézzük meg, hogy mi
lyen volt a Székelyföld, a székely társadalom 
helyzete 1848 előtt, hogy aztán számba vehessük 
a forradalmi években bekövetkezett változásokat. 

Mint közismert, a Keleti-Kárpátok erdé
lyi előterében, a Maros, a Nagy- és Kisküküllő, 

valamint az Olt folyó felső és középső terein elhe
lyezkedő Székelyföld négy székre oszlott, ezek 
Háromszék , Csíkszék, Udvarhelyszék és 
Marosszék. A Székelyföldhöz tartozott a távolab
bi kis Aranyosszék is. A székelymagyarság össz
létszáma, az 1840-as évek végén mintegy 400 ezer 
fónyi volt. A székely társadalom századokra vissza
menően földművelő-állattenyésztő társadalom, 
amelynek adekvát településformája a falu volt. A 
székelységnek több mint 90 százaléka az említett 
székek 435 falujában élt. A városok fejlődése 
messze elmaradt a szász városokhoz viszonyítva, 
de mégis jelentős céhipari és művelődési központ 
Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Sepsiszent
györgy, céhes ipara által Kézdivásárhely is. Erről 
a földművelő székely társadalomról mégis nehezen 
volna elmondható, hogy tipikus földművelő tár
sadalom volt. A feudalizmus korában ugyanis a 
tipikus földművelő társadalmakat alapvetően a job
bágyrendszer határozta meg, mint Erdélyben a 
román társadalmat, vagy a magyarországi magyar 
társadalmat. A Székelyföldön viszont a jobbágy
rendszer, bár elterjedt volt, nem lehetett meghatáro
zója a társadalom jellegének, mert a székelységnek 
valamivel több mint a felét különböző szabad tár
sadalmi kategóriák tették ki. A szabad székelység: 
szabad földművelők, határőri rendűek, kisnemesek, 
városi polgárok, kívül maradtak a feudális füg
gőségek formáin, számukra 1848-ban a társadal
mi szabadság kérdése másként tevődött fel, mint 
a politikai jogok nélküli, földesúri hatalom alatt 
élő jobbágyság és zsellérség számára. A jobbágy
ság mindenekelőtt társadalmi szabadságot akart, 
minden más kérdéshez való viszonyulását a fe l-



szabadulása határozta meg. A határőri rendszerben 
élő csíkszéki és háromszéki székely szabadok at
tól a Habsburg-hatalom által 1764-ben rájuk 
kényszerített tehertől (fegyverviselés) szerettek 
vo\na meg,sz.a'oadu\n\, ame\yne\<.. \örténe\ét amadé
falvi vérfürdő emléke kísérte, és amely számára az 
idegen elnyomást (idegen tisztek, német vezényleti 
nyelv) is jelentette. A határövezeten kívül maradt 
Maros- és Udvarhelyszék, nagyrészt Aranyosszék 
szabad földművelői , a korábbi lovas- és gyalog
rendű székely családok leszármazottai, a közös 
teherviselés polgári programjáért lelkesedtek, mert 
a székely rendiségben túlszaporodott fő- , közép
és kisnemesi családok privilégiuma, a teher
mentesség a nem kiváltságos, szabadparaszti rend 
(és a jobbágyság) túlzott adóztatását, megterhelését 
vonta maga után. S mit akart a székely vezetőréteg: 
a fő- és középnemesség, a hivatali értelmiség? 

A reformkori nemzeti mozgalom a vezető 
székely társadalmi kategóriát megosztotta. A 
nemzeti liberális mozgalom fő- és középnemesi 
vezetői id. Bethlen János ( 1792-1851 ), if. Bethlen 
János (1811-1879), Pálffy János (1804-1892), 
mindnyájan Udvarhelyszékből, Berzenczey Lász
ló ( 1820-1884) Marosszékből , Balási József ('1-
1855), Mikó Mihály (1817-1881) Csíkból, Három
szék bői Szenkereszti Zsigmond, valamint a 
szabadfoglalkozású liberális értelmiség: ügyvédek, 
papok, kollégiumi tanárok. mint Berde Mózes 
( 1821-1893 ), Fábián Dániel, már korábban bekap
csolódtak az .erdélyi magyar nemzeti mozgalom
ba. A polgári átalakulást a székely-magyar nemzeti 
mozgalom is a Magyarországgal való egyesülés 
által vélte biztosíthatónak. Nem véletlen Széchenyi 
befogadása, Kossuth egyre nagyobb népszerűsége, 
s Wesselényi Miklós politikájának támogatása a 
székely vezetőréteg által. Bár ez a mozgalom ter
jedt, a konzervatívok befolyása erős volt még. 
Különösen Apor Lázár báró ( 1784-1868), a későb
bi erdélyi kancellárhelyettes, Apor Károly nagybir
tokos, P. Horváth Albert (1800-1874) háromszéki, 
Matskási Lajos udvarhelyszéki, Tholdalagi Ferenc 
(1803-1864) marosszéki, valamint Dindár Antal 
aranyosszéki főkirálybíró, mindnyájan a Jósika 
Samu ( 1805-1860) és öccse Jósika Lajos ( 1807-
1891) által vezetett erdélyi konzervatív párt tá
mogatói , teljesítették meg a székelységben a 

nemzeti liberális mozgalommal szembeszegülő 
konzervatív társadalmi erőt. A konzerv~tivizmus 
katonai támasza volt Erdélyben a Nagyszebenben 
székelő császári föhad\)arancsnoksá'E,, Puchner 
\ \ 199- \ '&52) fövezérre\ az. é\én. A konzervatívok 
számítottak a két román határőrezred mellett a csí -
és a háromszéki gyalogezredek, valamint a székely 
huszárezred tiszti karára is. A Gubernium, amely
nek elnöke a tudós Teleki József ( 1700-1855) 
főkormányzó, szintén a konzervatív Erdély meg
őrzésének t:':szköze, de nem idegen mégsem az 
alkotmányos reform gondolatától, sem a magyar 
nemzeti gondolattól. Aminthogy a Nagyszebenben 
székelő, s 1848-ban Mikó Imre ( 1805-1876) 
vezetése alatt Erdélyi Kincstár tisztviselői kara is 
ingadozik a kor két nagy irányzata: .a konzervatív, 
illetőleg a nemzeti liberális mozgalom között. 

2. 

Az 1848 előtti békés évtizedekben a li
berális reformmozgalmat az erdélyi országgyűlésen 
háttérbe szorították a Bécs támogatását élvező 
konzervatívok. Akik még hosszú konszolidációt 
reméltek, mint a bécsi udvar és Metternich kan
cellár. De ehelyett "vihart arattak, mert szelet vetet
tek'', akkor, amikor az alkotmányos, békés re
formok útján még sok mindent - talán mindent -
megoldhattak volna. Egy bizonyos: 1848-49-ben 
kevesebb vér folyt volna Erdélyben, ha Wesselényi
ék_et el nem nyomja Bécs és az erdélyi konzervatív 
csoportosulás. 

. A "vihar" 1848 márciusával érkezett Er
délybe. De a vihar szó voltaképpen nem is illik 
Erdély márciusi forradalmára, hiszen békés, alkot
mányos formákban kezdődött , s ha mégsem 
helyteleníthető a használata, az azzal áll összefüg
gésben, hogy a békés formákat hamarosan erős 
társadalmi és nemzeti konfrontációk váltják fel , 
hogy 1848 őszén Európa legvéresebb 
polgárháborúja dúlja fel a történeti Erdély kies tá
jait, nemrég még pitriarkálisnak tűnő falvait, vá
rosait. 

De térjünk vissza a Népek Tavaszának 
nevezett márciushoz. 

A bécsi és pesti forradalom híre 1848. 
március 20.-án egyszerre érkezett meg Kolozsvár-



Eldélyi Nagyfejedelemség fővárosába, ebbe 
_ részt magyarok által lakott nagy múltú város

i az erdélyi magyarság vezető rétegének 
~~lbb része tartózkodott. Ez megkönnyítette a 

-ket; azonnal összeült a liberális ellenzék 
·ozn i a teendők felett. Miután az ellenzék 
len János yezetésével már összeállította az 

_ i magyar 'nemzeti mozgalom programját, 
ent a gyűlésen Jósika Lajos, s az erdélyi 

atívok nevében egyetértését nyilvánította 
mai, amelyről 23.-án közös nyilatkoza

tai< ki. Ezt nevezték kolozsvári programnak, 
· a következőket tartalmazta: hívják össze 

·1 hamarabb . Erdély országgyűlését, hogy 
ényt hozzon a közteherviselésről, a törvények 

- ,; polgári egyenlőségről, a jobbágyfelsza
í ásról és a székely nemzet sérelmeinek or
ásáról. És mindenekelőtt mondja ki Erdély 

··~át Magyarországgal. Tehát a program: unió 
· adalmi reform. Ez volt az első erdélyi re
csomag, amely a március 15.-i 12 ponttal és a 
onyban elfogadott törvényekkel együtt végig 

erdélyi események központjában áll : a magyar 
~székely törvényhatóságok és a magyar és széke
- -magyar társadalom gyorsan elfogadta, ereje vég-
- - megfeszítésével harcolt életbe léptetéséért, míg 

román- és szász társadalom többsége, kezdeti 
= etértés után szembefordult a kolozsvári magyar 

grammal. Többséget mondunk, mert az erdélyi 
mánság közt mindig voltak s nem jelentéktelen 

számban olyanok, akik bár feltételeiket hangoz-
tták, főként a román nemzeti jogok biztosítását 

il letően, kitartottak a magyar forradalom mellett. 
A székelység 1848 tavaszán a székek és a 

városok közgyűlésein megvitatta és elfogadta a már 
mlített kolozsvári programot. A hatósági 

fó rumokon a konzervatívok mindenütt háttérbe 
szorultak és a kezdeményezést határozottan átvette 
a korábbi liberális ellenzék, amely sietett maga 
mögé felsorakoztatni a székelység tömegeit. A leg
konzervatívabb két fő királybíró: Matskási Lajos 
Udvarhelyszéken és Dindár Antal Aranyosszéken 
kénytelen megválni tisztségétől, helyükbe közis
mert reformpártiak lépnek, ifj . Bethlen János az 
előbbiben, illetőleg Zeyk József ( 1806-1852) az 
utóbbiban. Az európai forradalom híre, a nagy
hatalmú Metternich bukása, a pesti forradalom 

győzelme, a felelős magyar mini sztere lnö · 
Batthyány Lajos kinevezése nagy lelkesedést • -
tolt ki a közvéleményben. A korábban csendes 
székely városok utcáit tüntetők lepik el, igazi tár
sadalmi fórumokká változtatva a főtereket. 

Marosvásárhely kezdte, ahol az ott gya· 
kornokoskodó jogászifjúság márciu s 22 .-én 
gyűlésen mondja ki Horváth János ellenzé ·i 
képviselő védnöksége mellett, hogy magáé á tesri 
a pesti ifjúság 12 pontját. Csatlakoznak a magyar 
joggyakornokokhoz románok és szászok is, köz
tük a később nevezetes A vram lancu ( 1824- 18 2), 
Papiu Ilarian (1828- 1878) és mások, akik a job
bágyfelszabadítást első teendőnek nyilvánították. 
Ekkor még az ott tartózkodó szász ifjak sem utasí
tották el a pesti 12 pontot, így az uniót sem. 25.-én 
a városban tüntettek, este fáklyásmenet vol t, for
radalmi dalokat énekeltek. Április elsején Székely
udvarhely főterét is nagy néptömeg lepte el. A 
szónok a megbukott Metternich rendszerét, mint 
"a nép zsírját szívó, az erkölcsöket megmérgezó. 
a hatalmat csak egy néhánynak kezében összpon
tosító" rendszert bírálta. Pálffy János, a székely 
ellenzék kiemelkedő vezéralakja a népgyűlésen 
kijelentette: boldog, mert ezután nem fog herekém 
élni az ország javaiból, hanem annak terheit hor
dozva, jövőjét a köznéppel együtt munkálja. d
varhelyszék nemesi rendje 1848. március 30.-án 
elhatározta, hogy lemond nemesi címeirő l , s a köz
terhekből részesedni kíván. Csíkban április L
én, ugyancsak nagygyűlés keretében, új erő lépen 
fel: a határőrkatonaság képviselői követel ik a 8 
éve tartó terhes határőri intézmény megszüntetését.. 
Mikó Mihály (1817-1881) helyettes föki rál bíró 
egyetértett, de a váltakozások csendes bevárására 
kérte a népet. Háromszéken a székely társadalmi 
rendek közötti nézeteltérések belső forrongás 1 -
hetőségét vetítették előre, ezért itt a feszül tségek 
csökkentése volt napirenden, hogy korszerű re
formok megvalósítását el lehessen kezdeni. Így is 
történt. Háromszék közgyűlésén, ápril is 1 1- 12.--én 
minden társadalmi rend képviseltette magát. b
ban nem volt véleménykülönbség, hogy a pesti 1 
pontot s a kolozsvári programot Háromszé el
fogadja, ebben a kérdésben egyöntetű igen volt 
közgyűlés állás~ glalása, de a hogyan kérdésben 
jelentős véleménykülönbség mutatkozott. A 



mérsékelt szabadelvű nemesség Szentiványi György 
képviselővel az élen itt is az alkotmányos formák 
betartására hívta fel a népet, de a határőrkatonai 
képviselők közbevágtak: "Megcsalatunk, mint 
valánk csalva 84 év óta''. A közgyűlés vezetői 
érvekkel csendesítették le a katonai rendek 
képviselőit, hogy végül a közgyűlés elfogadja azt 
a programot, amely 1848 tavaszán a legfrappánsab
ban fejezte ki az egész székelység akaratát. Az el
fogadott program a következő pontokat tartalmaz
ta: az unió megvalósítása; a közterhekben a hon 
minden fia részesedik; egyenlő polgári és vallási 
szabadság jár mindenkinek; az úrbéri viszonyok 
kárpótlás mellett teljesen megszüntetendők; a 
székelyföldi határőrkatonai rendszer megszűnik és 
helyette nemzetőrséget szerveznek. Vitán felül: a 
feudalizmus és rendiség, valamint az abszolutista 
kormányzati rendszerek végét jelentette ez a prog
ram, amely egyben megalapozta a székely társada
lom polgári átalakulását. 

3. 

A forradalmak természetrajzához tartozik, 
hogy kitörésük idején nagy a lelkesedés, sok ro
mantikus elképzelés születik, mert minden meg
valósíthatónak tűnik . De a szónoklatok, fáklyás 
menetek, közös ebédek ideje gyorsan lejár, aztán 
a szürkébb hétköznapok gyakorlati tevékenységére 
tevődik a hangsúly. Ekkor jönnek a komplikációk, 
amikor rendszerint kiderül , hogy az érdekegyez
tetés reformkori jelszava milyen nehezen megold
ható feladat. S amikor, mint Erdélyben is, a nemzeti 
érdekek is összeütköznek, a társadalmi és nemzeti 
kérdések szálai összekuszálódnak, a gyors és bá
tor cselekvés a sikernek egyik fö feltételévé válik. 
Nos, úgy látjuk, hogy Erdélyben túlságosan el
húzódtak az előkészületek, teret engedve a forrada
lom ellenségeinek, hogy az első megrettenésük
ből felocsúdva, szervezkedni kezdjenek, rendezzék 
soraikat, majd szembeforduljanak a forradalom
mal. Igaz, hogy ami Erdélyben történt, az nem 
írható mind saját számlájára. 

Az átalakulás törvényes fórumának, az er
élyi országgyűlésnek az összehívását a liberális 

ar ellenzék, köztük a székelyek is már a már
- · napokban kérni és követelni kezdték, de Bécs 

e_llenállását csak nehezen és később sikerült legyőz
ni. S akkor is csak úgy, hogy Teleki József főkor

mányzó önhatalmúlag hirdetett országgyűlést, 

mely-nek megnyitását május 29.-re tűzte ki. EZI 
aztán az udvar is jóváhagyta. De a kéthónapo 
késés máris nehéz helyzetet teremtett; áprilisban 
és májusban tömegessé váltak ajobbágymozgal
mak, s a kamarillától kiinduló propagandának si
került elhitetnie a köznéppel , hogy a jobbágyi ter
heket nem a magyar forradalom, hanem a császár 
törli el. Annál inkább hatott ez a propaganda, mivel 
a május 15-17.-i balázsfalvi Román Nemzeti 
Gyűlés már feleskette a románságot a császár iránti 
hűségre, kijelentve, hogy még tárgyalni sem haj
landó az unióról mindaddig, amíg az erdélyi 
románságot nem nyilvánítják bevett, önálló 
nemzetté. 

Végül, ha késlekedve is, május 29.-én 
Kolozsváron megnyílt az utolsó erdélyi rend i 
országgyűlés. Ott voltak Erdély magyarságának 
ismert képviselői , akik a megelőző két évtizedben 
a reformmozgalmat vezették: Wesselényi Miklós 
(1796-1850), Kemény Dénes (1803-1849), id. 
Bethlen János, Szász Károly (1798-1853) és má
sok. Ez az országgyűlés hozta meg az átalakulás 
törvényeit; megszavazta az uniót, a törvény előtti 
egy'enlőséget, a jobbágyfelszabadítást, a szabad 
sajtót, törvényt hozott a választói jog kiterjesz
téséről. Ezek a törvények véget vetetettek a feu
dalizmusnak, a rendi kiváltságoknak, s megalapoz
ták Erdély polgári átalakulását. Megoldás nélkül 
maradt viszont Erdély egyik legsúlyosabb kérdése, 
a nemzetiségi kérdés, amely inkább birodalom
politikai problémává, az 1848-as forradalom gor
diuszi csomójává vált. 

Ezek ellenére a kolozsvári országgyűlés 
elvégezte a legalapvetőbb feladatát. A jelenlevő 
22 szász és.5 román képviselő is megszavazta a 
törvényeket, az uniót is, de - amint rövidesen 
kiderült - a román és a szász vezetőréteg nem értett 
egyet az unióval, s csak idő kérdése volt, hogy a 
kamarilla a maga oldalára állítsa mind a román, 
mind a szász nemzeti mozgalmat. 

A székelység képviselői: Berde Mózes, 
Mikó Mihály, ifj . Bethlen János, Pálffy János és 
mások azt is kérik, hogy a székely katonaság ügyét 
oldja meg elfogadható módon az országgyűlés. De 



na kérdésben csak elvi döntés született, mert 
események azt mutatták, hogy szükség van a 
·ely fegyveres erő megtartására. Tetézte a bajt, 

_ a székelyföldi jobbágyságnak csak töredéknyi 
·re terjedt ki ajobbágyfelszabadító törvény, 

· el az ún. székely örökségen - az ősi székely 
_ · birtokon - települt jobbágyot kivették az 
·riség fogalomköréből. Emiatt nagy elégedet
·g keletkezett a székelyföldi jobbágyság so-

A magyar közvélemény, sőt a politikai 
tök körében is élt valamiféle olyan elképzelés, 

_ a Székelyföldön minden rendben van, hogy 
nem osztják meg belső ellentétek a társadal

Emiatt nagyok voltak az elvárások is, főként 
székely katonai erő iránt. Következésképpen, 

·or nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország déli 
• it veszély fenyegeti, Batthyány miniszterei

-, a székelyeket is segítségül hívta a veszély efc 
'tására. Május 19.-én felhívással fordult hoz

·, hogy küldjenek kebelükből önkénteseket a 
ezendő magyar hadseregbe. A felhívást Gál 
or (1817-1866) miniszteri katonai tanácsadó, 

Székelyföld későbbi katonai főparancsnoka, va
int Klapka György (1820-1892) százados, 

--- bb Bem tábornok helyettese, vitte a Székely-
- re. Klapka részletes beszámolójából ismerjük 

- 1detés lefolyását. Jelentése szerint a székely 
ok közt mindenhol lelkesedést tapasztalt, de 

széki tisztségek visszafogottságot mutattak, és 
:-z.nem kis zavart keltett a közvéleményben. Arról 

lt szó, hogy a küldöttséggel egyidőben érkezett 
~a Gubernium átirata Kolozsvárról, gyanúsnak 

- e az említett küldöttek tevékenységét, mivel 
nem jelentették az erdélyi központi szervnél 

- detésük célját. 
Legeredményesebben Háromszéken 

- ödtek: itt három népgyűlést rendeztek, és egyi
en Dobay ezredes, a második gyalogezred 
arancsnoka kijelentette, hogy kész segítséget 
_ iij tani a magyar forradalom vezetésének, amikor 

felszólítást kap. A háromszéki jobbágyság már 
m:tlített elkeseredését úgy sikerült megszüntetni, 

gy Pünkösti Gergely ( 1822-1912) őrnagy, nyil-

vánvalóan nem csak saját véleményét fejezve ki, 
kihirdette, hogy Háromszéken ettől a naptól kezdve 
megszűnik a robot. Fokozatosan kialakult Három
széken az a belső társadalmi egység, amely aztán 
lehetővé tette az eredményes cselekvést. A nyár 
folyamán m"egkezdődött a katonai együttműködés 
is a székelység és a magyar kormány között: a 
háromszéki gyalogezred egy zászlóalja és egy 
huszárosztály júliusban csatlakozott a magyar had
erőhöz, s ugyanezt tette augusztusban a csíki ezred 
egyik zászlóalja is. Ezek az egységek részt vesznek 
a Jelacic elleni harcokban, és majdan Bem erdélyi 
hadjáratában kiváló helytállásukkal érdemlik ki a 
fővezér többszöri elismerését. De ez még messze 
van. 

Erdély viszonylagos csendes nyarát 1848 
őszén hatalmas polgárháború követte (története 
még megíratlan, irodalmi feldolgozása sincs, pedig 
Margaret Mitchel "Elfújta a szél" című regényéhez 
fogható témát kínál. Természetesen nem a csata
bárd kiásásáért, hanem a tanulságok levonása 
érdekében volna jó megírni ennek történetét). 
Valóban , elfújta a szél a tavaszi hónapok 
testvériség-illúzióját. 

A polgárháború kezdeteiről eltérő 

véleményeRet olvashat az érdeklődő a magyar, 
vagy román, illetőleg a szász történetíFásban, ame
lyek olykor nyíltan, máskor hallgatólagosan, de 
mindig a másik félre hárítják a nagy véráldozattal 
járó katasztrófának az ódiumát. (Szerencsés 
kivételnek tartjuk a háromkötetes Erdély 
történetének megfelelő részét, amelyet Miskolczy 
Ambrus írt.) Legjobb módszer, ha az ese
ménytörténethez fordul a kutató, és a kronológiai 
sorrendet lehetőleg szem előtt tartja. 

1848. szeptember 11.-ét írtak, amikor 
Jelacic főerői Bécs tudtával, engedelmével, sőt 
megbízatásával átkeltek a Dráván, hogy elnyomják 
a magyar forradalmat. Szeptember 14.-én a Bécs
ből visszathő Urban alezredes nyomban átveszi a 
2. román határőrezred parancsnokságát, lázadónak 
nyilvánítja a magyar kormányt, megtagad minden 
engedelmességet Erdély képviselőinek és megkez
di a román népfelkelés szervezését. Naszódon 
egymás után esketi fel Észak-Erdély falvait, köz
tük magyarokat is (amelyeket részben, vagy több
ségben erőszakkal hajtanak Naszódra), a császár 
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hűségére és a magyar kormány ellen. A Naszódra 
vonuló parasztok magukkal hurcolják számos falu 
földesurát, református papokat, tisztviselőket, bán
talmazzák őket, Naszódon pedig Urban ítélkezik 
felettük. Megmozdul az első román határőrezred 
is, ugyanígy cselekedve Balázsfalva körzetében. 
A Gubernium és Vay Miklós (1802-1894) tel
jhatalmú kormánybiztos hol egyezkedni próbálnak 
Urbannal, aki gőgösen és megalázóan elutasítja, 
hol erőszakhoz nyúlnak, mint korábban is, mint 
Aranyoslónán, szeptember 11.-én, amikor kato
naság nyomta el a magyar sorozóbizottság 
működése ellen felkelt román parasztmeg
mozdulást. Szeptember 16.-án a Szász Nemzeti 
Egyetem is megtagadja az engedelmességet a ma
gyar kormánynak. Szeptember 15-25. között egy 
újabb (a harmadik) balázsfalvi gyűlés 15 román 
légió, azaz 195 .000 felkelő felfegyverezését 
határozza el. S bár Puchner, a császári haderő 
főparancsnoka csak később hagyja jóvá ezt a tervet, 
gyakorlatilag máris megkezdődött a román nép
felkelés. A magyar nemesség s a hivatalnoki kar 
menekül a falvakból a magyar városokba. Számos 
kastélyt felégetnek, kifosztanak a felkelők . A ma
gyar városok szervezik a nemzetőrségeket, ame
lyek ki-kicsapnak a felkelő alakulatokra; október 
12-13 .-án a kolozsvári, illetőleg a marosvásárhelyi 
ideiglenes rögtönítélő bíróság kivégeztet négy 
román felkelőt, köztük Bátráneanu prefektust. Olaj 
volt a tűzre ... A felkelés általánossá válik, az erdélyi 
magyarság kétségbeesve fordul a székelységhez 
segítségért. Ilyen körülmények közt kerül sor az 
agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés megtartására. 

s. 

A székelyeket Berzenczey László kor
mánybi ztos, marosszéki középbirtokos nemes, 
országgyűlési képviselő hívta egybe . A Gu
bernium, amelynek elnöke ekkor gróf Mikó Imre 
volt, először ellenezte, majd maga is bekapcsoló
dott a székely nagygyűlés szervezésébe. Október 
16-18.-án mintegy 60.000 székely gyűlt össze az 
öt székely székből , a többség Udvarhelyszékből , 

Csík- és Háromszékből. Marosszékből kevesen, 
Arfiliyosszékből pedig éppenséggel csak küldöttség 
indulhatott útnak a már fennálló polgárháborús ál-

lapotok miatt, hiszen az utakat ellenőrző ro 
népfelkelő csapatok éberségének, többször elle 
lásának a leküzdésével juthattak el az udvarhe _ -
széki Agyagfalvára. Egyébként nem véletle -
gyülekeztek a székelyek a Nagyküküllő mel 
fekvő agyagfalvi réten. Itt ugyanis már több 
tartottak a történelem folyamán székely nernze1-
gyűlést, a legnevezetesebbet 1506-ban. 

1848 októberben Agyagfalván jelen vol 
a székely társadalom rétegeinek a képviselői : J 

nemesi rend, a városok, a falvak népe, s ott voll 2 

három székely határőrezred is. Utóbbin 
különösen [lagy a jelentősége: a határőrezred 
ugyanis még mindig az osztrák katonai föparan 
nokság, a General Commandó alá tartoztak, s Puch
ner főparancsnok határozottan megtiltotta, hogy 2 
székely ezredek Agyagfalvára menjenek. A széke~ 
főtisztek aggályoskodtak, mert szerették volna el
kerülni a nyílt szakítást a főparancsnoksággal , mé
gis a háromszéki ezred parancsnoka, Dobay Károl~ 

ezredes, valamint Sombori Sándor, a huszárezr 
parancsnoka engedett a közkívánatnak, és Agyag
falvára vezette az illető ezredeket. A csíki ezred 
főparancsnoka, Dorsner ezredes tulajdonképpen a 
császári főparancsnoksághoz húzott, de kénytelen 
volt engedelmeskedni a tömegnyomásnak, így a 
csíki ezred sem hiányzott Agyagfalváról. Agyag
falván gyülekeztek a nemzetőri csapatok is, ame
lyeknek választott tisztek álltak az élén. 

Az Agyagfalván összegyűlt székelyeknek 
sorsdöntő kérdésekben kellett állást foglalni: meg 
kellett határozni a székelység helyét a magyar for
radalom és a kibontakozóban levő ellenforrada
lom viszonyában, részvételét az erdélyi magyarság 
önvédelmi harcában, kifejezésre kellett juttatnia az 
erdélyi népek iránti szándékát. A nagygy űlés 
határozatai mind rövid távon, mind perspektiviku
san történelmi jelentőségűek voltak. A nagygyűlés 
elnökéül a Gubernium grófMkó Imrét nevezte ki , 
de a székelység ragaszkodott ahhoz, hogy szaba
don választott elnöke legyen - és maga választotta 
meg elnöknek ugyancsak gróf Mikó Imrét, aki nagy 
népszerűségnek és tekintélynek örvendett a székely
magyarság körében, bár túlzott óvatos politikájával 
az utóbbi időben sokan nem értettek egyet. Így 
Berzenczey László sem, a gyűlés összehívója, aki 
szintén székely nemes, akárcsak Mikó Imre, s akit 



· tehetsége s daliás alakja miatt székely 
thként is emlegettek a kortársak ; főleg mé
' rt nevezték így, mert Kossuth Lajosnak 

en híve volt. Öt a székely köznép valósággal 
ozta. A tanácskozást a kettőjük - Mikó és 

nczey - mögé csoportosulók küzdelmejelle-

Berzenczey eredetileg azzal hívta össze a 
............ ·r ~·et, hogy önálló székely kormányt válasszanak, 

ak határozatot az ősi székely szabadság
mikénti visszaszerzéséről, s hogy székely 

ai tábort szervezzenek. Mikóék más prog
t ajánlottak, nevezetesen a magyar kormány 

magyar király iránti hűség kinyilatkoztatását, 
és szándékuk kifejezését Erdély népe iránt, 
· ozat elfogadását védelmi ügyekben. Végül a 
irányzat összevetéséből kompromisszumos 

· ozatok születtek. A gyűlés hiteles jegyzőköny
- szerint a székelység kifejezésre jutatta, hogy 

_ arországon és az erdélyi részeken a kamaril
úködése odavezetett, hogy "az ország békés 
árait nemzetiség színe, ürügye alatt egymás 

en lázították, annyira, hogy az egymással szá
k folytán békében élt nemzetiségek, egymást 

=- veres erővel megtámadni részint készülnek, 
::szint már meg is támadták és nyílt háborút folytat-

··· . Így volt: Erdélyben a polgárháború gyakor
ilag már az agyagfalvi gyűlés előtt meg
dődött . 

A tanácskozás e l ső napj án a székelyek 
- ·gesküt tettek a magyar alkotmányra és a ki
. _cra, békére hívták fel a románokat és szászokat. 

zékely társadalom belső ellentéteinek me
- ldására hozott határozat kimondotta: Jogban és 

elezettségben a Székelyföldnek minden lakója 
·enlő ; a székely határőri rendszer megszűnik, a 

egszervezendő haderő a császári katonai 
arancsnokságtól elszakad s csak a magyar mi

ériumnak engedelmeskedik. Ezek a határoza
kijelölték a székelység helyét a magyar nemzet
: a teljes jogegyenlőség kimondásával a magyar 

lgári forradalom alapelvét kiterjesztették a szé
elységre, feloszlatták a székely rendi natiót, 
emzetet , ezzel a székelyek egyenként, pol

- • kként integrálódtak a magyar nemzetbe, amely
a középkor óta mint külön státussal bíró ma

_ ·ar etnikum, rendi nemzet tartoztak. 

Miközben a tanácskozás folyt , folyama
tosan jöttek a polgárháborús hírek, hogy magyar 
családokat hurcolnak Balázsfalvára és Naszódra, 
hogy Urban Marosvásárhely ellen készül a közeli 
Szászrégenből, amelyet már korábban megszállva 
tartott. Ezért Berzenczey és pártja a székely ka
tonai tábor megalakulását elfogadtatta a nagy
gyűléssel, s megfelelő előkészület nélkül a négy 
dandárra osztott, mintegy 30.000 fős székely ka
tonai erő kiindult a megtámadott erdélyi magyarság 
védelmére , és a Székelyföldet bekerítéssel 
fenyegető császári erők visszaszorítására. Kezdeti 
sikerek után azonban a nagyrészt újoncokból s 
kiképzetlen népből álló felkelő csapatok fegyelme 
megbomlott, s a már bomladozó székely haderő 
Marosvásárhelynél Gedeon tábornoktól súlyos 
vereséget szenvedett. Ehhez a fegyelem megbom
lásán kívül hozzájárult az, hogy a széke lység 
egyetlen ágyúval sem volt felszerelve, hogy a ka
tonatisztek nagy része passzív volt, mert kényszer 
alatt vál Jalta a katonai akciót. A kényszert Berzen
czey alkalmazta, aki a forradalmároknak ahhoz a 
típusához tartozott, akit Bibó István nagyon nem 
szeretett, olyan forradalmár, aki számára minden 
lehetséges, de a konkrét feladatok előtt tehetetlen
nek bizonyul t. Az lett volna? Nem erről volt szó, 
hanem arról , hogy a hozzá nem értés, a katonai 
fegyelem semmibevevése s a fennhéjázás bosszul
ta meg magát. A szalmaláng-lelkesedés nem volt 
elegendő a tapasztalt osztrák tisztek által vezetett 
fegyelmezett, jól felszerelt császári sereg elleni 
sikerhez. Ilyenformán a székelység 1848 őszén 
nem tehetett eleget a magyarság elvárásainak, 
ame lyek lehet meg is haladták ténylegesen erejét. 

A székely katonai erő veresége súlyos 
következményekkel járt: Maros- és Udvarhely
széket ellenség szállta meg, Csíkszékre a császári 
tisztek semlegességet kényszerítettek rá, miközben 
az erdélyi magyarság magára maradt, mert a 
császári katonai erő, a román és szász népfelkelés 
által is támögatva, kiszorította az erdélyi magyar 
katonai alakulatokat Erdélyből. Eközben irtóztató 
polgárháború folyt , amelyben a magyar 
nemzetőrségek lefegyverzése után a magyar 
nemesség és értelmiség, valamint tisztviselői csalá
dok tették az áldozatok zömét. Kisenyeden, Zalat
nán, Balázsfalva és Naszód térségében, Kőrös-



bányán, Marosújvárt, majd a kalotaszegi perem
vidéken október végén, november és december
ben több ezer magyar polgári lakossal végeztek a 
román felkelők és parasztok. Januárban Nagyegyed 
következett, ahol 600 halottja volt a Prodán és 
Axente prefektusok által vezetett légiók tá
madásának. Mindezekért, majd február-március
ban, magyar ellenakció követelt több ezer áldoza
tot a románság köréből. Eredetileg az emberölést, 
lopást, gyújtogatást elkövetettek megbüntetése volt 
a cél, de közben ártatlan polgári lakosok is elpusz
tultak a falvakban végzett akciók során. 

Mi történt eközben a Székelyföldön? 
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Említettük, hogy Marosszéket és Udvar
helyszéket megszállták a császári katonai erők, 
Csík semlegességet fogadott a General Com
mandónak, Erdélyből a magyar fegyveres erő 
kivonult. Csak Háromszék határozta el az ön
védelem megszervezését, s védte meg a szék föld
jét fegyveresen, nem rettenve meg a sokszoros 
túl erőtől. 

Nem legenda, történelmi tény: a mintegy 
100 ezer lakost számláló, kis Háromszék valósá
gos népszavazást rendezett 1848 november elején 
arról , hogy vállalja-e az önvédelemmel járó ter
heket és veszélyeket. A válasz egyöntetű: igen, 
vállalja. Puchner tábornok feladásra felszólító fel
hívását azzal utasítja vissza, hogy Háromszék nem 
támad meg senkit, de minden áron megvédi magát. 
Szervezetten cselekszik, levonta az agyagfalvi 
sereg súlyos vereségéből adódó következtetéseket. 
Kormányt választ, amelynek élén Berde Mózes 
ügyvéd, a határőr katonai rendek közt népszerű 
országgyűlési képviselő áll ; a katonai ügyek 
irányítását Dobay Károly alezredesre bízták. A már 
meglévő katonai alakulatok mellé újabb nemzetőri 
csapatokat szerveztek, s védővonalat alakítottak a 
szék határainál. 10-12 ezer katonát vonultatott fel 
a határok mentén. Ott voltak a széthullott székely 
tábor legbátrabb alakulatai, a XII. zászlóalj (ebben 
a székely diákok, fiatalok), és a Mátyás-huszárok 
néhány osztálya. De még mindig kétséges volt, 
hogy a fegyveres önvédelemre sor kerülhet-e. A 
főtisztek vonakodtak vállalni a fegyveres harc 
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kockázatát; ágyú nélkül nem lehet sikeresen 
beszállni az ellenféllel - mondták. Ekkor aján l ' 
zott Gábor Áron ( l 814-1849) arra, hogy ágyút ön 
A "lészen ágyú" felkiáltás minden valószínűs · ~ 
szerint november 16.-án hangzott el a nagygyűléssé 
szélesedett széki közgyűlésen, Sepsiszentgyör
gyön. Gábor Áron az Ojtozi-szoros bejáratánál 
fekvő iskol~ban szerezte ismereteit az ágyúöntés
ről , ahová a háromszéki határőrezred küldte. Most 
eljött az alkalom, hogy bizonyítson. Miután Berde 
Mózestől is megbízatást kapott rá, a Dél-Hargita 
peremvidékén, Magyarhermány mellett, a Bodvaj 
nevű vaskohónál öntötte meg azt a két ágyút, amel 
végül el is döntötte a fegyveres önvédelem ügyét: 
az ágyúkat nyilvánosság előtt kipróbálta, és asi
keres bemutatkozás elképzelhetetlen önbizalmat 
adott a szék katonanépének. Van ágyúnk is -
mondták - nem vagyunk gyengébbek az ellen
ségnél. És ezzel megindult az önvédelem szer
vezete: a hadianyaggyártás központja Kézdivásár
hely, ahol fejlett a céhes kisipar. Itt Gábor Áron 
irányítása mellett Turóczí Mózes ( 1813-1896) 
rézöntő műhelyében 64 ágyú készült, amellett lő
szer, mindenféle katonai felszerelés . A falvak 
egymással versengve ajánlják fel harangjaikat, 
hogy legyen ágyú az önvédelemre. Harangokból 
ágyúkat öntöttek. A határokat őrző alakulatok el
látása a hajdani székely katonai rendszerre em
lékeztetett, amikor a harcba induló katona két heti 
élelméről maga gondoskodott. Aztán a falvakban 
előállított élelmet társzekereken szállították a 
Feketeügy, az Olt folyó, s a Rika-hegység körül 
állomásozó táborokba, az Ojtozi- és Tusnádi-szo
ros védőinek; minden falu a maga alakulatát látta 
el. Eközben létrejött a központi élelmezési szer
vezet is . Háromszék 1848 decemberében öt 
ütközetben verte vissza az ellenség próbálkozásait. 
Közben Heydte százados biztatására román nép
felkelők felgyújtották Köpec falut s 50 embert 
megöltek. Ez újabb erőfeszítésre késztette a széket: 
Gál Sándor vezetésével, s Gábor Áron székely 
tüzéreinek hathatós támogatásával, a Háromszék 
szélén fekvő Erdővidéken betört ellenséget a széke
ly haderő december 13 .-án szétverte. Háromszék 
erőfeszítéseit benn az ún. Kiskomité, amely a legel
szántabb forradalmárokat és szabadságharcosokat 
tömörítette, úgyszólván megkétszerezte: Gál Dá-



11-1861) illyefalvi születésű ügyvéd, 
- -ülési képviselő, Bíró Sándor ( 1816-1877) 

= ==..:.a.<·u1us rétyi pap, s mindenekelőtt Gábor 
sokan mások járták a falvakat , nem 

=!~U-:ií:' el uralkodni az embereken a titokban 
tt reménytelenség hangulatát. Háromszék 
eghaladta a helyi jelentőséget, jelentős 

·atonai erőt kötött le, amelyek nem for
c;::i::;IaK' ilyen körülmények közt Magyarország 

Ped ig volt egy ilyen terv is. Éppen emiatt az 
·- újabb erőket öss,zpontosított, december 
nagy támadást indított; az ütközetet Híd
a székely haderő elvesztette. Csak pillanat-

- id egy-két napra feledkezett meg ismét a 
_ s.ég a fegyelem kötelező szabályairól és azt 

él azonnal kihasználta. Arról volt szó, hogy 
ny t ünnepelni sok katona hazaérkezett, 

_ hazaszökött, lényegesen gyengítve ezáltal a 
i vonalat. Egy vesztett csata elég volt ah

hogy a Háromszéken is felülkerekedő békepárt 
= alásokat kezdjen, és békét kössön 1848. de

r 28 .-án. Ezt a békekötést Árapataki béke 
m ismeri a történelem. Igaz viszont az is, hogy 
béke nem volt megalázó, amennyiben ennek 

-~!mében az osztrák főparancsnokság csapatai 
vonulhattak be Háromszékre. E békével véget 

- Háromszék önvédelmi harcának első szakasza. 
ásodik szakasz a Bem erdélyi hadjáratáról 
· hírek megérkezésével kezdődött 1849 január
. Ezt már Háromszék az egész székelyma
ággal és erdélyi magyarsággal együtt vívja. 

Bem tábornok 1848. december 20.-án in
- totta meg az erdélyi hadjáratot, amely 1849. 

• cius 20.-án Brassó bevételével sikeresen befe
~zódöt t . Ekkor Puchner csapatainak utolsó 
= ·ségei is elhagyták Erdélyt, csak Gyulafehérvár, 

· a és az Érchegység maradt a császáriak, il
etó leg az utóbbi A vram lancu kezén. 

Bem hadseregével érkezett vissza Erdélybe 
3Z a két székely zászlóalj és huszárcsapat, amelyek 
Batthyány miniszterelnök hívására 1848 nyarán 
mentek ki Magyarországra. Ez alakulatok kiváló 
szo lgálatot tettek, hiszen már mind harcedzett 
emberekbő l álltak. s a Piski-i híd védelmét nem 

kis mértékben bátor közbelépésük döntötte el. 
Mivel a magyarországi harcokban és az erdélyi 
hadjáratban soraik megritkultak, Bem tábornok 
Kiss Sándor ( 1809-1849) ezredes vezetésével a 
háromszékieket hazaküldte, majd a csíkiakat is. 
hogy újrarendezzék soraikat, és segítsenek az 
önkéntesek toborzásában Bem hadserege számára. 
Az újoncozás januárban az egész Székelyföldön 
megkezdődött, s február 4.-én egy kisebb haderő 
Gál Sándor ezredes vezetésével el is indult, hogy 
Bem hadseregéhez csatlakozzék. Útközben azon
ban a Brassóhoz közeli Prázsmár térségében a 
háromszékiekből és csíkiakból alakult mintegy 
6000 főnyi csapat cári dzsidás alakulatba ütközött . 

Cári haderő Erdélyben, már februárban ? 
Igen, Bem sikeres hadművelete arra kész

tette Puchnert, hogy a Havasalföldön állomásozó 
cári csapatoktól ké~jen segítséget. De bi zonyos 
meggondolásokból mégsem a katonai főparancs
nok , han e m Nagyszeben és Brassó város 
küldöttsége - élén $aguna ortodox püspökkel - hív
ta be az orosz haderőt. Ebbő l a haderőből indult el 
Háromszék felé az az egység, ame ly feltartóztatta 
Gál Sándor különítményét. Az új helyzetben Gál 
Sándor jobnak látta, ha visszafordul Háromszékre, 
és itt várja be a további fejleményeket. Végül feb
ruár 19.-én csatlakozott a székely haderő Bem had
seregéhez, s aztán fo lyamatosan érkeznek maros
és udvarhelyszéki újoncok is . A székelység Sze
ben március 11.-i bevételénél kitűnően vizsgázott. 
mint sok utána következő csatában . Bem nagyra 
értékelte, szerette a székely katonát, nem csoda. 
hogy az áprilisban indított bánsági hadjáratára is 
nagyrészt székelyekből álló haderővel vállalkozott. 
''A székelyek" című versében Petőfi , aki szintén 
ott volt a Bánságban, szép emléket állított a székely 
bátorságnak. 

Mielőtt a bánsági hadjáratba elindult , Bem 
tábornok elismerése jeléül látogatást tett Három
széken. "Csaknem egy év óta első nagy hon fi 
örömünk vala" - írta Demeter József Háromszék 
önvédelmi rendszerének élelmezési biztosa. Nem 
volt különös előkészület, de amit tettek, ugyan
csak meghatotta a tábornokot: székely leánysereg 
virágkoszorút adott át ezzel a felírással: "A tábor
nok úr által hősileg kiküzdött s még teljesen 
kivívandó szabadságunkért ajánljuk e koszorút" . 



Köszönete mellett Gábor Áronnak őrnagyi 
előléptetését bizonyító oklevelet nyújtott át, Kéz
divásárhelynek nyomdát ajándékozott. 

Bem tábornok Gál Sándor ezredest bízta 
meg a Székelyföld védelmének megszervezésével. 
A dolog sürgős volt, mert a kivert császári erők 
készültek visszatérni Erdélybe, és nem egymaguk 
jöttek. hanem a cári intervenciós hadsereg oldalán. 

Az Erdélyben 1849 tavaszán alapított hat 
hadosztály közül a 6. alakult Székelyföldön, ez 
mintegy 5000 főből állt s 26 ágyúval rendelkezett. 
A székely hadosztály főparancsnoka Gál Sándor 
ezredes, a tüzérség parancsnoka Gábor Áron őr
nagy. Feladata a Bodzai-, Ojtozi-, Gyimesi-, 
Tölgyesi-, valamint a Tömösi-, Törcsvári-szoros 
védelme volt. Nagyrészt székelyek bői állt a brassói, 
valamint a besztercei hadosztály is. A Székely
földön sietve kiszélesítették a hadiipari műhelye
ket, és ezek felújították az erdélyi haderő hadfel
szerelését. Jelentős megrendeléseket kaptak a 
marosvásárhelyi , kézdivásárhelyi, nagyszebeni 
céhek, különösen ruházati felszerelések előál
lítására. Kellett a sietség, mert június 18.-án a cári 
csapatok Lüders tábornok vezetésével megindítot
ták a támadásokat az erdélyi magyar haderő ellen. 
Egyszerre támadtak a Temesi-, Törcsvári-, Besz
tercei-, és egy nappal később az Ojtozi-szoroson. 
Az említett szorosok térségében állomásozó szé
kely haderő nem tudott a koncentrált támadással 
szemben hasonló nagyságrendű összevont haderőt 
kiállítani. A túlerőben levő oroszok a Tömösi-szo
roson áttörték a védelmet, több mint 300 székely, 
köztük Kiss Sándor ezredes főparancsnok vesz
tette életét. Itt álljunk meg egy pillanatra.„ 

Arról , ami a szorosok áttörése után 
következett , azt írta az egyik legkiválóbb 
hadtörténészünk, Gyalokai Sándor, hogy nehezére 
esik ezekről az eseményekről szólni : kellemetlen 
téma, mert előzőleg már annyi hősiességről írtak 
egyesek (alighanem a legnagyobb székely, Orbán 
Balázs Székelyföldjére gondol), hogy most area
litásokra visszavezetni az olvasót szinte lehetetlen. 
E sorok írója is sokat tanulmányozta ezt a kérdést. 
Nemcsak az irodalom, hanem az eredeti források 
alapján is, és úgy látja, hogy az igazság ezúttal is 
valahol a középen van. Mert igaz, hogy a székely 
haderő nem tudta feltartóztatni a cári és osztrák 

202 

egyesült haderőt, de július 19. és augusz 
között, amikor a Székelyföldet az utolsó m~ 
katonai egység is elhagyta, több nehéz, nag 
beráldozattal járó ütközetet vállalt, bi zo _ 
általában reménytelen helyzetben. De a csaták -
újra rendezte sorait, s kétszer foglalta vis 
Háromszéket a cáriaktól. Közben olyan hel 
lásról tett ez a maroknyi haderő tanúbizonyság 
mint a július 2.-i kökösi csata, ahol elesett G ' 
Áron ágyúöntő, a székely tüzérség főparancsno 
vagy a július 5.-i sepsiszentgyörgyi ütközet, 
két század honvéd, parancsnokával, Gyerty · 
Ferenc ( 1827-1849) századossal egy szálig ele 
az egyik magaslati pont védelmében (Eprestetó 
S ne feledkezzünk meg arról a különítményrő l se. 
amely Tuzson ( 1825-1904) őrnagy vezetésével 
kászoni hegyek közt, a Nyergestetőn egy napig még 
feltartotta az üldöző ellenséget, sok halottat hag}
va a csatatéren. A becsületért. Ez volt a Székel)
föld védelmében vívott utolsó kísérlet. Közbe 
megtörtént július 31.-én a segesvári ütközet, s on 
pusztult el Bem 3000 főnyi seregének jó része, on 
tették jeltelen sírba Petőfi Sándor holt tetemét is. 

Már csak a világosi epizód volt hátra.„ 

*. 

Milyen hát a székelység 1848-1849-es 
küzdelmének mérlege. Mit kapott és mit adott? 

Küzdés, közdelem volt a javából. Am it 
kapott, azt főleg a társadalomtörténet értékeli nagy
ra: megváltoztatta túlhaladott társadalmi berendez
kedését, s gyorsabb ütemben indulhatott el a több 
szabadságot ígérő polgári világ felé. 1848-1849 
egyben nemzeti szabadságharc is volt, amelyben 
nagy véráldozatot és anyagi áldozatot hozott, akár
csak az összmagyarság. Mindenn_ek ellenére vagy 
talán éppei:i ezért a székelymagyarság az 1848-
1849-es forradalmat és szabadságharcot féltett 
nemzeti-történeti hagyományai közt tartja nyilván. 
Így véljük, hogy ez a hagyomány mai küzdelmének 
is egyik erőforrása. 
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Secuii in revolutia ~i lupta 
pentru libertate de la 1848-49 
(Rezumat) 

Dupa ce analizeaza situa\ia sociala a se
cuimii in ~junul luptelor revolu\ionare, autorul se 
ocupa de curentele ideologice conturate in sanul 
societa\ii secuie~ti ~i principalii reprezentanti ai 
acestor mi~cari reformiste. Evenimentele 
revolu\ionare din Transilvania suni legate organic 
de luptele din Secuime, duse impotriva absolutis
mului habsburgic, ~i in primul rand de cele mai 
importante ac\iuni militare petrecute in 1848-1849 
in Trei Scaune. 

The Role of the Székelys 
in the Revolution and the War 
of~ndependence(l848-1849) 
(Abstract) 

After making a brief analysis ofthe role of 
the Székely people in the Revolution and the War 
of Independence ( 1848-1849), the author deals 
with the ideological trends that took shape within 
the Székely community and presents the main rep
resentatives of these reforming movements. The 
revolutionary events in Transylvania are organi
cally bound to the battles against Habsburg abso
lutism in the Székelyföld and first of all to the most 
important military actions between 1848-1849 in 
the area ofHáromszék (Three Seats County). 
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1. ábra Sepsiszentgyörgy, Emlékmű . KÁSÁS Sándor kiadása, Sepsiszentgyörg}. 
Az 1946. december 4-én hivatalosan felülbélyegzell , tehát még használatban levö képeslapom. 

a 48-as em lékművet korábbi helyreállított állapot3.ban láthatjuk. 

2. ábra Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy. Történelmi gyűjtemény . 

Bem tábornok nyomdája, Gábor Áron ágyúja. 
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lkirályon született, tanulmányait a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem földrajz-földtan karán végezte, de 
oztatta az építészettörténet, és zenekonzervatóriumi e l őadásokat is látogatott. Már ekkor legenda övezte. diák 

a magyar természeti földrajz talán legjelentősebb alakjával , Cholnoky Jenővel levelezett . Volt bátorsága meg
czni az ötvenes évek elején a kari könyvtár bezúzásra ítélt könyveinek bár részleges mentését. Pályáját Sepsi

·örgyön kezdte, majd Csíkban folytatta, nemegyszer oktalan gyanakvás , méltánytalan me ll őzte tés légkörében , 
.,,eológus volt és tanár. Földrajzi szakíró, első írása a Székely Nemzeti Múzeum (akkor Tartományi Múzeum) 

-~ Évkönyvében jelent meg, a korabeli kritika a kötet l egkiemelkedőbb irásaként méltatta. Főké nt a Cs íki - és 
i-medencék környékén, a Hargitában, a Vargyas mentén kutatott. geomorfológiai , hidrogeológiai. negyed
~lógiai tanulmányai a sepsiszentgyörgy i, csíkszeredai , székelykeresztúri , zi lahi múzeumi kiadványokban. 

· és magyarországi szakfol yó iratokban jelentek meg. A romániai szak irodalomban elsőként tárgyalta a pcrigla
·épződményeket, de tudománynépszerűsítő , szakmetodikai és természetvédő írásokat is közölt . Tankönyv-. 
yv-. szakkönyv szerző. Kötete i: A Csíki-medence földtörténete ( 1956). Hargita megye IÍtikönyve ( 1973 . román 

en is), Románia ásványvizei ( 1978, Ki sgyörgy Zoltánnal) . Utolsó, már posztumusz írásai a Földrajzi Kö
·nyekben (1995/ 1), és a Csik i Zöld Füzetekben (199511 . ango lul is), annak a Cs íki Természe tj áró és Ter
tvédő Egyesületnek a kiadványában jelentek meg, amelynek a lelke volt. Hagyatékára köve tk ező köteteink-

·iván unk érdemben visszatérni. 1994. december 14.-én halt meg, Budapesten . A Székely Nemzeti Múzeum 
halottjának tekinti . 

. BI DER Pál 
r -1995) 
·ozeli Botfal uban született, a Bolya i Tudományegyetem fö ldraj z-fö ldtan karán végzett, majd tanított és kö nyv

volt. egyetemi pályára az ötvenes években nem kerü lhetett . Így vált kiváló történészünkké. Az utolsó tran -
ván tudósaink egyike: egyaránt otthon volt a magyar. a német, a ro mán nyelvben és történe lemben. 196 1-es . 

nkbe lijelentkezését követően sorozatosan közölte mindhárom nyelven helynév-, gazdaság-. ipar-. társádalom-
müvel ődéstörténeti , fö ldrajzi, muzeo lóg iai , bibliológiai tárgyú tanulmányait és ismeretterjesztő írásait. Brassó 

- ·neti föl draj zábó l doktorált. E l ső önálló kötete , a Közös mlÍltunk ( 1982) a román-magyar-szász-szláv történe lmi 
_ ütté lés , a méltányosságon alap uló múltbeli helyi önigazgatás kincsestára. További megje lent kötetei Cavalerii 

r:pocalipsului ( 1993. Paul Cernovodeanuval), Az erdély i magyar evangélikus egyhii=községek és iskolák története 
~ névtára (1542-1860) ( 1993) , A bodolai (Bé ldi) uradalom története (1994) . A múzeumhoz, a Székel y Nemze ti 

úzeumhoz sokszinü emberi-szakmai kapcsolat fiizte. Anyja révén háromszék i vo lt. míg az Afrika-kutató apai 
· dapa Franz Binder gyüj teménye a szebeni Brukenthal-múzeum fé ltett kincse. A Székel y Ne mzet i Múzeum (akkor 

-ovászna Megyei Múzeum) gyako ri kedves vendége és kül ső munkatársa volt. évkönyve inek állandó sze rzője (A lu-
1971. 1972. 1976-77, 1978-79, 1980-81 ). a 90-es években Cserey Zoltánnal közösen összeállították Kovászna
gye települése inek kötetben még megjelenésre váró ki smonográfiáj át. A Pesty-fe le gy űjtés szék fö ldi anyagát még 

5Zemélyesen hozta el az ACT A-1995 számára. Utolsó, posztumusz írása a Századok 1995/5 számában jelent meg. a 
ötetünkben szereplő román változat fordítása ennek alapján történt. 1995. j únius 8.-án ha lt meg. Brassóban . A 

zékely Nemzeti Múzeum saját halottjának tekinti . 
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András KRISTÖ 
(1930-1994) 
Náscut la Sáncraieni (jud. Harghita), a absolvit Facultatea de Geografie-Geologie a Universitátii Bolyai de la Cluj. E in cores 
deja in timpul studen~ei cu geob'faful maghiar cel mai insemnat, Jenő Cholnoky, il preocupá muzica ~i istoria arhitecturii. Dupá t~ 
studii lor lucreazá ca hidrogeolog, la Sf. Gheorghe, mai tárziu ca profesor, in Ciucul natal. Debuteaza in Anuarul din 1955 al M 
Na1ional Secuiesc (denumit atunci Muzeul Regional) din Sf. Gheorghe, lucrarea sa este consideratá de critica contemporaná cc:a 
buna lucrare din aces t volum . Cerceteazii in primul ránd zona Depresiunii Ciucului ~i a Ca~inului (Pláie~i), Muntii Harghita_ 
Varghi~ului . Studiile sale geomo1fologice, hidrogeologice, de geologie a cuatemamlui, sau privind aspecte geologice ale istoriei arhit 
apar in publi catiile muzeelor din Sf. Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Cristuru Secuiesc, Zaláu , in reviste de specialitate din \ará 
Ungaria. Se ocupii primul in \arii de studiul fonnatiunilor periglaciare. Desíli~oará o importantá activitate ~i in domeniul metodi -
spec ialitate, al popularizarii ~tiintei, al mi~cárii ecologiste. Autor al volumelor A (.\iki-medence jö/d1örté11e1e (lstoria geolo.gid 
Depresiunii Ci ucului , 1956), Ghid11/ 111ristic a/ jude/11/ui Harghita ( 1973), l/ománia áwá11y1•izei (Apele minerale din Románia, 1 
impreuna cu Zoltán Ki sgyörgy). A murit la 14 decembrie 1994, la Budapesta . 

Born in the vill age of Sáncráieni (Harghita County) he graduated the "Bolyai"-University in Cluj, the geographical-geological fa 
Earl y in hi s studies ' period he had been in relationship with the most famous Hungarian geographer, Jenő Cholnoky. He was fond 
music and hi sto1y of architecture . After graduation rrom the university he worked as g~ohydrologist in Sf. Gheorghe (Covasna Coun _ 
later as a teacher in hi s natal region . Hi s début in the Museum Year Book 1955 ofthe Székely National Museum (then called Regi 
Museum) in Sf. Gheorghe was considered the best paper ofthe volume. lt was a research-work mainly on the Ciuc Basi n, the ~ 
Basin . the Harghita-Mountains and the Várghi~-Valley . His geomorphological , geohydrological and quatemary-geological studies .
those refe1Ting to geological aspects of the hi story of architecture - were all published in the editorials ofSf. Gheorghe, Miercurea-Ciac.. 
Csisturu Secuiesc or Zaláu museums, in profil e magazines in the country and in Hungary . He is the first in the country to show intercs: 
in th e periglacial fo nnati ons. He also has a significant activity in the domain ofthe methodics, in thai ofpopularising science and IZ 
ecological movement. As author, he signed the following books: A (·síki-medence fö/d1ör1é11e1e(<ieohi.vtory oj the ( 'iuc /3a.vi11 , 1956 
(;/údul turistic a/j1u/ef11/11i Harxhita (Touristic Guide of the Harghita County, 1973 ), l/ománia áwány1•izei (Mineral Waters of Rom. 
nia. 1978. with Zoltán Ki sgyörgy). He died in Budapest , on the 14th of December, 1994. 

Pál BINDER 
( 1935-1995) 
Náscut la Bod (jud. Bra~ov) , a absolvi t Facultatea de Geografie-Geologie a Universitátii Bolyai de la Cluj. in ahnosfera politicii a ani lor 
cinczeci nu poate sa facá cariera universitara. Se face istoric, este unul díntre ulti mii savanti "transilvaneni", se simte acasá deopotrivá 
in limba ~ i istoria maghiara, románá, gennaná. Debuteaza in revista clujeanii Korunk , dupii care va publica sute de studii ~i articole din 
domeniul toponimiei istorice, istoriei economice, istoriei industriei, istoriei sociale, istoriei culturii, geobrrafiei, muzeografiei , bibliologiei~ 

in toate cete trei limbi , intre altele in anuarele Muzeului National Secuiesc. l~i da doctoratul din geografia istorica a Bra~ovului , in 1971 . 
Cercetator neobosit al trecutului comun al comunitii!ilor romiine, maghiare, gennane din Transilvania ~ide pe intreg teritoriul !iirii , ne 
dezváluie un intreg tezaur de date referitoare la convie\uireaistorica pa~nica ~i la autoadministrarea comunii locala din trecut, bazate pe 
echi tate . Volumele sale aparute: Kö:ö.v múltunk (Trecutul nostru comun, 1982), Cavalerii apocalipsului (1993 , aliituri de Paul 
Cemovodeanu), A: erdély i 111axyt1r evangélikus egyházkll:séxek és iskolák Wrténete és nél'lára (/5./2-11160) (lstoria comunitii\ilor 
luterane maghi are din Transilvania, 1993), A hodolai (Béldi) uradalom Wrténete {lstoria domeniului de la Budila, 1994). A murit la 
8 iuni e 1995. la Bra~ov. 

Born at Bod (Bra~ov County) he graduated the " Bolyai"-University in Cluj , the geographical-geological faculty. Having in view the 
political atmosphere of the fifties , he couldn ' t make a university career. He becomes a historian and is one of the last Transylvanian 
sehol ars. Hi s Knowledge of Hun garian as well as of the Roumanian and Gennan languages is optimal. He makes hi s début in the Korunk 
in Cluj. He continues publi shing hundreds ofpapers and anicles in the domain ofhistorical toponymy, economic and social history, 
hi story of indust1y or of culture, geography, museography, bibliolOb'Y - in all the three languages . Many of these were also published in 
the year-books of the Székely National Museum . He writes hi s doctoral disse11ation on the historical geography of Bra~ov , in 1971. 
As a fervent research workerofthe common past ofthe Roumanian, Gennan and Hungarian communities in Transylvania and from all 
over the count1y , he reveals a whole treasure of data referring to the historical together living in peace, to the local self-administration in 
the past. which was based on equity. His published the volumes: K1izri.v múltunk (Our Common Past, 1982), Cavalerii apoca/ip.vului 
(The Horsemen of the Apocalypse, 1993, which Paul Cemovodeanu), Az erdélyi magyar e1•angéliku.v egyházköz.végek és i.1·ko/ák 
története és névtára (/5.J2-llJ611) (The History ofthe Hungarian Lutheran Congregation in Transyilvania, 1993), A hodolai (/Jé/di) 
urada/0111 története (The History of Budi la Domain , 1994). He died in Bra~ov , on the 8th of June, 1995. 
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A Székföld (Hidvégi uradalom) 
ainak leírása és helynevei 

1865-ben 

Az Országos Széchényi Könyvtár kézirat-
ó rzik a magyarországi éa erdélyi 

lllc:'J:s::\1i::1utatás szempontjából felbecsülhetetlen 
1 bíró Pesty Frigyes-féle helynév

,,.,,.=-.,.....,.·.,.,yt. A Temesváron született Pesty Frigyes 
1 89) történettudós aktív résztvevője volt 

9 évi szabadságharcnak, amiért később 
be is került . 1861 -ben országgyűlési 
ló, 1864 augusztusában a Pesti első ma

iparbank vezértitkára lett. A Magyar Tu
- yos Akadémia már 1859-ben levelező , majd 
-ben rendes tagjává választotta. A Magyar 
éne lmi Társaság főképpen az ő kez
. yezésére alakult meg. 1864-65-ben ő kezd
yezte az országos helynévgyűjtést, ami alap

utolsó tudományos munkáját, az i 888-ban 
gjelent Magyarország helynevei-t. Erdélyi 

tkozásban főleg Szabó T. Attila és Janitsek 
• használták fel a Pesty által gyűjtött régi hely
·eket. 

Az ország megyei, járási és községi hi
ai a következő magyar, német, román, szlovák 

; elven nyomtatott kérdőívek alapján állították 
ze az illető helység adattárát: 

"Az adatgyűjtés következő kérdőpontokra 
jed ki : 

1. A megyének, kerületnek, járásnak, 
széknek neve, hová e helység tartozik. 

2. A községnek, városnak hány féle neve 
él most; melyik neve bir csak helybéli elterjedés
sel, melyik ismeretes országszerte. 

3. Volt-e hajdan a községnek más el
nevezése? Vagy tán csak különféleképp íratott a 
mostani helynév? 

4. A község mikor említetik meg legko
rábban? 

5. Honnan népesített? 
6. Mit lehet tudni köztudomásból, hagyo

mányból, írott vagy nyomtatott emlékekből a név 
eredetéről, értelméről, mindegyik nyelvü helynévre 
nézve? 

7. A község határában előforduló többi 
topográphiai nevek, például: mező, düló, forduló, 
legelő, kaszáló„. (stb)." 

A kérdőív "Utasitás a haza helyneveinek 
gyűjtésére és összeirására " nevű utasítást kísérte, 
amiből az alábbiakat szemelgettük ki : 

"A cél hazánk összes helyneveinek magya
rázása, értelmének kinyomozása. Azon élvezeten 
kívül, hogy lakóhelyünkön annyiszor halott magán 
és polgári életünkkel összenőtt helyneveink 
értelmét fölfoghatjuk, igen nagy nyereménnyel 
kínálkozik a nevekben fekvő rejtély megnyitása 
történeti és nyelvészeti tekintetben, és e szerint 
főfontosságú tudományos érdekek előmozdithatók 
ez úton. 

Hogy ezen cél elérethessék, szükséges 
mindenek előtt, hogy mindazon tárgy, a melynek 
topographiai neve van figyelembe vétetvén, az 
egész névkincs összeirassék. E szerint fákon és 
épületeken kívül majdnem minden ingatlan tárgy 
tartoznék ide, mert minden talpalatnyi földnek, 
hegynek, völgynek külön, sokszor többféle neve 
van. A névgyüjtemény teljessége egyik főfon
tosságú érdek a tervezett munkánál... . 

Minthogy minden községben van egy két 
ember, sót v.annak többen is, kik lakóföldjüket leg
nagyobb részletekig ismerik, igen sok függ azon 
egyének megválasztásától , kik a helynevek 
gyűjtésével megbizandók. Kikérdezendök vol
nának a falu vénei, jegyzói, papjai, erdészei, vadá-. 
szai, bányászai stb. - egyik a másiknak adatjait 
fogná kiegészíteni . A hol a szóbeli adatok kifogy
nának, ott a hivatalos és hiteles irományok is még 
bö forrásul szolgálnának, ugymint a földbirtok tu
lajdonát kimutató és adósorozó könyvek„ ., az egy
házi matrikulák, jegyzőkönyvek, monográphiák 
stb„. 
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A mi a gyüjtés sikeres eszközlésére még 
tudni szükséges, kivehető az utasításhoz kapcsolt 
schemából, mely szerint a kitöltés foganatositandó. 
A feleletek azon sorban iratnak folyó szöveggel, 
nem rovatozott kimutatás alakjában, az ivek lap
jaira miként a kérdő pontozatok a schémában 
következnek, megtoldván azt anyi ivvel, a menyit · 
a tárgy bősége szükségessé teend. Ha a község ezen 
utmutatás fonalán minden kérdésre a lehető 
legtökéletesebb válaszokkal elkészült, és még a 
legutolsó talpalati földnek stb. is mely saját el
nevezéssel bir, névjegyzékét összeirta, az illető fel
jegyzések mint külön füzet küldessenek be a 
község által Temesvár szab. kir. város hatósága 
utján Pesty Frigyes magyar akadémiai tagnak 
további használatra és feldolgozásra" . 1 

A később, 1876 után Háromszékhez csa
tolt Székföld (Hidvég, Árapatak, Erősd, Előpatak, 
1'Jyárospatak és Lüget) a helynévfelvétel 
időpontjában , tehát 1865-ben még Felső-Fehér 
vármegyéhez tartoztak. A Pesty-féle kérdőívekre 
a vidék református lelkészei, névszerint az árapa
taki Csulak Zsigmond, a hidvégi Nagy Sándor és 
az erősdi Pálffy János válaszoltak. Lügetről Vass 
István közjegyző és losif Buc~a román pap csak 
rövid kiegészítést küldtek. Előpatakról is csak egy 
rövid összefoglalás jutott Pesty Frigyes tulaj
donába. 

A bevezető történelmi rész minősége egy
enetlen, a legrészletesebb összefoglalót Csulak 
Zsigmond állította össze. Bár az alább közlendő 
anyagban leglényegesebb a helynévanyag, a 
történelmi anyag sem elhanyagolható. A fent em
lített lelkészek Orbán Balázs leírásával egy időben 
készítették a Pesty Frigyes utasítására összeállí
tott válaszukat, ezek általában gazdagabbak és 
progmatikusabbak a Székelyföld legjobb is
merőjének néha szűkszavú és romantikus 
leírásánál.2 A Székföld helynévanyaga - legaláb
bis Árapatak és Hidvég esetében - jól kiegészíthető 
Bogáts Dénes levéltári gyűjtésével.3 

A Hidvégi Uradalom falvainak leírói 1865-
ben meglepően jól ismerték a Székföld . régi 
történetét. Mindhárman hivatkoznak az eredetileg 
a Gróf Nemes család hidvégi levéltárában őrzött 
1252. évi donációra, melyben IV. Béla király Ben
ce ne ispánnak, a székely Akadás fiának 
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adományozza a sepsi (sebesi) székelyek, b 
(barcasági) szászok és a kerci románok földje 
fekvő, "terra Zek" nevű földet. 4 

Mivel egy korábbi munkánkban szól 
a Székelyföld régebbi történetérőP , erre most n 
térünk ki . Az alábbiakban néhány adattal egészítj 
ki , illetve helyesbítjük a lennebb közölt faluleíra
sokat. 

1) Árapataknál Csutak Zsigmond n 
említi a falu német (Arndorf - Arendorf), ille 
szász (Arendref) nevét6. Pedig ez a szomszé 
botfalusi és földvári szászoknál napjain ki: 
használatos volt. A brassói számadásokban is e 
a néven találjuk7• A falu román helyneveinek G.G. 
Rafiroiu 1938-ban megjelent falumonográfiájá 
nézhetünk utánax. Csulak a falu dézsmafizet · 
történelmével tévesen idéz; itt, Szendrei hely 
Szereday Domokos olvasható. Szereday ( 17 40-
1795) jezsuita író foglalkozott a gyulafehérv · 
káptalan történetével (Notitia capituli ecclesiar 
Albensisi, Alba lulie 1751 ). A székföldi s így ára
pataki helynevekre is számos új adathoz jutnánk 
Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adato 
(EHA) kiadása esetén. Egyelőre a Szótörtén · 
Tárban idézett 1830. éví adatra hívjuk fel a figyel
met, amely vidékünkre vonatkozik: "a hol a hid
végi határon eredő druga pataka belé szalad az 
előpatakába a druga patak tövén halom ásatott a 
szén pataka tövére a hol a gyertyános nevezetű 
erdőből eredő Elő pataka nevezetü patakba belé 
foly". 9 

2) Előpatak - régi neve árapataki Borviz
betelepülése régebb, mint azt Csulak Zsigmond 
tudta:-Kovách Géza 1971-ben adta ki a hidvégi 
parasztközösség 1795-ben Felső-Fehér megye föis
pánjához intézett levelét elvett határaik végett, 
amiből a következőket idézzük: "Hogy az hidvégi 
határon a Havadon eleitől fogva volt Méltóságos 
Mikó Ferentz úrnak egy darab kaszálója, valamint 
több ·méltóságos birtokos uraknak is, s azon Ha
vadot mindenkor megkaszáltatta ő nagysága, ám
bátor semmi kerítés körülötte nem volt is, mind
addig mig !! Nyáras patakba, úgy a Borvizhez 
azután telepedett feles gazdák, úgy a falusi lako
sok is igy ennyire meg nem szaporodtak, soha 
azelőtt a falusi marhák addigelé nem legeltettek, 
közelebb lévén a faluhoz elegendő legeltető hely. 



ióta a Nyáros patak és az Elő patak igy meg
edett, és mi falusiak is annyira megszapo
k, mely miatt az ezelőtt volt igen bőv legelő 

; . majd lakhelyekké, majd szántó és kaszáló 
'é fel fogatott, úgy annyira megszaporíttattunk, 

- alegeltetéseinkbe, hogy mármost az itt Hava
söt tovább is azhova azelőtt soha nem men

marháink kiterjedni kénszerittetnek, mely sze
az irt Havad már ma közelgő hely gyanánt 
•on, ugy hogy hanemha valaki bekerteli, külön
nem kaszálhat... " 11> 

3) Erősd falu valóban Árapatak filiája volt, 
1469 évi levél szerint Árapatak határán újab

telepedett (possessio Ereusd in territorio pos
ionis Arapataka noviter populis decorata).11 

A hídvégi uradalom egyik legrégibb leírá-
1 781-ből származik, s tartalmazza liget és Eger 

- - említését is. A két település ma Arini néven 
adt össze, és a Brassó megyei Szászmogyo

- oz tartozik. 1781-ben ugyanis Gróf Nemes 
erenc egy Benkő Józsefnek írt levelében értékes 

okat közöl a Nemes családról és birtokairól, 
íből csak a településtörténeti adatokat idézzük: 

- Praediumok, vagyis elpusztult falu heljei az Ára
ki Határon níntsenek, vagynak ugyan erdőal-

. foglalások, és telepitések is, de oljas emlékeze
nem érdemlenek. Az egy árapataki Borviz, mely 

enn az erdő között, és az Árapataki patak meljékin 
agyon, meg érdemli a ditséretet, már is elkezdett 
iresedni. A hidvégi erdőn borviz két helyen va

gyon. Napkelet felől Fábján Bértze, napnyugat 
elő l pedig Borkút nevezetű helyen, de egyik sem 

igen derekas„ . A liget és Eger enyiben külöm-
öznek, hogy a liget fenn a hegyen vagyon, meljet 

maga G(róf) Nemes Ádám inpopulált. Eger pedig 
alatt az Ország uttyában vagyon, ezt régebben 
lakták mint a ligetet. Fele ennek miénk, fele G(rót) 

( emes) Ján( os) ő Exc( ellenciá)jáé. Én pedig mind 
Házamat, mind pedig Olt vizen levő malmomat 
1767-ben épitettem vala." 12 

Nemes Ferenc leveléből kitűnik, hogy a 
prédiumok közül Eger (Arini) régebben, 1750 
körül telepítetett (= inpopuláltatott) román zsel
lérekkel és jobbágyokkal. Mára Egerrel összeol
vadt Lüget, ami egy fennsíkon levő tölgyerdőtől 
kaphatta nevét. 1796-ban itt már román egyház és 
iskola működött (Iacov Popovici dascal la Arini). 13 

Az 1865-ben említett hídvégi határnevek közül egy 
pár ma már Nyáraspatakhoz tartozik, s csak román 
nevük van. Ilyen például a Dirisen = Diriji~, Kerek 
aratás= Orota~, Kabalamező = Cobolameziu, An
gobér = Ongomber, Szerbuj = Valea Siirbului, 
Korlát= Valea Corlatului. Maga Nyárospatak egy 
szűk völgy a Dirisen erdő és Büdösoldal között. 

A két székföldi anyaközség tehát Hídvég 
(Hidueg) és Árapatak (Aruapotak, 1349: Arapata
ka) volt, s oklevelesen mindkettő először pápai tiz
edlajstromban ( 1332-3 7) szerepeJl 4

. 

Hidvégen és Árapatakon a német (szász) 
eredetű helynevek érdemelnek különös figyelmet. 
Ezek azzal magyarázhatók, hogy Hídvég (Fürsten
burg)15 kb. a 15. századig és Árapatak (Arndort) 16 

a 16. századig egészen, vagy legalábbis részben 
szász lakosságú volt. Árapatakon úgy a földesúr 
(Geréb) mint a parasztlakosság körében (Gászpor 
= Kasper) német eredetű családnevek is fennma
radtak. Mivel e számos helynév jórésze az Olt 
mentén található, azzal is számolnunk kell , hogy a 
folyó mederváltoztatása miatt barcasági szász nevű 
legelők és kaszálók kerültek át Hídvég és Árapa
tak területére. A szomszédos barcasági szász la
kosságú Fö!dvár (Homm, Hondjevhich, Schuler
homm)17 és Botfalu (Auf der Tiefen Hamm, lm 
roten Busch, lm Pruosmersch- Hamm)IK határán 
napjainkig vannak olyan helynevek, melyek 
összecsengenek az Olt jobbpartján levő ártéri 
helynevekkel. Íme a szász eredetű - vagy más gya
nús helynevek listája: 

Hidvég: Dirisen ( 1681 ), Drissen ( 1780) és 
képződményei ; Angobér, Lámfor. 

Árapatak: Fejhám, Hám, Henderbőts , 
Rorhám ( 1760), Henderbölcs. Hét oldal , Stokom, 
Brock, Repejhám, Hembrek, Hokom, Földicsán, 
Borhonchen vagy Bora heintyen. Kurucborok. 

Brock = Bruch, szászul brach = mocsár 
(Sumpfboden, Sumptliese - pl. Am neichste 
Brauch-Kissink, im grossen Bruch = Feketeha
lom)19. 

Angobér - az Ango-előtag az Anger (Afm 
Onger) füves teret, széles utcát jelent, pl. aff den 
Anger, Angergass. 211 

Borhenchen - az előtag Boru - Buru =kút, 
forrás nevé~el függ össze, pl. afem Buru = Prázs
már, Borelden. 21 

211 



Dirisen - legvalószínűbb összefüggése a 
drissen (az ugart másodszor szántani, Driss, 
Drisst), vagy Driesch, Dresch (csépelni) igével, 
mint helynév: brit Dresch.22 

Hamm kicsinyítve Hdmmchen = legelő , 

ártér. Ebből képződtek a többi hám végű hely
nevek: Rohrhamm (Lorhám) = nádas, talán Frei
hamm? (Fejhám), Stockhamm (Stokom), Rüben
hamm (?Repejhám), Hammbruch (Hembrek), 
Heuhamm (?Hokom}, Borhdmmchen (Borhem
chen).23 

Henderbots vagy Henderbölcs. Hintere 
Busch =hátulsó erdő . 

Kurucborok - legvalószínűbb eredetije a 
"Kurze Bruch" =rövid mocsár. 

Hét oldal - ez a német Hal de (oldal, hegy
oldal, verőfény) illetve a szász hielt származéka 
lehet. Nagydisznód német neve, Heltau (innen a 
Heltai családnév) is innen származik. Különösen 
Erdély dombos vidékein, bortermő falvakban igen 
gyakoriak a helt-képzős helynevek (pl. Darócon a 
Tsaikel Hailt - a Székely oldal)24 • 

Az itt közölt székelyföldi faluleírások és a 
helynevek adattára elsőrendi forrásként felhasznál
hatók az illető települések modern falumonográ
fiáinak összeállítására. A tagosítás előtti 1856. évi 
helynévgyűjtés bizonyára sok olyan topográfiai 
nevet tartalmaz, ami ma már nem használatos. 
1865-ben még élőek voltak azon magyar hely
nevek, amelyek ma Nyárospatak, Lüget és Eger 
valamint Elöpatak román, valamint Hete cigány 
lakói által már nem ismeretesek, vagy más (esetleg 
lefordított) formában maradtak fenn. 
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Descrierea domeniului de la 
Haghig din 1865 
(Rezumat) 

Documentul de fatli constituie partea refe
e la teritoriul fostului domeniu de la Hlighig 

legerii de date toponimice a cunoscutului cer
!?_l" din secolul trecut, Frigyes Pesty. in prefa\li 
li· Binder atrage atentia in special asupra pro

- emelor de interferentli germano-maghiarli din 
nimie. Ar fi de dorit de asemenea analiza 

rfetentelor similare, romano-maghiare. 

The Description and Names of 
Places of the Villages of 
Székföld (the Domain of 
Hídvég), in 1865 
(Abstract) 

The publishing (Pál Binder) presents in 
is document the part referring to the territory of 
e Hídvég domain in the past. This work has in 

iew the toponimical data of the well-known re-
searcher ofthe past century, Frigyes Pesty. ln the 
reface the publisher draws attention to the prob

ems of German and Hungarian interference in 
nimy. 
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1865 
HIDVÉG 

Nemes Felsőfehérvármegyében kebelezett Hidvég helységben - és határában előfordu l · 

helynevek megnevezése, értelmez~se s ezen elnevezést felderitő régibb vagy újabb körülménye · 
történések, események, regék, mondák megemlitése. 

1. Nemes Felsöfehérvármegye melyben Hidvég helység kebelezve van mostani alakját és ne · 
csak is 1764-től fogva nyerte, midőn Mária Theretia Magyar királynő által a nagy terjedel m
Fejérvármegye törvénykezési tekintetből előbb két continua táblára osztatott fel , közigazgatási tekintet • 
még 1775-ig egy főispán alatt maradván. Ekkor t.i . 1775 évben egészen két részre osztatott fel 
Fejérvármegye, a nyugati rész neveztetvén Alsófejérvármegyének, a keleti rész pedig mely több darabjai 
beékelődik Háromszék területébe, Felső Fejérvármegyének. 

Fe/sőfehérvármegye jelenleg egy fő ispán alatt (ki jelenleg Péterlaki M(éltóságos) Láday Ágosto 
úr, országgyülési távollétekor pedig hellyettese M(éltóságos) Szőcs János dirigens fő biró úr)- igazgatás 
tekintetében két kerületre Kül- és Be/kerületre. A Be/kerület több járásokra vagy szolgabíróságokra 
oszlik, melyek közül egyik a Hidvégi járás vagy Hidvég szolgabíróság neveztetve Hidvég helységről. 

mint a mely mind főnemesi birtokosai, mind lélekszáma tekintetében ezen belkerületnek legtekintélyeseb 
helysége. 

2. Hidvég fekszik Fejérvármegye belkerületének azon szél pontján, hol a Barcza (Burczenland -
Brassóvidék), Miklósvárfiuszék és Sepsiszék öszveszögellnek épen az Olt folyama mellett, az által 
választatván el a tőle 1/4 irányra fekvő Földvártó/ (Marienburg). Nagyon valószínű, hogy fekvésénél 
fogva nevezetes események színtere lehetett és hogy egyszersmind több birtokos kezén fordulhatott meg 
a vidék a szerint a mind a hadi szerencse szolgál míg jelenlegi főnemes birtokosai a n(agy) méltóságú 
Gróf Nemes és Gróf Mikó Család őstörzsének Vincentius Comesnekjutott kezére IV. Béla király idejében 
1252-ben. 

Nem tartom feleslegesen megemliteni itt, miszerint Hidvég a vele szomszédos Árapatakáva/ s a 
hihetőleg később telepített Erősd helységgel ugyszintén a két elsőnek praediumaival E/őpatak, 

Nyárospatak és Lügettel együtt a feudális rendszer idejében mindig együtt, mintegy egész birtokterület 
jön elő . Az ősidőben Zeek (vagy Szék) később a Hidvégi birtok, Árapataki birtok név alatt mindig oda 
értetvén a többi nevezett falvak és praediumok. Mellőzve a fennebb mondottak igazolására más nyomtatott 
vagy irott okmányokat szükségesnek tartom felemlíteni IV. Béla magyar királynak adománylevelét 1252-
ből , mely így hangzik : ''Caput ipsius rivuli (ős neve ezen pataknak Korlát vagy Koli át pataka - Lásd: 
Benkő Transilvania Tom 1 S. 152 nota c). 

Említett Vincencius comesnek egyenes ivadékai a Gróf Mikó és Gróf Nemes nagy méltóságu 
főnemes családok, innen ered említett grófi családoknak "Hidvégi" praedicatuma is. 

Hidvég (románul Hegyig) nyomtatott oklevélben melyet lát.tam először 1462 Máttyás király egy 
decretumában, melyet a törcsvári castellanusnak küldött Hidvég és Árapatakát illetőleg. Egyébiránt német 
neve Hidvégnek régen Fürstenburg volt (ma inkább csak Hidvégnek neveztetik németül is) mely több 
gyanusításokra adhat alkalmat. Felesen a névből következtetve azt lehet sejteni, hogy vagy hatalmas 
(fejedelmi) urának kellett lenni ezen helynek, vagy valaha nagyszerű várnak kellett iit lenni, s midőn ez 
utolsónak teljeséggel semi romjai fel nem fedezhetők- önként az elsőnek kell valószínünek lenni hogy 
tudni illik Hidvég Fürstenberg régen hatalmas birtokosáról neveztetett. S ki lehetett volna e hatalmas 
birtokosa más, mint az itt a Barczán Hidvég föszomszédságában 1211-ben megtelepedett s oly hamar 
elhatalmasodott Német-Lovagrend- "Mária-rend", melynek föhelyét "Marienburg"-ot (Földvárt) csak 
az Oltfolyama választotta el Hidvégtől. A Német Lovagrend 1225-ben történt inneni elüldözése után 

ehetett a Fulkun szász kezére s azután mint említem az 1241-ben történt nagy tatárdúlás után a Comes 
rm entius kezére. 



3. Hidvégnek ezen elnevezése hihetőleg azon korból való, midőn a tatárpusztítás után ( 1241 
es Vincentius által újranépesített - a mint a többnyire 'magyar topográphiai elnevezésekből 

~c:2Ili lehet - magyar vagyis székely lakókkal, amit a ma is nagyszámu Székel nevü felszabadult 
i azolni látszik. Neve onnan van, mert a Fölvárt Hidvégtől elválasztó Híd mellett fekszik ezen 

-=· Román neve Hegyig, mely a magyar "Hidvég" névből eredett. 
4. Lásd a fennebbiekben 
-. A fennebbiek szerint valószínüleg a Székelyföldről magyar lakosokkal. De később román 
ók is számosan telepítettek ide a földesurak által, részint új helyekre, részint a magyar colonusok 

_~ Ma a magyar lakók száma 2/3, a románoké 1/3-ad a kik a legbarátságosabb érzülettel viseltetnek 
más iránt - annyira, hogy - habár különböző felekezet tagjai - egyik a más főbb ünnepeit tiszteletben 

- - azokon a munkától különösen az zajos munkától vissza tartják magukat. Egyébaránt az is 
· os jelenet miszerint mint két nemzetbeli köznépnek egyforma viselete van a deszü, és kieresztett 

ing. 
6. Lásd fennebb pontokban. 
7. A Hidvég határában előforduló helynevek oly számosak, s oly a hely fekvése s természet 

egyszerü magyar elnevezések, melyeket csak megemlíteni is elégnek tartok, bővebb leirását adván 
az oly neveknek, melyek idegen hangzásuaknak tünnek fel , vagy a melyek honi egyik vagy másik 

!társunk történetére felderítésül szolgálhatnak. 

a) Hidvég-nek utcái. 

Nemes utca - Gróf Nemesek legnagyobb udvara előtt 
Funditura - A Gr(óf) Nemes udvar majorja mellett, hihetőleg a később oda telepített (fundált) 

colonusoktól neveztetve. · 
Béres utca - szembe rugó utca a Gr. Nemes udvarral. 
Patakszerutca - A falu között lefolyó patak mellett. 
Felszeg-utca - A falu magasabb helyén - Háromszék felé vivő úton, ennek folytatása a 
Székel utca - a székelföld felé. 
Mikó utca - Gr. Mikó udvar előtt. 

Pap utca - a ref. papi telek előtt . 

Oláhszeri utca hol többnyire oláhok laknak. 
Indisor-utca - új telepitvény - az Indisor nevü kaszáló mellett. 
Dombi utca - a Dombi jószág előtt . 

Kaszáló részek elnevezései 

a) lndisor mely fekszik éppen az Olthid mellett gyanithatólag magyar eredetü név, ezen szókból 
án: "lnditsd a sort". Lehet, hogy e hely háborus öszveütközések szinhelye lehetett - a hol a hadsorok 

egymás ellen indittattak, vagy talán a kaszáláskor inditandó kasza sorról (rendről) neveztetett. 
b) Lókert gyönyörű nagy kaszáló rétje - a M(éltóságos) Gr. Mikó családnak. 
c) Várszeg - községi rét, mely a földvári várra szögellik, de attól az Olt által választatik el. 
d) Füzes - a füzekről. 
e) Tiltott rét 
f) Felső porond hol az Olt porondai (fövénye) hány. 
g) Határzáton - Határszél Árapatak felől hol a határpatak mintegy elenyészik a fütengerben, 

mint hágó fennakad a tenger fövényén . 
h) Cziczej 
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i) Szarkaszeg 
k) Rövid láb 
1) Székel Pál 
m) Csillag szeg 
n) Tökis só - tőkés só 
o) Kicsi rét 
p) Hoszszu nyit 
q) Katona kert 
r) Malom eleje 

Erdő nevek 

A. Druga patak környéke 
a) Szénpatak oldala 
b) Székel út oldala 
e) Druga pataka 
d) Gredina máre 
e) Czélfa 
f) Mészégető 
B. Mikó erdő 
a) Mészégető 
b) Nyárosbércze 
e) Fábián Bércz 
d) Csolnak árka - hihetőleg inkább Csolnak árka 
e) Árnyék és medvés oldala 
f) Hegyes orr 
g) Oldal Havad 
h) Közbércz 
Jegyzet. Van ezen (Mikó) erdőségben mélyen benn egy s~intoly jó borvíz (savanyúvíz) mint az 

előpataki - a Nagy Lik nevü erdőségben. Ugyan ezen erdőségben ezen századnak elején egy patak fe
jénél aranyat mostak - tordai aranyászok. 

Határ részek, dülök és lábak 

a) Tóra menő - ma nádasokra megyen 
b) Sósviz - Sóstartalmu talaj van, az ott termett füvet sós tartalmáért nagyon esdik a marhák. 
e) Ebhát - magaslaton. 
d) Dreskenfeje (lásd hátrább) 
e) Békás kút oldal 
f) Tövises kút oldal 
g) Drisen hát - minden határnevek között a leguralkodóbb név a Dirisen, hihetőleg a német 

birtoklás idejéből fennmaradott név - valószínűleg ezen német szóból: "die Riesen" (<209>rások). Van 
ugyanis "Dirisenhát", "Dirisen oldaf', "Dirisen pata/(', Dresikenárok sat. 

6 

h) Csereszél 
i) Kerek aratás - kerek irtás 
k) Omlás 
1) Székel út 



) Benkó árok oldal 
) Havad út hol hó hamarabb esik, s később olvad el. 

o) Halastó - hajdan a földes uraknak halas tójuk volt. 
p) Angombér - hihetőleg ezen német szóknak: "augen" és "beere" öszvetételekből, mivel ezen 

sx::·:sz szélen levő verőfényes oldal szép szemü epreket teremhetett, mig mivelés alá nem jutott. 
q) Szerbuly - újabban mivelés alá fogott szántó föld. 
r) Közép ré - Közép rév - oly forma földvölgyület, mintegy tengeröböl. 
s) lámfor oldal - gyanithatólag e német szóból : Lamme és fühen bárányt hajtani, legeltetni. 
t) Büdöskert - egy szejkés izü forrásról, a nép azt hiszi róla, hogy a terhes betegségeknek csak 

,,,_, ógyszere, és használja ivásképpen. 
u) Korlát oldala - a Hidvég-Árapataki öszveterületnek északi határát képezi, innen van neve is. 
x) Csutera teteje 
z) Lüget oldala Lüget mellett 
v) Havad rétek 

Hidvégnek Praediumai 

a) Lüget = lárin neve mutatja, hogy nem régi - eleinte csak mulató helye, később gazdasági 
·a a Gr. Nemes családnak. Román lakókkal van telepítve, kiknek papjuk is van. Közigazgatási 

- etben mindig a hidvégi községi bíró alatt volt 
b) Nyárospatak románul Járos egy kis román telep a hidvégi bíró alatt. 
e) Elópatak, Hidvég és Árapatak határán több birtokosai a Gr. Nemes. Gr. Mikó a M(éltóságos) 

·, Gr. Kálnoki sat. családok. 
- Mivel Uapataki pap baritom villalta magira Elöpatakról többet imi , ezen en itt többet megjegyezni szügségfelcttinck tartom. 

A fennebbi adatokat öszve gyűjtötte, s a t. . ez. Szolga Birói Hivatal 251 számu hivatalos 
' litására - később a Méltóságos Láday Ágoston úr ő nagysága 236 lln szám alatti elnöki szám alatti 
lete következtében hivatalos tisztelettel küldi bé a hidvégi járás szolgabirája tekintetes Imecs János 

ezébe - az illető helyre küldés végen. Ha igénytelen jegyzeteimmel valamit szolgálhatok az ügynek 
Istené legyen a dicsőség -

lrtam Hidvégen 1865 Május 30-án 
Nagy Sándor 
ev. reform. pap 
és egyházmegyei jegyző 
O.Sz.K. kézirattár, Pesty helynévgyüjteménye. Fehér megye. 202r + v, 203r + v, 204r + v, 205r 

-v, 206r+v 

1865 
Lüget község képzelhető 
eredeti leirása 

Lüget (Liget) a hidvégi Gróf Nemes család praediuma lévén serni tulajdonosi határréssz.el nem 
bir. Hidvég községnek filia községe volt, alig 60 lakható házat számlál. 1864-évre a lakosság kivánatára 
jelentetet külön falus bírója - mindég a hídvégi biró volt egyszer s mind lügeti biró is mint filiánalc a 
major közül apránként mint napszámosokot telepitette a nevezet Grófi család (a telepitések mutatása 
szerint) van a major közül egy régi tölgyfai kisded erdő Csuteria név alatt, régebb bé volt erös fa keritéssel 
keritve és vadas kertnek használtatott: a közepetáján egy méjj árok ésnlk keletről délnyugatra futva a 
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fejébe ez bő forrásu forrás a bekeritéskor ez halastónak használt hely volt készitve - a hol szép halakat 
tartott a tulajdonos Gróf - a forrás neve is Csutéria forrás - egyébb adattal e tárgyba nem szolgálhatni -
külömben a Hidvég leirásánál mint határába lévő dülőrész elé fog fordulni. 

Kelt Lügeten 1865 május 24 
Buksa Josef Vass István 
román pap közjegyző 

Pesty helynévgyüjtemény Fehér vm 294r 

1865 
ERŐSD 

1. Erősd községe van N(eme)s Felső Fehér vármegyében Hidvégjárásban. 
2. Ezen községnek csakis egy neve van: Erősd németül Erősd, oláhul Erusd. 
3. Ezen községnek tudomásunk szerén! más elnevezése nem volt. 
4. Hogy ezen közösség neve legkorább mikor emlitetik tiszta bizonysággal nem tudhatni, minthogy 

kezdetben csak egyes lakók az uraságok földeit Hidvég és Árapatakról mivelvén, épitettek később gazdák 
is települtek, kik Gróf Nemes és Mikó Családoknak robotossai voltak s az egész Erősd helysége is ezen 
lévén Árapatak és Hidvégi lakosokból települtek ide. 

5. Népesitésre nem csak Hídvég Árapatakról hanem a velle szomszédos Székelyföld s ugy a 
magyar ajku lutheránus közül is nevezetesen Krizbáról népesedett annyira a mennyire most van. 

6. Magyar neve eredetéről szájhagyomány uton annyit tudhatni, hogy nagyobb része határainak 
mind erőssen hegyes s bajosan járható lévén jelenben s anyivalis inkább alapulásakor s egy helyet éppen 
Erős oldalnakis hivnak, innen vehette Erősd nevét, még van egy adoma, hogy nagyon erősek a verengerők 
(?) voltak az első települők s azért Erősseknek is neveztettek - de inkább az elsőnek lehet hitelt adnj 
még nagyon az ugy nevezett Csokás tetején mostis látható várrom maradék, hol a hagyomány szerém 
Erős vára lett volna, mint később a helyek nevezésénél szólni fogunk. 

7. Községünk fekszik az északi széleség 43 keleti hosszuság 44 fok alatt. Határa keletről 

Háromszék felé Aldobollyal, Árapatakkal , délnyugatról Botfalvával k(eletre) Sz(ász) Hermány és 
Szentpéter határaival, melyektől az Olt folyama választja el. Uczczaival nem igen dicsekedhetek, men 
körü lbelül magyarok és oláhok együt mintegy 380 lelket számlál s jelenleg 68 házszámot - utzaja ke • 
van, az ugynevezett Puszta vagy Pap utztza mert, hogy ott a pap lakik, a más a falu között lejövő kél 
felől li utztza mely között foly a mezőről béjövő egyenes meder vett(?) falu pataka s két felől minden 1 
1/2 öl távolra füzfával megvert tőle zö ld alé gyönyörü ! követi az utatot. 

A község határában előforduló 
helység nevek 
1. Az Alsó vagy Székely határban 

a) A Lenkert mely sok lent teremvén innen vette nevét is. 
b) Rupta vagy Erős oldal hegy meredek levén bajosan járhattak szekérrel - s midőn kikaph 

a tetőre innen nevezték Kapta vagy Ruptának. 
c) Csókás tető. Nagy hegy, melynek délnyugat felől egyenes természet által egész oszlopzato ' 

hason ló meredek oldalába lévő jukakba igen sok csókák költenek és télbe is ott laknak innen az elnev 
Ezen hegy tetején van az emlitettem várrom, ahol egy világító torqny lehetett tempellariusok ittléte 
a Krizbai várról mit Hősök várának neveznek át ellenbe, s egyszersmind a tatárjáráskor lármafák vo 
melyek a vész közelitésekor meggyújtattak - egyik helység a másiknak jelt adának a közelgő veszé~ 



- ugyanennek l\özelébe a várpatak oldalában mely az ott lévő várról neveztetett igy. Láthatók egyéb 
ecske köröm forma csiga rétegek. 

d) Gyiszk erről halgat a kronika, de ezen oldalban nagy mennyiségben találhatók urnák darabjai , 
sót közelebb kincset keresve éjszaka nagy gödröket ástak s tanáltak egy szép urnát, de nem találván 

mmit benne nagy reménységek daczára az ottani (?)oldalon bé eresztették s ben az árokba darabokra 
ört, ugyan itt szántás alkalmával, minthogy most egy részén a fák elpusztulván szántóföldnek használtatik, 
tanáltak egy tegezt finum aczél csákányt mikből azt következtetni , hogy római telepnek kellett lenni. 

e) A Fácza mely hely nagy erdőshely volt s benne sok fáczánok tanyáztak, innen vette eredetét s 
evétis. 

2. Középső határban 

a) A Barabás teteje Barabás nevü egyén birta és aratta ki azon helyet, rolla van a neve is. 
b) Hoszszak. Az ottlevő földek csaknem az egész határt keresztbe vágva nagyon hosszak - innen 

a neveis. 
c) Kincses Árok. Ezen hely mind erdős volt s benne, a hagyomány szerint tolvaj bandák laktak. 

' özepén lévén Háromszék és Barczaságnak honnan mindkétfelé nekik alkalmas időben zsákmányra 
hettek, s nagy árkok lévén ide rejtették el prédájokat, mit azután a babonás nép még a közelebbi 
óbenis mindig minden évben Szentgyörgynapra virradólag keresett és ásott, mais sok ásások és mély 

= - rök láthatók, de hogy kaptak volna valamit, arróÍ hallgat a hagyomány. 
d) Vápatoja. Yápás hely a hegyek közöt. 
e) De/lő. Itt delelnek az Olt mellett a marhák s innen a neveis. 

3. Felső határban 

a) Vecze/, Vecze/ köve. A Korlátpatakától a hidvégi határ alsó végéről lenyúló hegyláncz végsarka, 
_ et Akadás Vince birt s adomány útján szállott át Erősd, Árapatak, Hidvég és ezek határaival a Gróf 
ó és Nemes családokra. A Veczeltető egy nagy magas hegy, melyről átláthatni a Temes, Bodzai, 

ári és Ojtozi szorosokon Oláhon felé s ugy az egész Székelyföld, Barczaság és Erdővidék várait, 
_ ei t és sok falvait láthatni. A hagyomány az rolla, hogy ily magas és Háromszék felől nagy meredek 

amellett arról az Olt is alatta folyván, az akkor nagy rengeteg erdőség közötti Veczel köve udvába 
ék zsákmányokat a Kincses Árokba és Veczelben tartozkodó rablók, ugyan azért mostis Szentgyörgy 

"ljén gyakran járnak az oláhok pénz lesni, de még üressen jöttek vissza. 
b) Farkas Árok. Árkos hely, most szántóföld, de mikor erdős volt, sok farkasok tanyáztak benne, 

religio (?)azoknak innen vette nevét is .. 
c) Veczelo/ya, Felső Vecze/. A hegy alatt egy szép térség. Alsó Yeczel ezis ugyan az Yeczel 

_ - részei alyába egy térség. 
d) Csikkos kert. A tulajdonos urak ott csikaikot legeltették innen a neveis. 
e) Dánczos. Miért nevezik igy nem tudatik. 
!) Falu rétye a falu melletti térség rétes helye. 

lrtam Erősdön 1865 május 12-én 
Pál ffy János 
Erösdi h(elvét) h(itvallásu) lelkész . 

. 1B. Nem leend helytelen itt megemlitenem mit még fenebb kellett volna de az emlitendő hid 
soraim irtam csak készületbe volt, most pedig teljesen az Olt folyamán át 32 hosszú öl, szélesre 2 



öl és lábra el készítve tökéletesen járhatóvá tétett, s ennek létrejötét melynek üdvös voltáért nemcsak 
Erösd község, de az egész külömbözö vidékek ittjáró lakói csak hálájokat nyilvánitjálc, ugyan itt lakó 
Hidvégjárás szolgabírája M(éltóságos) Tinely (?)János úrnak, mert az elébb említett sárfészek falvának, 
honnan ezelőtt sem szomszéd falvaiba a járatlan közlekedő hegye és sáros utak miatt, sem az Olton át 
Barczaságra s ugy Brassóba ha terménye volt is nem mehetett csak középszerü esós időben, most mind 
Árapatak felé, Árapatak-Erösd-Aldoboly-Háromszék felé, Háromszék alsó részének Erósd felé az Olton 
át egyenes vonalba per Botfalva. Szunyogszeg, Fogaras és Szeben s igy tovább az utak mégpedig mindenüt 
ki sánczolva porondozva megnyíltak s ez által nemcsak községink de másokis: közösen szárnithatatlan 
hasznot nyertek s mindezen üdvös munkálatok s közös nép igen tisztelt szolgabíró ur eréjes eljárásának 
a közérdek iránt fáradhatatlan szívélyes kitartó fáradozásának sót áldozatának köszönhetni. Isten seggé_üe 
az igasságos hivatalnokot többekreis a közös nép nevébe óhajtja az író. 

Pesty helynévgyüjtemény Fehér vármegye 
l 34r + v, 135r + v, 136r + v, 137r + v. 

1864 
ÁRAPATAK 

Felelet 
A ·'Helynevek" öszve írása aránt, hozzám intézett felszólításra 
Figyelemmel meg olvasván "a haza helynévcimek gyüjtésére az öszve írására kiadott Utasítás , 

az alábbiakban kívántam meg felelni a bennem vetett bizalomnak; 

Általános megjegy:.:ések: 

Elö hivatván a helységi elöljáró által , a korosabb, de egyszersmind tekinté~yesebb öregeket.. 
névszerént: 

1. Gászpor György idősb 80 éves 
2. Nekiti János 70 éves 
3. Kolcz Samú 65 éves 
4. Gászpor István Bíró 62 éves 
s más értelmes egyéneket; elővettem föld könyvet, mi hogy a hely nevek közül edgy is ki 

maradjon legföbb vezér fonal ; ennek nyomán minden helyneveket felolvasván ugy ahogy ott sortiron 
vagynak fel kértem: mondják meg, ha valamit tudnak, vagy hallottak, azon helynevek. eredetét s 
nevezetességeit illetőleg ; mihez a magam csekély tudatomot is, mit 18 éveken gyüjthettem, hOZZI. 
csatolván; ugy állitottam öszve ezen feleletemet. Kiemelni kivánván, hogy az élll kiszemelt egyé -
mint írástudatlanok mindnyájan, nagyon kevés adattal tudtak szolgálni, s a mit adtak is, inkább csak 
vagy mese szerű. 

Számomra pedig kezem között e célra nagyon kevés, mondhatnám, éppen semmi történ 
írott adataim nintsenek, irtam tehát nagyobrészit magoknak a helyneveknek természetes· fekvések 
ahol hasonló el nevezések nyomán. 

Részletes feljegyzések 

Árapatak községben található helyneveknek s illetőleg az a tárgyban 7 pontok alatt ki -
kérdések felvilágositása. 

Felelet 
/ . kirdés. A megyének, kerületnek, járásnak sat. neve a hová a helység tartozik. 
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Árapatak jelenleg tartozik Nemes Felsöfejér vármegye belkerülete, Hidvégi járás 
~abíróságához -Topográfiailag fekszik inkább Erdély délkeleti részében, délről a Bartzaság , n(ap) 

és északról Háromszék, n(ap) nyúgatra Erdővidék terjedelmes vidékek, hosszúságaik között. 
Közvetlen szomszédos falvak vele délről Botfalva (Brendorf) szász, keletre Erősd magyar, északra 

eg borvíz Előpatak oláh, n(ap) nyugatra Hidvég magyar falvak között. 
A hajdan korban ez az egész vidék egy szász ember, neve Fulkon birtoka volt. JV-ik Béla király 

n, mikor a tatár du lás pusztított kegyetlenül, megszakadás, nota vagy a tatárdulás következtében 
- · yra szálván 1256-ik év körül 4-ik Béla király donationalis levél által ajándékozza egy Akadós 
- magyarnak, kitől származnak az ezen vidéken igen nevezetes három család ágak, a Gróf Mikó, 
- . mesés Gróf Kálnoki családok. A donationalis levél meg volt az árapataki ev. ref. megye ládájában, 

is láttam, de minthogy hitván papirra volt leparitva (?) az idő, mój és penész el rongyoltotta. A 
így van meg jelelve benne: A monte cacúmine Vetzel, Havad, Korlát, usque ad rivum Nyáras 
a meridian fluvium Olt sath. Régentén tehát ezen csoportosulása a hidvégijárás szolgabiróságának 
2 Árapatak, 3 Elöpatak, 4 Nyárospatak, 5 Hídvég, 6 Lüget edgyüvé tartoztak s csak Hidvég és 

.,,.....,..."1J\. nevei fordulnak elő inkább a régi irományokban. Előpatak, Nyárospatak csak prediumok lévén 
ett falvaknak, Erősd pedig éppen filiája volt egyház tekintetben is Árapatakának. 
Bövült felvilágosítással szolgálhat e tárgyban Hidvégi Gróf Nemes János eő exelentiaja igen 
családi levéltára. 
A helység maga völgyben fekszik inkább, de határai , erdei, magos hegyes, mély árkolásokkal 

m::::=ms:'isokal rakot: azonban verőfényes oldalai termékenyek 2 gradussal lévén melegebb éghajlata 
~ szomszédos Háromszéknek, a törökbuza termelésre nagyon alkalmas. 

2. kérdés. A községnek hányféle neve él most? 
Valamint rég úgyszintén jelen legi elnevezés: Árapatak (oláhul Árpeták) más néven nem ösmeretes 

és nem akadtam más elnevezésire. Hogy régentén nem csak szász birtokosa volt, mint irám 
e vidéknek, hanem maga az egész helység szászsághoz tartozhatott, erre mutatnak az edgyes 
eknek szászos hangzásu elnevezései, pl. Bora heintyen, Henderbölcs, Bruck (szakadás, törés), 

b =-.borok, Hám, Lorhám, Fejhám, Repejhám sat. kaszáló helyek, s a mais meglévő ugynevezett 
tó ja. 

3. kérdés. Volt é hajdan a községnek más elnevezése? 
második pont alatt megvan rá a feletet - nem . 

. kérdés. A közönség mikor említetik legkorábban? 
Erre nézve mint dézmát vezetett pap kutatván dezmánk eredete után, egy régi könyvben, melynek 

• otitia veteris et novi capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae etc. per Antonium Szendrei etc. 
EZEKET TALÁLTAM: "permodum gravi~ querala qnomodo in anno, cujus nondum praeteriisset 
. castellani Theucz (forte quod hodie Törcs audit) quasdam decimas ipsius capituli de 

!IC;;3::!liSl.10nibus Hidveg ac Arapatak ipsi capitulo more alias consueto provenire delentes, et inductione, 
c::;::::::~-:"!ll·one tua, pro se ipsis occupasset, pro quibus nulla ejusdem hactenus fuisset satisfactio etc." 

A.D. 1462. 
Az idéztem(!) könyvben találtam Árapatakának legrégibb elnevezési! iratban Hidvéggel edgyütt. 
-_ kérdés. Honnan népesítetett? 

ogy régebben magyarok voltak a lakosok onnan világos, hogy nemcsak minden lakos a magyar 
et adott, hanem még a ref. osk( ola) tani tónak is kepét fizettek, a mi ugy származott, hogy a 

·oság ki halván vagy kitétetvén a sessiokból, a románok csak akkor költözhettek belé, ha a 
,_....,._,...._.házi személyek tartozásait pontosan fizetik, a mi egész 48-ig pontosan teljesített is - ma ugyi 

t a magyarok létszáma viseletek öltözete jól lehet egyrész magyar, mintazonáltal általánosan 
' bb a csángó magyarsághoz tartoznak. 
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6. kérdés. Mit lehet tudni a név eredetéről? 
Régentén nevezhettek Aranypatakának mert az emberek gazdagabbak és boldogabbak voltak. 

ma inkább lehetne nevezni Árvapatakának, mert az emberek, lakosok nagyon el árvultak, el szegényedte 
pedig meglehetős birtokba szabadultak belé. 

A valóság pedig ennyi: Árapataka nevit vette hihetőleg a sok ároktól nevezetesen a falu közö 
lefoljó veszéljes pataknak gyakori meg áradásától. 

7. kérdés. A község határában előforduló többi topographiai nevek. Erre nézve a könnye 
átnézhetés tekintetéből eltérve a telek könyvi rendtől, ezen osztályozást láttam czélszerinek fel ve · 
Mert főbb neveket igy soroztam: A. A helység maga. B. A mező vagy szántók. .C. Erdők, rétek. D 
Legelők, hegyek. F. Halmok. G. Bértzek. H. Árkok, puszták. 1. Folyók. K. Patakok. L. Kutforrások. 
Tavak és N. /rtoványok végre a Prediumok utak és ezeknek több elnevezése: 

Lássuk rendre 

A. Helység maga. 

A következő uttzai elnevezések vannak: 
1. Hidvégi uttza egy igen szép rendszeresen épitett uttza:, mely, keletről nyugatra irányul -

érdeme, hogy a mi falun ritkaság, soha se igen sáros nevit Hidvégtől kapta meris szomszéd falutól , ho 
a rajta végig menő ország ut vezet. 

2. Béldi uttza nevét a hires Béldi családtól kapta, mais ez a család kizárólagos birtokosa 
uttzának alig egy pár felszabadult jobbágy lakik benne - Brassó fele visz. 

3. Gász uttza hihetősön a községben mais igen fles számmal lakó colonusoktól kapta nevit 
gászoknak neveztetnek. Előpataka fele visz. 

4. Gász eleje oláhul Gura Gászuluj, nagyon atyafias a gurá Szátulujjal falu szájja - örökös 1 · 
és zaj lévén itt. Ez egy igen nevezetes gyülő helye a fiatalságnak, terjedelmes térség, több utak ö 
szaladásánál, közül gyöngyözve mindenfelől ivó helyekkel, korcsomákkal - ez az árapataki piacz. 
szokták régen s ma is némelykor, az amugy futólagos falu gyülésit tartani - more patrio - közből a -
birói pálczájára támaszkodva, a hallgatóktól körül fogva szokta a törvényt osztogatni és aztán a 
levő kortsmán megerősiteni. Most czivilizálódtunk e tekentetben éppen ott a Gasz előtt fogadván fal 
a hova a közönség öszve gyülhessen. 

5. A hula egy kis sikátor uttza egy vak patak árokkal. Az oláhok templomba járó uttzájuk -
eredete bizonytalan. 

6. Templom uttza. A Ref. magyarok templomba járó uttzája hasonló árokkal mint a román 
e tekintetben nints mit irigyeljen a két egyház egymástól, mind a két uttza rondaságok gyülhelye, a 
templomtól kapta, mint a hova vezet. 

7. Patakszer uttza az ugynevezett Vingyillia a patak folyása mellett - egy csomó hitvány i 
Méltóságos Tamási udvarhelyéhez forrasztva. Aki itt jár az lrlandi szegények vagy a londoni kol 
jutnak önkénytelenül eszébe, szemétdombo'kkal felhalmozott keritetben ajtó előkkel, bunda 
botskorkák, rongyos czipők, likas kalap, hámlott csere kéreg, más ezer meg ezer nemü rendetlenül 
szélyel szórva mint szegénységi jelvények - egyszeri látás eleget tesz. 

8. Stábalj hajdan katonai állomásul szolgáló laktanya - mint a neve is mutatja - az öregek 
még némelyek emlékeznek rá - alig egy pár házzal. 

B. A mezők vagy szántók 

1. Nágy mező nevit maga adta magának mert hogy terjedelmes szép mező - itt a kö' 
alnevek, illetőleg dülőkfordulnak elő : 
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a) Malom csere egy malom flett van - hajdan cser erdő volt nevit innen kapta. 
b) Hegyen által egy magasatska hegyen huzódik keresztül - nevit innen vette. 
c) Horgas nevit a horgason menő egyes föld daraboktól (kapta). 
d) Hosszú nevit a szántóföldek hosszúsága adta. 
e) Mézes a mellette le folyó hason nevü pataktól. 
f) Küpüs kut egy kut volt ottan hajdanában küpülve - onnan az elnevezés. 
2) Kis-Mező határ rész sokkal kisebb a Nagy Mezőnél innen van a neve szántókkal. 
Dül ők: 

a) A három dülő neve eredete bizonytalan. 
b) Székely út a Háromszékre vezető út közelében. 
3. Hét oldal határ rész - szántók nagy részt. Itt eljövő dülő vagy alnevek: 
a) Határpatak nevit ezen dülő a Hídvég és Árapataka határa közt lefolyó pataktól kapta. 
b) Baksomm (?) egy irenevső (?) árok, neve eredete bizonytalan. 
c) Fejhám szántók neve eredete bizonytalan. A Hét oldal határ rész alsólában egy szép lankás 

nevét az itt gyengén emelkedett két halmotskától kapta - termékeny hely, itt van még a 
dJ Gimetske láb szántó - neve bizonytalan 
4. Rétre menő határ rész - szántók. Az itt levő szántók bütüjökkel a rétre menvén neve innen 

5. Kertek mege határ rész - szántók. A falusi edgyes jószágoknak bütüjök kertjére rugván -
tárrész a jószágokat keritő kertektől kapta nevét - igen termékeny térség. 
Alosztály 
a) Pataktő. A falut végig folyó pataknak az Olt vizébe ömlésétől kapta lenevezését. 
b) Stabaly. A faluban ezen névnek megfelelő helytől - minthogy éppen erre rug, kapta a nevét. 
c) Kender/ábra menő a minden évben kenderrel bevetni szokott földektől kapta nevét. 
6. Kenderes láb. Minden évben változatlanul kendert vetnek belé innen van elnevezése . 

. Sinkó kert határ rész, szántók néveredete bizonytalan. 
Dülők vagy alosztályai: 
a) lorhámrajövő - neve eredete nincs tudva, 
b) Gatyafenék megfelel nevinek mert éppen olyan mint a gatyában az eresztés s éppen talál most 
llel, mert miután Árapatakán de jure minden trágyázás az udvarol a mezőn (?) a mult évben 

Beldi urnak trágyázván a csorda, mint a Gatya fenék csaknem egyedüli tulajdonossa a csorda itt 
n. A muút évben tehát az árapataki csorda a Gatya fenékbe trágyázott - rendkívüli uraság marha 

ll:l::zjiialllil< gatyába trágyálni . 
. Templom mege határ rész, szántók - nevét a ref. Templomtól vette mivel közel van. 

AJ nevek: 
) Fáskert alya - neve hason nevü kertről mely felette van. 
) Tohér - neve nincs tudva - valami posványos tó ér van ott hihetőleg innen van a neve. 

C. Az Erdőn előforduló elnevezések 

1. Retkes nevét az emberek feladása szerén! onnan kapta, mert egy ut viszen keresztül 
tm:sm:>ZélKr' e, s hajdanában tolvajos hely lévén egy asszony ment itt keresztül a tolvajok meg ölték pénzt 
r.=:=-m nála, de később hurokra kerülvén azt vallották, hogy csak egy retket kaptak nála. 

ÁJ nevek: 
Vizes Retkes egy kis patak árokkal, hol patak foly. 

) Száraz Retkes egy más árkos hely hol nem foly patak. 
~) Fazakas. Erdő név - eredete bizonytalan. 
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d) Fiutelek (?) részint szántó, nagyrészt erdő - neve eredetét nem tudom. 
2. Székely ut teteje. Háromszéktöl helységünket elválasztó magas hegy részint erdő, részint legel

helyel-helyel szántó. 

kas. 

kapta. 

Al nevek : 
a) Varsa olyan forma hely, meredek, löjtöjével körül hely(?) keríteni, mint egy varsa-hal fog ' 

b) Ágazat többfelé ágazó völgy nyílásaival - erdő 
e) Krétsken részint szántó, részint erdő - neve erdete bizonytalan. 
3. Stokom határ rész, nagyrészt erdő, kis szántó - név eredete bizonytalan. 
Al nevek: 
a) Köves ut, nagy darab irtványos hely lakhelye van erdő is nevét a hozzájuthatási ut kövességi 

b) Galambbug egy nagy magaslat - nevét a mint mondják onnan kapta, mert valami nagy cs 
voltak ottan melyen galambok fészkeltek - most szántó. 

felé. 

tudni. 

4. Farbükk erdő és szántó, bükfák végződése s egyszersmind a határ itt végződik Három 

5. Gyértelek igy is mondják Gyészer a legnagyobb erdőrész egy tagba. Neve származása 

a) Mézes patakon aluli rész. 
b) Mézes patakon felüli rész. Egy köböl lefolyó Mézes nevü pataktól neve is(?) előfordu l. 

6. Stemek - erdőrész, neve nem tudatik honnan. 
Az erdőkre nézve általában megjegyzendő, hogy még 1819-1820-ban a birtokosság közö 

lévén osztva, nagyrésze a tulajdonosoktól is kapott nevet, pl. falu erdeje, ref, egyház erdeje, Béldi Ven 
Gréb László, Tamási László satb. - továbbá a mely erdős helyek nem emlittettek azok vagy mint p 
vagy mint legelős vagy mint bértzes helyek ott fognak megemlítetni. 

D. Rétek elnevezése 

Ennek két nagyobb elnevezése fordul elő úm. Alsó és Felső természetesen az Olt folyama 
meg az irányt, az alsó a falun alól , a felső a falun felül esik. 

1. Alsó Rét itt a következő alnevekjönnek elő : 

a) A határ - neve természetesen van, mert éppen a határ szélen van. 
b) Határpatak eri (?) - a két községet elválasztó határpataktól jön. 
e) Brok ennek eredete nem tudjuk honnan deriváljuk innen e, hogy brok oláhul czibre é 

vagy a német törés, szakadás ez talán Brükké hid . 
d) Repejhám - bizonytalan eredetü: számos elnevezés. 
e) Borahuntyen dto - 11 - - 11 -
f) Derics Miklós szege - régi birtokosáról -
g) Dombi szege - hasonló birtokosáról. 
h) Papszeg- ref. papi birtok (Kanonika portio) 
i) Czigány halála - mondják, hogy tán egy czigány halt ott el. 
k) Fuvar - eredete bizonytalan. 
2. Felsőrét itt előforduló alsóbb elnevezések: 
a) Henderbölcs neve származása bizonytalan - név rokonságánál fogva az árapataki 

gondatlansága miatt alig egy tized alatt, az Olt rakonczátlansága a szomszéd botfalvi szászo 
szakítani. 

b) Kurutzborok - ennek is elsöfel.e ösmeretes, utolsó nem. 
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c) Hajósoknál - az Olton át szállító hajósokról. 
d) Nagyszeg - egy nagy Olt kanyarodástól. 
e) Kis szeg mert az előbbinél jóval kisebb. 

E. Legelők 

a) Szenestőke hajdan erdős hely volt, most kopár. 
b) N~gy Busnya bértz inkáb tán rusnya bértz. 
c) Kis Busnya 
d) Lenke pusztája 
e) Sostáj 
t) Kapta 

F Hegyek. 

AI nevek: 
a) Nikiti hegye neve az aljában lakó Nikiti nevü lakostól. 
b) Kápolna hegye melynek tetején áll a Béldi család sirboltja. 
c) Tamesaj hegye A Tamási család kápolnájáról. 
d) Templom hegye A ref. Templomtól kapta nevét. 

G Bértzek. 

AI nevek: 
a) Fásbértz hajdan erdő, most szántó. 
b) Hárbértz erdő és szántók. 
c) Közbértz régen erdő most szántó. 
d) Busnyabértz legelő . 

e) Séren bértz erdő. 
f) Mészpatakbértz erdős hely. 

H. Árkok - alnevek 

a) Egres árka erdős hely. 
b) Ördög árka erdő és szántó 
c) Kretskenárka dto. 
d) Fásbértz árka szántók. 
e) Segleslétzek (?)árka erdős hely. 
f) Székely út árka 
g) Nagy árok erdő. 
h) Köves ut árka 
i) Rosz árok hetiben (?) szántó 
) Kománkut (?) árka erdő 

I) Retkes árka erdő 
m) Bükut árka erdő 
n) Fazakas árka 
o) Fodisánk árka(?) 
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J. Folyam 
nagy maga az Olt - mely Árapatak határát délen körül folya. 

K. Patakok és puráj 

1) Mészpatak 
2) Retkespatak 
3) Falu pataka 
4) Határ patak 
5) Szén vagy Széj patak, szélin van. 
6) Terenbértz pataka 
7) Tőgyér patak 
8) Hete patak 
9) Székely ut pataka 
10) Borviz pataka 
11) Köves út pataka 
12) Kretsken patak 
13) Mézes pataka - erről azt állítják, hogy egy gyermek meg ehezvén nagyon s valami darab 

pulitzkát megette az után ivott ezen patakból azt állitá annak a pataknak a vize mézes - mert néki az 
olyan jól esett mintha mézes vizet ivott volna - innen eredett a Mézespatak neve. 

Anny i igaz, hogy a nép azt tartja, ki a Mézespatak vizit me kostolya az Árapatakáról nem 
kívánkozik el lakni. 

Ez fennebbiekbőllátható, hogy Árapatakát nem oknélkül nevezik Ároknak és Pataknak, mert 14 
külön nevü árok és 13-m külön nevü patakja van - csak amit én hevenyében lejegyzék. 

L. Határon lévő kutforrás nevek 

a) Küpüs kút régen küpülve volt foglalva a forrásvíz a könyebb merítés végett - ma csak neve 
van meg - innen elnevezése a Nagymezőn . 

b) Katonakút. Egy igen kedves és szükséges forrás az ev. ref. egyház erdején nyáron a csordának 
itató helyül szolgál - nevét onnan kapta, mert régen katonai állomás lévén. Árapatakon valami szökevény 
katonák bu(i)káltak és tanyáztak ezen a helyen. 

c) Tetves kút az erdőn az Ágazat határszélben, neve onnan van, mert valami ketske pásztorok ott 
tanyászván tetvekkel környéket eltöltötték s onnan mások is elkapták. 

d) Komán kútja. A Borvizszéli menő országut közelében egy völgyben - neve onnan van, mert a 
régi rengeteg erdőségben egy tolvajvezér neve Komán szokott ott enni és tanyászni. 

e) Szent Ilona kútja egy igen kedves jó vizü forrás a Kismezőn. Ennek név eredetéről egy rege él 
a nép ajkán, mely a következő : "Élt Árapatak határán régen régen egy vad leány kit hívtak Szent Ilonának. 
Azzal a tulajdonsággal birt, hogy a ki következő idő változását meg érzette és hírül adta előre . Be jó 
volna, ha most is volna egy ilyen még pedig mikor szép időt jósolt, isszonyatosan sirt és ordítozott, 
mikor ellenben rút időt , vigadott, táncolt, gyönyörüen énekelt örömében. Az emberek többször próbálták 
megfogni , de minden kísérlet hasztalan volt, mert bármily vigyázva körül fogták, ő mindig csuda erejénél 
fogva mintha csak testetlen valami lett volna, kisiklott az emberek kezei közül. Végre csellel ejtették 
örbe. Ugyanis készítettek mind a majomnak egy csizmát, melynek egy feje és arról fel emelkedve két 

szára volt. Ezt megszurkozták belül , a kuthoz vitték a hol a szép Tündér Ilona szokott mulatozni előtte 
el próbálgatták huzni , ugy hogy Ilona asszony lássa az után ott hagyták a csizmát s távolról lesték mit 

"' tenni vele Ilona. Hát oda ment, nézegette s majom módjára felpróbálta és mikor a kivántsi emberek 



antak, hogy meg csipjék, szegény nem tudott többé elszaladni és igy tőrbe esett. " Szeretnéd 
~·e kedves olvasó, mi lett azután Ilonával. Itt a vége, csak addig tart a rege. Közelmultban ez a 

--....-„·~ csatornákon a föld alatt ki volt vezetve a Gróf Nemes János udvarában, ahol egy igen szép 
· annak szolgált vizül a föld alatt. A csatornák edgyes darabjai ma is láthatók. Most ismét a föld 

mart leszakadások miatt oda vinni lehetetlenné vált. 

M. Vápák, gödrök 

a) Dénes miklós vápája 
b) Jó Mihály György(?) vápája 
c) Jó Simonné gödre - Mind (3) legelők . Neveiket kapták a hasonnevü árapataki lakosoktól. 

elnevezések, nemde? 

N. Tavak, Nádasok 

a) Szászok tója - feljebb volt szó rólla. 
b) Falu tója - közönség helye, 
Általában a tavak inkább jelenlegi birtokosai nevét viseiik - Béldi tó, Tamási tója, Jó Mihály 

-_ · rgy tója sat. Nevezetes az, hogy szatyorkötésre igen alkalmas nádat szolgáltatnak s ad libitum, akár 
: világ részéből ide verődött ember szabadon vághatja, legfellebb a falus bírónak van egy kis 
entusa érte. De sokkal értékesebb is, nevezetesebb Szakatur nádja, mely az épitkezéshez megkivántató 

ék s itt körülhet (?) legjobb, legnagyobb menyiségben nálunk kapható. 

0. lrtoványok 

a) Geréb /rtoványa 
b) Turini lrtoványa sat. Melyek hasonlólag jelenlegi birtokos neveit hordozzák bizonyságul 

ak, hogy nem rég irtották, mert maga az irtók utódai használj ák jelenleg. 
Általában megjegyzendő az irtoványoknál, hogy Árapatak határinak legnagyobb része irtovány, 

·ott ahol ez előtt csak száz évvel, mit mondok alig 50 évvel vad rengeteg erdőség volt, ott most hullámzó 
- 1d vetések s más szorgalmi produktumok gyönyörködtetik a szemlélőt. 

Végre 

P. Prediumok 

a) lenkert egy terjedelmes határrész egy magos fennsíkon, házakkal, majorokkal ellátva. Nevét 
ogy honnan vette, nem tudhatni , lehet hogy eleinte felesleges' Jen termésétől , de a mire a jelenlegi 

1 osság nem igen emlékszik. 
b) Hete egy más predium hasonlólag erdőséggel vegyes terjedelmes szántóhely több lakházak és 

lakosok csoportosulásával, különösen a seprükötő, kalántsináló czigányok végetlen menyiségü burdéi 
hurubájával , kik seprükötés kereskedésekkel nyir erdőköt ki pusztitatni képesek a birtokosság nagy 
·árával. ·Ezek látják el az egész Barcza vidékét nyirág seprüvel. Neve gyanithatólag onnan származott, 
mert eleinte 7 ház lehetett ott, most két annyinál is jóval több van. 

c) Borviz -Előpatak. Ez is árapataki predium volt, de már ma külön, önálló birósággal bir. 1819-
_Q körül alig volt egy-egy nevezett veres cserepes ház, ma már minden tekintetben tul szárnyalva szülő 
anyját Árapatakát, sőt a mi több háládatlan is irányában, mert a midőn az édes anya ma is fáradozik az ő 
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ékittésén, utjai jó karban tartásán s e végre minden évben több ezerre menő ingyen napszámos s m· 
anyagokat ád, ő ezért csak egy korty legfennebb egy has borvizet ád ingyen már egy fertálynál ha többre 
van szükségünk, azt ugy fizetteti velünk mint a bukuresti boérral, a ki soha egy para investatiót se tesz a 
közlekedés jó karban tartására. Hja, nem cs~k az emberek között vagynak háládatlan fiuk és leányo 
hanem még a prediumok közt is. Ilyen háládatlan filiája Erősd is Árapataknak, hogy miért? Megmondására 
még nem jött el az idő. Előpatak nevit kétségtelenül a patak eleitől vagy is jobban mondva eredetétól 
kapta mert onnan foly le hozzánk falvankon (?) itt folyó patakunk. Ha meg nem sérteném, vagy a más 
gabonájába aratnék, fel jegyeznék onnan is egy néhány hely nevet, mint pl. 

1. Sipos nagyobb rétet szántó és erdő s helyei-helyei kapáló név eredetét bizonyosan nem tudom. 
2. Juhkert hasonlólag mint a fennebbi. 
3. Farbükk fennebb már előfordult. 
4. Hársbércz ez is emlitve volt - továbbá 
Borvizforrás kulai melyek használat alatt vagynak van öt borviz forrás um. 
A patak folyást véve fel mely közvetlenül mellette foly mindeniknek első legfelül a patak jobb 

partján mit hideg fürdőnek használtak, neve lobogó. 
2-dik. A fő kút, mit a vendégek ivásra használnak, apatak balpartján, minek világra kiható 

jótékonzsága teretura (?) kétfeléig elterjedet. Hogy mit tartalmaznak ezen forrás vizek ezer meg ezer 
orvos irva hagyta hátra - egy évi árendája. 

(hiányzik a vége) 
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VINCZE Gábor 
(közlő) 

A Székely Nemzeti Múzeum 
anyagának részleges 
elszállításáról és pusztulásáról 
1944-45-ben * 

1995. márciusában múlt ötven éve annak, 
::Y a Székely Nemzeti Múzeum értékes 
--teményének nagyobbik része Zalaegerszegen 
gsemmisült. Megkíséreljük összefoglani az 

ényeket. 
A közgyüjtemény anyagának elmenekítése 

etlegesen bekövetkező háborús események 
·1 már 1943-ban felmerült. 1944. áprili s 3.-án a 

66.492/1944. sz. rendeletével elrendeli a 
:,:újtemény anyagának a Tolna megyei Lengyel 

· gbeli Apponyi-kastélyba való azonnali elszál-
1asat. Herepei János múzeumigazgató 
úzeumőr) összehívja az igazgatóválasztmány 

_érhető tagjait, és némi vita után a rendelet végre-
"tása mellett döntenek. A román "kiugrás" után, 

KM 3265/1944. sz. augusztus végén kelt bi
mas rendelete a Székely Nemzeti Múzeum 200 
ájának (a felbecsült szükséglet) 10-15 vagont 

ndel ki , ám az ekkorra már általánossá vált fe
tlenség, tájékozatlanság miatti tömegessé váló 

menekülés megnehezíti a vagonszerzést. 1 Végül 
1944. szeptember 2.-án a vagon, amely az igazgató 

által legértékesebbeknek ítélt anyagú 5 ládát, va
lamint az igazgató családját és személyi holmijai 
egy, részét2 fogadja be, Herepeivel és Cs. Bogáts 
Dénessel együtt elhagyja a várost. A negyvenhat 
ládát tartalmazó másik vagon még aznap délután, 
Árvay József felügyelete alatt indul utána, Csík
ban éri utol Székely Zoltán. Az épületben csak a 
legendás mindenes, Fadgyas Anna marad. 

Herepeiék szeptember közepén érkeznek 
meg Lengyelre. Időközben Székely Zoltán és 
Árvay József úgy határoznak, hogy Désről az 
utasítás ellenére is Kolozsvárra irányítják a má
sodik vagont. Herepei egy 1945 nyarán írott fel
jegyzéséből tudjuk, hogy ha Árvayval van, nem 
engedte volna eltéríteni az anyagot. Kolozsváron, 
minthogy itt is napokig a veszélyes pályaudvaron 
vesztegel a vagon, az Erdélyi Múzeum Egyesület 
vezetőségének javas latára a ládákat behordják az 
EME pincéjébe. Roska Márton, Kelemen Lajos, 
Jakó Zsigmond, Szabó T. Attila ellenzik, hogy az 
anyag kikerüljön Erdélyből , azonban váratlanul 
Kolozsvárra érkezik Vargha László , a Köz
gyűjtemények Országos Főfelügyelősége előadó
ja. Az anyag után jött, és szeptember 23 .-án 
magáva l is v iszi azt Keszthel yre , a Balatoni 
Múzeum épületébe. Ide érkeznek Herepeiék is, 
akik közben október közepén, felsőbb ren
delkezésre, s.zintén továbbmennek Keszthelyre. 3 

Keszthelyen sincs azonban sokáig nyugta 
a ládáknak. December 7.-én e lrendelik a város 
polgári kiürítését. December 9.-én ismét be
vagonírozzák a ládákat, majd a szerelvény Szom
bathely felé indul (ide költözött le Budapestről a 
VKM is ), de Tapolcán elakad , és minden 
könyörgés, rábeszélés ellenére két hétig ott vesz
tegel , nyílt pályán. December 24.-én sikerül Here
peinek visszavinnie az anyagot Keszthelyre, a Bala
toni Múzeum alagsorába. 

•A seps iszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum anyagának legértékesebb részét 1944 őszén a közeledö front elöl a DunántUlra menekitették, ahol az vtgül 
számos szerencsétlen körülmény összejátszása nyomán, a zalaegerszegi állomást érö 1945 március végi légitámadíi:.s során. ügy tünik, teljesen megsemmlsüh.. 
Szamos kérdCs máig sem tisztázott . Milyen ládák indultak útnak a ket különbözö szerelvénnyel, különbözött-e a sorsuk? Miért nem sikerült az an)'2g0( 

olozsváron, tehilt Erdélyben visszatartani - ki értesítette a fölöttes kormánybiztost a szállitmány eltéritéséről? Miért nem maradtak lád8k az ered~ 
ijelölt lengyeli kastélyban, amely megúszta a háborús pusztitfuit? Mit értsünk az anyag elpusztulilsil{l, mit tudhatnak még erről az akkor éppen Zalaeg~ 

wtozkodó evakuli.lt sepsiszentgyörgyi tisztviselők , illetve mar inkli.bb csak a leszli.rmazottaik? Milyen új szerzeményekről tudósitanak Herepei János jelcntC5iei 
:\ téma legjobb ismeröi ma valószínű leg Balassa lv8n és Székely Zolt3.n. valamint a történet feldolgoz3.sára készülö Sas Péter. Véleményünk sz.erint azm _ 
pusztul3.sáért való felelösség kérdése. sok li.ldatlan vi ta kiv:iltója, értelmetlen . A történet olykor egym:isra mutogató erdélyi főszereplői kétségen felül · 
tudósok, akik mindent elkövettek az anyag megmentéséért, és senki nem IRthaua e lőre a hli.borUs zürzavarban, milyen megoldils volna helyesebb. · 
lelkiismerete szerint cselekedett. Ideje viszont felt:irni és összerakni a még tisztázható részleteket . A Vincze Gli.bor által összeállitott anyag közlése az~ 
történő első hozz:ij:irul:is. (A szerkesztö) 
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1945. január 1.-én Csomay Miklós Zala 
megyei nyilas főispán, kormánybiztos elrendeli, 
hogy Darnay Béla, a Balatoni Múzeum megbízott 
igazgatója kísérete mellett a két múzeum anyagát 
szállítsák be Zalaegerszegre. A 8530/ 1944. sz. főis
páni rendelet megtiltja, hogy a múzeum személy
zete magánvagyonával kövesse a múzeum ládáit: 
"Az e téren elkövetett szabálytalanságért az in
ternálást azonnal folyamatba teszem." Herepei 
mindent megpróbál, hogy a rendeletet visszavo
nassa, Zalaegerszegre is lemegy, de hiába. 1945. 
január 6.-án a Székely Nemzeti Múzeum ötven
négy(?) faládáját és tizenhárom papiroscsomagját 
tartalmazó tizenöttonnás vagon elindul a megye
székhely felé. 4 

Herepei további mentési akciókkal 
próbálkozik. Levélben többek között dr. Török 
Andor, az igazgatóválasztmány elnöke, valamint 
dr. Váró György, Pálffy Károly, Nyírő József er
délyi párti képviselők, közbenjárását kéri. Az em
lítetteknek írt levelekre válasz nem érkezik. Miután 
értesül arról , hogy a vagonokat ki sem pakolták, 
az akkor Zalaegerszegre evakuált Kisgyörgy 
Józsefnek és Hamar Samúnak ír, figyeljék a vagont 
és próbálják gondját viselni az anyagnak. 

1945. március 29.-ére virradólag szovjet 
repülők támadják a vasútállomást. A szerelvény, 
amelyhez a két múzeum kincseit tartalmazó 
vagonokat kapcsolták, kigyullad . Összesen 23.805 
tételnyi levéltári , 1487 tételnyi néprajzi, 3072 darab 
régészeti, 1723 darab képzőművészeti anyag van 
ott, 2050 könyv, fényképek és műszerek . Herepei 
április közepén szerez tudomást a tragédiáról. Le
velet ír a Közgyűjtemények Országos Főfelü
gyelőségének Budapestre, vádolja a közigazgatást, 
a minisztériumot, mindenkit, aki nem segített. 
"Alólirottnak ezek után otthon Erdélyben, sajnos

1 

aligha van mit keresnie. " Erdélyben valóban meg
indulnak a vádaskodások. 1945 óta Kolozsváron 
és Sepsiszentgyörgyön Székely Zoltánt, illetve 
Herepei Jánost tartják a fő felelősnek, ezért hívnám 
fel a figyelmet néhány tisztázandó kérdésre: 

a. Herepei felsőbb parancsra csomagolta 
össze a múzeumi anyagokat. A menekítéstlkiürítést 
ráadásul , 1916-ra gondolva, a múzeum 
igazgatóválasztmánya is támogatta. Jóváhagyták 
volna-e Budapestről a gyűjtemény helyben ma-
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radását, mint történt a kolozsvári egyetem ese
tében? 

b. Kolozsváron többen úgy vélik, ho~ 
Vargha Lászlót Székely Zoltán értesítette az anya_ 
eltérítéséről. Csakhogy miért tette volna ezt? Ép
pen ő térítette el Árvay Józseffel. Mások szeri 
"a kolozsváriak" (Kelemen Lajos, Szabó T. Atú 
stb.) is felelősek, mert meg kellett volna akadályozni 
hogy Vargha elvitesse a városból a ládákat. 5 

c. Darnay Béla felelőssége már egyért 
műbbnek tűnik , ha a Balatoni Múzeum m _ 
mentéséért sem tett semmit, viszont nem talál 
nyomát, hogy ezért 1945 után valami módon fe~ 
lősségre vonták volna. A nyilas főispán felelős · _ 
teljesen egyértelmű, hiszen neki módjában · 
volna kipakoltatni a vagonokat, vagy bizton s · ~ 

sabb helyre vitetni a ládákat. (Említetteket H 
pei tartja felelősnek, 1945-ben Szabó T. Atti l · 
és Brüll Emánuelnek írt levelében.) 

d. A vádaskodások a fentiek ell en · 
Székely Zoltánnal és Herepei Jánossal szem 
indultak el , már 1945 tavaszán . Miért? 

Az elszórt célzásokból , utalásokból · _ 
tűnik, hogy Herepeit Sepsiszentgyörgyön a h _ 
elit (kollégiumi tanárok, helyi potentátok) 
igazán fogadta be. Nem az ő emberük volt, Kol~ 
várról került oda. Ezért jöhetett kapóra, hogy 1 " 
márciusa után bűnbakot keressenek benne. (H -
pei több levelében utal rá, hogy szentgyör~i -
lenségei nagyon fenekednek rá, és fejszével 
ják haza.) Másrészt a Herepei-levelezésböl 
kiderül , hogy Székely Zoltánnal való vi s 
1944 előtt nem volt felhőtlen. 1945 nyarán H 
pei a leveleiben már a legsúlyosabb vád 
jelzőkkel illeti addigi beosztottját, munkatársá4.. 
ellentét okáról nem ír. Ellentétükben a ko 
kolozsv'ári tudományos elit egyértelműen 
pártját fogja, utóbbira hárítva a felelőssé~ -
anyag pusztulásáért. A felelősség tisztázásán 
hasem kerül sor. Részben azért, mert Herepei 
után nem mer hazamenni. A levelezés alapj · 
1946-ban is játszik ennek gondolatával, és 
szemébe nézve szentgyörgyi vádlóinak, ti 
magát. Valószínűleg felmentették volna, · 
zamenetel helyett még 194 7-ben is sértődött 
tudomásul, hogy a Székely Nemzeti Múze 
(új) igazgatót neveztek ki. 



Az itt közölt kronológia egy Herepei János 
1945 nyarán összeállított nagyobb jelentés 
. A jelentést nemcsak a Múzeumok Országos 

"elügyelőségének, hanem Kolozsvárra, Szabó T. 
-láéknak is megküldte. A levelezés alapján 

_ --öt másolat is készülhetett. Egy közülük, az 
özzétett a Magyar Országos Levéltár Jelenko-

Gyüj teményében található, más jelentéseivel 
_ - (XIX-J-1-H, 32. d. sz. n.), egy másik példány 

_ ar Tudományos Akadémia Kézirattárában 
(Ms. 5558/38) . Ugyanitt található Herepei 

levelezése is. A jelentésből helyhiány miatt 
tam a kevéssé fontos részleteket, a kihagyá-

-elölése: [.„ ]. 
A dokumentumokat annak reményében 
közzé, hogy fél évszázados hallgatás után 

megszólalnak a még élő szemtanúk, elő-
- ek az íróasztalfiókokban lapuló dokumen

a témával foglalkozó tanulmányok. 

Jegyzetek 

becslések szerint 1944 őszén Háromszék megyéből mintegy 

menekült el . köztük a Múzeum igazgatóv3. lasztmimy.9.nak nagy 

onyvpéldányokat is tartalmazó könyvesládája például a be-

;íri Ferenc József Tudományegyetem irattárának és egyéb 
;anyagainak a keszthelyi Festetich-kastél yt jelölték ki . ezért a 
~ Kolozsváron az egyeteméhez csatolták . Ha a mUzeum 

---""!!!d•Cn marad, illetve oda keriil , az MTA tulajdonában levő Ap-

--- ·...a.ii.· Ez érthetövé tenné, hogyan szerzett tudoméist a Balatoni 

· ~a három nappal a rendeletet végrehajtó szolgabíró elött 

Bd.I akkori kelet-magyarországi korm3.nybiztos visszaem 
.m. illitja. hogy ha ö idejében tudomást szerez arról , hogy a 

- a került ládáit el akarják szállítani , ö azt megakadá-

Despre evacuarea ~i 
distrugerea partiala 
a materialelor 
Muzeului Nafional Secuiesc 
in 1944-1945 
(Rezumat) 

Partea cea mai valoroasií. a materialelor 
Muzeului Na\ional Secuiesc din Sf. Gheorghe 
a fost evacuata in toamna anului 1944 din fa\a fron
tului . Aceste materiale s-au distrus piinií. la urmií. 
in timpul atacului aerian din 29 martie 1945, in 
gara de la Zalaegerszeg (Ungaria). Publicarea do
cumentelor ce urmeaza incearcií. sa aduca o 
contribu\ie la clarificarea detaliilor. 

About the Partial Evacuation 
and Destruction of the 
Materials of the 
Székely National Museum 
in 1944-1945 
(Abstract) 

The most valuable part of the Székely 
National Museum was evacuated in the autumn of 
1944 due to the approach of the front. These ma
terials were destroyed during an air raid on the 
29'h of March 1945, at the railway station in Za
laegerszeg (Hungary). The following documents 
try to contribute to the clarification ofthe details. 
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Magyar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjteménye 

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. 

KESZTHELY. 

93. szám. 
1945. 

Sepsiszentgyörgy. 

NEHÁNY ADAT A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM VÁLOG A
TOTT ANYAGÁNAK KIMENEKÍTÉSÉRE VONATKOZÓLAG. 

[„. ] 
1944. IV. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elrendeli múzeumunk válogatott anyagán 

belső országrészbe való azonnali elszállítását, amit az időközben beállott események tettek időszerű' • 
1 66.492.-1944./IV.3.VKM. :/ 

Ezzel egyidejűleg a Főfelügyelőség elrendeli, hogy a " menekítésre szánt múzeális an _ 
elhelyezés" céljából "a Magyar Nemzeti Múzeum Tolna megyei uradalmába, Lengyelre" vitessék,·· 
intézkedésemre az egykori Apponyi-féle kastélyban megfelelő helyiség áll rendelkezésre a múz · · 
anyag elraktározására." "A továbbiakban még felhivom, hogy a múzeális anyag elmenekítése mérték · 
és egyéb módozataira, a felmerülő szükséglethez képest, saját hatáskörében, a helyi körülmén~ 
figyelembevételével, a legteljesebb személyes felelősség mellett intézkedjék." Ennek végrehajtása célj · 
a város polgármesterének, a vármegye alispánjának és az erdélyi kormánybiztosnak támog · 
haladéktalanul kikérendő. Egyúttal 7.000.-P. rendkívüli segélyt utal ki a szállítással kapcsolatos kiad · 
fedezetére. / :222. -1944 . K.O.F. sz. :/ Az átutalt összeg is megérkezett. 

Minthogy a rendelet haladéktalan intézkedést kíván, ezért nem tartom az időt sem alkalm 
sem elégségesnek, hogy ebben, a különben nagyon fontos ügyben külön igazgató-választmányi gy · · 
hívjanak össze. Ellenben a helybeli lakós igazgató-választmányi tagokat, valamint Kézdivásárhe~ 
lakó dr. Török Andor elnökünket és Csíkszentmártonban lakó dr. Nagy Jenő alelnökünket haladékn · -
felkeresni és döntésüket kikérni határozom el. Egyenkénti véleményük -az 1944. évi április ~ · 
30.napján felvett jegyzőkönyv szerint- a következő döntést eredményezte: 

1, dr. Barabás Andor alispán szerint: a rendeletnek jobb lesz elegettenni, mert ezzel m· 
felelősséget a felsőbb hatóságok magukra vállalják. 

2, dr. Keresztes Károly ügyvéd, ü.v. alelnökünk szerint: múzeumunk anyagát nem szabad · 
elszállítanunk. Véleménye szerint egész Európának éppen Háromszék a legbiztosabb pontja, 
ellenséges haderő soha be nem teszi a lábát. Itt tehát harcok még abban az esetben sem lesznek, 
Aldunamentén előretörő orosz seregek az Alföldet el is foglalnák. 

3, dr. László Ferenc ügyvéd, ig.-választmányi jegyző szerint: A rendelet teljesítése v~ 
teljesítése akkora felelösséget r~jt magában, hogy a végleges döntés előtt jónak látja az elnökség s le_ 
a helybeli tagok véleményének kikérését, mivel előre soha sem lehet tudni, hogy 1916. mi 
ismétlődik meg. 

4, dr. Török Andor országgyűlési képviselő, elnökünk szerint: a miniszteri rendelkezésn 
a helyzet komolysága miatt is- eleget kell tenni 

• 5, dr. Nagy Jenő közjegyző , alelnökünk határozott kívánsága, hogy innen fö lié 
el kell szállítani az anyagot. 

6, Bogáts Dénes ny. postafőfelügyelő, tb. múzeumi levéltáros, pénztáros szerint: a 
elhatározásához csatlakozik, minthogy ő is nagyobb biztonságban látja az anyagot az ország be 
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7, Felszeghi István kollégiumi tanár, múzeumi igazgatóőr és 
8, dr. Konsza Samu kollégiumi igazgató, múzeumi igazgatóőr szerint: a többség véleményéhez 

lakoznak, mivel az anyag elszállítására gondolni ésszerű . 

9, dr. Keresztes Károly ü.v. alelnökünk: meghajol a többség akarata előtt , bárha indokolt 
~leményét továbbra is fenntartja. 

[„. ] 
1944. V.-VIII. hónapok folyamán a csomagolást tov ább fol y tatjuk úgy , hogy 

somagolt és szabályszerűen előkészített nagy ládák száma eléri a 84 darabot. Ezeknek tartalmáról 
m példányos jegyzékeket készítve, egyiket a ládákban helyezzük el, a másikat a Főfelügyelőségnek 

- djük fel , a har-madikat pedig magunknál tartjuk. A kiállított tárgyak közül kiválasztottakat lehető l eg 

· kkal pótoljuk, s ilyen formán a m-úzeumnak mind a külső, mind pedig a belső képét igyekezzük 
ben, zavartalanul megtartani. Az összes szobrokat a régiségtár boltívelései és fal menti sarokszögelései 

lett helyezzük el, hogy bombatámadás alkalmával lehetőleg megkímélődjenek. Az irattár régi anyagát, 
' 3Z elszállítá-sra nem kerülhető nagyméretű könyvritkaságokat a III. számú megerősített óvóhelyre 

' tj uk le, míg a már leszegezett ládákat a II. számú kellően bíztosított, boltíves óvóhelyen helyezzük 

[„ .] 
1944. VIII. utolsó napjaiban, meg IX. I. és 2.-án mindennap keresem dr. Keresztes Károly ü. v. 

ökünket, hogy a Sz.N.M. sorsát megbeszé,ljük; de sem telefonon keresztül , sem pedig személyesen 
e, nem sikerül megtalálnom. Állítólag elutazott a városról? legalább az alispán így tudja. -/ :Ugy 

- szem, VIII.-27.-én sikerül utoljára átadni üzenetemet. Ebben kérem, minthogy én mindég csak 
_ on rövid időre hagyhatom el irodámat inkább ő fáradjon át hozzám:/Ettől az időtől kezdve semmi 

osat nem tudok róla. Igy azután jóformán csak a magam elhatározá-sára maradtam, minthogy 
eum felelős tényezői közül már csak Barabás Andor alispán, Bogáts Dénes, Demeter Béla és dr. 
z Lajos igazgató-választmányi tagok vannak még a városon, akik különben maguk is mindnyáj an 

ekülésre szánták el magukat. A vidéki tagokkal az összeköttetést többé már nem tudom felvenni , 
a postaforgalom a román fegyverletételt követő napokban teljesen megállott. 

[„ .] 
1944. IX.-1 . Egész napom vaggonok utáni telefonálgatással, járással telik el. Közben 

um személyzetének nagy része kevés holmiját, valamint a múzeum legértékesebb öt ládáját és 
ány nagyobb csomagját kiszállítja, s részben a csendőrségi , részben pedig más vasuti kocsikban 
edik el. /: Herepei János, Bogáts Dénes, Székely Zoltán, Árvay József, Barabás Jenő. :/ A városban 

tán folyamán kiragasztott, nyugalomra intő tartalmú hirdetményekre a bíróság, a posta s a 
atás tisztviselőinek egy része hazahurcolkodik, hogy azután másnap délután kevesebb egyetmással 

-homlok igyekezzék magának helyet keresni valamelyik vasuti szerelvényen. A hirdetmény hatása 
zékely Zoltán és Barabás Jenő is itthonmaradásra határozván el magát, holmijukat az állomásról 
ipelik. 
1944. IX.-2. A délelőtt folyamán a főispán és Benedek Ernő főhadnagy segítségével 
ásparancsnokság útján végre is sikerül egyetlen 20 tonná-s nagy vaggont szereznem. / :Kérésemet 

másparancsnokság eleinte azzal utasítja el, hogy Sepsiszentgyörgy kiürítése hivatalosan még 
rendeltetett el s ezért előirás szerint innen csak az állami fölÖslegek szállíthatók el. A válaszom az, 

zékely Nemzeti Múzeum gyüjteménye, bárha nem képez állami tulajdont, azonban az egész 
összességéé, így tehát az országnak drágább kincse, mint akár az adóhivatal vagy pedig 

éayszék iratai . Tehát egyenlő értékű az államvagyonnal. Minthogy azonban mind 
·'°'azgatásnak, mind a hadmüveleteknek e nehéz időkben csak akadálya, terhe, ezért jelenleg 

en tgyörgyön csakis föiöslegnek tekinthető . Ezzel az érveléssel sikerül azután az 
„ .... '""-.:::-,.,arancsnokság hozzájárulását és rendelkezését elnyernem. Az állomásfőnök azután most már 
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előzékenyen keresi ki számunkra a legjobb és legnagyobb német vaggont.:/ E sok rohangálás közben 
azonban a március közepe óta tartó éjjel-nappali egyedüli rádió- és telefonügyeletes szolgálat, valamint 
az utolsó napok fokozott izgalmai miatt annyira kimerültem, hogy a Mikó utca közepén végigvágódom 
/:tanúm erre Balogh kollégiumi szolga, aki felemelni segített:/. Ugyanez a pályaudvaron is megismétlődött, 

ezért azután az anyag kifuvaroztatását és vaggonba rakatását már nem vállalva, Fadgyas Annára és 
Barabás Jenőre bízom, vonatkísérőnek pedig dr. Árvay Józsefet jelölöm ki, minthogy a mindenkinél 
derekabb, hűséges, megbízható, becsületes Fadgyas Anna, továbbá régi szolgánk: Fodor Józsefné, valamint 
dr. Székely Zo ltán tanár is otthonmaradásra határozza el magát. - Mielőtt azonban végleg elhagynám a 
múzeum telkét, utolj ára átszaladok a múzeum minden termén, FodÖménak utasítást adva az egyes tárgyak 
és az épület védelmére és megőrzésére vonatkozólag. 

1944. IX.-2.-án délután 2 órakor Herepei János múzeumigazgató néhány ládányi múzeumi 
anyaggal és külön csomaggal, valamint kevés saját holmijával, továbbá Bogáts Dénes tb.levéltáros elhagyta 
Sepsiszentgyörgyöt. A vonat lassú menetben haladt állomásról állomásra. Alkonyatfelé Csíkszentsimonra 
érkezve, Fodor Sándor zászlós utján még egyszer utasítást küldök haza Székely Zoltán tanárnak. 

1944. IX.-2 .-án délután 6 órakor, vagyis négy órával az előbbi szerelvény elindítása után -ami 
utólag értesü ltem- a múzeumi kocsit magában fog laló szerelvényt hasonlóképpen ki futtatják az állomásról 
Ugyanis az Előpatak irányából betörő partizán-csapatok már a vártemplom mellett és a főtére 
lövö ldöznek. Ez az oka, hogy e szállítmány csupán 47 nagy ládát tartalmaz, ugyanis a vonat ko 
elindítása miatt a többit már nem volt idő kiszállítani. Sok nagy értékünk mellett tehát így maradn 
otthon az ügykezelési iratok, valamint a leltárkönyvek, amelyeket már a szállítás ideje alatt csomag 
össze Fadgyas Anna s.t iszt. / : Vonatkísérők : dr. Árvay József és Barabás Jenő .:/ 

1944. IX .-2.-án éjjel , miután már a csendőrparancsnokság is elhagyja a várost, dr. Székely Zol · · 
is meggondolkozva, utánaindul a múzeumi szállítmánynak; Csíkszentimrénél utolérve, átül a múze 
kocsijába s ezzel ő is az anyag fe le l ős kísérőjévé válik. 

[ .. . ] 
1944. IX .-16 .-án sok viszontagság után betegen megérkezem Lengyelre. Itt már v · 

a további rendelkezés. 
Ezenközben a múzeumi szállítmány is megérkezik Désre, ahonnan azután dr. Árvay Józsefé 

Székely Zo ltán -utasítás ellenére is- Kolozsvárra irányíttatja. Itt azután az Erdélyi Múzeum Eg) 
ve zetőségének rábeszélésére, helybenmaradásra határozzák el magukat. Ekkor a soro za1c 
bombatámadásoknak sokszor kitett pályaudvaron veszteglő vaggonunkból Barabás Jenő becsül 
altisztünk saját elhatározása következtében az EME Régiségtárába horda~ja be ládáinkat. /:Az a szerel • 
amelyhez múzeumunk üresen maradt kocsija is tartozott, másnap bombatalálatot kapott. :/ 

Néhány nap múlva dr. Vargha László előadó, mit konnánybíztosi megbízott, Budapestről Erdél~ 

küldet vén, a felsőbb szigorú rendelkezés értelmében a Székely Nemzeti Múzeumnak Kolozsvárra érk 
ládáit 2 teherautóra rakatva, az egyetemi intézetek 24 ládájával együtt, Budapesten át az ujonnan kije 
állomáshelyre, Keszthelyre, a Balatoni Múzeumba vitette. / :A kolozsvári egyetem nagymennyiségü 
ládáját néhány nappal előbb szállították Keszthelyre, a Festetich-kastélyba. :/ 

Időkö zbe n Kolozsvár helyzete is mind szorongatottabbá válik , az eg h ' 
s a közintézmények nagy része /: köztük az EME is:/ helybenmaradásra szánja el magát. Ezért 
Kolozsvárt Árvay József, mígnem Barabás Jenő a múzeumi anyaggal , Székely Zoltán pedig külön, o 
indul Pest felé utba. 

1944. X.-11. Felsőbb rendelkezés értelmében családostól együtt én is átjövök Lengy 
Keszthelyre s igy múzeumunk személyzetéből itt Herepei János igazgató, Bogáts Dénes tb. levél • 
dr. Székely Zoltán beosztott tanár és Barabás Jenő !!.oszt. altiszt és családjuk verődik össze. 

[ ... ] 
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Kelt Keszthelyen, 1945. évi junius hónap 30. napján 

Herepei .János a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója 
[ ... ] 

Magyar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjteménye 

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. 

KESZTHELY. 

99. szám 
1945. 

Sepsiszentgyörgy. 

EHÁNY ADAT A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM VÁLOGA
T T A N Y A G Á N A K K E S Z T H E L Y R Ö L V A L Ó 1 D E l G L E N E S E L M E
' Í T ÉS ÉR E VONATKOZÓLAG. 

[ ... ] 
1944. Xl.-11 . Érkezik a Főfelügyelőség 487.-1944. számú leirata. Közli , hogy Keszthely netaláni 

- évei kapcsolatos kormányintézkedés nem történt. A mindenkori rendelkezések lesznek az 
ók. 
1944. Xl.-12. Kézbesítik dr. Vargha László közgyűjteményi előadó bÍzalmas természetű magán

netaláni kiürítés következtében való továbbmenekülést nem ajánlja, azt tanácsolja, hogy innen 
· se menjünk. · 

( ... ] 
1944. XI.-29. Zalaegerszegre utazom. A főispán nincsen otthon, a véletlen azonban összehoz 

Áron tanügyi főtanácsos, csíkszeredai ny. gimn. tanár, a Székely Nemzeti Múzeum igazgató
ányi tagjával , aki családjával együtt Egerszegen állapodott meg. Öt kérem meg, vegye gondjaiba 
unkat s amennyiben bennünket érdeklő bármicsoda rendelkezés tudomására jutna, értesítsen 

- a szükségesnek látszanék, egyuttal eszközöljön ki számunkra segítséget. Nóha Keszthelyről 
...,,,_,_- ·ban nincsen szándékomban továbbállani , mégis -a bekövetkező eshetőségekre készen- jónak 

· den eszközt biztosítani , amely múzeumunk javát szolgálhatja. 
[ ... ] 
1944. Xll .-7. Hivatalosan elrendeli~ Keszthely polgári kiürítését. - Fennjárva a Főszolgabírói 

, azt a választ nyerem, hogy a Székely Nemzeti Múz.:ummal kapcsolatos rendelkezés nem 
Éppen ezért, minthogy a kiürítés csupán a polgári elem részére rendeltetett el, még teljesen 

~~c:snek látom, hogy bármicsoda további lépést tegyek. 
1944. Xll.-8 . A Balatoni Múzeum épületébe f. évi október hónap végén -a múzeumokat minden 

zállásolás alól mentesítő rendelet érvényessége ellenére is- beraktározzák a pécsi katonai 
;,.,;,.""""""·:i;_,u-gyi Anyagszertár ide menekített raktáranyagát. Keszthely polgári kiürítésének e lrendelésével 
--~-~,--eg megkezdik a katonai béke-alakulatoknak és raktáraknak elszállítását is; ilyen formán az 
~'.::=!iZl:ll'Ü.i.r sok vaggonnyi értékét teherautókkal és szekerekkel szállítják a vasúti állomásra. Ma reggel 

el zállítást vezető e.ü. hadapródjelölt őrmester bízalmasan közli a múzeumi altiszttel, hogy 
etben, ha a fenyegető harctéri helyzetre való tekintettel az anyagot nem tudnák idejében 
i, az épü letben visszamaradó kötszereket, műszereket, orvosságokat s egyéb holmikat az 
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épülettel együtt fel fogják robbantani. Az altiszt ezt a hírt azonnal jelenti nekem. Erre átküldöm Dam _ 
Béla, a Balatoni Múzeum megbízott igazgatója, lakására,tudtára adandó a hallottakat és kérve, tüsi. · 
jöjjön á-t, hogy megbeszéljük a teendőket. Darnay a hírt egykedvűen fogadva s bakkancsát nyugod 
tovább zsírozva, felelte : tudtam, hogy ez fog bekövetkezni! Ezután mintegy ötnegyed órát hiába várakoZ\ 
reája, felkeresem dr.Szerecz Imre apátplebánust, a Balatoni Múzeum elnökét, kérve, jöjjön velem 
katonai Állomásparancsnokságra, hogy onnan tudjuk meg a hiteles bizonyosságot s amennyiben lehe · 
lenne, távoztassuk el gyűjteményeink s az épület felől a fenyegető veszedelmet. A nagyon jóindul 
elnök készségesen állana rendelkezésemre, azonban éppen fontos egyházi gyülésbe lévén indulan 
ezért az ö nevében teendő lépésekkel is engem bíz meg . -Felmenve ezután a kat oo 
Állomásparancsnoksághoz, az ajtó elé kiállított ör, nem enged be az irodába, mivel ott éppen fo 
telefonbeszélgetés folyik. Megállok tehát az ajtó előtt, ahová belülről minden szó érthetően , világ 
kihallatszik. A beszélgetés legelején nem voltam jelen s ezért nem hallhattam meg, hogy mel~ 

nemhelybeli Parancsnokságtól kérnek utasítást. Azt azonban már világosan megértem, hogy a telefo -
arra vonatkozólag kér rendeletet, hogy amennyiben az Anyagszertárat idejére nem sikerülne kiüríten·
robbanthassák fel a hátrahagyandó anyagokkal együtt. A választ, sajnos, nem hallhattam. - A telefo · 
befejezése után bemenve az irodába, a parancsnokot keresem, azonban nincsen itthon, mivel a n · 
tábornokkal együttesen a harctéri állások megszemlélésére mentek ki a környékre, a segédtiszt 
minden felvilágosítást megtagad, azt felelve, hogy a felrobbantással kapcsolatos felvilágosítás ad· 
csakis az ezredes jogosult. - Innen eltávozva, felkeresem Barthos vezetöjegyzöt, kérve, hogy a S · 
Nemzeti Múzeum ládázott anyaga számára utaljon ki valahol a községben feltétlenül bombabíztos, • 
pincehelyiséget, hogy a veszélyeztetett Balatoni Múzeum épületéből mindent átszállíttathassak. Ö azo " 
csak a premontreiek gimnáziumát tudja megnevezni, amely azonban nem egészen bíztonságos, 
könnyen hadi célpont lehet, arra való tekintettel , hogy az épület az átvonuló és megszálló ném 
magyar katonaság állandó szálláshelyéül szolgál. - Ilyen formán nem lévén más választásom, felke 
a Főszolgabírói Hivatalt. Innen azután azt a választ nyerem, hogy megérkezett a főispán tel 
rendelkezése, amely vaggonok kiutalását rendeli el mind a Székely Nemzeti Múzeum, mind 
Balatoni Múzeum anyagának és személyzetének mentésére. 

[.„ ] 
1944. XIII .-9. Megtörténik a berakódásunk. [„ .]- Ezután megírom jelentésemet és postára 

a Főfelügyelőségnek címezve. Majd vaggonjainkat egyelőre Szombathelyre irányíttatom, miv 
gondolok, hogy a további irányítást ott levő minisztériumunktól fogom majd személyesen k · 
megkapni . 

194. XII.-10 . Szerelvényünk, amely az Egészségügyi Anyagszertár egynéhány ko -
tartalmazza, ezen a napon utba indul és megérkezik Tapolcára. Itt azután mellékvágányra, nyíl · 
kidobva, jó ideig vesztegelünk, majd az állomási épületek elé bevontatatva, összesen teljes két h 
várakoznunk a legnagyobb hidegben. Hiábavaló minden sürgetésem mind az Állomásfönökségea 
a Pályaudvarparancsnokságon, indítást nem adhatnak, mivel a német katonaság a további vasú1' 
egészen lefoglalva tartja. 

[ .. . ] 
1944. XII.-23. Tájékozás céljából dr. Székely Zoltán tanárt visszaküldöm Keszthelyre. 

sorban Darnay Béla igazgatót keresi fel. Darnay bár nem mutatkozik hajlandónak múzetr=::::s 
visszafogadá-sá-ra, azonban dr. Szerecz Imre apát-plébános, múzeumi elnök szóbeli biztosításáz 

1944. XII.-24.-én mégis csak visszatérünk Keszthelyre. Itt Darnay a legembert 
fogadtatásban részesít. A rendetlen és felturt, máskülönben azonban csaknem teljesen puszta 
Múzeum épületének minden zúga - saját szavai szerint- csupán a Balatoni Múzeum számára van I~ 
s így nekünk ott helyünk nem lehet, sőt-amiként más alkalommal is kijelentette- a kiürítés köveltkc:!:Zl:s::1 
minden jogunk elveszett a visszatérésre. Másnak meg úgy nyilatkozott, hogy megszünt a F öfelü!!:e.\"'!:ii:.:::!! 
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• ezért annak rendeletei is megszüntek. Ilyen fogadtatás után, természetesen, el kell kerülnöm, hogy 
ordott ládáink anyagával foglalkozhassam, hogy saját irodánkba csak egyszer is betegyem a 

at, annál is inkább, mert annak kulcsa bár a kezemben van, azonban az odavezető folyósó kulcsát 
nem adván át, állandóan zárva tartja. 

[ ... ] 
1944. XII.-2 7. A VKM.-nek Szombathelyre jelentem visszatérésünket. További utasítást és 

lmet kérek. Intézkedés a mai napig nem érkezett. 

Kelt Keszthelyen, 1945. évi junius hónap 30. napján 

Herepei János a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója 
[ ... ] 

Magyar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjteménye 

SZÉKEL YNEMZETI MÚZEUM. 

KE SZTHELY. 

100. szám. 
1945. 

Sepsiszentgyörgy . 

EHÁNY ADAT A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM VÁLOGA
T T ANYAGÁNAK ELPUSZTULÁSÁRÓL. 

[ .. . ] 
1944. XII.-29. Dr. Székely Zoltán tanár írásbeli jelentése szerint: e napon "Dr. Darnay Béla 

_ ó magához hivatott... Közben láttam, hogy nagyban pakol. Megkérdeztem, hogy hová ? Azt 
hogy ' hivatalos titok. nai:yon messze ! ' Nyilván Németországot értette !" -
Darnaynak e kijelentéséből tehát annyi bizonyos , hogy neki tudnia kell arról 
eletről , amelyet a kormánybíztos-főispán csak három nap múlva közöl a keszthelyi 

i=~_?ab írósággal. Mondják különben, hogy karácsony után Danpy jár Zalaegerszegen, sőt tudomásom 
hogy a csonkahéten két levelet is küld a főispánnak . Ha fel is tételezném, hogy mindez más 
ifo lyólag történik, mégis csak bizonyítékát látom annak a körülménynek, hogy egykori 

yának: Csomay Miklós főispánnak Darnay adja tudtára Tapolcáról való hazatérésünket. Hogy 
_ ~<!lvilágosításait nem a legjobb célzattal és nem a legigazságosabb módon adja, mutatja nemcsak a 

ény, hanem a mód is, ahogyan a rendelkezés kiadása történik. /: Ennek a feltevésnek 
_ - · a jogosít fel az a számtalan feljelentés, amelyet keszthelyi tartózkodásunk hosszú ideje alatt 

_ mi nd a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, mind a helybeli Honvéd 
12=!sp<il.J':ancsnoksághoz, mind a Vármegyéhez, mind pedig a csendőrséghez adott be hol Székely 

ár. hol Barabás Jenő altiszt, hol pedig Herepei János múzeumigazgató ellen; sőt valószínűleg 
• lyekre is eljuttatta áskálódásait, ahonnan még nincsen lehetőségem bíztos meggyőződést 

i=:=x:rn_ ellenben tapasztalnom kell a folytonos mellőzést és a barátságtalan fogadtatást.: / 
1945. 1.-1. Ujév reggelén a helybeli Főszolgabírói Hivatal váratlanul és indokolatlanul jött 

lli:ill:::ZS~>i>e1n tudomásomra hozza, hogy a föispán-kormánybíztos dr. Darnay Bélának elrendelte a Székely 
. lúzeum és a Balatoni Múzeum anyagának vaggonba rakását és Zalaegerszegre való.beszállítását. 
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A rendelet érthetetlenebb ténye mellett nagyon meglep az a zsarJJoki eljárás is, hogy a felelős és jártas 
gondozók véleményét ki sem kérve, sőt őket egyenesen félre állítva, önkényesen egy más valakit, sőt -
valljuk meg- - egy ellenségesen viselkedő idegent tesz a szerencsétlen és észszerűtlen elgondolás 
végrehajtójának. Tiltakozásomra azt a választ nyerem, hogy mit sem tehetnek érdekünkben, ellenben a 
rendeletnek sürgősen eleget kell tenni . Felkeresem tehát Darnayt bővebb felvilágosítá-sért és az egyönte -
eljárás megbeszélése végett. Egykedvűen megadott, illetőleg félvállról odabökött válasza az, hogy -
csomagol és elegettesz a rendeletnek' - [ ... ] 

1945. 1.-2. Zalaegerszegen a főispánt keresve, nem találom otthon. Ezért Antal Áron csíkszere 
ny. gimn. tanár, igazgató-választmányi tagunkat keresem fel és kérem támogatását. Válasza szerint bár · 
összekülönbözött a főispánnal, mégis tőle telhetőleg mindent igyekezni fog megtenni múzeum 
érdekében. Tekintettel azonban arra a körülményre, hogy a főispán makacs és erőszakos ember, s ki ad -
rendelkezésének visszavonására aligha lehetne reávenni , ezért az a gondolata támadt, hogy megk · 
Vajna Gábor belügyminisztert, ak i -úgy hírlik- e hét közepe táján Egerszegre fog jönni . Vaj 
kézdivásárhelyi származású székely ember lévén, bizonyosan jól ismeri múzeumunkat s érette valószínü _ 
mindent meg fog tenni. Antal Áron legjobbnak találná, ha a belügyminiszter maga közelében, a sán · 
várban helyezné el mind a múzeumi anyagot, mind pedig a gondviselő személyzetet. Én azon 
elsősorban a Keszthelyen való maradhatást kérem, s csak ha ez már semmiképpen sem volna lehetsé~ 
vitessék el az anyag az ország határain belőli lehető legbiztosabb helyre. Minden esetre azonban sz · · 
olyan, nedvességtől mentes és egerektől védett épület választassék ki , ahol sem bombatalálat nem ér 
sem a harctéri helyzet esetleges változásakor nem lehet kitéve a megsemmisülésnek. Dolgomvégezetl 
de bízva Antal Áron sikeres közbenjárásában, térek haza, minthogy nem várhattam be Vajnajövec 
mert a túlzsúfolt városban télvíz idején, sehol sem sikerült szállóhelyet kapnom. 

Ugyanezen a napon adja ki a főszolgabírói hivatal a MÁV. keszthelyi Állomásfönökséghez int · 
átiratát. Ez azután az előbbinél is világosabban juttatja kifejezésre azt a körülményt, hogy h _ 
jelentőségűnél jóval magasabb értékű ügyünkben felettünk , nélkülünk határoz a nemzeti sors 
hozzánemértésse l irányító önkénynek egyik nem utolsó szerve ' " Zala vármegye Főispánj a, 

Hadműveleti Kormánybiztos elrendelte, hogy a Keszthelyen levő Székely Múzeum és a Balatoni M · 
múzeális értékei azonnal Zalaegerszegre szállíttassanak el. A fentiek alapján felkérem Címet, hog a 
Múzeum értékeinek elszállításához, legkésőbb f. évi január 4.-re 5 vaggont biztosítani sziveskedj 
vaggonokba való berakást Dr. Darnay Béla múzeumigazgató. keszthelyi lakós fogja végezni. A vag 
feladója a múzeum igazgatója.A vaggonok Keszthelyről Zalaegerszegre irányítandók, ahol az án 
Zala vármegye Főispánja, mint Hadműveleti Kormánybiztos lesz. 1945. 1.-3. Zalaegerszegről hazaérió 
még ezen a napon értesítem dr. Búzás Béla keszthelyi főszolgabírót előző napi utamról , s kérem a re 
végrehajtásának felfüggesztését addig az ideig, amíg a főispán és a belügyminiszter egyetértőleg · 

rendelkezést nem ad ki. Ugyanakkor magam is írásbeli kérést intézek Vajna belügyminiszterhez. -
hogy múzeumunkat vegye pártfogásába s a főispáni rendelkezést módosíttassa, vagy változtassa 
De ha ez mégsem lenne lehetséges, ládáinkat vitesse maga mellé Sárvárra, a múzeum számára ' · 
bíztos helyre s ugyanoda telepíttesse le múzeumunk személyzetét családtagjaikkal együtt. Egyú 
Csomay Főispánnak is, jóindulatú pártfogását s rendelete módosítását kérve. / :Se Vajnától , se C 
soha választ nem kapok.:/ 

1945. 1.-4. A főszolgabíróságra hivatnak. Itt Fülöp tb. főszolgabíró kijelenti , hogy haladék · 
minthogy a főispán rendelete szerint a múzeumok anyagát Darnay igazgatónak még e hét fo~ 
Zalaegerszegre be kell szállítania és a főispánnak átadnia. Az igazgató urra / :már mint · 
vonatkozólag:/ pedig -folytatja tovább- " rendeletem van arra. hogy ha szabotál. az igazg 
tartóztassam le és csendőrökkel Zalaegerszegre kísértessem be!" Magától értetődő megbotránko 
pedig azt a feleletet nyerem: " most ez a hang és ilyen az intézkedés! " ·[ ... ] 
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Ezenközben Darnay Béla, a Balatoni Múzeum mb. igazgatója megteszi az intézkedéseket a két 
eum anyagának kiszállíttatására és vaggonba való berakására. Ezt a munkát mindkét múzeum altisztje 

c:s irányításuk mellett rabok végzik, akiket nyílas örök felügyelete mellett vezényeltek ki erre a munkára. 
agam felkeresem a nyílaskeresztes pártot, megbeszélést folytatandó a kísérőnek kijelölt ké t 

- zolgálatos őrrel. Megtudakolom a nekik kiadott rendelkezést. E szerint a szállítmányt nem szabad 
niok, csak akkor, amikor Zalaegerszegen az ottani pártszolgálatosok m~jd felváltják . - Erre megírom 

ta l Áronnak a levelet, részletezve benne az újabb fejleményeket s kérem, hogy sürgősen kövessen el 
- dent az egész székelység e legdrágább kincse érdekében. Bízva Vaj na belügyminiszter támogatásában, 

"lem, hogy végül mégis szerencsésen fog megoldódni múzeumunk rossz mederbe rántott sorsa. 
1945. 1.-5. [„ .] A Székely Nemzeti Múzeum vasúti kocsija teljesenjókarban van. Száma: FRANCE 

_ 03. űrtartalma : 15 tonna. A beraktározott anyag mennyisége 54 nagy faláda és 13 papiroscsomag. 
E bó l másfél ládányi és 13 csomagnyi anyag új szerzemény.: / Értékbeli tartalmuk számunkra 

sülhetetlen. Részletes tartalomjegyzékük egyik példányát magamnál tartom. - Ugyanebbe a kocsiba 
Darnay a kolozsvári egyetem idemenekített anyagából 6 ládát, amíg a többi , talán 9 ládát a Balatoni 
umnak részben rendszeresen, részben pedig hevenyében összecsomagolt holmij ain kívül sok zsidó 

- · gyat, dísztárgyat és bútort raknak be. :/ 
Délután vaggonunk mindkét ajtaját leólmoztatom. Ólombullánkjelzése: KESZTH ELY/ 1945 . 

- 47. / A Balatoni Múzeum MÁV. G.120.034. számú vasuti kocsijára hasonlóképpen feltétetem a 
b"-ot; ennek jelzése hasonló a mienkéhez, csupán a száma: "4". [„.] 

Még ugyanezen a napon megint csak írok Antal Áronnak Zalaegerszegre, tudatva, hogy 
ódásunk megtörtént. Kérem, hogy a kirakódásnál legyen jelen / :s ezzel,mint igazgató-választmányi 

képviselje múzeumunk érdekeit:/. Egyuttal bízzon meg egy vármegyei hajdút az őrködéssel , 

= a ládák kirakásakor drága értékeinkkel semmi baj se történhessék. / :Ekkor ugyani s még álmomban 
mertem volna arra gondolni, hogy ládáinkat azonnal nem szállítják fedél alá ! :/ 

1945. 1.-7. E napokban közli a községi elöljáróság azt ·a rendeletet, amelyről különben már 
erszegen való benn jártamkor tudomást szereztem, hogy a Dunántúl "tehermentesítésére" az ország 
részéből idesereglett menekülteknek Németországba ki kell költözniök. Már Zalaegerszegen 

- oztam, hogy az országból nem fogok eltávozni s ezért sürgős felterjesztést írok a Vallás- és 
tásügy i Minisztériumnak, külön Rajniss miniszternek, valamint a Főfelügyelőségnek címezve. 

imet 2-2 különböző címre küldöttem el, minthogy nem tudom pontos állomáshelyüket. 
_ -arországon való maradásunkat és múzeumi anyagunk visszaszállítását, vagy legalább is egy helyre 

öltöztetésünket kérem. / :Választ egyik felterjesztésemre sem kaptam.:/ 
[„. ] 
1945 . 1.-15. Dr . Darnay Béla a Balatoni Mú zeum mb . igazgatója hatalmaskodási 
enségében dr. Székely Zoltán, a Székely Nemzeti Múzeumhoz szolgálattételre beosztott állami 

· urn r. tanár ellen különböző ürügyek alatt feljelentést adott be a helybeli állomásparancsnoksághoz. 
- gálás sürgős lefolytatása ügyében fenn járván, szóba kerül a Múzeum elvitelével előállott 

enül szomorú és veszélyes helyzet. Ezen a·réven megismerkedem az éppen ott jelen levő Maróti 
_ eszthelyi országgyülési képviselővel, aki -közügyről lévén szó- felajánlja segítségét. Az elmondott 

~'n'!uo- 1 jegyzeteket készít s egyuttal vállalja, hogy másnap autóval indulván vissza Sopronba, az ott 
·elyföldi képviselőknek szívesen továbbítja levelemet. Megírom tehát dr. Török Andor múzeumi 

=~:dnek és Nyírő József írónak mindég ugyanazt a kérést magában foglaló bőséges tartalmú levelemet. 
- ·özbenjárá-st és intézkedés kisürgetését kérem. Egyuttal Marótinak is írok, pártfogását kérem. 

-saj nos- egyik levelemre sem kaptam. :/ 

l---l 
1945. 1.-20. Érkezik Antal Áron igazgató-választmányi tagunk levele Zalaegerszegről. Tudatja, 
úzeumi vaggonokat a főispán rendeletére a zalaegerszegi állomási épület előtt fogják tartani s 
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állandóan pártszolgálatos örök fognak reá vigyázni. Azonnal válaszolok, figyelmeztetve, hogy az örök 
ha egyébtől meg is védhetik, de a bombatámadás veszélyét nem tudhatják elháríta_ni. Ezzel egyidejűleg 
írok Török Andornak, közölve vele Antal Áron levelének tartalmát s nyomatékosan figyelmeztetem a 
múzeumi anyag felett lebegő nagy veszedelemre. Nagyon sürgős és eredményes közbenjárását kérem. E 
levelet az Állomásparancsnokság szivessége folytán a katonai futár viszi Sopronba. De ugyanilyen uton 
továbbítatom Szombathelyre Rajniss Ferenc miniszterhez, Bisztray Gyula és Asztalos Miklós 
osztálytanácsosokhoz intézett kérésemet. Válasz azonban sem az előbbiekre, sem az utóbbiakra nem 
érkezett. /Akkor még nem tudtam, hogy Bisztray tanácsos nem hagyta el Budapestet./ 

1945. 11.-6. [ ... ] levelet írok Kisgyörgy József sepsiszentgyörgyi pénzügyőri felügyelőnek 
Zalaegerszegre, kérve, hogy vaggonunkat vizsgálja meg: vajjon az egész kocsi, de különösen az ajtók 
ólmozása sértetlen-e s a tavaszi olvadás nem folyhatott-e be belsejébe ! Azután állandóan őrzik-e ? 
Kérem továbbá, hogy időnként ismételten vizsgálja felül a helyzetet és tudósítson róla. 

1945 . 11.-20. Ér~ezik Kisgyörgy József két értesítése. Közli bennök, hogy a kocsikat 
rendbenlevöknek találta. A pártszolgálatosok őrizetében nincsen hiány, azonban riadók alkalmával is 
bennt tartják közvetlenül a pályaudvar épülete előtt, mert másképpen nem tudnak felelősséget vállalni 
érettük . Az állomásfőnökség véleménye szerint jó volna a kocsikat valamelyik kisebb állomás őrizetére 
bízni , ahol nincsenek kitéve a bombázás veszélyének. - Különben ~elajánlja további szolgálatát dr. Hamar 
Samú sepsiszentgyörgyi pénzügyigazgatóval együtt. 

1945. 11-.20. Még ezen a napon írok Hamar Samúnak, kérve, hogy úgyis mint székely, de úgyis 
mint a Múzeum diákkori dolgozótársa, vegye kezébe a Székely Nemzeti Múzeumnak Zalaegerszegre 
vitt anyaga feletti gondviseletet, mert hiszen öt is éppen olyan aggodalommal kell eltöltse a jelenlegi 
állapot, mint amennyire engem gyötör. - Írok továbbá Kisgyörgy Józsefnek is, kérve, hogy továbbra is 
vigyázzon a vaggonokra. Megkeresem Antal Áront is, kérve, hogy igyekezzék a főispánt reávenni , hogy 
a Múzeum anyagáról gondoskodjék, ne legyen kitéve a mozgó tengely miatti nagy veszélyeknek. Ha 
azonban Egerszegen mégsem lehetne számára helyet kapni, amíg a máshová való szállítás 
megtörténhetnék, indíttassa útba az őrizetben tartott kocsikat valamelyik kisebb állomásra.- Egyuttal 
mindhármukat felkérem, hogy a múzeum felelős vezetőségének és az igazgató-választmány szerepének 
mintegy helyetteseképpen képviseljék érdekeinket. 

1945. 11.-25.-én kelt dr. Hamar Samú válasza, amelyben tudat, hogy a zalaegerszegi 
pályaudvarparancsnokságon kieszközölte, a vaggonoknak a katonaság részéről való őrizetét, továbbá az 
állomásfőnököt is reábeszélte, hogy riadó alkalmával mindkét kocsit nyíltpályára kifuttassa. 

[ .. . ] 
1945. 11.-27.-én tartandó katonai meghagyási bizottsági tárgyalásra készülve éppen e jó hír [Csánky 

Dénes osztályfőnök utóbb tárgytalanná vált ígérete Herepei előző napi szombathelyi közbenjáró útja 
alkalmával] adja az ötletet, hogy az igazgatón s a nélkülözhetetlen altiszten kívül dr. Székely Zoltán 
tanár meghagyását is kérelmezzem. Kifejtve azt a körülményt, hogy a székelység egyetemes tulajdonát 
képező egyetlen tudományos intézmény tárgyainak megmentését segítik elő Székely Zoltán 
meghagyásával, minthogy a sok meghagyásával, minthogy a sok hányódáson keresztülment páratlan 
gyűjtemény minden egyes darabját haladéktalanul újra szárogatnunk s többféle úton-módon konzerválnunk 
kell , különben föltétlenül elpusztul, elkorhad, vagy szétmállik. A csupa katonákból álló bizottság 
megértette kívánságom teljesítésének nagy horderejét s akkor, amikor máshol mindenütt a 
legalacsonyabbra szállította le a meghagyottak létszámát, egyedül a Székely Nemzeti Múzeumnál 
egyhangúlag beleegyezett az emelésbe. 

[ ... ] 
1945 . 111.-2. Zalaegerszegre utazva, a két múzeumi vaggont pontosan az állomásépület végén 

l evő pályaudvarparancsnokság előtti rakodóvágányon találom. Állapotuk teljesen sértetlen; az ajtókon 
levő ólombullák a régiek. Tárgyalva a Pályaudvar-parancsnoksággal s az Állomásfönökséggel, minden 
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ető óvóintézkedés megtételét ígérik. Felk-eresem Hamar Samút, Kisgyörgy Józsefet és Antal Áront, 
úzeumunk barátait s figyelmüket felhíva a bombatámadás, valamint az orosz hadsereg előnyomulásával 

-- ó veszélyre, kérem, hogy tegyenek meg mindent a főispánnál , hogy drága kincsünk ne jusson 
l"égpusztulásra. Ezutá-n felmegyek a főispánhoz. A titkárnál jelentkezve, gúnyos mosollyal ta-lálkozom, 

"közben célzást tesz bizonyos Darnay-féle ügyre. Majd a főispán elé kerülve, udvariasan, de nagyon 
·mérten fogad és vezet be a szobájába. Itt megkérdezi, hogy a Darnay-féle ügyben jöttem-e ! Azt 
- aszolom, hogy nem. Ezt annál is inkább mondhattam, mivel sejtelmem sincsen róla, hogy mire céloz. 
iikor pedig elmondom jövetelem célját s a veszélyekre figyelmeztetve, kérem támogatását,- készséges 

és barátságos hangon ígéri, hogyha eddig nem is tehetett, de ezután megtesz érettünk mindent, annál is 
inkább, mivel erre Rajniss miniszter is felhívta a figyelmét. Konkrétumot kérve, közölte, hogy most még 
nem tud semmit sem mondani, de rövidesen az is meglesz, legyek csak nyugodt. Szíves hangú 

úcsúzásakor azonban arra kér, hogy hagyjam békében és ne bántsam Darnay Bélát, a Balatoni Múzeum 
igazgatóját, az ő egykori tanárát. Kérése nagyon váratlan s ezért hamarjában nem is tudok reája mást 
ála szolni, mint -hogyha ez volna az ára múzeumi anyagunk elhelyezésének- akkor ezt már annak 

idején, Keszthelyre való költözésemkor teljesítettem, hiszen Darnayt soha, de soha sem bántottam, annak 
ellenére, hogy ő mindég a leglehetetlenebb módokat felhasználva törekedett mindnyájunknak 
·ellemetlenséget, bajt, romlást okozni. [„. ] 

1945. III .-7. [ ... ] [levél úlján] jut tudomásomra, hogy Csánky Dénes miniszteri osztályfőnök a 
·özelmúlt napokban csakugyan járt lenn Keszthelyen. Lénárd, Festetich-uradalmi főtitkártól nyert újabb 

értesülés szerint e látogatás március első napjaiban történt, tehát alig egynéhány nappal azután, hogy 
zombathelyen beszéltem vele [„.]. Ami azután még jobban súlyosbítja a helyzetet, vele együtt volt lenn 

Rajniss miniszter, akivel együtt keresték fel a Festetich-kastélyt. Miután Rajniss az itt látott kincseket 
teljesen lebecsmérelte, Csánky mindössze csak csekély anyagot választott ki és szállíttatott el 
valahová,bíztonságba. / :Id. egy régi oltárképet és a levéltár árpádházi királyok-korabeli okleveleit. :/ A 
többi, még mindig kiváló értékű anyagot azonban itt hagyták) A többi, még mindég kiváló értékű 
anyagot azonban itt hagyták /:köztük a XIV.-XV. századbeli középkori okleveleket, a hatalmas könyvtár 
sok-sok nagy értékét, stb„ stb., valamint a kolozsvári egyetemi intézetek idemenekített pótolhatatlan 
fe lszerelését, könyvtárát, továbbá a klinikák sok millió értékű műszereit, kitéve a csőcselék bekövetkezett 
vak rombolásának és rablásának ! :/ Ez mutatja a mértéket, hogy mennyire nem volt szívügyük sem a 
Székely Nemzeti Múzeum, sem a Balatoni Múzeum megmentése! Sőt jellemző a leghivatottabb tényezők 
cinikus nemtörődömségére, mondhatnók: gonoszságára, hogy a látszat kedvéért sem hívattak maguk 
elé, mert azt is fölöslegesnek tartották, hogy az utókor ítéletét valamelyes porhintéssel befolyásolják. 
Ezen azután nagyon elszomorodva, most már teljesen reménytelennek látom a helyzetet, mivel bizonyosra 
veszem, hogy az oktalan intézkedések és a bűnös nemtörődömség nem vezethet jó eredményre. Nem 
szoktam elveszíteni a fejemet, de most már magam sem tudom, múzeumunk megmentése érdekében 
kihez is fordulhatnék, akinek valóban nemcsak módjában van, hanem csakugyan cselekszik is és nem 
csupán ígérgetéssel húzza-halassza az időt! [.„] Abból a szomorú példából, hogy a Festetich kastél) 
felbecsülhetetlen értékeivel s a kolozsvári egyetem felszerelési tárgyaival az illetékes főhatóságok tö 
má-r nem törődnek, látom, hogy én nekem sincsen sok, mit várnom! [ ... ] Irataim egy része megsem - -
volt s ezért néha az iktatókönyv szűkszavú soraiból kísérelem megeleveníteni a sulyos eseméo~ 
láncszemeit. 

[ .. . ] 
1945. III .-2 3. Dr. Tóth János szombathelyi városi tanácsosnak írok. Egyúttal érdekl

városháza pincéjének jelenlegi lehetőségei felől. - Ugyanezen a napon Antal Áronhoz és Hamar S 
is intézek leveleket, kérve, hogy nagyon sürgősen tárgyaljanak a főispánnal addig, amíg ne 
Kérem, szerezzenek szá-munkra vaggont, hogy bármi történjék önkényesen is utánameh 



Műzeumnak. A következő napokban állandóan azon töröm a fejemet, hogyan tudnék átme 
Zalaegerszegre, hogy jelen legyek a mind rohamosabban közeledő fejleményeknél. 

1945. III.-2 5. Alkalmam kínálkoznék egy bizonytalan útirányú katonai szállítmánnyal elinduln 
de akkor a legnagyobb kétségeknek tenném ki családomat s itt kellene hagynom azokat a múzeumh 
tartozókat, akiknek sorsáért felelősséget vállaltam! 

A kora-reggeli órákban beszélek a főszolgabíróval, kérem, hogy amint lehetséges, szólj 
telefonon a főispánnak s kérjen a múzeumhoz tartozók és családtagjaik részére két vaggont. Jól tudo 
hogy ha sikerülne ezeket megkapnom, a legjobb esetet véve számításba, akkor megtörténhetik, hogy 
eljutok Zalaegerszegre s ott netalán-tán még reá tudom venni a főispánt a ládák behordására, viszo 
azonban a velem levő összesen 18 személyre nagy bizonytalanságot s talán romlást okozna, ha 
bekövetkező végkifejlés egy idegen vá-rosban, fedél nélkül s talán éppen vaggonban találna 
mindannyiunkat. Mégis elmentem volna, ha sikerül vaggont kapnunk, azért, hogy megkisérelje 
megmenteni a Székely Nemzeti Múzeum anyagát. . 

Délelőtt visszamegyek a főszolgabíróhoz. Kérdésemre azt válaszolja, hogy elveben volna vasu · 
kocsi, de a gyakorlatban leh-etetlen megszerezni, mivel minden beérkező üres vaggont a katonaság 
azonnal lefoglal. Másfelőlről azt tanácsolják, hogy forduljak a nyilasokhoz, azok talán tudnak segíteni. 
Ismeretlenül beállítok dr. Nagy Mihályhoz, a főszolgabírósághoz beosztott párttaghoz. Azt feleli , hogy 
nincsen módjában a vaggonok felett rendelkezni, men-jek inkább a katonasághoz. Felkeresem a megbízott 

. főhadnagyot, Ö azonban csupán a berakodáshoz szükséges járműveket és embereket tudná 
rendelkezésünkre bocsátani. Így azután beletörődve a változhatatlanba, délután megint felmegyek a 
főszolgabíróhoz, kérve, hogy létesitsen telefonösszeköttetést a főispánnal. Meg akarom mondani, hogy 
most már elérkezett a legutolsó pillanat, amely mindnyájunk számára nagy felelősséget rejt magában! 
Ládáinkat vitesse be a vármegye házára, mert különben elpusztulnak, hiszen eddig is csak a véletlen 
szerencse őrizte meg és nem a fegyveres őrök! Három óra hosszat várok a kapcsolás megtörténtére. 
Hiába ! Este 9 óra tájban még a főszolgabíró lakására is elmegyek, hátha az ottani telefonhoz adták a 
csatolást. Hiába! 

1945. 111.-26. Táviratot adok fel, egyet a főispánnak, egyet Csánky miniszterhelyettesnek s egyet 
Asztalos osztálytanácsosnak. Ezekben a Székely Nemzeti Múzeum anyagának bombatárnadástól biztos 
helyre, fedél alá való szállításának azonnali elrendelését és végrehajtását kérem. [ .. . ]Ugyanezen a napon 
a katonai futár által levelet küldök Zalaegerszegre dr. Hamar Samú pénzügyigazgatónak, valamint Antal 
Áron igazgató-választmányi tagunknak, továbbá Szombathelyre a VKM.-nek. ( .. . ]Ugyancsak katonai 
futár viszi el az alábbi tartalmú két levelet, egyiket hasonlóképpen a VKM.-nek Szombathelyre, a másikat 
dr. Török Andor múzeumi elnökünknek Sopronba: Herepei János igazgató a bekövetkezhető pusztulásért 
a felelősséget teljesen elhárítja magáról, minthogy sokszori sz;mélyes és írásbeli sürgetése ellenére sem 
történt meg a Székely Nemzeti Múzeum anyagának biztonságba helyezése, a zalaegerszegi nyílt 
pályaudvarról Keszthelyre való visszaszállítása, avagy bárhová iárt helyre, fedél alá való elraktározása. 
Talán a legutolsó percekben kérem a halogatás nélküli intézkedést megtenni. 

1945. III.-27. Ugyanezt megismétlem Csánky miniszterhelyetteshez intézett levelemben. Azµtán 
egy- egy levelezőlapot küldök Csomay főispánnak, Antal Áronnak és Hamar Samúnak; kérem a lá
dáknak a vármegyeháza levéltári helyiségeibe való azonnali beszállíttatá-sának keresztülvitelét. 
Befejezésül Vajna miniszternek irok, hivatkozom székely származására s'kérem, mentse meg ezt, a minden 
székely közös tulajdonát képező pótolhatatlan drága kincset! ~ 

Ezután már nem veszek tollat a kezembe s többet nem teszek egy lépést sem (t. i. értesül a 
Festetich-kastélybeli műkincsek pusztulásáról] ( ... ). 

(1945. IV.]( .. . ) A bekövetkezett több, mint félhónapig tartó, szörnyűséges bizonytalanság után, 
április közepe felé megérkezik Zalaegerszegről a sepsiszentgyörgyi pénzügy igazgató üzenete: "a Székely 
Nemzeti Múzeum és a Balatoni Múzeum két vaggonja, amely lőszert szállító szerelvényhez volt 



z:::::ll:ap::solva, az egyik lőszeres kocsit ért telitalálat következtében a zalaegerszegi pályaudvaron március 
porráégett." Így kellett tehát a székelység legdrágább kulturklncseinek, valamint egy másik múzeum 
értékeinek szűklátókör és halogatás, rosszindulat és könnyelműség, áskálódás és felelőtlenség, 

~:m~·~és cinizmus miatt nyomorultul elpusztulniok !-
Gyötrő nagy küzdelmemet egyes-egyedül magam vívtam meg. A három hónapig tartó szakadatlan 
az első pillanattól végig csupán Barabás Jenő II. oszt. múzeumi altiszt kipróbált hűségére s a 

~zbezebb testi munkában is mindenkor készséges segíteni-akarására támaszkodhattam. Külső bejáratai 
- pedig dr. Hamar Samú sepsiszentgyörgyi pénügyigazgató az, aki zalaegerszegi tartózkodása alatt 

tőle telh-ető módon igyekezett a múzeum anyagát menteni. 
( ... ] 
1945. V.-17. Dr. HamarSamú sepsiszentgyörgyi pénzügyigazgató, Kisgyörgy József pénzügyőri 

felügyelő, Szabó Ferenc máv. felügyelő, állomásfónök és Nadrai Lá-szló máv. felvigyázó, kérésemre 
zőkönyvet vettek fel. Ebben többek között megállapították, hogy közbenjárásainkra az 
másfónökség légi riadó alkalmával vaggonjainkat az állomás területéről rendszeresen kitolatta. "Ez 
is történt egészen addig, amíg a város elfoglalása küszöbön állott." Ekkor azonban 1945. évi március 

-ról 2-9.-re következő éjszaka a zalaegerszegi vasútállomás egy meglepő orosz repülötámadást kapott 
a:z orosz gépek foszfor lövedékeitől az a vasúti szerelvény, melyhez kapcsolva volt fentemlített vaggon, 
- ladt s ugyanakkor bombatelitalálatot is kapott s mert az állomá-son levő lőszervonat is felrobbant, 

teni semmit sem lehetett, hanem az értékek mind me~semmjsültek " A helyszínen a hamú alól 
gyűjtött megmaradt csekély anyag mintegy kosárnyit tesz ki. Edénytörmelékek, balta, bronzkori 

ló, kardpenge, kengyel, buzogány, ..... ez mindössze az, ami a nagy értékekből megmaradt. - Ezt a 
szomorú valóságot rögzítik le múzeumunk anyagát jól ismerő menekült barátaink és a zalaegerszegi 
• omásfónökség képviselői ! 

( .. . ] 

Kelt Keszthelyen, 1945. évi junius hónap 30. napján 

Herepei János a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója 
[ .. . ] 

Magyar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjteménye 
Ad 74-1945.sz. 

~-
Székely Nemz.eti Muzeum. Sepsiszentgyörgy. 
KesztbeJy. 78/1945.szám. 
A Közgyüjtemények Országos Főfelügyelőségének, Budapest. 
Jelentem, hogy a Székely Nemzeti Muzeum Keszthelyre beosztott személyzete együtt van és 

várja a felsőbb rendelkezéseket, a muzeum anyaga azonban - ma érkezett értesülésünk szerint - a 
zalaegerszegi állomáson menthetetlenül elégett. E sorsban osztozott a Balatoni Muzeum gyüjteménye 
is. 

Csalmem három hónapon keresztül küzdöttem az ellen a szörnyüséges gazság ellen, amely fél tve 
őrzött, pótolhatatlan értékeinktől elszakitott, még azt sem téve lehetővé, hogy Keszthelyről való erőszakos 
elszállitásuk után bár nii is követhessük. Az adott válasz eleinte a letartóztatással való fenyegetés, azután 
- enyhülve - a legjobb megoldás kiválasztására tett igéret és ujabb igéret, vagyis halogatás és uj 
halogatás volt. - Vádolom a közigazgatást, vádolom a minisztériumot és vádolok mindenkit, akihez 
segitségért fordultam, de mégsem segitett ! 

2 



Még elképzelni is szörnyüséges, hogy közel három hónapig állottak a ládák idegen állo 
vasuti kocsiba berakva, csupán pártszolgálatosok és katonák őrizete alatt! Hiábavaló volt minden k · 
és figyelmeztetésem, hogy ez az állapot sem a bombatámadás, sem az ágyugolyó ellen nem nyujt véd 
különösen az adott esetben, mikor waggonjaink az utolsó napon éppen egy lőszeres kocsihoz csatol 
hozzá. , 

Kétségtelen igazság, hogy máshol sokkal nagyobb értékek pusztultak el, ez azonban 
vigasztalás akkor, amikor végül is csupán csak a nemtörődömség, a hanyagság és a könnyelmüség ju 
ilyen szomoru sorsra mind a Székely Nemzeti Muzeum, mind a Balatoni Muzeum anyagát, sőt 
olyan értékeket is, amelyeknek sorsa nem tartozván reám, érettük csak mint közkincsért volna j _ 
vádlóképpen fellépnem . 

Nagyon óhajtanám részletes jelentésem élő szóval megtennem és annak alapján kérne 
legszigorubb büntetés kiszabását mindazokra, akiket a törvény keze elérhet ... 

Alólirottnak ezek után otthon Erdélyben, sajnos, aligha van mit keresnie. Hiszen már azén 
pálcát törtek felettem, amiért1 a felsőbb rendeletnek elegettéve, kihoztam muzeumunk anyagának 
részét. Barabás Jenő altisztünk 'minden körülmények között osztozni akar az én sorsomban; dr. Szék- _ 
Zoltán tanár azonban - nagyóh helyesen - haza szándékózik menni Sepsiszentgyörgyre, csakhogy n 
ismerjük a mostani erdélyi viszonyokat, ezért azután ha bővebb felvilágositást nyerhetnénk, nagy 
megköszönnők . Szépen kérem téhát, hogy mind utasitásukat, mind pedig tájékoztatásukat velünk lehető! ~ 
minél előbb közölni sziveskedjenek, hogy végtére is valamiképpen megszabadulhassunk attól a 
lelki szenvedéstő~ aminek egész menekülésünk ideje alatt itt ki voltunk téve. - ' 

Addig is, ámig tészletesjelentésemet lehetőleg élőszóval megtehetném, e rövid felterjesztésem 
tudomásul venni és sürgős rendelkezésüket megadni kéri 

Keszthelyen, 1945 április 22.-én 
Herepei János s.k. 
a Székely Nemzeti Muzeum igazgatója. 
Cimem : Keszthely, Régi állomás u.6.sz . ./. J 

Magyar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjteménye 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 1802 cimer 
KÖZGYŰJTEMÉNYEK ORSZ. FÖFELÜGYELÖSÉG~ 
BUDAPEST IV: REÁLTANODA-U. 2. 
74-1945.sz. 
Tárgy: A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Muzeum anyaga 
Hiv.sz.: 1094-1945. el n. 
Miniszter Ur! 

h 

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Muzeum igazgatójának f.évi április hó 22.-én kelt 78-
1945. sz.jelentésének a másolatát, amelyben a sepsiszentgyörgyi és a keszthelyi mezeum·gyüjteményének 
az elpusztulását jelenti, tisztelettel felterjesztem. . - ' 

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Muzeum menekitett 52 (ötvenkét) láda és 10 (tiz) csomag 
anyagát, a IX. (erdélyi) hadtest területén lévő és a VKM. gondozására bizott értékek biztonságba helyezése 
tárgyában 1944. évi IX. hó 11.-én kelt 3265-1944. XV.om.biz. VKM.sz. rendeletre, ill . a helyi 
(sepsiszentgyörgyi) hadmüveleti kiüritési parancsra 1944. év szeptember havában először Kolozsvárra, 
majd a felvevő területül kijelölt Keszthelyre - a Balatoni Muzeurri épületébe -.szállitották. 

A Székely Nemzeti Muzeum Keszthelyre menekitett anyagát kiűritési parancsra 1945. december 
hó elején szállitották el Keszthelyről. 

Fogadja Miniszter Ur őszinte ti szteletem kifejezését. i1 

Budapest, 1945 . V. 11. 
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_ _ melléklet. 

argha László aláírása] 
- elöi teendők ellátásával id.mb. közgyüjteményügyi előadó. 

f Te 1 e ki Géz a urnak, m.kir.vallás- és közoktatásügyi miniszter, 

ar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjteménye 
ÖZGYÜJTEMÉNYEK ORSZÁGOS FÖFELÜGYELÖSÉGE 

: A Székely Nemzeti Muzeum igazgatóságának intézkedései . 
. sz.: KOF 94-1945. sz. KOF 114-1945. sz . 

. 722/945 
. ellékletek:] 
J E GYZŐKÖNYV 
elvétetett Zalaegerszegen, 1945.évi május hó 17-én Háromszék vármegye hadmüveleti kiüritése 
Székely Nemzeti Muzeum menekített mükincsek _mikénti megsemmisülésének megállapítása 

A fenti tényállás bizottsági megállapításánál jelen vannak: dr.Hamar Sámuel miniszteri tanácsos, 
ntgyörgyi pénzügy igazgató, Kisgyörgy József pénzügyőri felügyelő, volt sepsiszentgyörgyi 
és Szabó Ferenc MÁV. felügyelő,állomásfönök és Nadrai László MÁV.felvigyázó. 
A bizottság tagjai megállapitják,hogy a Székely Nemzeti Muzeum gyüjteménye Keszthelyről 

_ f rance jelzésü 198. 703 számu waggónban a zalaegerszegi állomásra irányittatott és az értékek a zárt 
ttal ellátott vasuti waggónban a személypályaudvaron volt állandó őrizet alatt. 
A Székely Nemzeti Muzeum igazgatójának,Herepei Jánosnak kérésére,de már előbb, ettől 

tlenül is interveniált dr. Hamar Sámuel miniszteri tanácsos és Kisgyörgy József pénzügyöri felügyelő 
aegerszegi állomásfönökségnél,hogy légiriadó esetén az értékeket tartalmazó waggon az állomás 

-ietéről kitolassék,ez meg is történt egész addig,amig a város elfoglalása küszöbön állott. 
1945 évi márc.hó. 28-ról 29-re követő éjszaka a zalaegerszegi vasutállomás egy meglepő orosz 

ülötámadást kapott s az orosz gépek foszfor lövedékeitől az a vasuti szerelvény,melyhez kapcsolva 
lt fentemlitett waggon,kigyulladt,s ugyanakkor bombatelitalálatot is kapott s mert az állomáson levő 

- ervonat is felrobbant,menteni semmit nem lehetett,hanem az értékek mind megsemmisültek. 
Dr Hamar Sámuel miniszteri tanácsos aggnoszkálni kívánta azt, hogy az értékek valóban 

cgsemmisültek-e s ezért a robbanás folytán szétszórt iratfoszlányokat megvizsgálta s talált az iratfoszlányok 
özött egy irattáblát melyen német összeírások 1657-1835-ig Legatorie de carti Roth könyvkötészet 
ft .Georghe" felirás volt,továbbá talált Szemerja Kálnok és Köröspatak felírással 1759.évből származó 
éziratot,amelyek kétségtelenül azJ bizonyitják,hogy a Székely Nemzeti Muzeum mükincsei a 

zalaegerszegi vasutállomáson felrobbant és elégett waggonban tényleg megsemmisültek. 
A bizottság sepsiszentgyörgyi tagjai összegyüjtötték a helyszínen talált cserép és edény 

törmelékeket,el nem égett tárgyakat (balta,kardpenge,kengyel,pénzt helyettesítő sarló,buzogányfej ) s 
azokat magukkal vitték további megörzés céljából. 

A tényállás jegyzőkönyvi megállapítása után a bizottság a jegyzőkönyvet két példányban fel vette 
azért, hogy a jegyzőkönyv egy példánya Herepei János muzeumi igazgató,kesztehelyi lakosnak küldessék 
meg,mig a jegyzőkönyv másik példánya dr.Hamar Sámuel miniszteri tanácsos,pénzügyigazgató őrizetére 
bizatott. 

-KMFT.-
Kisgyörgy József s.k. pénzügyörii felügyelő 
Hamar Sámuel s.k. miniszteri tanácsos pénzügyigazgató 
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Szabó Ferenc s.k. MÁV.felügyelő,áll . főnök 
Nadrai László s.k. MÁ V.áll .felv . 
A másolat hiteles, felvétetett 1945.évi nov.14.-én Keszthelyen a Székely Nemzeti Muzeum 

Sepsiszentgyörgy-Keszthely. 

Alulírott igazolom,hogy a Székely Nemzeti Muzeum igazgatója Herepei János Ura folyó év 
kb.február hó végén hivatalomban felkeresett és megkért arra,hógy a szombathelyi városháza ál 
alátámasztott alagsori raktárhelyiségeinek valamelyikét bocsássam a Sztékely Nemzeti Muzeum 1 wagg 
nyi anyaga biztonságba helyezésére az Ö rendelkezésére. Ez a helyiség a bombatámadások ellenbizto 
és szilánk biztosan megerősítést nyert. Kilátásba helyeztem,hogy amennyiben a helyiségeket cs· * 

Dénes dr. a Szépmüvészeti Muzeum volt főigazgatója a muzeum anyaga részére igénybe venné, elj · 
a polgármesteremnél,hogy egy másik alagsori helyiséget bocsásson a Nemzeti Muzeum rendelkezésére.. 
egy olyan helyiséget,amely önmagában is bedőlés biztos. Csánky főigazgató tetszéssel fogadta 
tervet,azonban sem a saját anyagát,sem pedig a Székely Nemzeti Muzeum anyagát nem helyezték el 
helyiségekben. 

Szombathely, 1945.julius 6.-án. 
Szombathely város müszaki tanácsnoka Dr. Tóth János s.k. muzeum őr egyetemi magántanár 
Másolat hiteles,felvétetett Keszthelyen, 1945.évi nov.hó 14-én a Sepsiszentgyörgy-Keszthely 

Székely Nemzeti Muzeumban 

Folytatólagos jegyzőkönyv készült a fennti ügyben Kesztehelyen 1945.évi november hó 14. 
napján. 

Jelen vannak:Dr.Velics Ervin közalapítványi ügyész kirendelt vizsgálóbiztos, dr.Pintér István 
járási jegyző, Kuczkó Ilona jegyzőkönyvvezető. 

Dr.Pintér István 1915 .szeptember 16.- keszthelyi születésü, járási jegyző érdektelen tanu előadja 
a következőket: 

Tudomásom van arról, hogy a mult év december havában az akkori Zala megyei főispán és 
hadmüveleti kormánybiztos telefonfelhivást intézett a keszthelyi járás főszolgabírói hivatalához,amelyben 
nyomatékosan meghagyta, hogy a főbírói hivatal minden szükséges intézkedést tegyen meg a 
Sepsziszentgyörgyi székely nemzeti muzeumnak Keszthelyen lévő anyaga, valamint a Balatoni muzeum 
anyagának mielőbbi elszállítása tárgyában. 

A főbírói hivatal a főispántól kapott többszöri felszólításra, írásbeli felhívást intézett dr.Darnay 
Bélához, valamint Herepei Jánoshoz a Székely muzeum igazgatójához a muzeumi anyag elszállítása 
tárgyában szükséges intézkedések haladéktalan megételére. 

Tudomásom van arról is, hogy mid dr.Darnay Béla, mint pedig Herepei János az elszállítás ellen 
tiltakoztak, s igyekeztek mindent elkövetni,annak megakadályozása céljából. 

Hogy ez végeredményben még sem sikerült nekik, véleményem szerint az akkori katonai helyzet, 
a városban dühöngő nyilas terror, valamint annak a veszélye okozta,hogy bármely órában számolni 
kellett a már aláaknázott muzeum felrobbantásával. 
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Egyéb előadnivalóm nincs, vallomásom helyesen van felvéve. 
Kmft. 
[Kuckó Ilona és Dr.Pintér István járási jegyző aláírása] 



1 Paul BINDER 1 

Antecedente ~i consecinte 
sud-transilvanene ale formarii 
voievodatului Munteniei 
(sec. XIII-XIV.) I. * 

1. Condifii geografice 

in sec. XII. regatul maghiar in expansiune 
a extins piiná la linia Carpa\ilor Meridionali 

iti ~i Alpii Transilvaniei. in mod analog cu 
numirea de Erdőelve din timpul formárii rega
lui maghiar ('din fa/a pádurii', 'dincolo de pií

i ', Ultrasylvana, Transilvania, de unde provine 
~ numele Erdély) a regiunilor de dincolo de Mun\ii 
. puseni ~ide pádurile Mese~ului, regiunile de din-

lo de Meridionali s-au numit de cátre maghiari 
Havaselve ( 'dincolo de munfi ', Transalpina). 
Partea de sud-est a Transilvaniei, cu numele maghi
ar Barca (Barsa, de unde provine ~i numele maghi
ar al Tarii Barsei: Barcaság), este inclusa in struc
rurile de aparare a grani\ei numai dupá 1211. La 
sud de Muntii Harghita prisácile vechi au urmarit 
linia pádurii Rika (Rica, Mun\ii Per~ani de Nord) 
~ i a Mun\ilor Per~ani (de Mijloc ~i de Sud), iar 
zona situatá la est de acestea (Tara Biirsei, Trei 
Scaune, Ciuc, Giurgeu) constituia zoná de limes. 
Din punct de vedere al apárárii grani\ei, cea mai 
mare importan\á o aveau trecátorile-por\ile (v. nu
meroasele "Porfi de Fier", n. trad.) care traver
sau pádurile ~i muntii limesului. Toponimia tran
si lváneaná deosebe~te piina in sec. XIX. pár\ile din 
spatele "piídurii " (pádurea Rica - pádurea de la 
Apa\a - padurea de la Sercaia), de pár\ile din fata 

pádurii (de dincolo), adicá Tara Barsei ~i Trei 
Scaune. Consideram necesará trecerea in revistá a 
celor mai importante trecatori prin "pádure" ~i prin 
"munti". 

1. Drumurile din zona plidurii 
Rica-Apafa-!;iercaia 

Drumul care lega Tara Barsei · ~i Bazinul 
Baraolt (ultimul denumit in maghiara Erdővidék, 
'finutul piídurii ') de Bazinul Transilvaniei, a in
trat in Rica la Raco~ul de Sus ~i a ie~it in valea 
Homorodului in zona Jimbor. Prisacile vechi din 
Rica poarta acolo numele Kakas boroz da ('brazda 
coco:jului '). 1 San\urile menite sa ingreuneze inain
tarea caláre\ilor nomazi rlisáriteni se pot vedea bine 
piina in prezent in locul numit Kárhágó, la hotarele 
dintre satele. Raco~ul de Jos ~i Raco~ul de Sus, sate 
care au flicut parte in trecut din Comitatul Alba 
(ulterior Alba Superior). 2 Tot in aceasta portiune 
de limes intiilnim cele doua viirfuri cu acel~i nume, 
de origine turceasca (peceneaga), Tepő, sau Tepej 
( 'munte ', Tipia) de la Raco~ul de Jos (Rákosi-), 
respectiv de la Ormeni~ (Ürmösi-) . Defileul Oltu
lui nu era accesibil. AI doilea drum de importan\a 
strategica care traversa Mun\ii Per~ani, trecea prin 
padurea de la Apa\a, ~i nu este identic cu drumul 
actual din vaile Bogá\ii ~i a Mágheru~ului, ci a 
urmat un traseu mai nordic, treciind prin locali
tatea Apa\a, urciind pe creasta numita Országútja 
( 'drumul fiírii ')3, ~i coboriind in prelungirea nor
d i cá a Depresiunii Fágára~ pe sub Tipia 
Ormeni~ului. De aici mai departe, piina la vadul 
de la Merchea~a (Mirkvásár) al Oltului o serie de 
toponime (Várpatak - 'párául cetií/ii'; Mihály
vára-Cetiífuie - ruinele unei ceta\i medievale), sub
liniazá importanta strategica al acestuia. Numele 
de Tolvajos ( 'cu hofi ') semnaleaza prezen\a tal
harilor, lucru obi~nuit in cazul drumurilor princi
pale. Romiinii din Matei~ denumesc drumul din
tre Ceta\uie ~i Piatra Soimo~ului (Sólyomkő) 
Drumul Urie:jilor. Viirful apropiat de vadul Oltu
lui (Copul Mare, Koppen, 722 m) poartá numele 

•LJJtima lucrare a regretatului istoric Paul Binder. postumi, ap.áruti in limba maghiari (Sz.izadok 1995/S, Budapest). Grqclile ii neuniformitatea tehn icii de 
notare se explici in mare parte prin faptul ci autorul , grav bolnav, nu a mai putut ingriji $i revizui lucrarea. Am completat sau rectificat numai lacunele $i 
gr~lil e evidente la prima vedere: datarea unor culegeri de documente binecunoscute. loca li zarea unor e lemente geografice majore, onografia $i specificarea 
la nevoie a toponimiei paralele rominesti . Ultimul capitol al pirtii traduse reprezinti numai inccputul capitolului intitulat de autor "Cavalerii tcutoni in Tan 
Birsei ( 121 1-1224) $i primcle cuccriri din Muntcnia (111)" Panca a doua a studiului urmeazi sa apari in limba rominl in anuarul ACTA - 1996 
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maghiar Nézőhegy ( 'muntele de unde se prive$fe -
se supravegheazií '). Capatul vestic al drumului din 
Rica a fost aparat la J imbor de o cetate veche. Vadul 
de pe Olt al drumului padurii de la Apa\a s-a nu
mit Streitfort ( 'hadrév" 'vadul O$lii '), ca si satu! 
sasesc de aici· din Scaunul Rupea. Numele maghi
ar al acestei localita\i din urma (Mercheasa) este, 
dupa cum am spus deja, Mirkvásár ( 'targul 
Merchea? '), desi la data primei sale atestari deja 
nu constituie loc de tiirg. Hotarele satului s-au intins 
in trecut piina in Rica, viirful cel mai inalt al aces
teia din urma se numeste Merke-tető (Yf. Merca, 
1002 m ). Se cunosc mai multe referiri din sec. XY. 
la ocuparea de catre família Sükösd din Racosul 
de Jos , a unor teritorii intinse din hotarul 
Mercheasei ( 1455 : Sykws autom de Rakus mag
num territorium ad villam nostram Steythfarth apel
latas, pro se occupassent el conservarent occupa
tas; 1456: in sede nostra Saxonicali Kosd vocata 
Sikesd de Rakus magnum territorium ... ). 4 

Cumanii si mai tarziu tatarii au patruns in 
Transilvania prin drumul padurilor Rica si de la 
Apa\a. Piina si in 1432, turcii , impreuna cu aliatul 
lor, voievodul muntean Alexandru Aldea, dupa 
pradarea Tarii Biirsei sí a unei parti din Secuime, 
ajung in zona Rupea, si iau in captivitate numerosi 
sasi din zona Kozd, respectiv secui .5 

Ínainte de a$ezarea sa!fi/or paza vadului 
de la Merchea$a (Streitford) a fost asiguratií de 
ciítre pecenegi. Prezen\a lor nu se poate documenta 
in zona propriu-zisa a padurilor Rica si de la Apata 
- György Györffy demonstreaza ca documentul 
datat din 1421 (praedium Rakos Superioris et ln
ferioris ... et ab olim post Bissenos) este un fals al 
lui József Kemény -" Stiinca de bazalt de la Rupea 
are insa numele provenit din limba turceasca veche, 
din Rukhas. Elementul peceneag a avul aici o pon
dere atiit de mare, incat sa~ii a~ezati in vaile Kozd 
~i Homorod au preluat de la ei numele de Reps, 
folosit si in prezent. Cetatea de pe aceasta stiinca 
trebuia sa fi fost veche, aceeasi stiinca are ~i denu
mire slava (Grad, adica 'cetate ', pastrata in nu
mele satului invecinat, Garat-Stein, Lapide, actu
al Dacia), respectiv maghiara (Kőhalom, 'movilií 
de piatrií ', de unde provine ~i numele maghiar al 
localita\ii Rupea). Se poate demonstra lingvistic 
ca numele german Reps s-a dezvoltat din numele 

peceneag Rukbas (1431: Ruckbass, 1437: R- -
pass) ~i ~i-a dobiindit numele latinesc medi~ 
Rupes ('stiinca ' )7 prin etimologie populara. 

Drumul care leaga Tara Biirsei de T 
Oltului (Fogaras/öld) trece tot prin Mun\ii Pe 
dar numele vechi al portiunii lor sudice este Fe · 
halmi-erdő ( 'piídurea de la Codlea '), resp 
Sárkány(i)-erdő ( 'piídurea de la Sercaia ', Z · -
ner-Wald) - versan\ii de est, respectiv cei de 
Drumul acesta care porne~te de la Bra~ov ( 15 
Widebecher Weg), trece piiriiul Barsa la Vidom
bák (Ghimbav)- numele vechi al acestui vad a fos 
"bei der Furt" -, portiunea lui din padure a fost ·
cea mai mare parte asa podita.K Numele cumpen 
de apa (grosse Gescheide) figureaza deja pe harta 
lui Honter ( 1532). Partea estica a drumului a fo 
intre\inuta de codleni,'' cea de vest de ~ercaien i . 1 

2. Treciitorile dintre Buziiu ~i Jiu 

Accesul dintre Transilvania si Munten ia 
s-a realizat atat prin defilee (Buzaului , Oltulul, Jiu
lui), ciit si prin pasurile inalte (Tabla Bu\ii , Pre
deal, Rucar), respectiv plaiurile ~i potecile muntilor 
(potecile din Muntii Fagara~, sau drumul "Tompa„ 
- pe numele vechi romiinesc Drumul Mare al Mun
tel ui). Mai toate trecatorile erau aparate de 
fortificatii , iar in multe locuri toponimul Királykő 
{'piatra craiului ') se referií la regii Ungariei. 

a) Cheile Buzaului 
Erau greu de strabatut, de aceea s-au fo

losit in trecut mai degraba ca poteca. Yechea grani\a 
dintre Transilvania ~i Muntenia se retlecta in multe 
toponime caracteristice, ca de exemplu Királykő, 

sau Királyhegy ( 'muntele craiului ', Tabla Obeii), 
celalalt nume al acestuia din urma fiind Szentlász
lóköve ( 'piatra lui Sf Ladislau '), sau in numele 
piiriiului Siriu (Szilon patakja). Cheile Buzaului ~i 
potecile din,p. Biisca (Bászka-patak) erau pazite 
de secuii din Scaunul Orbai, in special de cei din 
Zagon. in anul 1607 principele Sigismund Rákóczi 
scute~te pe locuitorii satului Zagon de obliga\ia 
de a se imola ~ide a participa la trecerea in revista 
a trupelor, pe timpul pazei efectuate pe drumurile, 
pe potecile, ~i in gura vailor din trecatorile prin 
munti dinspre Moldova ~i Muntenia. 11 Militarii 



lio11,ati aveau misiunea de a supraveghea, de a 
- ~ i de a lnchide aceste drumuri ln fata incur
·1or militare frecvente, pornite din tarile ve
in anul 1609, se scrie, localitatea Zagon dis
de un contingent de vreo 600 de calareti ~i 

estra~i , lnsa ace~tia pazesc ni~te poteci. 12 

b) Pasul Tabla Bu\ii 
in evul mediu cea mai importanta treca

e lnspre Muntenia era pasul Tatárhavashágó 
pasul muntelui tiítarului ', Tatarenpass), cu nu

le vechi romanesc Varju/ lui Crai, denumit mai 
u Tabla Butii. Reprezenta drumul cel mai scurt 

- d irectia vadurilor dunarene, respectiv a colon í
r genoveze de la gurile Dunarii. Capatul vestic 
acestui pas este situat in locul numit Bodzamező 

cámpul Buziíulúi '). Este accesibil dinspre Tran
silvania pe mai multe direc\ii. Drumurile cele mai 
olosite dinspre Tara Barsei erau drumul din valea 

Zizinului (Zajzon völgyi út, pasul Deblen) ~i in 
cial valea Teliului (Nyéni völgy, sau pe numele 

echi Keresztvári völgy - Kreuzburger Tal). Dru
mul dinspre Prejmer purta numele Oláh út, sau 
Oláhországi út ( 'drumul valahilor ', 'drumul Vala
hiei ' - Bleschenn Weg). 13 Dinspre nord era accesi
bil atat din direc\ia Scaunului Sepsi, cfü ~i din 
d irectia Scaunului Orbai. Pasul propriu-zis putea 
fi trecut urcand de obicei plaiul lui Béldi (Béldi
pláj), ~i coborand in valea Teleajenului. 14 Era sin
gura trecatoare accesibila cu caruta din Curbura 
Carpa\ilor, ceea ce explica numele vechi din 

echile izvoare maghare, Utas ( 'cu drum ') al 
p. Teleajen (telega lnseamna ~i ea de altfel ln lim
bile slave 'ciíru/ií '). in 1525 vicevoievodul Tran
silvaniei, István Thomory de Maroscsúcs (Stana 
de Mure~) ancheteaza in urma plangerii lui Pál 
Béldy de Bodola (Budi la), daca drumul numit Utas, 
care trece in Muntenia prin Bodzamező, este sau 
nu un drum interzis fara a plati taxa numita a 
douazecea parte (utrum quedam via Wthas nomi
nata, que per campum Bozamezew appellatum 
Transalpinam vadit, absque sigillo vigesimatoris 
nullipiam libera, sed falsa et prohibita est). 1i 

e) Pasul Rucar 
Pasul Predeal (Tömösi-hágó, cu numele 

vechi folosit de ceangaii din Sacele: Köz) situat la 

vest de pasul Tabla Butii era folosit in trecutul mai 
lndepartat numai ca poteca accesibila cu calul, 
vama de la Timi~ul de Jos constituind filiala Va
mei Buzaului. Pasul Rucar (Törcsvári-h ág ó ) 
prezenta o importan\a mult mai mare. dar in sec. 
XIll-XIV. grani\a regatului maghiar era mai la sud. 
in zona Királykő ( 'piatra craiului ', Rukaly). Nu
mele Mun\ilor Leaota provine probabil de la nu
mele regelui Ungariei , Ludovic de Anjou (Nagy 
Lajos, Laios = Leaota). Trebuie sa precizam lnsa 
ca numele Királykő nu se referea in trecut la cul
mile calcaroase ale Pietrei Craiului de azi , ci la 
portiunea situata la sud de cumpana de apa, unde 
drumul stravechi dintre Bra~ov ~i Campulung 
(Longus Campus - Campus Longus, Hosszúmező) 
strabate podi~ul carstic al Dambovicioarei . Kirá
lykő-hídja ( 'podul pietrei craiului ', pontes ín lapi
de regio, Königsteinbrücke) era numele portiunii 
podite, cea mai stancoasa, cea mai greu de strabá
tut de aici. in textele in limba romana veche ~i sla
vona veche Királykő poarta numele Oriítii care 
provine din termenul maghiar Várad, respectiv 
Váradgya ( 'cetiífuie ', burg). Cetatea veche de aici 
constituia grani\a dintre Transilvania ~i Muntenia 
pána ~i dupa ridicarea castelului de la Bran ( 13 77). 
Voievodul Alexandru Aldea ( 1431-1436) ii roaga 
pe bra~oveni sa-1 lase acasá pe boierul Petru Man, 
~i sa-1 conduca pana la Királykő (Orade) 1c.. in sec. 
XIV-XVI. intre\inerea drumului podit din Király
kő era datoria ra~novenilor. 17 in 1545 bra~ovenii 
conduc un sol polonez tol pana aici (auf Kynnings 
Stain), de unde acesta i~i continua drumul in Mun
tenia.18 Calatorul francez lacob Bongars relateaza 
ln 1585 despre crucea ridicata la granita transilva
neana, pe stánca numita Királyszéke ( 'scaunul rege
lui ', rocher diet Königstul). 19 

Numele actual al ceta\ii de la Királykő 
(Orate), utilizat in literatura de specialitate, pro
vine din nwnele satului romanesc de sub cetate, 
Rukker, sau Rukaly. 211 Acest nume, Rukkor (Rucar) 
este pro babi 1 de origine peceneaga-turceasca, ca 
~i numele vechi al lui Rupea, Rukbas. Sa~ii din 
Tara Barsei 1-au modificat prin etimologie popu
lara in Rutbomb ('Rotbaum '). Tradus in limba lati
na, Rubea arbor - numele vechi german al acestui 
sat de pe grani\a Munteniei.21 Vama transilvanea-
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na a fost transferata de aici sub noua cetate a Bran
ului la data ridicarii acestuia din urma (1377).22 

d) Potecile din Mun\ii Fagara~ 
Acqti mun\i , cu varfurile cele mai inalte 

in toata Transilvania, purtau in evul mediu nume
le Kerci havasok ( 'mun/ii de la Cár/a'). Numele 
s-a pastrat in toponimia saseascl'I, o parte a acestor 
munti se numesc ~i astazi de catre s~i Det Kerzer 
Geberch.23 Cu toate ca ace~ti mun\i se ridica dea
supra Tarii Oltului formand pereti abrup\i, in trecut 
au fost strabatu\i de mai multe plaiuri, folosite in 
special de oieri. Urbariul din 1640 ne descrie po
tecile care traverseaza muntii ~i coboara in Mun
tenia: 1. de la Sercaita 2. de la Bucium 3. de la 
Sebe~ - acestea trei se unesc la füntana din locul 
numit Nemaie, ~i i~i continua drumul spre Munte
nia prin Rucar ~i Campulung. 4. De la Berivoi 5. 
de la Dejani 6. de la Breaza in Curmatura Bratilei 
- aceasta poteca se nume~te Plaiul Scari~oara, ~i 
constituie drum intcrzis. 7. De la Netot; se une~te 
cu ultimele in Curmatura Bratilei, ~i coboara in 
Muntenia la vama de la Bratia. 8. De la Recea, 
numita ~i Ple~a - se une~te cu celelalte in munte, 
langa füntana, la poalele Turcilei . 9. Din hotarul 
Vi~tei de Jos ~i Vi~tei de Sus, trece prin muntele 
numit Varfu Vi~tea Mare (2310 m), se poate trece 
cu oile ~i coboara la vama de la Nuc~oara. 10. De 
la Ucea de Sus, prin Varfu Uci~oara (2418 m), 
coboara tot la Nuc~oara. 

Alta poteca urca muntele la Arp~u de Sus 
(domeniul de la Porumbacu), aici se poate trece in 
Muntenia, la Salatrucu, pe jos. A doua, de la 
Carti ~oara, trece in Arefu, tot in Muntenia. A treia, 
de la Porumbacu de Sus, in Tite~ti, sat de aseme
nea din Muntenia.24 

e) Plaiurile Scaunului Talmaciu ~i Defi
leul Oltului de la Turnu Ro~u 

Potrivit urbariului din anul 1720, mun\ii 
Scaunului Talmaciu se intind intre muntii Tarii 
Oltului in est ~i muntii Cisnadiei, R~inarilor, Cris
tianul ui ~i Jinei in vest. Muntii Talmaciului 
( Talmácsi havasok)25 cuprind prin urmare din punct 
de vedere geografic partea vestica a Mun\ilor 
Fagara~ ~i cea de est a Mun\ilor Sibiului (Szebeni 
havasok). Padurile ~i muntii ora~ului Sibiu au fost 
cunoscuti mai tarziu sub numele de Hétbírák ha-

vasai ( 'mun/ii celor $apte juzi ', Siebenricht -
wlilder). Numele centrului intregii regiuni , 
maciu (Ta/mács) provine din numele de demni 
peceneag Talma~. Nu este exclus ca ~i numele 
tor doua localita\i sase~ti din Depresiunea Sib. 
lui , Sura Mare ~i Sura Micl'I, provine dintr-un 
nume de demnitar peceneag, Cur.16 Defileul 0 1 
lui era pazit la inceput numai de cetatea Talm · 
(Talmácsi vár, Landskron), Turnu Ro~u ~i ceta 
Lotrului (Lator vára) au fost ridicate mai tarziu. 

f) Drumul Mare al Muntelui din Scaun 
Sali~te 

Satele din Scaunul Sali~te, Sali~te , Vale. 
Tili~a, Fantanele (Kákova), Sibiel, Foltesdfl'lce 
parte in evul mediu din domeniul de la Ami~ ( Om
lás uradalma). in sec. XV. domeniul intra in pose
sia or~ului Sibiu . Fagetele ~i stejari~urile intinse 
din acest scaun s-au folosit frecvent pentru 
ing~area cu ghinda a porcilor (thawzend schweyn 
auf grosdorffer gepyrg inden ecker getryben). 27 

Izvor valoros pentru istoria economica ~ i 

sociala a Mun\ilor Sibiului, Cartea Scaunului 
Sali~te (Sze/ister Stv/sbuch) se pastreazain Arhive
le Statului filiala Sibiu. Ne vom referi in special la 
lista din 1621 a stanelor din mun\ii Sali~tei , in care 
sunt specificati ~i arend~ii acestora (Consignatio 
der Ztiner im Gebürg davon die Walacher Jlihrich 
Köss Ptlegen zu geben). Majoritatea numelor de 
munti (Hanesch, Straza, Kriztest, Gotza, Szere
csin, Steftlest, Balul) provine din nume de per
soana- a oierului sau a familiei oierului care a luat 
in arenda stana sau muntele. Numele Giurge~ti , 

Stetle~ti , sau Criste~ti - la singular Giurgiu, Ste
tlea, Cristea - sunt nume de familie romane~ti. 
Familiile Hane~ ~i Balu sunt frecvent intalnite ~i 
azi in Marginimea Sibiului (szé/földiek) , ca ~i nu
mele de Saracin ('muzulman ', szerecsen). Wlad 
Serechsin a fost in 1585 judele satului Sibiel. 

Spre deosebire de numele de mun\i 
romanes~ti , cinci nume de munti amintite in 1621 
provin din numele maghiar de familie Tompa: La 
Tompa Ztina, La Tompe, La Tomschora, La Tompa 
Mic, ~i Tompa Dan Gura. Potrivit unei insemnari 
din 1626 Tamp~óara este situata la grani\a Mun
teniei (auf ~leschlender Hatter).21 



Conea, cel mai insemnat geograf is
a\ilor Meridionali s-a preocupat mult 

Tfunpa ~ide celelalte nume din aceasU\ 
,Jil;i;;;..;z:: w:: nume - Tiimp~oara, Tiimpa Mica, Tfun

Gura, Piciorul Tampei (1831 m, Coasta 
- ( 1838 m). Conea propune mai multe 

.... .-~- i pentru etimologia acestora, 29 dar nu rea
leglltura cu familia nobiliarll Tompa de 

liC„_...r...-1 (Síinglltin). Totu~i, numele acestor munti 
- de-a lungul unor poteci de munte trebuie 
inll din numele familiei amintite. in 1345 

·evodul Transilvaniei dli o depozitie din care 
cll János Tompa din Síinglltin a ocupat o 
de pllmíint din hotarele satului slisesc Apol-
us din Scaunul Miercurea Sibiului.30 Ar

tu l decisiv il constituie un document din 
in care stllpíinul satului Tili~ca, János Tompa, 

"cat intr-un proces intre satele Tili~ca ~i Aci
este intitulat comite al mun(ilor Transilvaniei 
mes alpium nostrarum "). János Tompa a fost 
nsecintll stllpanul satului Tili~ca, ceea ce ex
~i cellllalt nume al satului, Tompaháza ( 'satut 

·Tompa ')3 ' . Cumpllna apelor dintre ríiurile Lotru 
JUor), Jiul Unguresc ~i Sebe~ (Sebes) este ac

"bi lll din direc\ia Scaunului Sllli~te datoritll unui 
- important, care coboarll de aici in Oltenia. in 

_ mai 1630 satele sllli~tene Fíintíinele ~i Sibiel 
un contract privind poteca numitll Pradosul 

Sibielului care urcll din ~aua dintre cele doull sate 
íind mun\ii inalti (zum Ibergang ins Hohe Ge-

- rg genand poticul dos Predosul Szibieluluy). 
Potrivit descrierii din 1630 poteca amintitll con
"null prin "Drumul mayre all munteluf'32• Cetatea 

medievalll de líingll Sibiel ale clirei ruine sunt nu
mite Zidul Muntelui, a fost ridicatll la caplltul de 
aici al potecii de munte. János Tompa a fost in sec. 
XIV. comitele acestui " Mare drum al muntelui", 
~ i nu este intíimpllltor cll muntii cu numele Tíimpa 
sunt situati tocmai pe portiunea cea mai ingustll a 
pasului. 

II. Regatul maghiar atinge linia 
muntilor, organizarea Comitatului Sibiu 
(Szeben vármegye) in perioada 
1141-1161 

Pe timpul domniei lui Géza II . (1141-1161) 
poalele muntilor din sud, píinll in zona Sebe~ (Ter
ra Sebus, Sebes-föld} fac parte din voievodatul 
Transilvaniei, iar din punct de vedere bisericesc 
din episcopia de Alba lulia. Hinterlandul Riclli ~i 
a prisllcilor " Kakasborozda", din zona Rupea -
adicll a limesului estic de atunci - face parte din 
Comi-tatul Alba. in 1206 Johannes Latinus este 
pus in posesia domeniului Kozdfő (unde se va in
temeia mai tíirziu ~i satu! care ii ia numele, Wal
lendorf) de elitre pristaldul iobagilor din Comitatul 
Alba (per iam dictum pristaldum iobagionibus Al
bensis Castri)32. Comitatul de la Sibiu (Szebeni is
pánság) organizat cu ocazia a~ezllrii sa~ilor preia 
paza muntilor ~i a drumurilor care-i strllbat, intre 
Szebenvára (Orlat) ~i Hlllmeag (Halmágy). Teri
toriul Comitatului Sibiu (Scaunele Sibiu, Nocrich 
~i Cincu de mai tíirziu) nu face parte din punct de 
vedere bisericesc din Episcopia Transilvaniei - este 
subordonat direct arhiepiscopului de Esztergom, 
~i se organizeazll intr-o abatie (praepositura). 

Aceastll abatie, Abatia Sibiu amintitll va 
lua numele patronului grllnicerilor regatului maghiar, 
regele Sf. Ladislau. La granitele cre~tinlltlltii apu
sene, sa~ii chemati aici in apllrarea coroanei (ad 
retinendam Coronam) nu puteau renunta nici la 
apllrarea directll a prisllcilor ~i portilor. Acest lu
cru a cíi~tigat o importantll deosebitll la inceputul 
sec. XIII „ moment in care imperiul latin de scurtll 
duratll de la Constantinopol clluta alianta regatu
lui maghiar impotriva atacurilor bulgaro-cumano
romíine .34 

Prisllcile din munti ~i in special portile 
limesului trebuiau aplirate. in perioada invaziei 
mongole Rudolf von Ems, in Cronica sa Univer
salll caracterizeazll pe scurt ~i situa\ia geopoliticll 
a tinutului nostru: "inrehalp in Kluse zil/ Kötzilel 
und Koltzil sint/ und manege undkristenlidin kint/ 
in vromdin Sundir sprachin/ Valwen und wilde 
Vlachin/ jenseit des sneberges kant/ sint lant du si 
begant/ die Falben und die Flachen / iensit des 
Sneberges hant / grozin lant der sie sich begant/ 



inwendic Ungern sint genant/ indem selben land/ 
und innerhalb der Klusen tor".35 Din aceasUI strofa 
atlam intre altele ca in Muntenia (jensit des 
Sneberges) traiesc cumani ~i romani , iar Ungaria 
este situata in spatele portilor limesului (klusen tor). 
Aceste clause, porti trebuiau aparate, chiar daca 
erau trec:i.tori prin munti inalti . 

Numai c:i. sa~ii chemati in ap:i.rarea coroa
nei nu puteau indeplini aceast:i. misiune. ln primul 
rand pentru ca teritoriul lor nu s-a intins pan:i. la 
muntii trecuti de aceste poteci. lntre satele din 
vechiul Scaun Sibiu numai Cristian, Sibiu, 
Turni~or ~i Cisnlldie aveau muntii lor. Drumul cel 
mai important, Defileul de la Turnu Ro~u facea 
parte din Scaunul Talmaciu , locuit initial de 
pecenegi. 

1. Despre relatiile dintre sa~ii 
din Altland ~i Tara Oltului 

Zona locuita de sa~i , cu exceptia Avrigu
lui . nu atingea nicaieri linia muntilor Tarii Oltu
lui . vechea grani(a. Avrig, satul acesta din Scaunul 
Sibiu constituia de altfel o enclava intercalata in
tre muntii Talmaciului ~i cele ale Tarii Oltului, cu 
toate ca pe sa~ii din Scaunele Nocrich ~i Cincu, 
situate la nord de Olt, ii legau interese economice' 
de Tara Oltului, de la poalele muntilor, chiar ~i in 
sec. XX. Paraiele de pe podi~ul Hartibaciului aveau 
prea putina apa ~i nu puteau actiona mori , apele 
din munti , cu pastravi, prezentau o importan\a de
osebita pentru sa~i. Pe de alta parte teritoriul din 
Altland era bogat in stejari , dar cu atiit mai sarac 
in fag, adica in lemne de foc . 

Locuitorii satelor '·de pe Ardeal", cum 
spun romanii din Tara Oltului celor de pe podi~ul 
Hartibaciului, au frecventat morile, pivele ~i val
torile din Tara Oltului pana ~i in anii 1930.36 Sa~ii 
din Carta folosesc pana ~i astazi in loc de Sambata 
de Jos ~i Sambata de Sus numele Andersch Millen 
~i lwerscht Millen ('moara de jos ' ~i ' moara de 
sus').37 Numele satului Porumbac din Tara Oltu
lui constituie de fapt nume de apa, inseamna ' Fo
rellenbach ' ('parau cu pastravi ' ) ~i provine din ter
menul sasesc Porembich.3

' Toponimia ~i datele 
etnografice scot in eviden\a relatii economice 
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stranse intre Altland ~i Tara Oltului dupa a~ezan:z. 
s~ilor. 

2. Comitatul de la Sibiu 
~i populafia acestuia in sec. XIII. 

Cu toate ca granita regatului maghiar a 
atins muntii , ~i in consecinta ~i Comitatul Sibiu 
s-a extins pana la cumpana apelor, nu este atestata 
in documente ca unitate teritoriala de sine stata
toare deciit ln anii 1290. Pe de alta parte insa 
comitele de Sibiu numit din randul marii nobili:n i 
maghiare apare in izvoare mult mai devreme. 39 

Dat fiind faptul ca regatul maghiar nu se 
putea sprijini pe sa~i in apararea prisacilor ~i 

portilor din munti , por\iunea de limes din Comi
tatul Sibiu era aparata de la inceput de romani ~i 
pecenegi . Dupa 1200, teritoriul Comitatului de la 
Sibiu este extins dincolo de Orlat (Antesilvana, 
Land vor dem Wald, Unterwald), unde la lncepu
tul sec. XIH. traiesc impreuna s~i ~i secuii de 
Sebe~. Secuii de aici aveau misiunea de a apara 
drumul (sarii) Székes (Seca~) intre Ocna Sibiului 
~i Vintu de Jos (Bencenc - actual Aurel Vlaicu), ~i 
eventual drumul muntelui de la Sali~te. 

a) Ioachim, comitele Sibiului, ~i popoarele 
sale injurul anului 1210 

ln 1250 regele Béla IV. reinnoie~te dona\ia 
din Szolona (Slanje), Comitatul Varasd, flicuta de 
tatai sau Endre II. lui Joachim, fiul lui Gecse de 
genere Türje, comitele Sibiului (lwachino comiti 
Scibiensi„. filio comitis Beche; [recte Geche]), care 
a participat la campania militara pornita in aju
torul tarului bulgar Bori la Assan ( 1207-1218), sau 
cu trupe formate din sa~i . romani, secui ~i pecene
gi (associatis sibi Saxonibus, Olacis, Siculis et Bis
senis). Campania a avul loc in jurul anului 1210. 
György Györffy este de parerea ca loachim a con
dus, de sine inteles, elernente de populatie din ju
rul Sibiului; sa~i din zona Sibiu, secui din zona 
Sebe~, pecenegi din zona Talmaci ~i romani din 
valea Lotrului, sau din Tara Oltului. 40 Documen
tul amintit se cunoa!jte din 1912 !ji are o insem
nátate foarte mare, pentru cá se considera prima 
atestare a romdnilor !ji secuilor din Transilvania." 
Gyula Kristó dateaza evenimentul in discutie in 



10!2 cercetatorul bulgar Petar Mijatev in 
13.~3 Pe baza cercetarilor lui Mór Wertner 

him, fiul lui Gyecha de genere Tü~je a 
,_.„ _ _ ·-tele Sibiului intre 1233 ~i 1236. ln 1214 

!dul regal al Comitatului Vas. Un fiu 
_ Fülöp, a devenit arhiepiscop de Eszter-

b) Privilegiul acordat Cavalerilor teutoni 
uansportul prin \ara romíinilor ~i a secuilor 

in 1222 rege le Endre 11. reinnoie~te dona\ia 
Cavalerilor teutoni , privind Tara Biirsei, 

u-le de vama pe pamiintul secuilor ~i a 
- ilor (nullum tributum debeant persolvere„ . 

sierint per terram Siculorum aut per ter
Blachorum).45 Se pare ca este vorba in spe
e transportul sarii. in documentul citat 
zi\ia dinaintea celei citate precizeaza ca teu

au dreptul de a transporta din sarea de la Ocna 
lui) cate ~ase ambarca\iuni pe Olt ~i dite ~ase 

lurq, in amiindoua direc\iile: in jos (adica pe 
~) ~ i in sus (pe Olt) . Nu este exclus in 
in\a ca in cele ce urmeaza se reglementeaza 

de sub vama in \ara valaha ~i cea secuias
celor douasprezece ambarca\iuni (plute) ce 

rta sarea (Concessimus etiam eisdem fratri
quod super fluvium Alt sex naves et super 

ium Mors sex alias naves habeant liberas per 
regnum nostrum sales deferendes in des

endo nec non alias res is ascendendo refer-
es, et salisfodinas quae Akana vocantur suffi-

1es ad illas duodecim naves libere ubicumque 
luerint eisdem concessimus in perpetuum). 46 

lik lós Asztalos, ca ~i alti cercetatori, identifica 
erra Blacorum" cu Tara Oltului, iar ''terra Sicu

m" " trebuie sa insemne ca undeva intre Mure~ 
- Olt locuiesc incá secui" .H Pe timpul cavalerilor 

ea amintita in 1222, exploatata la Ocna Sibiu-
- a ajuns la Feldioara. Aici, in locul sediului de 
inioara al cavalerilor, taxele pentru sare s-au 

latit píina ~i in sec. XV-XVI., cu toate ca atunci 
eja se vindea in special nu sarea de la Ocna Sibiu

lui, ci cea secuiasca. Privilegiul acordat cavaleri
lor s-a mo~tenit de catre comitele de la Bra~ov, 

respectiv castelanul de la Bran .4' 

e) Pamíintul romíinilor de la Cíir\a 
in 1223 Endre II. doneaza teritoriul actual 

al satului Cíir\i~oara (Kercesóra, sau Oláh-Kerc, 
Walladisch-Kerz) mánástirii cisterciene de la Cíirta. 
Documentul descrie hotarele domeniului : do
meniul incepe líinga Olt, hotarele sale ating balta 
numita Egerpatak, padurea numita Nagyerdő, un 
taget la cap~tul caruia urca pe liinga piiriiul Árpás, 
pe munte, coboara din nou piina la Olt pe liinga 
piiriiul Kerc.49 Jntre hotarele amintite s-au intemeiat 
douá sate: Cíir\a (Szászkerc, ' Cíirta saseasca') de 
langa Olt, ~i Cíir\i~oara (Oláhkerc, Bleisch Kierz, 
'Cíir\a romíineasca'). 50 Din punct de vedere eco
nomic trebuia sá fi fost mai valoros fagetul, cu 
ghinda pentru ingr~area porcilor ~i cu lemne de 
foc. in 1632 este amintit din nou in urbariul 
portiunii de la Carti~oara (Kercisóra portio) lagetul, 
de ajuns pentru a cre~te o mie de porci ("egy bik 
erdejek 1000 diznónak'').5 1 

Din punctul nostru de vedere cea mai im
portantá fraza a documentului este urmatoarea: 
" ltem etiam confirmamus ín praesenti privilegio 
terram qu·am prius eidem monasterio contuleramus, 
exemptam de Blaccis, pro remedio animae nos
trae per fidelem ac dilectum nostrum Benedictum 
tunc temporis vaivodam assignari facientes. " 

Din acest fragment reiese ca donatia s-a 
facut inca p.e timpul intemeierii mánastirii cister
ciene. Documentul din 1223 intare~te in consecin\a 
o dona\ie mai veche a lui Endre II. ( 1205-1225), 
conform careia mánástirea s-a ridicat intr-un loc 
donat de voievodul Benedek care a de\inut aceasta 
functie intre 1202-1206, respectiv intre 1208-1209. 
Cei mai multi istorici dateaza inceputul lucrárilor 
de construc(ie in anul 1202. Prin urmare romíinii 
de aici traiau in zona deja la sfíir~itul sec. XII. -
inceputul sec. XIII. Documentul din 1223, cu refer
ire la anul 1202 este deci premergiítor celui din 
1210 :fi reprezintií cea mai veche atestare a 
románi/or in Transilvania. 

Formula " terram „„ exemptam de Blac
cis" este controversata. László Makkai este de pár
erea ca termenul exempta are semnifica\ia de 'privi
legiat' ~i se refera la privilegii granicere~ti ale 
romiinilor din Tara Oltului . Potrivit unui document 
din 1430 Ciir\a face parte din Tara Oltului (monas
terii gloriosissimae Virginis Mariae in Kercz in 
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terra videlicet Fugrasch fundati et constructi). 52 

Altii sunt de parerea ca dimpotriva, formula se 
refera la alungarea romíinilor din hotarele Cíirtei. 53 

Argumentele lui László Makkai : " exemptio in
seamna in evul mediu scoaterea de sub o anumita 
iurisdictio, este vorba prin urmare de autonomia 
romíinilor (exemptio - liberatio ab iurisdictio
ne )''. 53' Persona! s unt de acord cu interpretarea 
"pamíintul romíinilor privilegiati", pentru ca putin 
mai tíirziu intregul pamíint al romíinilor din sudul 
Transilvaniei se va denumi dupa Cíir(a. 

d) Problema padurii romíinilor ~i a pecene
gilor ( 1224) 

in 1224 Endre II. specifica in actul de 
donatie cunoscut sub numele de " Andreanum" 
drepturile germanilor a~ezati pe timpul domniei 
lui Géza II . ~i intre altele le da padurea romíinilor 
~i pecenegilor. Potrivit acestei donatii ei au drep
tul sa foloseasca ~i apele de aici, in comun cu romíi
nii ~i pecenegii amintiti (silva Blacorum et Bisse
norum cum aquis usus communes exercendi cum 
predictis scilicet Blacis et Bissenis).14 

ldentificarea geografica a padurii vlahilor 
~i pecenegilor constituie de asemenea obiectul unei 
controverse, píina in prezent. Cercetatorii mai vechi 
(G . A. Schuller, Pál Hunfalvy, Lajos Tamás, István 
Kniezsa, Oskar Wittstock, Maja Philippi, ~i altii) 
erau de parerea ca aceasta se situa in Tara Oltu
lui.55 lstoricii mai noi (G. Müller, Otto Mittelstrass, 
György Györffy) cauta padurea vlahilor ~i 
pecenegilor in zona Sali~te, adica pe teritoriul 
Muntilor Sibiului . György Györffy aduce urma
toarele argumente: 

- 1. in vecinatatea imediata a pamíintului 
sa~ilor sibieni se ridica Muntii Sibiului, iar partea 
de nord-est a acestora a facut parte in sec . 
XIV-XIX. din scaunul sasesc Sibiu.56 

- 2. Ríiul principal din Muntii Sibiului, cu 
directia de curgere spre est, Sadu (Cód) are iz
voarele in apropierea víirfului Be~ineu ~i se revar
sa in Olt la satu! Talmaciu. 

- 3. Fraza urmatoare dintr-un document din 
1383. se refera la prezenta romíinilor in Muntii 
Sibiului : assumpserunt ipsi Walachi custodiam 
servandam in omnibus alpibus ab Tolmacz usque 
ad Magnam Villam Walachicalem.57 
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S1,mtem de parerea ca padurea vlahi 
pecenegilor este identica cu Tara Oltulu i. 
batem argumentele lui György Györffy cu 
toarele date istorice : 

1. Numai o mica parte a Muntilor Si 
a apar(inut Scaunului Sibiu (portiunea dintre 
nadie ~i Cristian). Cu toate acestea, hotarele 
rale ale satelor din depresiunea Sibiului exti 
du-se píina in muntii bogati in paduri ~i ape, do 
amintita din Andreanum nu ar avea sens. 
satele acelea au nevoie de padurile ~i apele alt 
care nu au fagete pentru ingr~area cu ghind 
porcilor, ~i ape pentru pescuit ~i pentru action 
unor mori . Satele sase~ti de la poalele muntilor 
duceau lipsa de acestea, cu atíit mai mult s 
sase~ti de pé podi~ul Híirtibaciului, sarac in le 
de foc ~i ape. Acestea din urma, dat fiind situ 
lor geografica, puteau conta insa numai pe faget 
~i apele Tarii Oltului. 

2. 0 buna parte a vaii ríiului Sadu a tac 
parte din Scaunul Talmaciu, din Comitatul Alba. 
~i nu din Scaunul Sibiu. Un víirf din Muntii TI.l
maciului se nume~te ~i astazi Píircalabu, ceea cc 
arata ca era muntele píircalabului (castelanului 
cetatii Talmaci, o proprietate alodiala. Píina ~i la 
inceputul secolului nostru, principalii proprietari 
ai padurilor din valea Sadu au fost mo~tenitorii 

píircalabului de Talmaci, "Cei ~apte Juzi", adica 
consiliul ora~ului Sibiu. in zona Sibiului, cu 
exceptia Talmaciului, numai víirful Be~ineu, ates
tat tíirziu, se refera la pecenegi. in Tara Oltului 
numele de origine turceasca veche sunt mai 
frecvente. Numele cel mai caracteristic este nu
mele vechi al satului ültet, Besimbák, sau Besen
pa ta k, sasqte Bessembich ( 'piiriiul 
pecenegilor').5' Vizavi de ültet, pe malul stíing al 
Oltului se gase~te Rukkor (Rucar), nume de 
provenienta turceasca ( 'stiincií, piatrií ') . De 
mentionat ca familia romíineasca de boieri Bo
lovanu, al carei nume are acee~i semnificatie, se 
trage din Oltet.59 Numele de familie Gravuly 
(Greavul) arata ca aici au trait ~i greavi s~i . Trebuie 
sa amintim aici ~i faptul ca numele sasesc al Feldi
oarei, situat pe malul stíing al Oltului este Felber, 
~i poate proveni din numele vechi german al 
pecenegilor ~i cumanilor (Valwen, Valbin). 61' 



3. Romíinii amintiti in 1383 in Mun(ii 
- care asigura paza potecilor ~i a grani(ei, 
din Scaunul Sibiu, ci au fost subordonati 
ului de Talmaci. Pecenegii din colonia 

iu nu s-au asimilat, satul a ramas un sat 
in tot evul mediu, cu o parohie catolica care 
parte din abatia Sibiu deja in 1332, insa in 

Talmaciului toate satele din Scaunul Tal
- erau locuite incepíind cu sec. XIV. de romíi

e alta parte Sali~te (Magna Villa, Grossen
este sat romíinesc in 1332, insa nu cu un secol 

reme, atunci cand inca nici nu exista. Asu
stei probleme vom mai reveni. 

III. Cavalerii teutoni 
in Tara Bíirsei (1211-1224) 

1. Tara Barsei in 1211 

Prezenta Cavalerilor teutoni in Tara Bíir
te o problema bine cunoscuta a istoriografiei 

· noi,61 de aceea ne vom concentra asupra as
te lor de geografie istorica. 

Zona de limes situata dincolo de "brazda 
o~ului", linia Rica-Per~ani , a fost populata la 

- eputul sec. XIII. Cumanii, pe atunci alia\i ai 
lgarilor, au patruns frecvent prin aceasta zona 
teritoriul regatul maghiar. Scopul tactic urmarit 

fost de a stramuta por\ile, '·clausurile" din pa-
urile Rica ~i de la Apa(a, greu de pazit, pe linia 
untilor, mai u~or de aparat. inainte de a~ezarea 

Cavalerilor teutoni se poate demonstra aici numai 
prezen\a unei populatii slave ~i pecenege - dar ~i 
aceasta numai lingvistic. Numele depresiunii, Bílr-
a ( Barca) este un cuvíint slav, insa numele vechi 

al Ghimbavului, Barasu este peceneag ('apa alba' ). 
Ultimul, printr-o forma intermediara (Barassó) , sta 
~i la originea numelui ora~ului Bra~ov (Brassó). 62 

Tara Barsei (Barcaság) trebuie considerata cu toate 
acestea un teritoriu nelocuit, zona de limes (terra 
Borzam nomine ... desertam et inhabitatam). Cava
lerii teutoni , intor~i din locurile sfíinte, au primit 
in donatie Tara Bíirsei din Transilvania, din 
vecinatatea cumanilor (terra Borza nomine, ultra 
Silvas versus Cumanos licet), cu scopul de a intari 
grani(ele regatului ~i de a ridica acolo ceta(i de 
lemn impotriva atacurilor cumane (ad munimen 

regni contra Cumanos castra lignea et urbes ligneas 
construere ). _ 

Cmciatii au fost pu~i in posesiune :de 
pristaldul regal, Fecate luna. Cu aceasta ocazie 
hotarele Tlírii Barsei (possessionem supra dictae 
terrae Borza) au fost descrise astfel : 

1. Hotarele incep la hotarele cetatii 
Halmeag ~i continua cu hotarele ceta(ii Noilgiant 
(príma vero meta huius terrae incipit de indagini
bus castri Almage et procedit usque ad indagines 
castri Noilgiant). Localitatea Halmeag (Ha/mágy) 
constituia atunci extremitatea sud-estica a Comi
tatului Sibiu, termenul de castrum Almage se refera 
probabil la biserica straveche de aici ,construita in 
stil romanic, fortificata, pastrata píina in prezent 
(actuala biserica luterana). 

Halmeag fücea parte din abatia Sibiu, dio
ceza Cincu. Toponimul cel mai greu de identificat 
din actul de dona(ie este "Castrum Noilgiant". 
Cercetatorii il identifica in general cu Ungra. 
Trebuia sa fi fost situata intr-adevar prin impre
jurimile Ungrei. ln Andreanum, in 1224, Comi
tatul Sibiu se intinde intre Ora~tie ~i Borait, iar 
acesta din urma nu se refera la Baraolt, ci la víirful 
Weinalden (Boralten) de deasupra Ungrei. 63 

2. Hotarele Tarii Bíirsei ating dupa cetatea 
Noilgiant hotarele lui Nicolaus, ~i urca de-a lun
gul Oltului píina la gurile Tarlungului ( et inde pro
greditur usque ad indagines Nicolai, ubi aqua de
tluit quae vocatur Alt, et sic ascendendo per Alt 
usque ubi Tortillou cadit in Alt) . " lndagines Nico
lai" le identificam cu hotarele localitatii Miclo~oara 
(Miklósvár, 'cetatea /ui Nico/ae ')din Secuime, de~i 
documentul nu face referire la vreo cetate. 

3. Hotarele Tarii Barsei urmeaza in con
tinuare cursul Tarlungului píina la izvoare, atingíind 
izvoarele Timi~ului , ~i izvorul Bíirsei , de unde co
boara din munti inapoi la Halmeag. Teritoriul din
tre apele ~i mun(ii din descrierea de mai sus poarta 
numele de Barsa (et iterum vadit usque ad ortum 
eiusdem Tertilleu, et ab ortu aquae quae Timis 
vocatur progreditur usque ad effluxum 
aquae, quae_ Borsa nominatur, deinde sicut mon
tes nivium complectuntur eandem terram, tendit 
usquae in Almagiam Terra vero haec tata, sicuti 

· praedicti montes et tlumina ipsam circumerunt, vo
catur Borza). 64 
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2. Sistemul de aplirare al Tlirii Barsei 
~i intlirirea porfilor din munti 

Cavalerii intra in posesia Tarii Biirsei in 
1211 ~i incep o colonizare rapida, ridiciind ~i ceta\i. 
Din punct de vedere bisericesc au miina libera, 
parohiile nou organizate nu sunt subordonate epis
copul u i Transilvaniei. Mai intiii se a~eaza o 
popula\ie catolica intre Comitatul de la Sibiu (riiul 
Olt) ~i Munfii Pe~ani . Vizavi de Halmeag, pe malul 
stiing al piiriiului Sinca, care coboara din mun\i 
constituind hotarul teritoriilor ordinului, ia n~tere 
satul Sárkány (Sercaia),6

i in hotarele caruia se 
formeaza in munti mai tiirziu mai multe sate 
romiine~ti (Vad, Sercai\a, Ohaba). Pe liinga piiriiul 
Debran care coboara din direcfia de sud-est, se 
formeaza satul german Debran (in locul de azi al 
satului Páró, sau Mikófalva, Parau). 66 in hotarele 
dinspre Parau ale satului sasesc Sárkány, toponi
mul Doberonch a pastrat piina in ziua de azi nu
mele vechi al acestui sat distrus probabil deja in 
1241. 67 La nord de acesta Venice (Vene\ia de Sus) 
a fost de asemenea sat catolic. György Györffy este 
de parerea ca prezen\a celor trei toponimi Mlec 
din zona Vene\iei ~i .Paraului (Viirful Mleci, sau 
Mlecs) constituie un argument in favoarea 
provenien\ei numelui Vene\ia din numele ora~ului 
italian, al carui nume slav este Mlec.68 La capatul 
estic al drumului din Rica, in zona de varsare in 
Olt a piiriiului Cormo~ (Kormos) se aminte~te co
lonia germana Cormosbach, identificabila cu 
Raco~ul de Sus actual. 69 

in Tara Biirsei propriu-zisa cavalerii 
subordoneaza colonizarea in intregime scopurilor 
militare. 

Din Tara Biirsei pomesc patru drumuri in 
direcfia por\ilor vechi ~i noi de limes: Feldioara 
(Földvár, 'cetate de piímánt ') controla in nord dru
mul \arii de la Apa\a ~i Merche~a; Codlea contro
la ie~irea spre Sercaia ~i Tara Oltului; Rii~nov con
trola drumul de la Bran ~i Rucar; Prejmer controla 
drurriul portii de la Tabla Bu\ii . 

a) Feldioara constituia sediul din Barsa al 
ordinului. Numele sau german (Marienburg) 
pastreaza piina astazi amintirea patroanei cavaler
ilor (Cruciferis de hospitali sanctae Mariae). 711 

Hotarele Feldioarei se intindeau in nord piina la 
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"drumul \arii" (Országút) din Apafa, greavii 
lor Magheru~ ~i Rotbav intrau sub jurisdic\ia · 
lui de la Feldioara. in insa~i numele Apa\a ( 
ca, 'ciílugiírifií ') se pastreaza amintirea 
manastiri de calugarife de la Feldioara (ho -
sancti spiri-tus), numele german al satului ( 
sase~te Geeszt sau Giszt, 'spirit')61 se refera la 
tronul manastirii (Sf. Spirit). Drumul care 
cursul Oltului, a luat-o spre vest prin urmare 
A pata, ~i a t~ecut in zona Rupea prin padurea de 
Apafa ( Geisterwald). 72 

b) Codlea ~i cetatea de la Codlea, cun~ 
cuta din luptele din 1265 dintre Béla IV. ~i Ste 
cel Tiinar, asigurau paza drumului care lega T 
Biirsei73 de Tara Oltului ~i de Comitatul Sib iu · 
general (vechiul Siebenbürgen). 

e) Rá:jnov este atestat prima data numai • 
133 1, 74 insa dat fiind faptul ca cetatea Királykő ~ 

deasupra localitafii Rukkor era ingrijita d 
rii~noveni, este probabil ca s-a ridicat pe timp 
ordinului, aviind rolul de a controla drumul treca
torii de la Bran. 

d) Prejmer constituia dupa 1211 a~ezarea 
cea mai sud-estica a ordinului de cavaleri ~i toto
data a regatului. Numele ei de origine slava poate 
insemna atiit 'zonií de margine ', ciit ~i 'a!jezar 
fortificatií '. Parohia catolica de aici , organizata 
probabil deja in jurul anului 1211 , nu intiimplator 
a luat denumirea simbolica de "Sfiinta Cruce", iar 
biserica -azi luterana - de aici este singura biserica 
veche din Transilvania cu planul in forma de cruce. 
Cavalerii au vrut sa opreasca incursiunile cumane 
inca pe valea Teliului, dar s-au confruntat cu pro
bleme juridice: teritoriul ordinului s-a intins nu
mai piina la p. Tarlung. A fost nevoie de o com
p letare. La data de 7 mai J 2 J 2 Endre II. 
completeazií donatia dándu-le cetatea numitií "ce
tatea Crucii ", ridicatií mai nou de cavalerii din 
Bársa, precum :ji paji:jlile aparfiniítoare ( castrum 
quod Crucpurg nominatur, quod cruciferi de Bor
za de novo construxerant, cum pratis circa illud 
castrum adiacentibus contuli eisdem cruciferis de 
Borza in perpetuum). 7i Cruceburg (Keresztvár, 'ce
tatea Crucii ') s-a ridicat in valea Teliului, deasu
pra satului Teliu (Nyén) , numele german al acestui 
sat este ~i in prezent Kreuzburg, iar numele sasesc 
Kretzbrig. Planul cetafii de piatra, demolata din 



• tre timp, era foarte asemanatoare cu ce

·"'""'"" '_,. ,fo rt din Siria, a aceluia~i ordinn Dupa 
111;:::::;:1~ cavalerilor satul Teliu, colonia acesto

- in posesia familiei de greavi Teel. 77 Paji~tile 

,,,....,..--.:'!l1oare amintite sunt identice cu ·'Bod
--. ~i au fost mo~tenite de targul Prejmer. 7' 

satului Teliu s-au intins pana ~i in anii 
- á la Nagy- ~i Kis-Tatárhavas ( 'muntele 

p mic al Tatarului ', Tataru Mare, Tatárul), 
·v paná la Tatárhavas-hágó (pasul Tabla 

Dupa organizarea sistemului de aparare 
·; Bársei ordinul a inceput cucerirea teri

de dincolo de mun{i. Cucerirea s-a axat pe 
·a celor doua trecátori mai importante, Ta

Buti i-Teleajen ~i cea de la Bran. 
1) in actul de donatie din 1222 se precizea

ordinul prime~te in afara dona\iei ini\iale din 
1 cetatea Cruceburg ~i paji~tile din impreju-
- (addidimus etiam postmodum eisdem fratri
castrum quod Cruceburg nominatur, quod fra
praedicti de novo contruxerant , cum pratis 

illud adiacentibus). Aceastá completare se 
. ra la teritoriul intins intre gura Teliului ~i pasul 

la Butii (Bodzamezö). in afara acestuia banul 
·poch (a fost ban al Croatiei in 1204) ii pune pe 
'"aleri in posesia teritoriilor situate intre paman
·1e Cruceburgului ~i Tara Brodnicilor ( et ab fin e 

::arae Cruceburg terram, quae vadit usque ad ter-
inos prodnicorum). Prin urmare ordinul a primit 

· donatie toata valea Utas (Te/eajenu/ui), de la 
Tatárhavas-hágó (pasul Tab/a Bu{ii) pdna la {ara 
rodnicilor care pazeau vadurile Dunarii (Brod = 

· ad', brodnic = ' luntra~ ' ). 

2) De asemenea, banul Ypoch pune ordinul 
in posesia teritoriului dintre hotarele Hálmeagului 
(izvoarele Barsei) ~i Dunare (et ab indaginibus 

lmaye in parte altera vadit usque ad ortum aquae 
quae vocatur Burza, et inde progreditur usque ad 
Danubium cuius donationis postmodum factae a 
nobis fratribus memoratis pristaldum dedimus 
Ypochz banum).79 

De-a lungul celor doua drumuri (Utas, 
Törcs) incepe deja pe timpul ordinului migrarea 
populatiei catolice (sase~ti ~i secuie~ti) in Munte
nia. in 1224 papa Honoriu III. subordoneaza clerul 
~i credincio~ii din Muntenia protopopului de Bar-

sa (Honorius episcopus„. archipn:sbyterum terrae 
Borze el ultra montes nivium salutem„.: Gerentes 
de clero et populo dt: terra Borze et ultra montes 
nivium)."' (Sfáq·itul primei par/i) 

(Traducere de Antónia KELEMEN ~i Ana LENART) 
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Havaselve vajdaság 
megalakulásának dél-erdélyi 
előzményei és következményei 
(13-14. század 

, (A szerző Összefoglalásának vonatkozó 
részlete) 

Miután a magyar királyság határa elérte a 
Kárpátokat, a havasi gyepükapuk őrzését síklakó 
magyarra vagy szászra nem bízhatták. Ezért a 
székelyek és románok havasőrző szerepe a 12. szá
zad végétől Mt fontos. A szebeni ispánnak aláren
delt románok és besenyők őrizték az akkor Kerci 
havasoknak nevezett Fogarasi-havasok ösvényeit 
s az Olt talmácsi áttörését és 1210-től kezdve a 
magyar királyság hadjárataiban is részt vettek. A 
fogarasföldi és talmácsi románok és besenyők er
deit és vizeit az óföldi szászok is használhatták. 

The South-Transylvanian 
Historical Antecedents and 
Conseq uences of the Formation 
ofWallachia 
(in the 13-141h Centuries) 1. 
(From the Summary written by the author) 

After the Hungarian Kingdom reached the 
Carpathians, they couldn ' t leave the frontier guard 
to the lowlander Hungarians or Saxons. Therefore 
the role of the Székelys and Romanians ín the 
border guard became a very important one in the 
J 21h century. Those Romanians and Pechenegs who 
were submitted to the ispán ofSzeben (Sibiu) had 
ín charge the passes of the Fogaras Mountains 
(Muntii Flíglíra~) as the Transylvanian exit of the 
Olt by Talmács (Tlílmaciu, Turnu Ro~u Pass) and 
from 1210 onwards they even took partin the cam
paigns of the Hungarian Reign. The forests and 
rivers of the Romanians and Pechenegs in Foga
rasföld (Tara Oltului) and Talmács could also be 
used by the Altland Saxons (Pod. Hiirtibaciului). 
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Figura 1. Mun\ii Fagara~ la Ucea de Sus 

27 Figura 2. Ruinele manastirii de la Carta (sec. Xlll.) 
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József SARUDI SEBESTYÉN 

„Ponalul constituie un program arhitectu-ral , 

in care se reflectá conceptia esteticá a intregii 
clödiri . Cu bogata sa decoratie sculptatá, sau 
cu formele sale structurale mai simple rep

rezintA ex:presia arhitecturalá a viziunii de

spre lume a comunitátii care a conceput ~i a 
ridicat edificiul deschis prin poart.L ." 

/ ·"erell(: / ,evárdy 1 

Portalul in stil romanic 
de la Zalan, 
judetul Covasna (Romania)* 
in memoriam Balázs Orbán 

La mijlocul deceniului opt, vizitand biseri
datate din sec. XIII. din Trei Scaune, am ajuns 

- Zalan 2. Satut, "„. are o a:jezare foarte rornan-
- pe un prornontoriu ajlat la poalele unui rnunte 
t, denurnit "Zalányhegy", lángií páráia:jul"Za-

• iy ága" "3, numara in prezent vreo optsute de 
uitori. Biserica reformata, a~ezata pe unul din 
ctele mai inalte ale satului, construita cel mai 
babil la sfiir~itul sec. XIII „ sau cel tárziu lain

putul sec. XIV„ se zare~te de departe din valea 
Oltu lui , atát dinspre satul Ghidfalau, cát ~i din-

re Olteni, sau Bodoc. Portalul ascuns dupa por
- ul sudic al bisericii este unul dintre detaliile de 
iatra sculptata dintre cele mai valoroase ale 

1inutului. Portalurile din perioada romanica au fost 
analizate in numeroase lucrari importante de catre 
autori care pot fi considera\i deja clasici. Analiza
rea unei por\i sculptate in sec. XII-XIll„ cát ~i 

tragerea unor concluzii referitoare la intreaga bi
serica, descoperirea unor corela\ii ~i legita\i , pre
zinta probleme de cercetare pasionante. Datorita 
numarului mic de date directe care ne stau la 
dispozitie, ca ~i a lipsei unei cercetari amanun\ite 
la fata locului, putem incerca indicarea locului 
ocupat in spatiu ~i timp al por\ii de la Zalan prin
tre sculpturile in piatra ale istoriei arhitecturii 
maghiare din sec. XIII„ doar prin analiza ~i de
scrierea exacta a starii actuale. Dincolo de aceste 
considerente, admitand desigur ~i posibilitatea 
apari\iei unor eventuale erori, incercam sa pre
conizam cursul viitor al cercetarilor. 

•Traducere pe baza articolului apilrut in revista „Pavilon" 1991 /S, in limba 
rnaghiará. 

Prima relatare despre aceasta biserica de 
origine medievala a micului sat din scaunul secu
iesc Sepsi, ~i despre portalul sau apaqinatoare fazei 
romanice tárzii, s-a facut de catre Balázs Orbán, 
savant neapreciat in mod nedrept de catre istoricii 
de arta maghiari contemporani. "„.Recent, aceastií 
biserica a fost cornplet transforrnata; a rarnas doar 
o por/iune a vechii zidiírii (peretele nordic pánií 
la arnvon (fi un segrnent a/ peretelui vestic), rnar
catií cu litere/e A (fi B. De pe acest perete se poate 
citi ciítre arnvon inscrip{ia: "S-a construit ín
cepánd de la A §i pánií la B in 1319, ceilal{i pere fi 
au fost terrninafi din voia lui Durnnezeu, in patru 
ani, ín 1825. " lnscripfia, neatestatií prin docu
rnente, putándji deci §i contestatií, estejustificatií 
pe deplin prin portalul piístrat in intregirne pe latu
ra sudicií, unul dintre frurnoasele exernplare ale 
operelor de artií rornanice, surprinziítor ín apari{ia 
sa íntr-un astfel de loc retras. Ín incizia ajlatií ín 
pere tele de lánga U§ií sunt a:jeza{i rnontanfi circu
lari farií bazií, ace(ftia au,capiteluri cu decorafie 
diferitií, cel din dreapta are o ornarnentafie cu 
frunze §i ciorchini, tirnp ce cet din stánga poartií 
o decorafie corinticií. Pe aceste capiteluri se su
prapune cáte o piaca contopita cu peretele, iar pe 
acestea cáte un elernent cilindric puternic rnarcat, 
corespunzator rnontanfilor, care trece in forrna de 
arc in plin centru de pe un capitel pe altul. Des
chiderea por{ii are o inchidere dreaptií, cu seg
rnente de cerc a(!ezate in col{uri. Ín tirnpanul ast
/el forrnat , deasupra deschiderii, se ajlií arcul 
trilobat rnarcat cu canelurií §i cu profil cilindric, 
in a carui frunzií centralií s-a diíltuit o 
ornarnentafie vegetalií. "4 Dupa aceasta relatare, 
urmatoarea in~tiin\are referitoare la portalul bi
sericii din Zalan, ne va proveni abia cu decenii 
mai tárziu, din studiile lui Géza Entz. Autorul 
dateaza portalul in a doua jumatate a si;:c. XIIJ.l 

Satu!, impreuna cu preotul sau Nicolaus, 
pe numele latinesc, este atestat prima oara in listele 
decimale papale din 1332 ~i 1334.6 Trebuie sa ne 
referim in paranteza ~i la textul de pe piaca memo
riala amintita ~i de Balázs Orbán, conform cilteia 
vechea biserica a fost cladita in '13 19, ~i extinsa ~i 
reconstruita intre 1821 ~i 1825. Despre cutremu
rele frecvente din imprejurimile Bra~ovului, care 
afecteaza ~i depresiunea Trei Scaune, avem 
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cuno~tin\a deja din 14 73. lzvoarele relateaza des
pre mai multe cutremure puternice. dintre acestea 
se distinge cel din 26 octombrie 1802. care a cau
zat stricaciuni importante in bisericile \inutului. 
Atunci a fost afectata ~i cea din Zalan, in asemc
nea masura. incat s-a impus reconstructia sa com
pleta. 7 Biserica a fost totodata extinsa, sprc sud ~i 
est, pe locul peretelui sudic avariat, ~i al altarului 
( despre a carui forma. din lipsa unor cercetari ar
heologice. putem sá presupunem doar cá a avut o 
1nchidere semicirculara analoaga bisericilor sate~ti 
din sec. XIII.). dobiindind forma actuala dreptun
ghiulara. Ancadramentul romanic dinjurul intrarii 
a fost reamplasat 1n mod secundar in peretele su
dic.' Se poate presupune ca portalul, acoperit 1n 
prezent cu mai multe straturi de var. a apar\inut 
bisericii medievale partial dariimate, piatra din care 
a fo st realizat poate proveni din carierele 
localita\ilor apropiate Bixad. Malna~. sau Micfalau. 
Cer_cetiind in amanunt portalul, pot fi percepute cu 
u~urin\a nu numai caracteristicile sale formale. dar 
~ i lipsurile. Ancadramentul profilat, cu retrageri 
succesive, cu arcul de descarcare cu deschiderea 
semicirculara, cu soclu ~i capiteluri care au avut 
ciindva probabil ciite doua coloane cu sec\iune cir
cularil, prezinta lipsuri in mod evident. Din fericire, 
elementele sale formale mai importante. semnifi
cative din punct de vedere al istoriei arhitecturii, 
s-au pastrat, iar in urma determinarii locului exact 
al elementelor componente existente, ~i a relntre
girii partilor cu lipsuri. putem nadajdui reconsti
tuirea formei ini\iale. Deocamdata nu avem nici 
un indiciu privind soclurile, ln schimb se poate 
constata cu u~urinta ca mulura de forma trilobata, 
cu inchiderea ogivala la mijloc, cu caneluri, ter
minata intr-un profil simplu cilindric al timpanu
lui aflat deasupra deschiderii , cu console laterale, 
~i mulura identica, ce poate fi observata pe cele 
doua pietre care strajuiesc deschiderea, se leaga 
organic, ~i incadreaza ln mod continuu deschide
·rea, coboriind pe pietrele laterale, ~i terminandu
se in pintea deasupra soclurilor betonate ale 
pil~trilor. 

Necunoscand alte date deciit cele amintite 
mai sus, pentru datarea portalului se poate apela la 
ajutorul dat de analogiile intalnite ln teritoriile in
vecinate. Pe valea Oltului, respectiv ln \inutul de 
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pe Tarnave: locuit odinioara de secui ( ~i u 
de sa~i) , sau din zona Homoroadelor cun 
numeroase monumente analoage. dintre care 
aminti ln primul rand sculpturile bisericil 
Carta. Avrig. Halmeag. Drau~eni. Sacadata 
sau ale mull mai indepartatului Ungura~ . 

Construirea acestor biserici din sec._ 
este legata in mare masura de activitatea at 
lui cistercian de la Ciiqa.'' Piina 1n momentul 
al nu avem cuno~tin\a despre date care ar ce 
activitatea acestui atelier 1n scaunele Sepsi. 
sau Kézdi. excep\ie face numai constatar 
atestata de documente a lui József Kö 
Sebestyén. conform careia biserica medievala 
Ghelin\a din scaunul Orbai ar ti fost construi 
cistercieni. 1

" Clarificarea problemei ar put 
u~urata prin trecerea ln revista a evenimentelor -
torice mai importante din sec. Xll-Xlll. ale te -
riului vizat. a raporturilor istorice ~i geografi 
Este un fapt atestat istoric ca secuii au trait in dc
cursul sec. Xl-Xlll. ln mare parte pe teritoriul 
1ntre actualul Ora~tie ~i curbura estica a Oltul 
respectiv pana la linia Mure~ului . lncepand de 
mijlocul sec. XII., pe timpul domniei regelui GéZ!l 
11 . ( 1 141-1 162), au aparut ln Ardeal sa~ii care s
a~ezat ln jurul Sibiului. iar mai pe urma la est d 
aceasta, de-a lungul Oltului . Imigrarea german il 
(sa~ilor) s-a accentuat dupa urcarea pe tron a rege
lui András 11. , dupa ce ln 1211 regele a a~ezat in 
Tara Barsei Ordinul Teutonic, pe care 1-a ~i expul
sat de acolo in 1225. András II. a ini\iat in acel~i 

timp ~i o regrupare de mare anvergura a for\el or 
de aparare ale hotarelor, ln cursul careia a a~ezat 

secuii din lmprejurimile actualelor localita\i Sas
chiz, Garbova ~i Sebe~ in depresiunea Trei Scaune. 
iar pámanturile intinse dintre Ora~tie ~i Baraolt le-a 
dat sa~ilor. Situa\ia acestora din urma s-a definiti
vat prin Diploma din 1224 - a~a numitul Andrea
num -, prin infiin\area unor ·'Tari" secuie~ti , 

romane~ti, ~i pecenegi .11 Aba\ia de la Car\a a fost 
intemeiata i.n aceea~i perioada, probabil in 1202, 
de catre regele Imre, pe teritoriul regal. Atelierul 
de construc\ii cistercian " .. . presteaza o activitate 
cu totul specifica ~i are repercusiuni asupra edi
ficarii bisericilor parohiale .. . " 12. Construc\iile or
dinului , respectiv impresia artistica rezultata, ~i
au avul efectul in diferite zone ale Ardealului, in 



- d in imprejurimile Sebqului ~i ln Tara 

in cele ce urmeaza. vom insista mai intii 
...-•..-.:;;< """blemelor istorice legate de imprejurimile 

Zálan. Prima men\iune nominala despre 
in zona se refera la comitele Vincenciu, 

·adas, ··siculus de Sebus" c·sepsi' ·. adica 
·1e Sebe~ului) , care prin dona\ia regelui 
. intra ln 1252 in posesia teritoriului denu

- demult „Székföld"' (" 'Terra Zek"), adica a 
·u1 de la Haghig de mai tiirziu. situat la vest 

Gheorghe. 13 ln urma cercetarilor lui György 
_ , este binecunoscuta corela\ia dintre denu
local ita\i lor Sebq. Giirbova. Saschiz 

zsebes . Szászorbó , Szászkézd) ~i ale 
lor de mai tiirziu Sepsi, Orbai. Kézdi. Binder 

_e aten\ia ~i asupra altor toponimii din impre
ilt: Sebe~ului , identificabile cu mare proba
te cu denumirile satelor Arcu~. Calnic. etc. , 
caunul Sepsi (Trei Scaune). 14 Localita\ile 

·m ite se gasesc ln vecinatatea imediata a Zala
ui. Toate aceste faptc istorice contribuie la con
ia existen\ei inclusiv a unor conexiuni arhi

urale dintre cele doua teritorii. 
Sa ne intoarcem la analiza caracteristicilor 

~ nnale ale portalului de la Zalan. Identitatea for
ala dintre acest portai ~i ancadramentul profi lat, 

terminatia trilobata a intrarii ln partea fostei 
iserici aba(iale din Ciir\a (altarul ~i transeptul se

parat cu un zid dinspre vest) care func(ioneaza as
llizi ca biserica evanghelica, nu poate fi lntiimpla-
10are. ln cazul ambelor port~luri , deschiderea cu 
console laterale este lncadrata de o mulura cane
lurata terminata lntr-un profil cilindric, care are o 
lnchidere trilobata ln cadrul timpanului . Diferen(a 
consta numai ln aceea ca ln cazul portalului de la 
Zalan lobul din mijloc dintre cei trei atlati pe tim
pan are o lnchidere ogivala, iar suprafata lncadrata 
de catre arc este ocupata de un motiv decorativ de 
mare dimensiune. ln forma de frunza de stejar. 
Dupa parerea noastra toate acestea atesta 
contributia unui sculptor ln piatra, probabil local, 
lnsa de formatie cisterciana. Pe de alta parte, tiniind 
seama ~ide legaturile istorice dintre scaunul Sepsi 
din Secuime ~i localitatea Sebe~ ~i imprejurimile 
sale, respectiv populatia acestora din trecut, con
sideram ca dintre analogiile posibile, anteceden-

tul formai al portii reconstituite il constituie por
talul vestic de la Sebe~ . Pe poarta de la Zalan pot 
fi identificate. desigur. atiit caracteristici structu
rale. propor\ionale, constructive, ciit ~i altele, de 
detaliu, cum ar fi piaca superioara care leaga in 
mod continuu capitelurile pila~trilor, ~i depa~esc 

planul exterior al peretelui ~i capitelul coloanei, 
aceste elemente l~i au originea toate la Sebe~. Au 
aceea~i alcatuire pe de alta parte ~i unele capite
luri ale bisericii de la Halmeag. in comparatie cu 
sculpturile'in piatra mai sus amintite, de la Sebe~ 
~i Halmeag, capitelurile de la Zalan sunt formate 
mult mai si.mplu, mai stiingaci, mai rudimentar, 
indiciind oricum opera . unui me~ter local - de~i 

imaginea despre ele poate fi intluentata ~ide fap
tul ca suprafe\ele de piatra, avariate probabil , ca ~i 
„reparatiile", sunt acoperite cu mai multe straturi 
de var. Pe baza listei decimale papale, se cunoa~te 
ca ln príma treime a sec. XIV. , pe teritoriul scaunu
lui de mai tiirziu Trei Scaune exista cel putin 
patruzeci-cincizeci de biserici sate~ti. Majoritatea 
acestora trebuia sa fi fost ridicata aproape ln acela~i 
timp, cel tiirziu·ln a doua jumatate, sau la star~itul 
sec. XIII. , pentru populatia secuiasca a~ezata aici 
ln sec. XIII. Acest lucru este confirmat de existenta 
numeroaselor biserici sate~ti, de mica dimensiune, 
care au avut ini\ia1 planul ~i conformatia analoage 
- nava cu planul dreptunghiular ~i altarul cu 
inchidere semicirculara neregulata deobicei . Satis
facerea marelui numar de constructii - astazi am 
spune, cu caracter de campanie - necesita toti 
me~terii disponibili, cu experienta in constructii . 
Colonizare~ care a lnsemnat mi~cari de mare am
ploare ale populatiei, chiar ~i la scara medievala, a 
fost rezultatul unei decizii regale, ln consecinta nu 
se poate exclude posibilitatea ca la lucrari au par
ticipat inclusiv sculptorii ln piatra locali , din Tara 
Biirsei apropiate, angaja(i ai atelierului cistercian 
patronat de catre curtea regala. Cercetarea la fata 
locului ar putea intari corectitudinea constatarilor 
noastre bazate pe anal iza stari i actuale, ~i ar putea 
da raspuns ~i la intrebarile ridicate in legatun'í cu 
biserica romanica originala. Pe baza cuno~tintelor 
noastre actuale putem stabili ca a_nul 1319, amintit 
de mai multe ori , poate constitui doar data cea mai 
tiirzie posibila a constructiei. Aviind in vedere insa 
ancadramentul, problemele deja amintite ale stilu-
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lui, ~i incadrarea constructiilor realizate sub 
influenta atelierului cistercian de la Carta in peri
oada 1230-12701i, portalul de la Zlilan nu prea 
putea fi realizat mai tarziu de sfiir~itul sec. XIII. 

Pentru clarificarea activitatii presupuse in 
scaunele Trei Scaune ~i Odorhei a unor mai~tri ai 
atelierului de la Cfilta, ar fi necesara efectuarea unor 
cercetari in mai multe localitati din imprejurimile 
Zalanului, in biserica romano-catolica de la Valea 
Cri~ului, cea unitariana de la Arcu~, ca ~i in cen
trul domeniului descendentilor comitelui secui 
Vincenciu amintit deja, família Mikó (la Haghig, 
in biserica reformata), dar ~i in biserica reformata 
de la Reci, putin mai indepartata, sau in vechea 
biserica evanghelica fortificata saseasca, transfor
mata dintr-un edificiu in stil romanic, a ~i mai 
indepartatului Drau~eni . in orice caz, portalul de 
la Zalan care, dupa parerea noastra, este opera unui 
sculptor in piatra local, insa de formatie cisterciana, 
intare~te constatarea lui Géza Entz, conform careia 
"din activitatea atelierului de la Cór{a se poate 
deduce tofu$i. cum se propagií aceastií artií bine 
profilatií in puritatea sa, $i cum se transformií prin 
for{a tradifiilor $i aspira{iilor locale. Dar dincolo 
de aceste considerente clocote$fe in ea :fi lupta 
creatoare de artií a celor mai dezvoltate centre 
culturale a/e epocii, a ciírei rezonan{ií, transmisií 
de ciítre arta regalií a perioadei arpadiene tórzii, 
reapare chiar :fi pónií in aceste meleaguri indepiír
tate. "16 

(Traducere de Gabriella OLASZ) 
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Román kori kapuzat a 
háromszéki Zalánban 
(Kivonat) 

A háromszéki Zalán falu templomának 
román kori kapuzata feltehetőleg 12-13 . századi 
eredetű (Orbán Balázs és Entz Géza becslése). Az 
eredeti templom építésének legkésőbbi lehetséges 
időpontja 1319. A környéken gyakoriak a 
földrengések, már 1473-ban is említenek erős 
rengést. Az 1802-ben erősen megrongálódott temp
lomot 1821-1825 között teljesen újraépítették, a 
kapuzat is ekkor került át mai helyére. A kapuzat 
más 13. századi erdélyi kapuzatokkal (Kerc, Felek, 
Halmágy, Oltszakadát, Szászsebes, stb.) mutatott 
analógiái a kerci cisztercita műhelyben tanult helyi 
mester munkájára engednek következtetni. A Za
lán kömyé~i székelyek a 13. században kerülnek 
mai településterületükre, éppen a később szászok 
lakta Szászsebes vidékről. A szomszédos falvak 
(Kálnok, Árkos) neve Szászsebes környéki hely
nevekkel egyezik (Györffy György, Binder Pál). 
A zaláni templom építésének idején valószínű , 

hogy még fennállnak kapcsolataik az ott maradt 



jaikkal. Másrészt a székelyek áttelepítése 
• retü népmozgás! jelent. Csak háromszéki 

ó1erületüken mintegy ötven új templom 
_ hése válhatott szükségessé. Lévén, hogy a 

litikai célzatú áttelepítés királyi rendele
ént, feltételezhető a Háromszékkel szom
Barcaság ciszterci mestereinek mozgósítá
építkezésekhez - a rendet a király patronálta. 
erült problémák tisztázása további kutatá

igényel. 

A Portai in Romanesque Style 
in the Village Zalan 
(Covasna County) 
(Abstarct) 

The church ofthe village Zálan (Covasna 
nty) has a Romanesque style portai which 

ld probably be dated around the l 41h- I S1h cen-
; (according to the considerations of Balázs 
án and Géza Entz. The present-day church was 

ill in 1319 and was damaged by the earthquakes. 
_g. that in 14 73 ). lt was rebu i lt between 182 1-

1 25. 

This portai is similar to other portals of 
- e l 3th century in Transylvania (Cíiqa, Avrig, 
Hálmeag, Sasesate, Sebe~) a.s.o „ on account of 
\'hich a Cistercian influence from Cíir(a was 

iabilished. On the other hand the settling ofthe 
zékelys in the present-day Székelyföld can be 

put into the t 3•h century (György Györffy, Pál 
Binder). Consequently the author assumes thai an 
old church in Romanesque style must have existed 
1here before the actual one, where the portai iri 
question could have been moved to its correspond
ing place in the new building. Besides. the portai 
stands witness as a new useful elemen! in the re
consideration of the influence of the Cistercian 
workshop. 
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- · ra Zalán . déli kapu jobboldali fejezete 
6. ábra Zalán, déli kapu, jobboldali szárkö lábazat 
feletti sarkantyús végződése 
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290 8. ábra Zalán, déli kapu 



GYÖRGY Zoltán 

Háromszéki harangok 

. lindennapi életünket falvakon is, de váro
- zázadokon át részben a harangok "sza

_.,,3.Zgatta. Így ezek megszámlá lhatatlan 
kapcsolódnak mindennapjainkhoz. Jelez

ik az évek mú lását, óév teltét, újéve kezde
roiplomba, lé l ekművelésre hívják az em-

mindenütt a keresztények lakta területeken. 
gok nagyon közel állnak mihozzánk em

ez, hisz a legkülönbözőbb alkalmakkor jót 
_ ro szatjeleztek számunkra. Nyílt vagy titkolt 

·apcsolatot teremtünk - teremtettünk a hoz-
- fö ldrajzilag legközelebb álló harangokkal, 
= azokkal , melyeket naponta szólni hallunk, 

=- aztán hangjuk hiányában honvágy, zene
-~ ukban - ha újra hallhatjuk - különös öröm 

·- el lelkünket. A műszaki ember számára a 
!:3.llgok ezen kívül acél- és ércöntés-történeti 

- nkák, s mint ilyenek , ötvösművészeti , 

szítőművészeti é rtékkel bírnak: kultúr- és 
"vészettörténeti értékek, műemlékek. 

A harangokat használták és használják ma 
·a hajókon, posta- és tpzoltókocsikon, iskolák

--ari és a templomtornyokban. Ébresztettek és riasz
. nak tűzvész, árvíz, jégeső esetén . Háborúk al
,;.almával nagy szó volt a győzelmi harangszó. De 
:ninden helységben mifelénk is délben pihenőt 
. ongatnak, reggel felkelőt, majd napnyugtát. "A 
villámokat szétoszlatom, a felhőket szétszaggatom. 
Az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom" - vallja 
magáról feliratában sok-sok háromszéki harang. S 
hogy ezek a harangfeliratok történelmet, egyház
tö rténetet örökítenek, arra csak egy példát 
rögzítünk. A két világháború közti időszak vége 
felé a nemzetiségeket beolvasztani szándékozó 
erőszakos egyházi mozgalom idején épülő új 

há romszé k i g örögke le ti te mpl omo kb a, ha
rang lábakra az Ókirályság terül etérő l származó 
egész sor aj ándékharang kerü lt. Ezeknek szövege 
a kor uralkodó egyházpoli tikai szemléletét tükrö
zi. Így hát a mi ndent megújító hazai nép i fo rrada
lom harangkutatójának ezeket is az igazság szem
szögébő l , történelmi hűséggel és igazmondással 
ke ll kutatnia, értékelnie . 

. . A rádió és a televízió korában a ha
rangoknak már nincs meg az egykori jelentősége 
- írja Patay Pál, jeles magyar harangkutató -. mé
gis városainkban, falvain kban, de még a kisebb 
településeken is, ott találjuk őket .. . s a tornyok 
magasában nem egy helyen 3-400 éves, sőt ennél 

· is korosabb harangok függenek. " Kétségtelen , 
hogy ipartörténetünk , művészet - és 
művelődéstörténetünk egyik legkevésbé ismert 
fejezete a harangok története. Pedig hűen tükrözik 
a képzőművészet stílusfejlődési szakaszait. Tanul
mányozásuk során számos helytörténeti érdekesség 
is felszínre kerül , mondák világa elevenedik meg. 
A harangokkal kapcsolatos népi hiedelmek érdekes 
fejezetei a néprajznak is. 

Kétségtelen, hogy ipartörténetünk hiányol
ta az efféle kutatást. A háromszéki ércöntés és 
ágyúöntés ismeretét ezekkel is ki kel 1 te!iát 
egészítenünk. Az erdőfülei vashámor termékei 
közé ( vasekék, érc lábasok és használati eszközök, 
üstök) mellé odakívánkoznak elsősorban a megye 
és a Székelyföld területén öntött harangok is. 

Harangismerővé lenn i sokkal több, mint 
hobbi . A harangkutatás művelése a szűkös iroda
lom teljes ismeretét igényli , összehasonlí th ató 
terepmunkát és a szétszórt levéltári adatok 
kiszűréséhez szükséges szabadidőt. 1972 nyarán 
id. Haszmann Pál a Csernátoni székely falu
múzeum megalapítója testálta e sorok írójára ha
rangos naplóját és arra kért , hogy mint többet 
mozgó, utazó ember folytassam tovább a három
széki régi harangok felkutatását. 

A szakirodalomból ismeretes , hogy a 
kereszténység felvételekor "mind nyugaton, mind 
keleten már használták a harangokat. Rómában a 
harangszót Szabinus pápa rendelte el 605-ben. A 
bizánci birodalomban később, 871-ben (vagy 865-
ben) szólaltak meg az első harangok. " Joggal 
fe ltételezhetjük tehát, hogy a székel yek 



letelepedése után az e l ső keresztény templomok 
számára már harangot is öntettek. A harangokat 
nálunk ugyanis már a 11. században használták. A 
Kárpát-medence területéről a 11-12. századból 
egyet len méhkas a lakú 800 éves harangot is
merünk , a Komárom környéki Dég község 
határából. A következőkben szándékunkban van 
összefoglalni a háromszéki harangkutatások ered
ményeit. 

Háromszékről és a földrll:jzi lag hozzáillesz
kedö Erdövidékről a legrégibb harangunk az er
dőjiilei repedt müemlék-harang. melyet paleográ
fiai alapon, a szép gótikus majuszkulás fe lirata és 
a megnyú lt harangtest formája alapján 14. száza
dinak tartunk. Ez tehát közel 700 éves. Megjegyez
zük , hogy a hasonló típusú harangokat például az 
osztrák kutatók a 13. századba sorolják. Fi
gyelembe kell vennünk - akárcsak az építészetben 
-, hogy a stílusirányzatok. különösen a Székely
föld keleti vidékeire, késve "érkeztek". Így helytál
lónak tartjuk Orbán Balázs kormeghatározását: a 
fülei harangra vonatkozóan azt mondja. hogy " ... 
a I 4. s:::á:::ad végén, legkésőbb a I 5. első év
ti:::edében öntetet/ ". 

Korban utána a használaton kívüli közel 
600 éves bardoci harang következik. Ezen sincs 
évszám, de alakja után a 15 . század elejére tesszük. 
Köriratát eddig még senk inek sem sikerült meg
fejteni. Dávid László szerint "részben a majusz
kulás. rés:::ben a::: antikva írás betüire emléke:::tet ". 
Véleményünk szerint gyenge betűöntéstechnikával 
készült. felcseré lt és fejük re állított. nehezen kive
hető majuszkulák lehetnek ezek a jelek, hi sz a 
matricák ilyen elrendezése felirataink esetében nem 
ritka. A 2 1 betűjel azonban, melyet ez a harangfe
lirat tartalmaz, a kor leghasználatosabb harangfe
lirata - az 0 REX GLORIAE VENI CUM PACE 
(Óh békesség királya jöjj békével')- betűszámával 
pontosan egyezik. S hogy a gótikus majuszkulák 
használata itt a 15. század elején is mennyire diva
tozott. arra éppen a korban következő harmadik 
harangunk a legjobb példa. Ez a s:::otyori refonná
tus templom tornyában ma is használatban van. s 
rll:jta az említett latin nyelvű (gót nagybetűs) szöveg 
mellett az 1426-os évszám olvasható . A helyi 
szájhagyomány azt tartja, hogy a tatárdúlás idején 
az O ltba dobták ezt a kicsi harangot s csak évszá-
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zadok telte után került ki a folyó iszapjából 
ezt a legendabeli "pihenőt'' is számítjuk. ez a 

rang 569 éve működik. Ebből a századból való 
az 1489-ben öntött - napjainkban is has 
o/aszte /eki harang. Ennek körirata azonban 
század második felében "divatba jött" kis gó 
minuszkulákkal készült. Ez a harang tehát :: 
éves. Ezt a paleográfiai stílu svá ltozást te 
vidékünkön a nevezett század derekára kell 
nünk. 

Hat díszítés nélkül - részben felirato- -
harang képviseli a J 6. század ízlését és örv~ 
müvészetét megyénkben. A legrégibb a se;r 
sikőröspataki : 1512-ben öntötték. s ma a ró 
katolikus templom tornyában van. Ez az első ol) 
harangunk. melynek készítőjét is ismerjük. A fi 
irat tanúsága szerint ugyanis egy Endres ne,_ 

mester öntötte Brassóban. Korban a maksai ki 
harang következik. Ezen a SOLI DEO GLORI. 
körirat mellett ott van az 153 7-es évszám is. E 
írott kútfő arról emlékezik meg, hogy "ezt a lw
rangocskát a reformáció kezdetén fel lángolt har
cok idején egy kútba dobták", s csak később, a 1 _ 
század végén, a kút kitakarítása alkalmával került 
ismét napvilágra (Magyari György: Emléki rat. 
Sepsiszentgyörgy, 1900. 8.1.) Az 1555 és 1558-as 
évszámokat visel ik magukon a valószínű leg egya
zon mester kezemunkáját képező albisi és széke/yszál
dobosi harangok (440 és 437 évesek). Az e l őbbit 

török fejes .(érem nagyságú és alakú) "érmék''. 
domborművek díszítik. 

Alakja alapján még a 15. századinak tartjuk 
a::: eresztevényi repedt kis harangot is. melyet "Gá
bor Áron harangja " néven emleget a nép. 

Demeter Aranka eresztevényi lakostól 
gyüjtöttük ugyanis azt a "történetet" miszerint 
"1849-ben ezzel kongatták el csendben a nagy 
ágyúöntő!. A harangot húzni nem merték. csak a 
monyát fogták, és halkan verték vele a harangot. 
Minde::: azért volt, hogy nehogy a kö:::elben levő 
kozákok észrevegyék, amikor utolsó útjára kísérte 
csendben a nép a Benke kúria jégvermétől ide a 
temetőbe··. S hogy mennyire kellett valóban tarta
ni a veszélytő l , azt mi sem bizonyí~jajobban , mint 
az a tény. hogy az elhantolásról_ tudornást szerző 
kóbor kozákok csapata másnap a lovakkal laposra 
tapostatta a frissen hantolt sírhalmot (Imreh Bar-



Eresztevényben? A Hét, 1980. Y.9.) A 
1m:=· ~nrát alakja alapján határoztuk meg. Mon
_ ...... x:;m ke ll, hogy mekkora volt elégtételünk, 

ésöbb ráakadtunk Orbán Balázs becslésére 
m írja, hogy ezt a harangot a szacsvaiaktól 

eresztevényi nép "de minden epigraphi
ága mellett már hosszú idomtalan alakja 

_ éges arra, hogy a XV. századból eredett
·ljem ". (A Székelyföld leírása, Budapest, 
11 1. k. 172.1) Itt vetődik fel az a gyakorlati 

-- hogy ha a múltban nem is volt indokolt, de 
lehetőségek közepette rendezni kellene a 
' latban nem lévő, megrepedt műemlékha-

;i ink so;sát. Erre többirányú lehetőség is 
- - melyeket csupán csak felsorolunk: a lesze
arangok kiállítása az illető ·egyház keretén 
(a templomban), egyháztörténeti állandó jel-

• iá llítás rendezése, ahol ezek is helyet kap
-, haranggyűjtemény létesítése a megyei 
um unk keretén belül , hasonlóképpen a bu-

es ti Magyar Nemzeti Múzeum 
=- 'Újteményéhez. 

Közel féltucat műemlékharangunk maradt 
a 17. századból és mindenik használatban van 

is. Ezek közül a legrégibb Haralyban van. A 
· fé lmázsás harang a megszokott "Óh dicsőség 

arálya jöjj békével „ latinnyelvű szöveget tartal
azza, és 1617-ben öntötték. A rajta levő PN ini

"álék is mutatják. hogy Paulus Neide l ismert 
rassói szász harangöntő mester munk~ja. Különös 

' rdeklődésre tarthat számot a bikfalvi kétmázsás 
űem lékharang is. Felirata: •-o REX JESU 

CHRISTE VENI CUM PACE- JOHANNES NEl
DEL. BRAS--. Alatta --Mu BIKFALY: AZ ISTEN-

EK DICZRETIRE CZINAL T ATUNK ES HA
RANGOT 1640" . A körirat alatt az adakozó 
bikkfalviak nevei: "Simon István és Nagy János 
és Nagy Imre. Nagy László ... Harkó Márton, Nagy 
János, Szabó Tamás, Toereok György, Bikfalvi 
János, Márkos Péter, Falka István, Vajda Ferencz". 
E harang értékét - mint a legrégibb magyar feli
ratú harangunkét - a legkifejezőbben ugyancsak 
Orbán Balázs fogalmazta meg. Idézzük: "bár a 
latinnal párosítva, mégis nevezetes kezdeményezés
nek kell tekintenünk azt, mint a mely, egy század
dal előzte meg (ezen a vidéken, sz. megj .) nemzeti 
nyelvünknek a harangfeliratokon való győzelmét " . 

Ennek a századnak a végén készültek az 1693-as 
évszámot viselő lisznyói és feldobolyi harangok, 
1697-ben a lemhényi barokk műemléktemplom 
harangja. Ezeken jelennek meg legelőször a re
neszánsz stílusváltozását jelző ornamentikák. A 
lisznyói harangon a brassói Henricus Lamp. neve 
olvasható. A latinosan írt név lampen Henrik 
brassói harangöntő! fedi. Öt jelölik a lemhényi ha
rangon levő HL iniciálék is, és minden bizonnyal 
az ő munkája a szépen díszített feldobolyi re
neszánsz műemlékharang is. 

Közel harminc gazdagon díszített ha
rangunk van a 18. századból. Ezek közül csupán a 
/e/torjai református templom haranglábján levő 
harangot öntötték e század elején ( 1731 ). Több
ségük elpusztult, de írásos emlékeik fennmarad
tak az egyházi levéltárakban, jegyzőkönyvekben , 

historia domestica-kban. egyháztörténeti dolgoza
tokban. A századok alatt elpusztult, beolvasztott, 
elvitt, elveszett harangok l~jstromát majdnem pon
tosan össze lehet állítani. Csak ezzel egyetemben 
kerek az a kép, melyet Háromszék és Erdővidék 
harangjairól kell alakítanunk. Erre azonban a je
len dolgozatban nem vállalkozhatunk s így csupán 
a ma is létező harang-kincset tettük bemutatás tár
gyává. Tizennyolcadik századi harangjaink zöme 
1750-1797 között készült. Ezek A Ibis, Angyalos, 
Árkos, Barót, Bikfalva, Sepsibiikszád, Egerpatak. 
Fotos-Martonos. Gelence, Illyefalva, Ká/nok, 
Kökös , Köpec, Kisborosnyó, Miklósvár, Mikózíj
falu, Márko~falva. Mátis/alva, Nagyajta, Nagypa
tak, Ré ty, Szentiványlaborfalva és Zalánpatak tem
plomaiban vannak felszerelve és ma is használjék 
azokat, valamint a csernátoni múzeumgyíijtemény
beli harang. Tekintettel a nagyon gazdag harangan
yagra, melynek részleteibe menő bemutatását csak 
egy harangmonográfia fonn~jában lehetne elvégez
ni , a 18-19. és a jelen század harangtermését 
csupán a harangöntő központok és iskolák, vala
mint a kuriózum számban menő példányok szem
pontjából vizsgáljuk. Megyénkben mintegy 60 
harangöntő mester és harangöntő iskola termékei 
vannak használatban és részben használaton kívül. 
Mivel a harangok zöme nem tartalmazza a ha
rangöntők meste~jegyeit vagy a készítő-öntő műhe
ly nevét, meghatározásuk alapos paleográfiai és 
művészettörténeti ismereteket igényel. Ez volt a 
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kutatás legnehezebb. de egyben legizgalmasabb 
feladatköre is. 

Eleinte főleg a brassói műhelyek termékei 
jutottak el hozzánk, nyílván e helység földrajzi 
közelsége miatt: a lampen Henriké ( 1693-1731 ), 
a Tartler Jánosé ( 1767-1786). A nevezett század 
második fe lében jelennek meg a székelyföldi ha
rangöntő műhelyek is, s ezek között a háromszé
kiek. Az egyik eddig teljesen ismeretlen volt a ha
rangirodalomban. A harangok és az egyházi 
okiratok tanulmányozása során kiderült ugyanis, 
hogy Árkoson működött egy Lakatos Mihály nevű 
mester. Feltételezhető, hogy Csíkból kerü lt ide. A 
század végén telepedett le ebben a helységben, a 
Lakatos családnév - az árkosi anyakönyvek tanúsá
ga szerint - ismeretlen, ilyen nevű régi árkosi család 
nem volt. Lakatos Mihálytól származnak a nagypa
taki ( 1763), a sepsibükszádi ( 1772), és az árkosi 
kicsi harangok ( 1788). Előkerült ugyanis egy 1783-
ban kötött szerződés, miszerint Lakatos harangot 
önt az árkosi unitárius eklézsiának. Ebben a sz
erződésben a mestert úgy emlegetik, mint a "Fa
lunkban lakó harangöntő!". 

Legjelentősebb h arangöntő dinasztiánk 
kétségen kívül a sepsiszentgyörgyi Kiss-család 
volt. Gábor Áron ágyúöntő társáról, aki a ha
rangöntő műhelyét az önvédelmi harc szolgálatába 
állította, sokat olvashattunk. Az irodalomban és a 
köztudatban ugyanis csak egy harangöntő mester
ről - Kiss Jánosról - van szó. Amint a korabeli 
anyakönyvekből kiderült, de főleg a háromszéki 
Kiss-féle harangok öntésidejének összehasonlító 
tanulmányozásából, a 18. század végén és a 19. 
század első két harmadában három Kiss nevű ha
rangöntő dolgozott a ma már sajnos lebontott, 
egykoron emléktáblával jelölt Olt utcai műhely
ben: Kiss János (1 792-1815 között), fia, Kiss István 
(1820-1848) és ennek fia ismét Kiss János (1856-
1872 közöli}. Nyilvánvaló ezek után, hogy Gábor 
Áron közvetlen munkatársa Kiss István volt. Ö 
azonban édesapja műhelyében, a Kiss Jánoséban 
dolgozott. Az irodalomban szereplő adatok tehát 
eképpen érte l mezhetők . Csupán az érdekesség ked
véért említjük meg, hogy Háromszéken és a hozzá 
tartozó egykori Bardócz fiúszék területén (melyet 
mint Udvarhely megyei járást 1968-ban, a megyé
sítés alkalmával kapcsolták közigazgatásilag a mai 
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Kovászna megyéhez) a jelen pillanatban 23 · 
Kiss-féle harangot tartunk nyilván. Ezeke1 
"Székely harangok" névvel jelöltük meg. 

Harangállományunk pótolhatatlan 
teséget szenvedett a szabadságharc idején. 
székelyföldi ágyúöntésre összesen 313 haran 
gyűjtöttek a székek területén - írj a Egyed · 
"Háromszék 1848-1849" c. könyvében - Hár 
szék 125, Marosszék 93, Csík 56, Aranyos r 
Udvarhelyszék 14 harangot" ajánlott fel a fi -
radalomnak. "Állítólag elsőnek Bölön ajánlolla 
a harangot még Agyagfalván - folytatja Eg} 
Ákos -, tény azonban, hogy az első két harang 
Sepsiszentgyörgy öntette ágyúvá Gábor Áronnal 
Erre azonban a háromszékiek ma is büszkék. 

A megmaradt harangkincset még két tZ

ben dézsmálta meg - két világháború. Az első id -
jén 51, a másodikban pedig 11 harangukat (saj n 
ezekben ismételten műemlék-jellegűeket i 
beöntöttek. Mindkét vite l ből azonban utó la~ 
jónéhány - csodák-csodája - visszakerült a ré~

közösségekbe. Ezeket a "világjárta harangokaC 
itthonosan "elnémult harangoknak" emlegetjük. 

A múlt századi harangjainkat többnyi re 
Brassóban öntik: Kürmes Frigyes ( 1847-63 ), Teutsch 
János ( 1857-1875), Servenek Károly ( 1828-40). 
Roth György( 1893), Gottschling Albert és Frigyes 
( 1847-52). De nem.ritkák a segesvári Manchen
cég( 1827-96), a budapesti Walser Ferencz ( 1863-
97) munkái , sőt még a nagyváradi Horner Henrik 
( 1840) egy harangja is ide került. Hozzánk azon
ban mindenek előtt a Csíkban készült harangok 
állanak közel. Bár mi n őségileg és művészet

történeti szempontból nem kiválóak , de 
ipartörténeti jelentőségük nagy . Ilyenek a csíksze
redai Tusa István (1947-1968) és Györgypál Gá
bor munkái ( 1963-1972). Ebben a században és a 
századfordulón öntötték el termékeikkel ezt a 
vidéket az Andrásofski-testvérek. Az egész ha
rangöntő dinasztia a kolozsvári Házsongárdi te
mető evangélikus részébe van eltemetve. Itt van
nak sírköveik is. 1793 és 1910 között számos 
erdélyi jeles templomnak öntöttek kiváló minőségű 
harangokat ezek a Lengyelhonból ide származott 
antitrinitárius mesterek. Jó minőségű, kiváló ha
rangjaikról váltak ismertté az aradi Hőnig-mes
terek. 1841 és 1939 között a legmagasabb fokra 



- a harangtechnikát és a harangművészetet 
_ ben. A család ma is élő tagja - Hőnig Lás-

- - - sz.e.mé\)'e.sen n)'\\a\\:..Cl1.Cl\\ sci\:..-'i>ci\:.. úi)'mcind. 
arang,titokró\" e sorok író)ának.. A._\án\ó-re\üámu\:.. 
apján több nagyságrendben, bármilyen hangú 

got elkészítettek és fel is szerelték. Ebben a 
el században vásárolták nálunk az egyház

égek, felekezeti iskolák a ma kuriózumszám
menő acélharangokat és csengőket. Ezeket a 

hr-v idéki Bochumból ( 1857-1907) a vasúti 
ekkel együtt, az apoldai ( 1924-26) és münche
gyárakból szállították ( 1924-26) Kézdivásár
•re, Kovásznára, Pávára, Márkos/a/vára, Tor
a, Karatnára, Labor/a/vára, Szatyorba , 

á.lnásra, Bölönbe, Kőröspatakra, Mikóújfaluba 
cs S::acsvára, akárcsak a brassó megyei Datkra, 

::élharangokat itthon még a Resicai Gépgyár is 
~ített. Messzi földről kerültek hozzánk a kár

"talji Kisgejőcz (Maksa, 1941-42), a soproni 
Se/tenhoffer Frigyes gyárának termékei (Gelence, 
elsőcsernáton, Papolc. 1899-1908). De jelen 
annak nálunk kiváló termékeikkel a nagyszebeni 

Schieb és Kauntz Rt. (1847-1927), a kudzsiri Klein 
Os::kár műhelye ( 1923-30), agyoroki BiszákJózsef 

1924 -27), a nagyszebeni Ferroagricola-cég 
1923-24), ugyaninnen Paksa András és fiai (1928-38), 
alamint a bukaresti harangöntődék: Nicolae Spi-

reanu 1922-28 , Fabrica D.D. Popescu 1921-22 , 
P. Dobrescu 1919-21 , Nicolae lonescu 1921-37, 
J: V Rá!icanu 1956-58). Harangkülönlegességként 
tartjuk számon a temesvári Novotny-cég munkáit, 
az ún. '"lyukas harangokat" (Árkos, Erdőfiile, Bará
tos ( 1911-1945). Ezek lényegesebben kisebb sú
lyukkal - mivel ki voltak vágva, áttörve - és nyil
ván kisebb árra l, ugyanazt a hangot adták a 
harangskálában, mint a hírneves Hőnig-gyár ha
rangjai. 

Harangjátékokba illő szép hangjuk miatt 
ki kell emelnünk az olaszországi Udinében öntött 
harangokat és külön a sepsiszentgyörgyi római 
katolikus templom nagy harangját és kis harangját 
(az előbbi ''f', az utóbbi ·'cisz") 1925-28-ból, a 
G. D. de Pofi-cég remekművei. A nyolcvanas évek 
végén néhány magán - harangöntődén kívül a 
nagybányai "GUTINUL " Kisipari Ter
melőszövetkezet és a bukaresti /nstitutul Biblic 
fog lalkozott harangöntéssel. 

Legnagyobb harangjaink súlya - az árkos_i 
unitárius és. a sepsiszentgyörgyi unitárius egyhá
zak tu\a~d.cinában - elérik az \ tonnát, a köze\ egy 

\cinnát. ':!iz\\\:..'i>é'$e'i>ne'K tan.)u'K meiem\\te~\\ , \\oi~ 
Erdély legsúlyosabb harangja a brassói Fekete 
templom tornyában van. Ennek súlya 11 tonna. 
Európa legnagyobb harangja a moszkvai "ha
rangcár" meghaladja a 200 tonnát. A harangokat 
többnyire bronzból (78-80% vörösréz és 20-22% 
ón) készítik. Még ma is találkozunk lépten-nyo
mon azzal a véleménnyel, miszerint ha ezüstöt 
olvasztanak a haranganyagba, hangja tisztább, 
csengőbb lesz. Említett Hőnig László szerint, de 
az irodalomban is van rá adat, az ezüst inkább árt, 
mint használ , "elvágja a harang csengő-bongó 
hangját ". 

Harangmúzeumunk országos szinten sin
csen. Múzeumaink eddigelé vajmi keveset törőd
hettek többszáz éves műemlékharangjainkkal és 
főleg azok sorsával, helyzetével, jövőjével. Kár 
lenne éppen ezért, ha a használaton kívül levő 

műemlékharangjaink - mivel közösségi tulajdon
ban vannak; biztonságukat törvény nem szavatol
ja - elpusztulnának, vagy éppen szemünk előtt be
olvasztódnának. Egyházaink vezetőiben nem 
tudatosult e nagyon értékes műkincsek kitettsége. 
Állandó jelleggel használják őket, nem kímélik. 
Ezekkel lehetne ritkábban, csak ünnepi, megkülön
böztetett alkalmakkor harangozni . Erről kellene 
estélyek, előadások , meghívottak jelenlétében 
meggyőzni , felvilágosítani az egyházi és világi 
vezető embereket. Időnként meg kellene fordítan i 
a harangtesteket, a harangütőket, hogy ne mindég 
ugyanazon a helyen üsse az ütő a harangperemet. 
Emiatt repednek meg gyakran régi harangjaink, bár 
sikeresen hegesztettek már meg harangpalástokat 
a mi megyénkben is. A harang azonban veszít ere
deti szép hangjából. 

Utolsó sorban, de nem utolsó kérdésként 
a népraj z kedvelőinek is nyílik lehetőség, tanul
mányozni és begyűjteni a harangokkal kapcsola
tos mondákat, legendákat, mondókákat. Mit mond 
a szomszéd. falu harangja? Legtöbbször ilyesféle 
kérdésekkel lehet érdekes válaszokat kapni . Íme 
egy kis ízelítő: Árkosi harangok (unitárius): 
" Búzát-adunk! Búzát-adunk!" A szomszédos 
kőröspataki kicsi harang feleli rá ''Kecskepásztor-
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kecskepásztor!") s valamivel odébb a kálnoki kis 
harangok- tiszta időben - kiabálják: "Ringy-rongy! 
Ringy-rongy! ". A Brassó megyei Apácán gyűjtöt
tük: Mit mondanak a harangok? A nagyajtai 
unitárius harangok (melyek nyilv~n nagyobbak): 
"Fehér-kenyér-búza! Fehér-kenyér-búza!" Ezekre 
az apácaiak csak azt felelik : "Ringy-rongy, Ringy
rongy! " 

A haranggyűjtő és kutató munkában segít
ségünkre voltak a most is létező ún. "Bim-bam" 
expedíció tagjai : dr. Farkas Csaba fogorvos, Szé
kelykeresztúr, Fekete Tibor geológus-mérnök, Sep
siszentgyörgy, Demeter LajoS\ és Ferenc József, 
sepsiszentgyörgyi lakosok, Papp László,.akkor ta
nuló, ma budapesti lakos és Kisgyörgy Blanka, Kis
györgy Réka, akkor középiskolai tanulók, ma tanár 
Sepsiszentgyörgyön, illetve író Kolozsváron. Ezút
tal is köszönetet mondunk munkájukért . Ugyan
csak köszönetet mondunk Haszmann Pálnak és 
Haszmann Józsefnek, a Csernátoni Székely Falu
múzeum munkatársainak a Haszmann-gyűjtemény 
átengedéséért, valamint Háromszék és Erdővidék 
azon lelkészeinek, akik a másfél évtizeddel ezelőtti 
nehéz körülmények ellenére is lehetővé tették, hogy 
a tornyokba feljutthassunk, levéltári írott anyagok
ba bepillanthassunk. 
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Clopote din Trei Scaune 
üud. Covasna) 
(Rezumat) 

Lucrarea prezinta rezuliatele cercet 
efectuate in. perioada 1975-1989 de catre aut 
cu o echipa restransa de colaboratori - asupra 
potelor de diferite tipuri din zonele Trei Scaune 
Bazinul Baraolt. Se face categorisirea lor cro 
logica, relevand valorile decorative, paleogra 
ale acestor monumente de istorie ale industri 
monumente de tehnica de turnare ~i de arta ork
vrala. Se ofera pentru prima oara lista atelierel 
de turnat clopote ale caror produse se afla astazi -
jude\ul Covasna. Se fac propuneri asupra sal varii 
valorificarii , pastrarii ~i conservarii acestor obie 
de arta, parti integrante ale patrimoniului na\ion 

Church Bells in Háromszék 
(Covasna County) 
(Abstract) 

The paper brings to light the results ofthe 
reseárch done in the period between 1975-1989 
by thé author himself, together with a few co-work
ers on the bells of different types (in use and not in 
use)- in the area ofHáromszék (Covasna County) 
and Erdővidék (Baraolt Basin). The paper gives 
their chronological ordering, presenting also the 
décorative and paleographica l values of these 
monuments ofthe hi story of industry and casting 
techniques. For the first time the list of church
bell-casting workshops is presented, their products 
are to be found today in the county. There are also 
proposals made for the saving, preservation and 
exhibition ofthese objects ofart, which area con
stitutive part ofthe national patrimony. 
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1. ábra 

Az erdöfülei (Filia) miiemlékharang körirata ( 1 ), a :,. · 
szotyori (Coicni) hOTansJ<Orinu, a vidék lqrégibb . 1 . . - ., ·" 
Cvszámos felirata (2), a maksai (Moaqa) kisharang ,-:', ' ·.) ~- ' ,, 
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2. ábra 
A sepsikör6spotaki (Valea Criiului) 

múemlékhanns,(évszám ISl2)(1). 
BOLTOS lstvin • lcgregibb b..-i magyar 

haransöniö mesterjegye (Olthéviz. Hopiz) (2). 
1 oepsiszentsyörBYi KISS-aalild rnesterjegyei 

(K. János IBIS. K. l1tvin lllS. K. János 1161) 
(l). reneszinsz-kori h11n1111disz Árkosról (Bíró 

SZENTKERESZTHY-kápoln1. KISS István 
_„„a,..o.;. 19A C:\IA\ 



MUCKENHAUPT Erzsébet 

Az Apor-kódex kötése1 

A Székely Nemzeti Múzeum A.1330 
tű Apor-kódexének fatáblás kötése vaknyomá

sos. sötétbarna bőr, amelynek elő- és háttáblája 
egegyezik (lásd a végén, 2-3. ábra). Díszítésére 
tfé le motívumot használt a könyvkötő. Az első 

eret rövidebb oldalain egy, a hosszabb oldalakon 
négy, illetve a gerinc mellett öt, apró ötszirmú rozet-

látható. A második keretet a magyar reneszánsz 
·ötésekre annyira jellemző akantuszos-palmettás 
bélyegző két variánsa díszíti. A harmadik keret 
üres. A középmező alatti és fölötti sávon virágtő 
bélyegzők helyezkednek el, míg a centrumot egy 
szabad gótikus rozetta tölti ki. A gerincet két dup
la bordára fűzték. Az alsó és a felső gerincmezőn 
szívidomos rácsdíszítmények, a középsőn a táb
lákon látható virágtők sorakoznak. A táblákat 
egykor két fémkapocs zárta. Az előtábla mérete: 
220x 145, a háttábláé 217x 149 mm. 

A kötés sérült: a bőr törékeny, szakadozott, 
a táblák szélein, valamint a gerinc alsó és felső 
részén hiányzik. A bőrborítás a háttábláról és a 
gerincről levált, így azok jól megvizsgálhatók. 

Mint több más kódexünk, az Apor-kódex 
is kolligátum. Tartalma: a zsoltárok magyar nyelvű 
prózai fordítása, himnuszok, imádságok.' Akár a 
Bécsi- és a Müncheni-kódex, a legrégibb magyar 
bibliafordítás egyik töredékét őrizte meg számunk
ra. A kódex anyaga papír. Terjedelme: 116 levél. 
Negyedrétű. 

A kéziratot, a 19. század második felétől 
kezdődően, nyelvészeti és irodalomtörténeti szem
pontból egyaránt többen elemezték.3 A kódex 
legrészletesebb, legszakszerűbb leírását és 
értékelését Szabó Dénes készítette el.4 Feltételezé
sei szerint, a kódex első és legrégibb részét, a 
zsoltárokat, a 16. század legelején, esetleg a 15. 

század legutolsó éveiben másolták. Továbbá 
valószínűnek tartja, hogy mint önálló psaltérium, 
premontrei apácák tulajdonába került. Ezek azt a 
16. század második évtizedében összekötötték 
néhány kolostorukban készült kisebb kézirattal. A 
kötést egy budai mester készítette, aki később a 
Lányi-kódexet is kötötte. Az 1942-ben megjelent 
hasonmás kiadásban közéteszi a két borító eredeti 
nagyságú fényképét és a teljes bélyegzőtáblázatot 
is .5 VolfGyörgy6, Zolnay Gyula7 és Csüry Bálint' 
is megadják a kötés rövid leírását. Volf a méretét 
tévesen nyolcadrétűnek állapítja meg. 

Bejegyzések: 
Az első táblán belül : Petrus Apor ( 18. szá

zad első fele). - Baró Apor Susánna Pönkösti 
Gergelyné urasszony ~jándéka ( 19. század második 
fele, Cserey János írása). - Székely Nemzeti 
Múzeum 1879 Sepsiszentgyörgy (pecsét). - A 22. 
levél rektóján: Cserey Zathuretzky Emilia (pecsét). 
Az elő- és a háttáblán belül, a 41-164. és a 188. 
lapon a 16. század elejéről származó olvasói be
jegyzések láthatóak. A 102., 188. és 228. lap be
j ~gyzése i 19. századiak. 

A kódex nevét elsö név szerint ismert tu
lajdonosától, báró Apor Péter (1676-1752) írótól9, 

illetve az Apor családtól vette. A könyvet a 19. 
század közepén Pünkösti Gergelyné báró Apor 
Zsuzsánna ajándékozta a Cserey családnak. Cserey 
Jánosné Zati}ureczky Emilia az általa alapított imecs
falvi Székely Múzeumban helyezte el megőrzésre, 
majd a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumnak adományozta. 

*** 
A magyar reneszánsz kötéseknek külön

böző periódusai vannak. A reneszánsz kötésekkel 
kezd kialakulni a nemzeti jelleg, amely a helyi 
gótika hagyományaiból, az olasz reneszánszból és 
az iszlám művészetből is merít. A kora reneszánsz 
periódusban gótikus bélyegzőkből alkotott re
neszánsz felépítésű , vaknyomásos kötéseket 
készítettek. Ez részben megelőzi , részben átfedi a 
második korszakot, az aranyozott korvinák korsza
kát, amelyek kétségtelenül a magyar reneszánsz 
kötések csúcspontját képezik. Az Ulászló-kori 
periódusban a királyi műhelyen kívül több polgári 
és kolostori műhely tevékenykedett. Bár Ulászló 
1516-ban elhunyt, ez a harmadik periódus lciter-
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jed 1541-ig, Buda elfoglalásáig.'" Ezután a ma
gyarországi és erdélyi műhelyekben készült 
kötések a német reneszánsz kötések kissé száraz 
és néha egyhangú stílusú díszítését követik. 11 

Sz. Koroknay Éva az 1973-ban megjelent 
könyvében, összegezve az addigi kutatásait, hét 
ország 59 könyvtárában és gyűjteményében őrzött 
327 reneszánsz kötést mutat be és 20 kötéscsopor
tot állapít meg. A csoportokat a legszebb, legjel
legzetesebb kötéstábláról , vagy az abban található 
mű szerzőjéről, illetve a kódex névadójáról nevezte 
el. '2 

A kutatott könyvtárak között nem szere
pel egy erdélyi gyűjtemény sem, és így az Apor
kódex kötése sem kerülhetett be Koroknay re
pertóriumába. A kötet megjelenése óta számos más, 
Magyarországon, vagy külföldön őrzött magyar 
reneszánsz kötést azonosítottak. 13 

Az Apor-kódex kötése a magyar reneszánsz 
kötések harmadik periódusába sorolható. A táblák 
felépítése és díszítése szerint a budai vaknyomá
sos reneszánsz kötéseknek ahhoz a típusához tar
tozik, amelyek a 16. század tízes éveiben készültek 
és több magyar nyelvemlék eredeti kötésével mu
tatnak szoros rokonságot. Ehhez a kötéstípushoz 
tartoznak Lucas Coronensis budai könyvkötő köté
sei is.14 

Erre a hasonlóságra utal a második keret 
rövidebb oldalait díszítő akantuszos-palmettás inda 
( 1. ábra, 1.), amely a kötést összekapcsolja a Vir
ginia- és a Nagyszombati-kódex kötéscsoportjával. 
Az l-es bélyegző az ehhez a csoporthoz tartozó 
kötéseken látható motívum egyik variánsa. A má
sodik keret hosszabb oldalain látható bélyegző (2.) 
pedig az Ulászló-kori kötésekre jellemző akantu
szos-palmettás inda egyik variánsa és utánmet
szése. 15 A hasonlóságot Szabó Dénes is észrevette, 
és az Apor-kódex kötését összevetette a bécsi Ös
terre ich ische Nationabibliothek Cod . Lat. 44. 
jelzetű kézirat kötésével. 16 A kódex Johannes Re
giomontanus Epitome Almagesti seu Mega/es syn
taxeos Pto/emaei című munkáját tartalmazza, 
hiteles korvina, de csak később, 1515-1516 körül 
kötötték be Budán, II . Ulászló számára.17 Azon
ban nem értünk egyet azzal a véleményével, 
miszerint az Apor-kódex 2. sz. akantuszos-palmet
tás bélyegzője azonos a szepeshelyi káptalan Gazi-
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us kötetével. Utóbbi Antonius Gazius ( 146 1- -
olasz humanista De tuenda el proroganda 
ac florida hominis iuventa Libe/lus címú 
tos munkája (1508), Thurzó Zsigmond (1-
1512) váradi püspöknek szóló ajánlással. 1 -

valóban Budán készült 1509 körül, de más ö 
sel együtt a Koroknay által Gazius-cso 
nevezett kötéscsoporthoz tartozik.19 

A sok bélyegzővariáns igazolja Ro 
Marianne véleményét, amely szerint Bud · 
Pesten) a 16. század elején több könyvkötő m
hetett. Kapcsolatban álltak egymással, hasonló -
vatos minták szerint dolgoztak, és mindeg i • 
kicsit a királyi műhelyt tekintette etalonnak. 

Az Apor-kódex kötése a Lány i-k · 
csoportjához tartozik. A csoport névadó d 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára -
(K 43) . A magyar nyelvű ordinariumot 151 9-
másolták premontrei apácák számára. A k · 
magyar provenienciájához nem férhet kétsé 
Koroknay 1973-ban 16 kötést sorolt ebbe a 
portba. Ezek, kettő kivételével 1509-1519 köz
nyomtatványok.21 A Székely Nemzeti Múzeu 
A.1330 jelzetű kézirat kötésének motívumai a 
Lányi-Kódex négy bélyegzőjével mutatnak teljes 
azonosságot: az akantilszos-palmettás inda ( 1. 
ábra, 2.), a virágtő (4.), a kis rozetta (5 .), valamin 
a szívidomos rácsdíszítmény (6.). A gótikus nag) 
rozetta (3.) megtalálható még a raguzai domonko 
kolostor könyvtárának 35 .1.3 . ősnyomtatván 
(1496) tábláján 22 , a Borda Antikvárium 6564. 
számú Erasmus-kötetének ( 1516) kötésén23

, a Csíki 
Székely Múzeum 100/6587. és 1272. leltárszámú 
ősnyomtatvány (15 . század vége, 4. ábra)24, val a
mint antikva ( 1514, 5. ábra) kötésén is. A 2. sz. 
akantuszos-palmettás bélyegző a Csíki Székely 
Múzeum 100/6587. leltárszámú kötését is díszíti . 
A szívidomos rácsdíszítmény (6.) látható még a 
Borda Antikvárium említett könyvének és a Csíki 
Székely Múzeum 1272. leltárszámú könyvének a 
kötésén (utóbbi gerincén). 

A Borda antikvárium és a Csíki Székely 
Múzeum két kötete is a Lányi-kódex csoportjához 
tartozik, de nem szerepel Koroknay repertóri
umában. A három kötés bélyegzője lehetőséget 
nyújt további összefüggések keresésére. Ez esetleg 
egy másik tanulmány témája lehet. 



egzésként, az Apor-kódex magyar 
-c::::::1e1:;z kötése egy budai könyvkötő műhely-

- 1t a 16. század második évtizedében, 
.:aim::m:i· a Lányi-kódex kötésével egyidöben. 
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Legiátura Codicelui Apor 
(Rezumat) 

Lucrarea pre z intá ~ i descrie legátu ra 
Codicelui Apor, pástra! ln co lec\ia Muzeului 
Na\ional Secuiesc din Sfüntu Gheorghe sub nr. de 
inv . A. 1330. Codicel e Apor, ca ~ i Codicele de la 
Yiena ~ide la München, con\ine una din cele mai 
vechi traduceri ale Bibliei in limba maghiara. Are 
o legáturá din scoartá de lemn invelita in piele maro 
inchi s, ornatá cu ~tampile in tehnica presajului sec. 
A fost realizatá intr-un atelier de legátorie din Buda 
in cursul celui de-al doilea deceniu al sec. al 
16-lea. Este o legáturá ornamentata in sti lu l 
rena~terii maghiare ~i prezintá o stransá analog ie 
cu legaturile originale ale manuscri selor contem
porane ce con\in texte ln limba maghiara. $tam-
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pilele sunt identice cu cele ale legaturii Codicelui 
Lányi. 

The Binding of the Codex Apor 
(Abstract) 

The author describes and shows the bind
ing ofthe Codex Apor. which is kept at the Székely 
National Museum in Sepsiszentgyörgy (Sf. 
Gheorghe), under number A. 1330. The Codex ' 
Apor, just like the Codex from München and the 
Codex from Wien, contains one ofthe oldest trans
lations ofthe Bible in Hungarian. lt is bound with 
wooden-plates, in dark brown leather. adormed 
with goffers, and is the work of the bookbinding 
workshop in Buda, perforined in the second dec
ade of the l 6th century. lt is a Hungarian Renais
sance style binding, that shows a close relation
ship to the original bindings of the period 
manuscripts containing texts in Hungarian. The 
stamps of the binding are identical with those of 
the Codex Lányi. 

2 2. ábra Az Apor-kódex kötése . Háttábla. 
(Fotók: Szabó Gyöngyvér) 
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1. ábra Az Apor-kódex kötést: . Elötábla . 
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3. ábra Bélyegzötáblázat. 



4. ábra A Csiki Székely Múzeum 1272. leltárszámú antikva kötése . Elötábla. Ceruzalevonal. JOJ 



304 5. ábra A Csíki Székely Múzeum 100/6587. leltárszámú 
kötése. háttábla. Ceruzalevonat. 



TÜDÖSNÉ SIMON Kinga 

Adatok az altorjai templomvár 
építéstörténetéhez 

Erdély délkeleti részén, a Kárpát-kanyar
ban, az Olt és a Feketeügy által átszelt medencében 
terült el a régi Háromszék. Középkori határai job
bára azonosak a mai Kovászna megyéével. A he
gyektől övezett, a Barcaság felé kiszélesedő 

ölgyein olyan útvonalak haladtak, amelyek a 15-
17.- száz.adi Erdély életében fontos szerepet töltöt
tek be. A Bodzai- de főleg az Ojtozi szoros hágóján 
át vezető útjait Moldvába, Havaselvére vagy a 
távolabb eső keleti országokba igyekvő utazók, 
kereskedők, idegenek és helybéliek járták. E fon
tos útvonalak nemcsak az ország kereskedelmét 
szolgálták, hanem az ellenséges hadak is gyakran 
kihasználták, hiszen itt juthattak be legkönnyeb
ben Erdély keleti részeire, Az Ojtozon átjövő tá
madó, vagy csak portyázó csapatok elsősorban 
Háromszék településeit támadták meg és fosztot
ták ki, s ezután hatoltak tovább, a belső területek 
felé, ha kedvük vagy parancsuk szólította. 

A 15. száz.ad folyamán az egyre fokozódó 
török-tatár veszély láttán újabb védelmi ké
szülődések színtere Erdély . Önvédelmük 
érdekében a városok és mezővárosok polgárai lá
zas munkára kényszerültek. A már meglévő védel
mi rendszereiket tovább bővítették, s ahol nem volt, 
ott újakat emeltek. A szebeniek már a harmadik 
várfalat vonták városuk köré, amelyet a török sem 
az 1432-es, sem az 1438-as, de még az 1442-es 
betöréskor sem tudott bevenni. A brassóiakat pedig 
maga Zsigmond király támogatta a Mária, közis
mert nevén a Fekete-templomot és környékét 
magába foglaló védőfal megépítésében. 

De szorgoskodtak a központi támogatást 
nem élvező kisebb települések, falvak lakosai is. 

Ahol anyagi erejükből másra nem futotta, ott a 
templomok köré emeltek védőfalat. Így jártak el 
az önvédelemben magukra utalt háromszékiek is 
akiknek - hasonlóan a többi székely székekhez ~ 
sem módjuk, sem lehetőségük nem volt az Erdély
ben folyó nagyméretű erődítési munkálatok 
követésére. 

A települések főterén emelkedő , ese
tenként építés alatt levő templomok erődítésének 
előnye nemcsak abban állott, hogy az építkezések 
aránylag kevesebb anyagi ráfordítást igényeltek, 
de a lakott terület központjában álló épületeikkel 
a hirtelen támadások idején hathatós védelmet lát
szottak nyújtani a rászorultaknak. 

Az Ojtozi-szciros felé vezető vásárúttól 
távolabb, a Bodoki- és Torjai-hegység lábánál 
fekvő Altorja lakossága is hasonlóképpen járt el 
az önvédelem szervezésében, amikor a 15. század
ban, már meglévő templomuk köré magas, vastag 
védőfalat emeltek. 

E védettebb helyen meghúzódó "Torya 
· inferior" korai település, 1334-ben pápai tizedet 

fizetett. 1 1567-ben az adózó portákat összeíró 
jegyzőkönyvben Altorján 40 kaput tartottak n il 
ván, ami azt jelenti, hogy a középkori Háromszé 
népesebb, nagyobb településeinek egyike volt. 2 

Társadalmi megosztottságáról szólva az 161 4. évi 
Bethlen Gábor féle katonai összeírás lakosságának 
zömét (71 százalékát) még mindig a szabadok~rend
jébe sorolta, bár már a jobbágyok és zsellérek 
rétege is számottevö.3 1699-ben Szebelébi Berta
lan személyében itt székelt az erdélyi püspökség 
vikáriusa is. 4 

Románkori templomukat, a falut átszeló 
főút mellett emelkedő teraszon, az altorjaiak zmt 

Miklós püspök tiszteletére emelték és szeo 
fel. A hajó-szentély térfűzésű kis teremtem 1 
eredeti formájára ma csupán a körn ék h 
korból származó épületeinek alapján kö etkezn:t
hetünk, u.i. az évszázadok során beköve • 
többszöri átépítések végleg megsemmisi 
románkori formáját. 

Formabontó és -alakító volt a 1 - . 
az altorjai templomépület számára, e · ·or -
hetöen a megnövekedett népesség igén_ 
kielégítésére, s az újabb művészeti stílus 
- tágas-világos• épületet emeltek. A •= "-;:i t<i.= 



védelmére a kor bevett szokása szerint, a létfenn
tartás érdekében magas védőfalat _húztak. A szűk 
udvart magába foglaló, ovális alapgkra felrakott 
terméskőfal bejáratát hatalmas, vastllgfalú torony
nyal látták el. 

A templomvár gótikus épületét, ha koráb
ban nem is, de a 18. század elején, 1702-ben ismét 
átépítik. Erre egy eddig ismeretlen szerződés 
szövege utal, amelyből kiderül, hogy a munkála
tok elvégzésére és irányítására az "Alsó Torja' 
Uramék" két brassai mesterembert; Kő Mives 
Mártont és Kő Mives Andrást bízták meg, kik 
"ÓBrassóban Kovács Utszában" laknaki. 

A szerződés szövege nem utal a templom 
régi épületének állapotára, s a renoválási munkála
tokról is mindössze annyit tudunk meg, hogy az 
"Alsó Torja' Templumot" (feltehetően a 15. száza
di gótikus épületről van szó) a hajó és szentély 
részein im genere "tisztességesen kő lábakra" meg
bontsák. Ahol a szükség, s nem utolsó sorban a 
kor ízlése is megkívánja, oda új ablakot nyitsanak, 
vagy a meglévőt befalazzák. Nem tartjuk kizárt
nak, hogy a gótikus templom javarésze végül is 
ekkor semmisült meg. 

A templom újabb épülete csaknem száz 
évig szolgálta közösségét. Az 1802. évi földrengés, 
amely számos háromszéki templomnak is a vesz
tét okozta - alaposan megrongálta. Így a falu 1823-
ban ismét a templom átépítésével foglalatoskodott. 

Ezúttal a munkálatok vezetésével Hecht 
András építőmestert bízták meg. A katonai mérnöki 
hivatal utasí~a szerint "Az Régi toronynak három 
bejáró ajtói lesznek és az Templomnak közepinél 
szemben egymással két ajtók, az Templom az To
ronyai úgy fog egybe köttetni mind ha ez a kettő 
egy test volna"6

. Az utasítás soraiból tehát kiderül , 
hogy a 15. századi védőfalhoz tartozó toronyépüle
tet e:1. alkalommal építették egybe a templomtest
tel. Ezt az 1702. évi szerződésben írottak is su
gallják, hiszen az újjáépítési munkálatok a templom 
épületére vonatkoznak, s nem térnek ki a torony 
esetleges helyreállítására. 

A templomvár tornya a 15. századi múltja 
mellett más emléket is őriz, az északi oldalán álió, 
köböl faragott, kettős hengertaggal kereteit 
félköríves ajtókerete korábbi időre utal, mint a 15. 
század. Ezzel kapcsolatban Entz Géza jogosan 
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vetette fel a kérdést, miszerint az altorjai 
mot vajon nem egy, már az Árpádkorban · 
lévő toronyból alakították-e át és úgy c;·Pl-=.QI.. 

hozzá a többi részt? 
Alapvető feltáró.munkálatok hián • 

feltevések sorait itt azzal egészítjük-hó 
tovább, hogy az is elképzelhető, miszerint 
készen levő faragott ajtókeretet az újabb á 
sok idején megkímélve, a torony bejáratához 
mét felhasználták. Hasonló eljárással találka 
például a zaláni templomnál is, ahol a rom· 
kőből faragott ajtókeretet az átépített templom 
oldali bejáratánál állították fel ismét. 

Az altorjai templom a 19 . sz · 
újjáépített formáját ma is őrzi. A félkör í 
záródó tágas szentély, a kettős falpillérekkel 
hajó, a világos térosztású templombelső a klasszr 
cizmus szellemét tükrözi. 

A templom hajdani, 15 . századi véd· 
falából ma csupán kis töredékrészek látható 
toronytestböl kiinduló, annak déli és északi sark · 
támasztó falmaradványok (pillérek) formáj á 
Az időközben lebontott várfal alapját ma csup · 
azáltal köv!!thetjük nyomon, hogy vonulatán 
növényzet jóval ritkábban nő, ősszel pedig hama
rabb elszárad. Orbán Balázs feljegyzése alapján 
az altorjai templomvár "nagyon magas falai , ( me
lyekből, mint öreg emberek mondják, csak a temp
lomfedél csúcsa látszott ki), ölnyire szállítatott le'". 
Minderre a múlt század fordulóján kerülhetett sor, 
amikor a többszöri földrengések és a részleges 
bontások igen megviselték. 

A székelyföldi egyházi építkezések legfőbb 
és legbuzgóbb párfogója a közösség volt és ma
radt évszázadokon át. Ezt az ősi szokást egyaránt 
tiszteletben tartotta a falu törvényes rendje, és az 
egyház ősi jogait rögzítő szabályzatok. Az itt be
mutatott szerződés szövegéből is kitűnik, hogy az 
1702. évi átépítési munkálatokról "Alsó Torja' 
Uramék" a falu nevében szóltak, és kötelezték 
magukat, hogy a falu "alkalom szerent böcsület
tel , minden bosszú nélkül és halogatás nélkül" 
közreműködik a munkálatokban. 

Az _építő-javító munkálatokból azonban 
nemcsak a falu, a szabad székelység vette ki részét. 
Részt vett abban vezető rétege, a nemesség is, 



hiszen a székelyföldi jogszokás szerint, minden 
közösségi teher részarány szerint oszlott meg. 

A nemesség azonban ennél többet is tett. 
Nemcsak utalásaink, de pontos adataink is vannak 
arra vonatkozóan, hogy egy-egy település föneme
si, vezető tisztségviselői, vagy egyszerű kurta ne
mesei részt vállalva, adományaikkal támogatták az 
építkezéseket, ezáltal nemegyszer döntő hatást 
gyakorolva ütemére és méretére egyaránt. 

Tisztes cselekedeteik végül is többet jelen
tettek egyszerű adománynál. A továbbépítés, a 
díszítés, a szépítés szándéka nemcsak hagyo
mányőrző jószándékukat tolmácsolta, hanem a 
nyugati kultúra legkeletibb részein váltak, válhat
tak az új művészeti irányzatok útegyengetőivé . A 
fejedelmi udvar bűvkörében. élő-dolgozó-for

golódó székelyföldi magyarok mellett a "kurta" 
meccenások, donátorok is felzárkózhattak az új 
lehetőségeket teremtők soraiba, akik az új kultúra 
befogadásán túl, annak továbbélését is számos 
formában biztosították. 

A legbuzgóbb templomépítő és egyháza
lapító fönemesi család Háromszéken mindvégig az 
altorjaiAporok voltak. Az Erdély politikai életében 
gyakran fontos tisztséget betöltő Aporok ősi fész
kének, származási helyének számító Al- és Feltor
ja egyházai hosszú évszázadokon át élvezték 
művészetpártoló hagyományaikat. E családban alig 
íratott végrendelet, amelyben ne tértek volna ki 
hosszabb-rövidebb megjegyzésekkel a templo
mokat illetően, azokra nemegyszer komoly 
összegeket hagyva. Ezzel kapcsolatban először 
gróf Apor István, az erdélyi kincstartó személyét 
említjük, aki végrendeletében külön pontba fog
lalta az egyházra vonatkozó kívánságait. Az altor
jai templommal kapcsolatban például megjegyzi, 
hogy arra többek között "hagyok ezer forintot -
1 OOO, melynek jövedelmiből esztendő ként az ott 
való parochusnak huszonöt adassék".9 Báró Apor 
Péter pedig, a "Metamorphosis Tran1'1vaniae" 
szerzője, 17 40-1741-ben írt végrenddetében a 
meglévő készpénznek harmadát a templom 
építésére és a paramentumok (liturgikus ruhák) 
készítésére szánta. 10 

A templomvárak meccenásai között olyan 
egyházi személyekkel is találkozunk, akik 
bőkezűen osztották szét vagyonukat, egyházi 

ruhájukat , egyet-mást a szívükh öz és 
munkásságukhoz közel álló egyházaik között. 

Szebelébi Bertalan, a már említett vikárius 
1707. szeptemberében kelt testamentumában szá
mos egyház és személy említése mellett, altorjai 
egyházáról így emlékezett meg: "(hol peresnti la
kom) hagyok száz magyar forintokat, a Bodó 
keresztfájánál való vetésemet, két ón tányért, vala
mint egy réz gyertyatartót". Továbbá a selyem 
palástot "antipendiumnak hagyom a D. Dispozitorok 
diszponáljanak, ha kettő !eszen belőle egyik le
gyen Szentlélekre, a masik Torjára". Bér restan
ciáját pedig a torjai és futásfalvi templomok 
épületére szánta. A torjai templom kórusának és a 
toronynak építésére, ápolására hagyott még "husz 
köböl búzát, husz köböl árpát, húsz köböl szala
dot".11 

A történelmi események által diktált falu
si élet hátteréből kibontakozó mesterek és párt
fogók szerepe és tevékenysége évszázadról évszá
zadra így szőtték-fonták az altorjai templomvár 
körüli eseményeket s kovácsolták eggyé múltját a 
jelennel. 
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Uram Lemhényi parochus elött. Tiszteletes Szebelébi Bertalan Vicarius 
ö kegyelme, mostan ErdCly Orsllgban az Catholica Religiona.k Gcncnli5 
Vicariussa a mint Isten kegyelmCböl az Alsó Torja· Templum0t az 
Torja· UraimCk akarják renováltatni az ö kegyelme interpositioja ~ u. 
böcsületes kő mivcsek előtt ugy mint Kö Mives Mánon Uramm~ a. -
Mives András Urammal, kik is ÓBrassóban Kovács Utsllban lllnll.. 
vának meg ö kegyelmek Torja· Uraimékkal Mihál ez Mihily senior. 
Gergely Uram Cs Benkó János Urammal ó kegyelmek igy alkuvamk ~ 

hogy az fenn meg irt Alsó Torja· Templumot ö kegyelmek tiszt~ 
meg bóltyák kő lábakra, s hol minden némü fogyatkozis !Cs.zen - az 
Templumban mind az Sanctuariumban, mind pedig ín generebdól ~ 
nütt, ugy hogy a hol ablakot kell nyittani ö kegyelmek ny· 
zámi, z.árjanak. Meszet és téglát ö kegyelmek alkusz.anak:. ,"CSZJ!ld. 
pénzböl a melly pénzt az Torja· Uraimék fizetnek . tudni illik florems .._ 
száz tizen öt magyar forintokat es husz köböl jó illendő buDI.. 
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meg CpittCsCt ö kegyelmek böcsülettel magokra vallalák . A meszet és téglát 
a falunak kell fel hozni . A téglának és mésznek fizetésit és gondviselésit 
magokra vallalák ö kegyelmek fenn meg irt Kő Mives Márton és András 
Uramék . Mihelt pediglen tégla és mész el készül mingyárist ö kegyelmek a 

Torja· Uramékot certificállylik, ugy hogy ha lstem engedi ad annum iuli ha 
tégla és mész el készül a falu is tartozzék mingylirt fel hozni a meg irt cont
ractus szerént oblig8\ák ö kegyelmek magokat, hogy tisztességesen végbe 
viszik az falu is az alkalom szerent böcsülettel minden bosszú nélkül és 
halogatás nélkül, mind pénz és bui.a felöl contentallyá.k ő kegyelmeket. Melly 
dologh mi előttünk igy menvén végbe mind két részről kezeket bé adván, mi 
is adtunk ezen Testimonialis Levelünköt fide nostra mediante Anno die ut 
supra notatis Alsó Torján Vicarius Uram házánál. Ezt is hozzá tévén, ha 
vatamellyik fél violállya decretatis celumnián maradgyon ha Isten ö kegyel
meknek egészséget ád. 

Az Kő Mives Uramék asztalokra. etelekre, italokra tisztességesen provideál
nak ö kegyelmek. 

p. Demeter Marton p. Lenkes Pál 

Kézdi Szent LC\eki parochus mp. KCzdi Széki Lemhényi parochus mp." 

6. Entz Géza: Két székelyföldi vartemplom XXIX. 2 sz.,'Pisztortüz 1943, 
78-80. old . 
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8. Orban Balru: 92 . old. 

9. Báró Apor Péter verses müvei és levelei (1676-1752) 1. Szerk. Szá.decz
ky Lajos. Budapest. 1903 . 352. old. 
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11. Veszely (1860): L 358-361 , 363 . old. 

Date privind construirea 
bisericii fortificate de la 
Turia de Jos (jud. Covasna) 
(Rezumat) 

"Torya inferior" (Turia de Jos, jud. Co
vasna), o a~ezare timpurie, cu prima atestare in pa
ginile lustrei dijmelor papale din 1334. Cll'ldirea 
bisericii din localitate, construita pe la sfar~itul sec. 
al XIV-lea, in stil romanic, a fost reconstruita in 
sec. al XV-lea, timp in care injurul bisericii a fost 
ridicat ~i un zid de aparare. 

in urma documentelor inedite pana acum 
semnalam reconstruirea cladirii din anul 1702, 
cfind in numele comunitatii sate~ti a fost incheiat 
un contract de reinnoire a bisericii. Numele celor 
doi mai~tri zidari este Márton Kő Mives ~i András 
Kő Mives din Br~ov ; 

Forma actuala a cladirii pastreaza initiativa 
arhitectului András Hecht, inspirat de stilul clasi
cismului. 
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Data Concerning the 
Erection of the Churchfo 
at Altorja (Turia de Jos) 
(Abstract) 

"Torya lnferior" Altorja, Hároms.zdr. 
de Jos, Covasna County) is an early se 
which was noted in the pages of the pap 
cropping in 1334. The church of the place. 
around the end ofthe 14th century in Roman 
style was rebuilt in the J Slh century when 
fence wall was also erected around it. 

According to documents unknown so 
the reconstruction ofthe building can be put 
to 1702, when in the name of the village co 
nity a contract referring to the innovation of 
church was signed. The names of the brickla} 
were Márton Kő Míves and András Kő Mives -
B~ov. 

The present form ofthe building presen 
the initiative of the architect András Hecht 
was inspired by classicism. 
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2. ábra Az altorjai templom 
(Fényképek : Simon József) 



MlHÁLYZita 

A csíksomlyói 
Szent Antal-kápolna 

A Kissomlyó-hegy déli lejtőjére épült 
t Antal-kápolna a csíksomlyói ferencesek tu

- na. Történetével főleg a rend krónikásai fog
oztak. Elsőként P. Losteiner Leonard 1 írt róla 

Cronologia topographico-chorographica seu sub 
cie Annuaefelicitatis et calamitatis Provinciae 

-ransilvanicae et Siculiae Descriptio per vetusti 
onasterii Csik Somlyoviensis ( 1777) című köny
':ben. A ter:jedelmes latin nyelvű kézirat a csík

somlyói kolostor könyvtárában található. Jelzete 
. .\ VI. 7/5254. Ennek adatait dolgozza fel Kovács 
Gergely is 1897-ben, a Páduai Szent Antal-Társu

l történetéről írt kötetében.2 Szintén Losteiner 
éziratára hivatkozik P. Boros Fortunát is Kolozs
árott kiadott Csíksomlyó, a kegyhely című köny
ének a Szent Antal-kápolnáról írt fejezetében. 3 A 

fesorolt irodalom alapján foglaltuk ösze a kápolna 
felépítésének és a kápolnához kapcsolódó Szent 
Antal-Társulat kialakulásának történetét, 1776-ig. 

A Csíki Székely Múzeum csíksomlyói fe
rences állományában a 4124-es leltárszám alatt 
található Liber Capellae Sancti Antonii ad tatus 
Montis Som/yó4 című latin nyelvű, eddig még nem 
közölt kéziratos könyvből pedig az 1776-1914 
közötti időszakra vonatkozó fontosabb javításokat 
részleteztük. A könyv első bejegyzése a kápolna 
1779-es évi leltára, amit P. Szentes Mózes5 jegyez 
le. Ehhez a leltárhoz ír még két adatot 1780-ban. 
Ugyanezt a leltárt bővítik ki egy-egy bejegyzéssel 
- valószínűleg a kápolna kurátorai - 1781-ben és 
1820-ban. A könyv felső táblájára, belülre ragasz
tott magyar nyelvű leltárcédula 1802-ből való. A 
két leltár teljes szövegét a dolgozat végén adat
tárként közöljük. A leltár után az 1799-1914 közöt
ti időszak évi elszámolásait tartalmazza a kézirat, 

amit a kápolna kurátorai vezettek. Ezekből, az évi 
bevétel-kiadás mérlege mellett a műemlék 
történetével kapcsolatos számos fontos adatról 
szerezhetünk tudomást, mint például a kápolna 
javításai, adományok és adományozók neve, a 
Szent Antal-Társulat vezetői - akik 1835-ig a 
kápolna kurátorai is voltak -, valamint vizitációs 
bejegyzések. 

Hogy a kápolna javítására vonatkozó kép 
minél átfogóbb legyen, felhasználtuk még a fe
rences kolostorban található Historia Domus Csi
kiensis című magyar nyelvű ~éziratos könyvet is, 
melyet 1970-1978 között P. Ecsy János6 vezetett. 

A mai kápolna egy korábbinak a 
kibővítésével, majd átépítésével alakult ki. A kis 
kápolna létrejöttének története az 1661-es évig 
nyúlik vissza, a Csíkot sújtó leggyászosabb em
lékű török-tatár hadjáratig. A rettenetes pusztítás 
a csíksomlyói ferences kolostort sem kerülte el. 
Október 21.-én, Szent Orsolya napján a templo
mot kifosztották, a kolostort felgyújtották, és az 
itt élő tizenkét szerzetes közül négyet megöl,tek, 
négy fogságba esett, négy pedig csodával határos 
módon megmenekült7. A megmenekültek között 
volt egy laikus testvér is, akiről Losteiner csak 
annyit jegyzett fel , hogy Hosszúaszóból szárma
zott és a Csobot családdal volt rokonságban . Ez a 
testvér a Kissomlyó-hegy déli oldalán levő bokrok 
közé menekült. Innen nézte végig a templom ki
fosztását, a kolostor felgyújtását és a mészárlást. 
Kétségbeesésében Szent Antalhoz imádkozott olta
lomért, megfogadván, ha életben marad, ezen a 
helyen saját kezűleg fog a Szent tiszteletére kápol
nát építenix. Hogy mikor váltotta be a megmenekült 
testvér ígéretét, arra feljegyzés nincsen, de amikor 
a csíksomlyói gimnáziumban tanuló ifjúság 
körében elt~rjedt Szent Antal tisztelete és a Szent 
Antal kilencedjének a megtartása, a kápolna már 
létezett, és valószínű, hogy szerepet játszott ennek 
a hagyománynak a kialakulásában. Továbbá 
valószínűnek tartjuk, hogy ez az egyre erősödő 
hagyomány határozta meg az új kápolna építésének 
szükségességét. 

A hajdaninak méreteire és kinézetelére 
vonatkozó adataink nincsenek. 1897-ben Kovács 
Gergely a következőket írta: "Akkora v~ _csak, 
mint a mekkora a mai szentély által elfogl~Ít rész; 
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vagyis, akkora csak, hogy az oltárt, a miséző pa
pot s a segédkező-ministránst, oltárszolgát volt 
képes befogadni."9 · 

1720-tól a gimnaz1umi diákság 
védőszentjének választja Szent Antalt Amikor az 
ifjúság körében a kápolna története is ismertté vált, 
csodás keletkezésénél fogva különösen szentnek 
kezdték tartani e helyet, és 1741-ben először vonul
tak ki a kápolnához a kilenced 111 megtartására. A 
körmenet a Mária-Társulat labariuma alatt gyüle
kezett , egyik ferences tanáruk vezetésével. 
Énekelve vonultak ki a kápolnához, ahol tanáruk 
szent misét is tartott. Ezt a diákság a kápolna előtt 
hallgatta. 11 

1743-ban P. Ambrus Jukundián 12 jeles 
.tanár és ferences atya a kápolnánál szentbeszédet 
is mondott. Ennek hírére az ifjúságon kívül a 
környező falvak lakossága is eljött a kápolnához 
imádkozni. Évről évre nőtt a kilencedre zarán
dokolók száma, páduai Szent Antal tisztelete pedig 
egyre inkább kezdett elterjedni. Látva a hívek 
számának növekedését, P. Bereczki Romuáldot13 

nevezik ki a kilenced szónokáuL Mindezek ter
mészetes következménye, hogy a kicsi kápolna 
bővítésre szorul. Közadakozásból 1749-1750 
között a régi kápolnához új szentélyt építenek. 14 

1757-ben Damokos István egy " 15 libra" 
súlyú15 kicsi harangocskát adományoz a ferences 
atyáknak azzal a kikötéssel, hogy ez hívja a ki
lenced alatt szentmisére a híveket. A kápolnának 

·kor még nincsen tornya, ezért a harangot a 
·övetkező évben felszerelik a kegytemplom na

·obbik tornyába. 16 

A ferences atyák gondoskodásának ered-
ényeképpen létrejön 1772-ben a Szent Antal 

Társulat, amit P. Rafain Ágoston 17 rendtartományi 
Önök kérésére, br. Bajtai József erdélyi püspök 
-_ gy jóvá. 1

" 

1773-ban megkezdik a kápolna átépítését 
gr. Haller Karolina, Gyulai Ferenc lovassági 

· ·bo rnok feleségének adományából 19
. Az 

~ítkezést 1775-ben fejezik be. Új hajót emelnek 
~átépítik a szentélyt. Ez a barokk stílusú kápol

látható ma is. Javítva ugyan többször is volt, de 
· yeges módosítást nem szenvedett. Az átépítés 

a kápolna kurátora, P. Tóth Sebestyén20 az 
, ár fe l ső részében talált egy téglát , melyen 

12 

Johan(n)es MAK 1673 feljegyzés volt oh 
A feltételezések szerint ez lenne annak a 
testvérnek a neve, aki 1661-ben megmen 
török-tatár mészárlástól, az 1673 ped ig 
évszám, amikor elkészült Szent Antal tiszt 
a fogadalmi kápolna. 21 

1775-ben VI. Pius pápa megválas • 
jubileumi búcsút hirdetett, melynek értelmé 
öt napon keresztül , a helyi lelkipásztorok ál 
jelölt templomokat, vagy szenthelyeket sorra 
látogatja és ott imádkozik, teljes búcsút n a 
Csíksomlyón kijelölt helyek a következők o 
a Szent Péter és Pál-templom, a Salvator-ká 
a Szent Antal-kápolna és a ferencesek kegyt 
loma. A pápai bulla azt is elrendelte, hogy 
búcsút körmenetben végzik , akkor az els 
körmenetet 1776. május 16.-án tartsák, vagyi 
zus mennybemenetelének ünnepén. Mielőtt a · 
csú megkezdődött volna, 1776. május 7 .-én a cs -
somlyói plébános, Bodor István, a felcsíki ke - -
főesperese, Kolonitz László erdélyi püspök m _ 
bízásából fel szenteli a kápolnát.22 

Ebben az évben kapja a kápolna a kön~
vét is. Az ebbe vezetett bevételi-kiadási napi · 
szerint 1801 és 191 1 között többször is javítják. 

1801. j úlius 10-én, Antal János asztalos 
"tornyocskát" javította. Az ára 2 rénes forint 2 
krajcár volt (F 4r)n A huszártorony tehát a haj óval 
egyszerre épült, 1775-ben. 

1802-ben tető és egyéb javításra 131 rénes 
fori ntot és 24 krajcárt költenek (F 5r). 

1804-ben az útigazítás és az oltár került 
140 rénes forintba (F 5r), 1815-ben a kápolna körü
li tér rendezéséért fizetnek 17 rénes forintot (F 6r). 

18 18-ban 40 rénes forintértjavíttattak (F 6v). 
Nagyobb javítást 1830-1831 között végez-

tek. 
1830-ban tornyot javítanak, új keresztet 

vesznek és a zsindely egy részét fizetik ki , ami 18 
rénes fo rintba került (F 9r). 

1831-ben "zsindelyre, szegre, mindenféle 
anyagra" és elvégzett munka díjába fizettek 80 
rénes forintot és 11 krajcárt (F 9v). 

1832-ben a kápolna kijáratánál levő 
lépcső javítására a kiadás 4 rénes forint 32 kraj
cár (F 9v). 



1 37-ben a "Crustatio Muri Capellae" be
alószínű vakolást jelent. Erre fizetnek 15 
·ntot és 20 krajcárt (F 1 Or) 

1841-ben új lépcsőt csináltatnak 2 rénes 
- (F 11 r) . 

1853-ban lépcsőjavításra költenek ismét 
fo rintot (F l 2r). 
agyobb javítást végeznek újból 1856-

özött. 
1856-ban 10.000 darab zsindelyt, 12.000 

szeget vásárolnak, és újrazsindelyezik a tetőt, 

munkadíjjal együtt 156 rénes forintba és 70 
· ba került (F l 2v). Fr. Bodó Sebestyén a 
lna akkori kurátora egy jegyzőkönyvet is ír a 
Ina állapotáról és a pénztár kiadásairól De 

u Capellae S Antonii Paduani ad Montem 
yó deque Cassa ejusdem Anno 1856 usqve 
Julii címmel. Ezt ·egy külön lapon a könyv

órzik. Ez az elszámolás eltér a könyvbe be
_·zettől , mivel 20.000 darab zsindely vásárlását 

'Zi fel. 
1857-ben szeget vesznek, ácsot, kőművest 

- mek, ablakotjavítatnak és ''deszkáznak" össze
! 05 rénes forintért és 34 krajcárért (F l 3r) 

1867-ben a fal és deszkapadló javítása 
magyar forintba és 70 krajcárba kerül (F l 4v). 

1871-ben a nagyobbik kereszt fedelének a 
ításáért valamint a nagyobbik harang székének 

az elkészítéséért fizetnek 31 magyar forintot és 
rajcárt (F l 5r). 

1876-ban újrazsindelyezik a kápolnát, 
amely célra 10.000 darab zsindelyt használnak fel. 
Ezen kívül keresztet és lépcsőt javítanak, ami 107 
magyar forintba került (F l 6v). 

1882 júliusától kezdve az év közepétől a 
következő év közepéig készítik az elszámolást. 

1882-1883 között Csíkvárdotfalva, Cso
botfalva és Csomortán adományozta fából lépcsőt 
építenek a kápolnához. Ennek ára 22 magyar fo
rint és 26 krajcár volt (F l 7v). 

1894-1895 között ablakjavításra költenek 
2 magyar forintot 60 krajcárt (F 23v). 

1896-1897 között külső-belső javításokért 
és kőlépcső építéséért 230 magyar forintot fizet
nek (F 24v). 

1911-1912 között a tető javítására, kül
ső-belső javításra Boros Ferencnek és Váncsa 

Józsefnek 44 7 koronát és 60 krajcárt fi zettek 
(F 28v). A Szent Antal kápolna könyvében őrzött 
cédulák szerint Boros Ferenc a kápolna befedéséért 
380 koronát, Váncsa Józsefvakolásért, meszelésért 
és ·'surlásért" 44 koronát kapott. (Lehetséges, hogy 
ekkor kapott a kápolna cserépfedelet.) 

A könyvben az utolsó bejegyzés 1914.jú
nius 26-i . 

Az 1914 utáni javításokról átfogó képet 
nem alkothatunk. A kápolna nyugati falán , a kar
zat alatt található márványtábla az 1934-es javítá
sokról és az erre adakozókról tudósít, valamint az 
utolsó javítás évszámát jegyzi fel , 1978-at. E között 
a két nagy javítás között biztosan voltak kisebb 
javítások is. Főleg a cseréptető okozott nagy gon
dot, amely a gyakori javítások ellenére is mindig 
beázott. Az 1970-1978 között vezetett Historia 
Domus Csikiensis-ből megtudjuk, hogy a kápolna 
falain a vakolat omladozni kezdett, téglapadlója 
pedig szétmállott a nedvességtől. Ezért határozták 
el a cseréptető kicserélését. Először a szentély és a 
huszártorony alatti sávok kapnak bádogfedelet, 
majd 1977-ben az egész kápolna. A bádogosmester 
a temesvári Redl Mihály volt. 

1975-ben, amikor elbontották a szentély 
falához téglából rakott oltárasztalt, újra megtalálják 
a Joha(n)es MAK 1673 feliratú téglát, amelyre 
most már P. Tóth Sebestyén feljegyzése is rá volt 
vésve. A téglát a kápolna északi falába vágott üreg
be helyezték el, amit üveglappal zártak le. Ott lát
ható ma is a következő szöveggel : RE(P)ERTA IN 
ARA VET(ERE) A(NN)O 1774 ET REPO(SIT)A 
PER P(ATREM) SEBAST(IANUM) TOT 
O(RDINIS) M(INORUM) S(ANCTI) 
F(RANCISCI) REF(ORMATORUM) 1775. 24 A 
tégla alján pedig a régi felirat látható. 

A lc,:bontott oltárasztal helyett a szentély 
közepére kőasztalt állítottak, ennek két oldalához 
pedig egy-egy kovácsoltvas gyertyatartót, melyeket 
Károlyi Sándor kolozsvári iparművész terve alap
ján készített el a csíkszeredai Köpe János. 

A téglapadlót kőpadlóra cserélték. A 
szentély és a hajó közé kőlépcső került. A hajó 
keleti végébe, baloldalra feszületet, jobboldalra 
pedig az 1942-ben készült Szent Antal-szobrot 
állították. A kórust újrapadolták, mellvédjét is ki
javították, de a kazettákhoz nem nyúltak. A be-
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járati ajtó elé helyezett rács a csíkkozmási kovács
mester Máté Jenő munkája. A kőművesmunkát 
Márton Dénes, az asztalosmunkát pedig Márton 

Lajos vállalta. 

A kápolna mellett álló tölgyfakeresztet, 

mely zsindellyel fedett stációs kereszt volt a kápol

na északi oldalánál felállítva, a szentély keleti falára 
erősítették. Ez a ma látható legrégebbi, fából 
készült stációs kereszt. 1803-ban állította Szent 

Antal tiszteletére Csíkszentgyörgy, Bánkfalva és 
Kotormány lakossága. 

Ma már Szent Antal kilencedjét a kegytemp
lomban tartják. Az 1779-es gazdag leltár szerinti 
gazdag berendezésből alig maradt valami a kápol
nában. A három oltár helyett ma már csak egy 
oltárkép van a szentély falán . Az orgona is hiányzik. 

A kápolna leírása 

A Kisomlyó-hegy lábánál levő borvízfor

rástól, a Kálváriának nevezett hágótól jobbra vezet 
fel az út a Szent Antal-kápolnához. Ennek az út
nak a baloldalán kőből faragott stációs keresztek 
láthatók. Ezek nagy részét 1868-ban állították. Van 
köztük egy, melyet páduai Szent Antal tiszteletére 

állított a csíkrákosi Ágoston Ferenc és neje Ko
vács Juliánna, 1890-ben. 

Az út a kápolna ész~ki oldalához érkezik. 
A nyugati és egyetlen bejárat előtti szűk térre 32 
fokos, kőből kirakott lépcső vezet. A kápolna egy 
6,5x 11 m-es hajóból és egy ennél alacsonyabb 5x6 

m-es szentélyből áll. A hajó északi oldalának nyu
gati feléhez kicsi , félköralakú szószék van építve. 

A hajót fedő tető gerincén alacsony huszártorony 

található, melynek deszkaburkolatát 1977 óta bá
doglemez takarja. A torony sisakja körte alakú, 
rajta apostoli kereszt. Az alacsony, félköríves be
járat ajtóját kívülről bádoglemez borítja. Fölötte 
. négylevelű lóherére emlékeztető ablaknyílás talál
ható, melyet az 1975-ös javítások alkalmával bon
tottak ki. A bejárat fölötti oromfalat három ablak
fülkés mélyedés díszíti. Itt található az 1775-ös 
évszám, amely a hajó építésének és a szentély 
átépítésének idejét jelzi. A hajó északi részén, a 

bejárat fölött , konzolosan kiképzett, deszkával 

borított karzat van. Mellvédje öt darab 67x87 cm-es 

festett kazettából áll. Díszítésük eltérő , de mind 

az öt virágmotívumot ábrázol. A 19. század 
felében készülhettek. A karzatra létraszerü 1 · 

vezet. Innen hasonlóan jutunk a tetőtérbe , -
pedig a huszártoronyba, ahol két harangot tal · 

Egyik t:gés.zen kicsi méretű , mely a Dam 

István adományozta harang lehet. Ezen feli rat 
csen. A másik ennél nagyobb, rajta a köve -

felirat olvasható: 
+ G. D. STEPH. APOR IN HON . B. 

MARIAECUR. 
1682 . FRACTAM REFICI CURA r: 

FIERI 
IOHANNES LÁSZLO ANNO 1781 

D.25 
A harangon repedés nyoma látható. 
A karzat alatt, az északi falon ajtó tar 

ható, melyhez három fokos kőlépcső vezet. Az al 
csony ajtó a szószék be nyílik. Ennek négy szöglet 

fedelét, mely közvetlenül az eresz alatt található.. 

szintén bádoglemez borítja. 
Padlója 30x30 cm-es andezitlapokból van 

kirakva. Mennyezete fiókos dongaboltozat. A 

fiókok között pillérszerű erősítések díszítik a 
falakat. Ezek tetején oszlopszerűen kiképzett, le
kopott, lemeszelt díszítés nyoma látható. Az 1779-es 

leltárban szereplő hét ablakkal szemben, ma a 
kápolnának hat ablaka van. A befalazott ablak 
helye a hajó déli falának nyugati részén látható. A 
kápolna belseje egységesen fehérre van meszelve. 
Berendezéséhez négy pad , egy 19. századi 
oltárkép26, egy régi feszület és az 1942-ben faragott 
Szent An.tal-szobor tartozik. 

Adattár 

F 3r: 

lnventarium Capellae Sancti Anion' ad Latus Montis Somlyo Anno 
1779 . 

Pro Ara Majori(') Curavi Imaginem S. Anion'. Florenis Hunga
rical ibus 25. 

Tabemaculum Decoloratum Emi Ex Csik Szereda. Ad Altare majus 

Capellae 

Antipendium Ex Materia Lanae Var' Coloris 

Crucifixus Ex aere Flavo 

Imagines Pictae ad Mediam Filleram ln Vitro 

Imagines Pictae B. V. Mariae 

Imagines Parvae sub Vitro 4 



Portati le Consecratum 

Canon Cum Evangelio . Et Lavabo 

Candelabra Ex Fe1TO 

Tintinabulum 

6 

Calix Cum Patena Consecratus. Emptus Florenis Hungaricalibus. 

FI. Hun .128,40 -

Tapes ad Pedes Altaris Majoris 

lntrando ad Capellam a Sinistris Altare B. V. Mariae 

lmago Superius Crucifixi Picta 

ln Secondo Gradu . lmago Christi Picta: Ecce Homo 

ln Medio Altaris lmago S. Anion' Picta, Obducta, Imagine B. V. 

Mariae 

Imagines sub Vitro, Parvae 

Crucifixus ex Plumbo 

Canon , Cum Evangelio et Lavabo 

Candelabra Ex Ligno 

Antipedium Pictum 

Tintinabulum 

2 

Ex Vitro Ceruleo/: Vulgo Gyöngy. Hat Száll . ln lmagine B. V. 

Mariae 

lntrando ad Capellam, A Oexteris, Altare Christi Morientis 

ln altari lmago Christi Patientis el Morientis. Ex . . 

Imagines B. V. Mariae Et Sanctae Barbarae decoloratae 

Imago Crucifixi Ex Charta Supra altare (1) 

Crucifixus Ex aere Flavo 

lmago parva sub vitro 

Candelabra Ex Ligno 

Canon, Cum Evangelio et Lavabo 

Antipendium pictum 

Tintinabulum 

••• 
Humeralia 

Albae 

Cinguli 

Mamutergia Seu Mantilia pro Altari (!) 

Superpellicia 

Sub Corporalia 

Corporalia 

Purificatoria 

Casula sericea Var' Coloris Cum Stola et Manipulo 

Casula Ex Materia Carton ,Cum Stola el Manipulo 

4 

8 

1 

8 

Casulae Ex Ma(teri)a Lanae Var' Coloris Cum Stola et Manipu

lis. Curatae Flor. Hung. 182 

Velum ad Calicem Ex Ma(teri)a Sericea 

Velum ex Materia Carton 

Velum Rubri Coloris Ex Ma(teri)a Sericea 

Velum Viridi s Coloris, Ex Ma(teri)a Sericea 

F 3v: 

Velum Flavi Coloris Ex Ma(teri)a Sericea 

Velum Cerulei Colori s Ex Ma(teri)a Secicea 

Bursae 

Palae 

Missale Franciscanum Campidonense in Folio, Novum 

Lampas pendens ante Altare Majus, Ex Aere Flavo 

Pro Conservati.one olei Lampades ex Crystallo pertinentes ad 

Lampadem 

Praedictam ex aere Flavo factam 

Lampas pendens ex Chrystal(l)o. Costans Flor. Hung. 3 bus 

Ampularum paria Ex Chrystall o 2 1/2 

Cista S. Anton' Pro Conservatione Paramentorum Cum Vcctc 

Cassa S. Anion' ln Guardianatu , Cum Vecte 

Album S. Anion' Cum Theca 

Campanula ln Turri Capellac S. Anion', quae fi ssa fuit Anno 1770 

demum reparata et aucta Lib. 20 1 

Alia Empta Flor. Hung . 23 bus Den. 33 bus 

ln Choro Capellae S. Anion' Organum positivum quator 111u1a

tionum , Factum Anno 1629 pro Ecclesia Szász Nadasiensi. Oe

mum quodam Organifabre Coronensi , Purgatum , Novi s Fi stulis 
plumbeis, et Claveaturis reparatum Curavi Emi Anno 1779. Die 

24 . lanuar' Udvarhelyni 35. idest Triginta quinque Florenis Hun

garicalibus, Cujus principali s, et Maximus Benefactor fuit Egre
gius Dominus Thomas Stupanczki, Braxator Arcis S.zeredaiensis. 
Cum Sua Consorte, ll1eresia Hungar. qui Contulcnmt Viginti qua
tuor Florenos Hungaricales. Ita ut si aliquando. acciperetur Capella 
S. Anion' De Manibus, el protectione Conventus, Organum Ce

dat Conventui <Csik Somlyoviensi 

Tres Cruces Curavi fieri ex Laminibus albi s Supra Capellam Flor. 

Hung. 12 

Septem fenestras pro Capella, Cum appertinent's Flor. Hung . 37 

Curavi deponi terram , Circa Capellam , el rectificari Locum Flor. 

Hung. 32 

Crucifixus Ex Ligno Oecoloratus, applicatus et Ap(p)licandus 
penes Chatedra(m) 1 

Crucifixus ex Ligno, non dum decoloratus,applicandus pro altari 
Minori Constat. Florenis Hungaricalibus 6 

Fossorium Ferreurn , Vul go Vas ásó 

Malleus, Vulgo Vas Csákány 

Li gones 

Accessi t Statuta Beatae Virginis Mariae, ln Cujus Sini stra Manu 

Sedens (Chris)ti lesuli Statua, Ex Conventu Gy(ergy)ó Szarhe-



gyiensi, olim in ara Majori Existens lbidem . Tandem Facta ibi
dem alia Stalua B. V. M. Hanc obt inui pro Capella S. Anion' ad 
Lalus Monlis Somlyo quae Modo applicata esl Supra Tabemacu
lum ibidem in Capella S. Anton'. Anno 1779 

Anno 1780 Accesserunl Duae Ciradae. opere S1a1uario faclae, 
Circa Imaginem S. Anion' in Ara Majori , pro quibus dedi Unum 
Superpelliceum. parochiae Csik Sz. Simoniensi 

Anno 1780 Die 2 da Aprilis Accessil lmago Picla Bealae Virginis 
Mariae Lachrymantis, quam dedit A. R. D(omi)nus loannes 
Sebestyén Parochus Csik Szeredaiensis 

Anno 1780 Die 9 na !un' Ex Monle, Penes Capellam iteralo Curavi 
deponi Ex terra pro que labore Curalor Capellae Antonius Fe
renczi Solvit ex Cassa Capell ae decem Flo. Hung. 

Accessit Anno 1781. Una Alba Nova 

Accesserunt A(nn)o 1799 duo cinguli a (cruci)feris 30 

Una Tapes pro Cathedra a Rf. 4 

1820 Arae Coperculum oblonque per loanne(!) Urszulianam 

1802 21 Juny 

A Sz Antal kápolna könlösei 

Purificatorium 

Keszkenyök fejérek 

Seljem veres 

Korporale 

Bursa pálákkal 

Mappa 

Ken dök 

Alba 

Humerale 

Kasul a 

Ollár lakaro a nagy oltárra 

Cingulus 

Missale 

Kehely Palenaval 

Po11ati le 

A kehelyre keszkenö seljem fejér 

Csengettyíi 

Subcorporale jölt 

Festékes a predikalo székre 

Superpelicium 

Jegyze1ek 

8 

8 

2 

6 

4 
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9. Kov!cs Gergely, 15 . 
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ettől kezdve mindinkibb elterjedt ajúniµs 13 .-a, azaz Szent Antal ünnepe 
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Capela Sf. Anton de la 
umuleu-Ciuc üud. Harghita) 

(Rezumat) 

tudiul prezintá istoricul capelei, men
legenda legatá de construirea ei, dit ~i in
congrega(iei Sfiintului Anton. Sunt date 

iu principalele lucrári de restaurare efectu
anii 1776-1914 ~i 1970-1978. Este prezen

•-Oc'-''V'-la ~i inventarul sáu public intre ani i 1779 

The St.Antonius Chapel 
in Csíksomlyó 
(Sumuleu-Ciuc, 
Harghita County) 
(Abstract) 

The paper presents the history of the 
pel, mentióning the legend linked to its build
, as well as the founding of the St. Antonius 

ngregation. The main restoration and repairing 
orks, that took place between 1776-1914 and 

1970-1978, are given in detail. At the same time 
lhe study shows the description of the chapel and 
Ihat of the public inventory between the years 
1779-1802. 
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2. ábra A Szent Antal-kápolna északi oldal a. 

3. ábra A karzat mell védjének kazettái . 



4. ábra A szentély falán l evő , 19. századi oltárkép 

5. ábra A szentély bejáratánál .baloldalt e lhel yezett 
régi feszület 

6. ábra A szentély külső fa lára erősített 

tölgy fakereszt 
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7. ábra A kápolna déli oldala. 
(Fényképek: Nagy Gyöngyvér) 



KÓNYA Ádám 

17. századi boltozat- és 
falfestmények székelyföldi 
kúriákban 

Két évtizede már annak, hogy Benkőné . 
agy Margit Várak kastélyok, udvarházak, ahogy 

a régiek látták című kötetében félszáz 1624-1757 
közötti időszakból ránkmaradt erdélyi inventáriu
mot közreadhatott a bukaresti Kriterion Könyvki
adó jóvoltából. Bevezető tanulmányában felsóhajt 
a szerző: "Fa/képekről, "írott falakról " is olvasha
tunk e kötetben közétett le/tárakban, sajnos az 
egykori díszes falakból ma már semmi sincs. Gyu
lafehérváron, Ebesfalván, Aranyosmedgyesen, 
Szentbenedeken már elenyésztek a híres freskók, 
reméljük, hogy a torjaiak a meszelés alatt még 
megvannak ". 

Az inventáriumok olvastán valóban elke
serítő a fejedelemkori Erdély világi építészete 
tárgykultúrájának - néhány, közgyűjteményekbe 
idejekorán bemenekített emlékének kivételével -
bekövetkezett mondhatni teljes pusztulása. Ez alól · 
sajnos az ingatlanokhoz a létrehozási eljárásból 
fakadóan fizikailag kötődő emlékek sem kivételek. 
Pusztulásuk voltaképpen már létrejöttüknek évszá
zadában megkezdődött, az 1658-61 közötti tatár
török büntető-hadjáratok kapcsán is. Akkoriban 
nem csupán a fejedelmi székváros szenvedett, de 
pl. a Hunyad vidéki eldugott Zeykfalva Barcsay
kastélyának "sokféle festményével világszép 
épülete " is leégett' . 

A háborús vandál pusztítások, valamint a 
nyomukban járó sanyarú gazdasági állapotból 
adódóan az azonnali helyreállítás lehetetlen volta, 
a társadalmi mozgalmak bosszútól fűtött esztelen 
fosztogatásai ; különösen a keleti végeken ható, 
félévszázadonként megismétlődő katasztrofális 

földrengések nyomán beomló boltozatoktól kidőlt 
falak, sőt az ízlésváltozás során felkarolt "nájmó
di' ', egyaránt hozzájárultak mindehhez. 

A múlt század derekán a Székelyföldet 
bejáró Orbán Balázs - bár e szűk témakörben a 
teljességre való törekvést dőreség volna szá
monkémi tőle - már több, nem egyszer az emlékek 
sorsára történő utalást is tartalmazó szövegrészle
tet hagyott ránk, máig páratlan föművében . A szent
demeteri reneszánsz-pártázatos Gyulaffi kastély 
képét bemutatva közli: "északi oldalát hosszú, 
belülfolyósó, kívül kis ablakos épület tölti be, mely 
egy rideg kolostor küllemét viseli, falait fresco-fest
mények boríták, melyeket a magukat ide befész
kelt Bezirk hivatalnokok édes semmit tevésök per
czeiben csupa unalom üzéséből levakargattak "2• 

Gyergyószékről szólva, a szárhegyi Lázár
kastélyról említi: "pártázattal ékes/a/ emelkedik. .. 
úgy a/a/ mint a bástyák monochromi/ag előállí
tott (egy színbe festett) alfresco képekkel voltak 
díszítve "3. E főleg ornamentális, külső falfest
ményeket századunkban a képzőművész-etnográ
fus Vámszer Géza rajzmásolatban átmentette. 
Háromszéken még láthatta a zabolai Basa-kúriát, 
melyet "mostani.tulajdonosa az 1848-ban még 
lakályos és szép fresco festményekkel ékes lakot 
fedetlenül hagyván az ma már düledez, történeti 
becscsel bíró portáléjét egy piszLo/yért eladván az 
helyéről elmozdítattva, ma a Mikes udvarban 
van "•. A történeti becs az önéletíró-építész poli
tikus Bethlen Miklósra vonatkozik, ki ebben a 
kúriában ismerte meg feleségét , Kun Ilonát. 

Az elkövetkezőkben a századunkban meg
talált 17. századi, elsősorban háromszéki boltozat
és falfestményeket mutatjuk be. Csak megemlítjük 
a későbbieket. Oltszemen az 1827-ben erdélyi 
empíre modorban emelt Mikó-kastély több ter
mében megviselt állapotban maradtak meg 
falképek. Más kor, más lélek alkotásai5. Zágonban 
a nagyjából ugyanakkor épült Czirják-kúria oldal
szobáját díszítette, kezében bárdot tartó páncélos 
vitézt ábrázoló falfestmény . Az épület árvaházként, 
utóbb orvosi rendelőként való használatát túlélte, 
de a falusi pékség beköltöztetésével járó átalakítá
sok során végleg megsemmisült6

. Aldobolyban a 
lebontás végső fázisában került napvilágra, eredeti 
vakolaton, apróvirágos-füzéres rokokó falfest-
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mény, az ún. jegyzői lak egyik szobájának falán . 
Megsemmisült. 

1930-ban Vámszer Géza, lényegében az 
utolsó pillanatban találta meg, bontotta ki és má
solta át a csíkrákosi Cserei-kúria külső falán mu
tatkozó falfestményeket, mivel néhány évre rá az 
épületet átalakító tulajdonos megsemmisítette 
azokat. Vámszer elemző tanulmánya utóbb ( 1960) 
szakfolyóiratban, majd kötetben is megjelent7. 

A már Orbán Balázs által is leírt Cserei
kúria első rátekintésre nem különbözik egy helyi , 
faoszlopos hosszanti tornáccal bővített népi 
lakóháztól. Csupán közelebbről derül ki, hogy osz
lopai antropomorf díszítésűek; az épület anyaga 
kő, és fogrovátkás-címerpajzsos ajtó- és ablak
szemöldökkövek tűnnek elő a falakon. Belső 
három helyiségét "cifrázott" (azaz profilozott-ro
zettadíszes) gerendás mennyezet borítja, egyikén 
a latin nyelvű felirat 1672-ben jelöli meg a Cserei 
János építkezésének idejét. A negyedik helyiség, 
csaknem kötelezően, boltozott. Fűtésrendszere a 
ma csak elvétve megmaradt egy kéményes, füsthá
zas. E jellegzetes 17. századi kúria egyben a 
histórikus Cserei Mihály szülőháza is. 

A tornácos hosszanti falon Vámszer 
Gézának hat részletben sikerült a rossz megtartású 
falfelületeken a külső falfestményeket feltárni és 
átrajzolni, mintegy 9 m2 felületről. A szürke három 
árnyalatával és vörösesbarnával készült falfest
mények részben nyíláskeretező ornamensek, rész
ben vadászjeleneteket ábrázoló figurális kom
pozíciók. Az utóbbiakban üres tereket kitöltő 
növényi díszítmények megléte és egyéb részletek 
(a medvesebzés ábrázolása) alapján, Vámszer a 
16-17. századi perzsa-vadászszőnyegek hatását tar
totta valószínűnek . A festmények elkészültének 
idősza-kát, elsősorban az ornamentika alapján, 
16 7 4-1 712 közé helyezte. 

1957-ben a sepsiszentgyörgyi Állami Le
véltár igazgatója, Dr. Árvay József írásos emlékek 
mentése közben figyelt fel Sepsizalánban, a ma már 
lakatlan Séra-kúria boltozott helyiségében, a lemál
ló vakolat alól felsejlő virágmintás díszítésre, és 
nyomban értesített. 

A hat helyiségre oszló kétmenetes udvar
házban, melynek sem nyílásainál, sem középen 
előre ugró, utólag beüvegezett boltíves tornácán 
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semmiféle faragott , vagy vakolt tagozó elem ne 
volt látható, a délnyugatias kitettségű 63 m-es 
nagytermet a csíkrákosi kúriáéhoz hasonló meny
nyezet borította. A feliratos gerendán a Séra István 
által 1768-ban elvégzett javíttatás szövege volt 
olvasható. A vele szomszédos 7x3,5 m alapkiter
jedésű hátsó szobát 3-3 félköríves fiókdongával 
tagolt dongaboltozat borította. Annak középtenge
lye mentén erőteljes repedés mutatkozott, s a 
hiányos tető okozta évtizedes beázás fellazította 
ugyan a boltozatfestményt takaró, szerencsére a 
felület jelentősebb részének bevagdosása nélkül 
utólag felhordott vakolatréteget, azonban ugyanak
kor jórészben tönkretette az eredeti színeket, a 
kontúr-hangsúlyozó barna kivételével. Utólag 
kiderült, hogy a fiókdongák felületét is azonos ele
mekből komponált festés díszítette. Sőt, az oldal
szoba ablaktalan bolthomlokán, valamint az egyik 
fiók-donga alatti falon nyitott kazetták egyaránt 
igazolták a terembelső teljes felületének egységes 
felfogásban , kizárólagosan ornamentális rend
szerben megvalósított díszítését. A falfelületeken 
a színek is épebben megmaradtak". 

A boltozat hossztengelyének mentén hét 
körszakaszt képezve, végtelen inda halad, válta
kozó ritmusban festett nagyméretű levélgalléros 
akantuszvirágokkal (helyi nevén csücsörkés tu
lipán). A körszakasz közepébe visszahajló indavé
gen 5-6 levelű , gazdag bogyódísszel keretezett 
rózsákkal. A haránt hajló leveles indák három
szirmú tulipánsorban végződnek és térkitöltő ka
csok tömörítik a középdíszítményt. Ennek széleit 
csipkésszélű levelekkel összekapcsolt rozettasor 
peremezi, majd hármas kapcsolású tulipános so
rozat tölti ki a dongaboltozat teljes fennmaradó 
felületét. Ugyanezek tűnnek fel , oldottabb elhelye
zésben, a fiók-dongákon . 

Eredetileg a teljes teremfelületen élénk
piros rózsák és tulipánok, kékeszöld levelek, akan
tuszvirág-gallérok pompáztak, míg az indákat, a 
térkitöltő kacsokat és a szegély apró rozettáit a 
körvonalakkal egyetemben, barnával festették . E 
színhatásra gondolva is igazat kell adnunk Here
pei Jánosnak, miszerint: "a fejedelemkori Erdély 
a színekben és mintákban pompázó alkotásokat 
kedvelte".9 



Levélbeli megkeresésemre, Dr. Balogh 
Jolán már 1961-ben"'megnyugtatott feltételezése
met illetően : "a freskók kétségtelenül 17. századi
ak, közel állnak a gelencei ( 1628) mennyezethez11 . 

A zaláni boltozatfestmény azonban a régi 
pókai kazettás menyezettel ( 1666) is mutat rokon
ságot.12 A peremező levél kapcsolásos rozettasor, 
már a 16. századi, nyárádszentlászlói sekrestye
aj tón is feltűnik, de ismert 17. századi úri hímzések 
szegélydíszítményeként is13 . Kompozicionálisan 
azonban még inkább. emlékeztet a szentbenedeki 
Kornis-kastély 1944-ben elpusztult festett fameny
nyezetére, ahol azonban a keskeny gerendakqzök 
hullámosra változtatták a végtelen inda vo
nalvezetését14. 

Sajnos, a falu patakára néző terasz pe
remére épült boltozatos terem az 1977. március 
4.-i földrengés alkalmával bekövetkező lejtő
mozgások áldozatává vált, és elpusztult ez az 
egyedülállóan értékes reneszánsz kincsünk is. 

Egy évtizeddel korábban, 1968 őszén, a 
zabolai Mikes kastély két emeleti boltozatos ter
mében, javítási munkálatok közben, ezúttal jól ta
padó meszelés alól tűntek elő festett részletek a 
gyámkövek felett . Mivel akkoriban a feltárásra 
pénzügyi fedezet nem volt, ráadásul a kastélyban 
kiskorúak üdülője, illetve iskolája lévén, a feltárást 
követően a rongálás lehetőségével is számolnunk 
kellett, így a feltárást leállítottuk. A csupán kis
méretű finomvonalú ornamentika-részlet és egy 
indán függeszkedő emberalak láttán, meggondo
latlan asszociációnak tűnhet a rokonítás a sárospa
taki híres Sub Rosa terem boltozatán láthatókkal, 
az azonban bizonyos, hogy élesen elütnek mind a 
csíkrákosi, mind a zaláni, illetve a következők 
során ismertetendő altorjai falfestményektől. 

A Kemény Zsigmond Özvegy és leányában 
Mikesvárként megjelenő kastély többszöri átépítés
sel kiforgattatott eredeti formájából. Ám különösen 
az 1989 utáni elhanyagoltság következtében 
helyenként lemálló vakolat alól, az épületnyílások 
reneszánsz kőkereteinek profilozott felülete tűnik 
elő . Az elkerülhetetlen majdani felújítást megelőző, 

kötelező falkutatás nyilván újdonságokkal szolgál 
majd, _ 

Éz következett be 1994 augusztus 4.-én, 
amikor báró Apor Csaba agrármérnök felkérésére 

kiszállt Altorjára az Olasz Gabriella és Benczédi 
Sándor műemléki mérnökök, Balázs István kép
zőművész-építész és sorok írója alkotta csoport. 
Második alkalommal már kiegészült Jánó Mihály 
és Jékely Zsombor művészettörténészekkel. vala
mint Medve Sándor marosvásárhelyi falkép-res
taurátorral. 

Az eddigi adatok birtokában 17. századi
nak tartott altorjai Apor-kastélyt 1693-ban Apor 
István újabb értékes építészeti elemekkel gazdagí
totta, majd a 19. század elején előreugró kőtornácát 

bővítették jelentősen a klasszicizmus modorában. 
Az eredetileg 9 helyiségre oszló, egyszintes, két
menetes épületet helyileg kastélyként, a ma
gyarországi szakirodalomban kúriaként emlege
tik15. Északkeleti oldalának két terme boltozott 
hasonlóképpen délnyugati részén is két helyiség. 
Utóbbiak közül a sarokterem boltozatát gazdag 
stukkó borltja, ligaturákba foglalva az átépítök 
nevét (Apor István, Farkas Zsuzsanna). Címerdí
szes-fogrovatkás kőa,jtókereteken a névjegyek mel
lett az 1693-as évszám az átépítés időpontját is 
megadja. A korábbi építéstörténetre vonatkozó 
viszonylag kevés adat Orbán Balázs, illetve Apor 
Péter munkáiban lelhető fel. 

A művészettörténeti szakirodalom Bíró 
József, Entz Géza, Garas Klára, B. Nagy Margit 
révén tudatosan számon tartotta a remélhetőleg 

lappangó falfestmények Jétét 11', az ismert 
építéstörténeti adatok birtokában Apor Istvánnak 
tulajdonítva azok létrejöttét. 

A négy évtizeden át jogtalanul idegene -
által használt, tökéletesen kiürített és állagában is 
a végsőkig leromlott kastély tulajdonosa a lehetó 
legtöbb még rejtve létező művészeti érték fel ::u
tatására irányuló kérésével egyidőben a szakszerú.. 
fokozatos helyreállításban való aktív résztvételéról 
is biztosított. 

A legendák ködébe vesző eredetű Apor
családból származó, iskolákat támogató Apor 
István, a prózában és versben jel entős életmű 
alkotó Apor Péter, az irodalomszervező és eJsó 
fotóamatőr-agrárszakíró Apor Károly, a vértan • 
püspök Apor Vilmos jelenkori rokonának ez 
gesztusa is példmutató. 

A délnyugati stukkós-boltozatos tere 
már az első ki sméretű kazetta megnyitása · 
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eredményre vezetett. Nem csupán a festett falfelület 
bukkant elő, hanem kiderült, hogy a festés határo
zottan folytatódik a stukkódíszes gyámkő alatt. Ez 
a tény már egymagában valószínűsíti, hogy a fal
festmények az 1693. évi átalakítás előtt készültek, 
tehát aligha tulajdoníthatók Apor Istvánnak. A te
rem délnyugati homlokfalán kékeszöld és piros 
színekben pompázó nagyméretű rózsa tűnt elő, a 
nyugati szélén pedig figurális részlet, melyen a 
magyaros szabású csizma vonalai világosan kive
hetőek. Ugyanazon a falon, az ablakmélyedésben 
a mellékelt rajzon bemutatott szegélydísz-részlet 
került napvilágra. A csíkrákosira emlékeztető 
határozottsággal megrajzolt, ám részletdúsabb és 
színesebb a díszítmény. A szemes-pikkelyes rész
letek feltűnően emlékeztetnek egyes 17. századi
nak tartott csernátoni kelengyés ládák részlet-ele
meire17, ötvösmunkák vésett motívumaira1M. 

E teremben három falon nyitott kazetták 
igazolták a falfestmények létét, a stukkós boltozat 
felületén azonban sehol nem bukkant elő festés
nyom sem. Medve Sándor az 1920 óta ketté válasz
tott, de eredetileg egységes teret alkotó, egykori 
nagy terem három falán végzett próba ered
ményeként 3-5 cm vastag vakolat alatt talált rá a 
falfestményt hordozó vakolatrétegre. Tehát az ere
detileg 85 ml alapterületű nagytermet, vagyis 
voltaképpen a leglakályosabb, délnyugati 
kitettségű traktust is díszítették. Kedvező esetben 
akár 60-80 ml összfelületű "festménnyel" is szá
molhatunk a közeli feltárás-restaurálás nyomán. 

Az már építészetileg is képtelenség, hogy 
a falfestmények 1693-ban készültek volna. Az ak
kor készült stukkóról viszont annyit meg kell 
jegyeznünk, hogy jelenleg számtalan mészréteg 
alól teljesen elformátlanodva szemlélhető csupán. 
Letakarítva majd eredeti szépségében jelenik meg. 
Ezek azonban elkészülésük idejétől kezdve nem 
érvényesülhettek volna az erőteljes színekben pom
pázó és határozott vonalvezetésű falfestmények 
mellett. Az éppen 1687 utáni Erdélyben terjedő 
"nájmódi '. feltehetőleg idejekorán eltüntette a 
konkurens "festményeket". 

Korai volna feleletet adni az altorjai fal
festmények megrendelőjének személyére 
vonatkozóan. Csábító volna az író Apor Péter 
Lázár nevű nagybátyjára, vagy hasonlónevű 
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nagyapjára gondolni, hiszen a kor táncait felj 
Kájoni János kódexében is szerepel Apor • 
tánca (A fergeteges erejű dallamra alapozta~ 
dunk közepén Farkas Ferenc a Rákóczi had 
című film kísérőzenéjét). 

Elg<;>ndolkoztató az Apor Péter Meta 
phosisát a Téka sorozatban megjelentető i 
dalomtörténész, Kócziány László bevezetöjé 
felhorgadó kettős kérdés: " Mi indíthatta A 
Pétert erre a nosztalgikus emlékezésre? Valób 
gyermekkor mindent megszépítő távlata ?" 19 

A pompásnak mutatkozó falfestmény 
17. századi meglétének tudata igenlő válaszra i 
gerel. A gyermek szemével nézve paradicso -
szépségű termekben telhettek az 1676-ban szüle
tett Péterke gyermekévei. Innen ki cseppenve kerü 
tízévesen a kolozsvári jezsuiták iskolájába. Ép 
1693-ban hazalátogatott búcsúzni, hiszen várta a 
nagyszombati egyetem. Az utóbbi hazatérő, im
már Apor Péter hiába kereste az egykori otthon 
az éppen István nagybátyjától rövidesen meg
örökölt kastélyban: a szürke árnyalataiban játszó 
túlfinomult formákra tekinthetett csupán. 
Feltételezhető hogy ez egyik indítéka lehetett a 
különben Habsburg-hű, de házasságában, társadal
mi előhaladásában, sőt végletekig tisztelt egy
házának helyi papjaiban is csalódott, idősödő em
bernek, hogy "életének 60-dik esztendejében, 
a/sótorjai udvarházánál", megírja prózában és 
versben "hazája felfordult állapotján szánakodó" 
opuszát. 
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Picturi murale pe boltile ~i 
peretile conacelor din Secuime 
(Rezumat) 

in introducerea lucrarii se schi\eaza 
dispari\ia aproape totala a picturilor murale ale 
castelelor transilvanene renascentiste. Se aminte~te 
existen\a unor picturi murale de la inceputul sec. 
al XIX-lea ale conacelor din Olteni, Zagon, Do
bolii de Jos. Ultimele doua s-au distrus in jurul 
anilor 1970 . 

Sunt tratate mai pe larg picturile murale 
de pe balta $i peretele unei incaperi din Zalan (Co
nacul Séra), cu o ornamenta\ie tlorala deosebit de 
bogata, realizate probabil pe la mijlocul sec . 
al XVIl-lea. Sunt prezentate detaliile de picturi mu
rale din Zabala (Castelul Mikes) descoperite in 
1968, ~i cele descoperite recent ( 1994) pe pere\ile 
tractului de sud-est al conacului Apor de la Turia 
de Jos, executate inaintea anului 1693. 

The Murai Paintings on the 
Vaults and Walls ofthe Manors 
of Székelyföld 
(Abstract) 

The introductory part of the paper under
lines the almost complete disappearance ofmu ral 
paintings in the Renaissance castl es of 
Transylvania. The author mentions the existence 
of some murai paintings at the beginning of the 
l 9th century in the manors of Oltszem, Zágon. 
Aldoboly (Ólteni, Zagon, Dobolii de Jos). That last 
two were destroyed around 1970. He presents in 
great detail the murai paintings on the vault and 
walls ofa building in Zalán (Zalan, the Séra manor) 
which has a very rich floral ornamentation and had 
been probably painted around the middle of the 
l 7th century. He also speaks about the details of 
the murai paintings in Zabola (Zabala, the i -es 
castle), discovered in 1968 and about the ones re
cently discovered (in 1994) on the walls of lhe 
south-western part of the Apor manor in Altorj 
(Turia de Jos), painted before the year 1693. 
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Nicolae MOLDOVAN 

lcoane pe sticla in 
decursul vremii 

in perioada post-decembrista intalnim ade
seori in sali de expozi\ii, in galerii de arta ~i ve
dem pe micul ecran un gen de arta plastica re
prezentiind icoane pe sticla ~i pe lemn, despre care 
mediilor de informare le era interzis chiar ortogra
fierea cuviintului Dumnezeu cu majuscula. S-apu
tut scrie in publica\iile de specialitate despre icoane 
doar sub genericul de "Pictura \araneasca pe sti
cla" destinata a fi doar un e lement de decor alaturi 
de scoarte ~i ~tergare in interioarele \arane~ti . 

Acest dispret fa\a de autentice valori 
apartiniind patrimoniului cultural na\ional, a produs 
0 pierdere irecuperabila prin faptul ca a permis 
colportorilor sa scoata peste grani\a mai multe mii 
de icoane pe sticla ~i pe lemn alaturi de alte valori 
realiziind profituri inimaginabile. ' 

Legea Ocrotirii Patrimoniului Cultural 
Na\ional din 1974 ~i Decretele din 1975 au franat 
cat de ciit scoaterea peste grani\a a bunurilor de 
interes patrimonial, numai ca din nefericire. sub 
intluen\a unor interese nefaste. in februarie 1990 
a fost abrogata legea Nr. 63. 

Daca in urma cu doua decenii se mai atlau 
inca multe exemplare de icoane pe sticla in casele 
credincio~ilor de confesiune ortodoxa, ciit ~i in 
posesia unor colectionari ; aparitia legii 63 i-a de
terminat pe unii sa le disperseze, pe al\ii sa le pas
treze sub anonimat, de teama confiscarii . Legea 
63 pre~edea obligatia de\inatorilor de bunuri pa
tnmo111ale sa le declare la Oficiilejudetene in ter
men de 60 de zile. Institu\iile cultelor au dat curs 
prevederilor legale, dar nu acelea~i lucru s-a 
petrecut cu de\inatorii individuali. din care motiv 
lucratorii Oficiului de pe liinga Muzeul Judetean 

*Dorim sa·i adresam cu aceasta ocazie un calduros "La Multi Ani !" autonilui 
n~uh indr!git de noi IO!i. vcteranul ~i neobositul muzeograf al muzeului jude1ean 
dm Sf.Gheorghe, care a implinit in timpul edi13.rii anuamlui 75 de ani . 

au intreprins actiuni de sondaj , constatiindu-se 
existen\a unui mare numar de icoane pe sticla cu 
deosebire in zona int. Buzaului , precum ~ i in 
localita\ile Yoine~ti Covasna, Zabala, Zagon. Do
biirlau, Araci , Ariujd, Haghig, Viilcele. Sondaju l 
a scos in eviden\a faptul ca multe icoane pe sticla 
au fost instrainate. fie ca au fost daru ite 
descenden\ilor alla\i la or~e; au fost viindute unor 
cumparatori ambulan\i , sau chiar daruite pe moti'' 
ca "este pacal sa faéein comer\ cu lucruri sf'ante„. 
ori au fost schimbate pentru icoane policrome im
primate pe hiirtie aduse din lugoslavia. 

. Odata cu transferul ci vi 1 iza\iei urbane spre 
med1ul rural , oglindit in arhitectura conceputa in 
Centrele de Proiectare. intcrioarcle \aranqti au 
primit mobilier ~i covoare de provenien\a indu -
triala ~i astfel modestele icoane cu ramele lor din 
lemn afumat au fost inlocuite füra un oarecare re
gret. in asemenea condi\ii nu poate fi surprinzátor 
faptul ca ziarul Evenimentul Zilei din martie 1993 
publica sub titlul "O pia\a infloritoare" Bursa 
lcoanclor, in ordinc fiind prezentate icoanele 
rusqti . siirbe~ti , dupa care urmeaza: lcoane pe sti
cla, Covasn.a, inceputul sec. XIX. , 25.000 lei . 

Deoarece in jude\ul nostru, de~i au exisrat 
glajarii , nu s-a semnalat inca ex isten\a vreunui 
centru de iconari , rezulta ca centrele de iconari d in 
Scheii Bra~ovului ~i cele din Tara Oltului au satis
fücut cerin\ele pie(ii din jur. Spre deosebire de 
mqterii din alte centre, care-~i desfüceau marfa 
persona!. iconarii din zona noastra le incrediniau 
unor negustori. renumi\i fiind colportori i d in 
Vladeni ~i Tiin\ari. 

Din 1~efericire, acel valoros patrimoniu 
s-a spulberat. ln prezent Muz. Na\. Secuiesc detioe 
o mode.sta coleqie, doar de 45 buc. de icoan pe 
st1cla ~1 3 buc. pe lemn. Muzeul Spiritualitatii 
Romiine~ti de la Catedrala Ortodoxa prezinta p 
blicului vizitator 37 buc. icoane pe sticla 1 -
icoane pe lemn luate in custodie de la Paroliiil 
ortodoxe ~i de la Muzeul Na\. Sec. Acestea repre
zmta un numar nesemnificativ fata de cele pesae 
500 exemplare atlate in Muzeul Etnografic B~ _ 

Muzeul National Secuiesc din Sf. Gh 
ghe. in colaborare cu Muzeul din Veszprém 
garia) a organizat un simpozion etnografic pe t 
spirituale, expuniind o bogata coleqie de piese 



cult ortodoxe ~i catolice din ambele tari , in anul 
1991 Muzeul Spiritualitatii Romiine~ti a organi
zat in cursul acestel veri o expozitie de icoane pe 
sticla, pe lemn, ~i sculpturi in lemn reprezentiind 
troi\e ~i scene de factura religioasa, autorii fiind 
me~teri populari ~i profesioni~ti de la firma AR
TOP. 

Daca injude\ul nostru nu au existat centre 
de iconari in trecut, iata ca in zilele noastre un 
calugar din intorsura Buzaului, Timotei Tohanea
nu, ce lucreaza la Manastirea Sambata de Sus, a 
dus faima iconarilor peste tari ~i mari , fiind unul 
dintre continuatorii traditiei renumi\ilor iconari din 
zona. in anii din urma, cresciind interesul publicu
lui fa\a de acest gen de arta plastica ce se poate 
gasi in magazinele de artizanat, in cele de antica
riat ~i magazinele Fondului plastic, fie de factura 
veche sau recenta, creatii ale arti~tilor plastici 
profesioni~ti sau neprofesioni~ti , nu pare a fi lipsit 
de interes prezentarea sumara a istoriei icoanelor 
pe sticla in decursul timpului . 

lcoana, obiect de cult specific liturghiei 
ortodoxe, s-a nascut in Orientul Apropiat, unele 
dintre cele mai vechi icoane provenind din Egipt. 
Caracterul icoanei bizantine insa nu s-a formai in 
Egipt, ci in lumea Elina, in sec. al Vl-lea. Cuviin
tul insu~i deriviind din grecescul EIKON, care in
seamna chip, portret, dar un portret care prezinta 
nu füptura fizica, ci latura spirituala, oglinda unei 
lumi invizibile ochiului fizic , recogniscibile nu
mai de catre spirit. 

lcoanele pictate pe sticla au devenit un 
me~te~ug taranesc spre finele sec. al XV-lea in Ita
lia, de unde treptat au patruns in Fran\a, Olanda, 
Austria, Boemia. De acolo, profitand de inlesniri 
vamale, au fost aduse in Transilvania multe icoane 
de catre negustorii ambulan\i . 

Pe masura infiintarii Glajariilor in Tran
silvania, me~terii veniti din Apus au adus cu ei ~i 

me~te~ugul ce a prins sa se dezvolte in jurul aces
tor fabricute (manufacturi). lcoanele pictate pesti
cla fiind mult mai accesibile puterii economice 
rurak, deciit icoanele pictate pe lemn, au patruns 
in casele \arani lor. 

Dezvoltarea pe scara larga a picturii pesti
cla din Transilvania se leaga de Miracolul de la 
Nicula, un sat din apropierea ora~ului Gherla. La 
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15 februarie 1699, in prezenta unui grup de o -
~i solda\i germani de confesiune romano-cat.o 
apar\iniind regimentului de cavalerie ''Hoh 
zollern" icoana Fecioarei Maria cu Pruncul a - -
ceput sa lacrimeze, " lacrimile curgeau ea ni ~te u
voare" avea sa confirme preotul Mihai, sosit 
alertarea sa de catre militari. 27 de martori , prin _ 
care piircalabul Gherlei , primarul Niculei , tineri 
varstnici au atestat sub stare de juramant miracol 
care a durat piina la 12 martie. 

" Minunea" a carei veste s-a raspiindit, 
atras mii ~i mii de pelerini de la mari distan\e, ven· · 
sa se inchine icoanei miraculoase, ~i doritori si 
aiba chipul Fecioarei, au cumparat icoanele adusc 
de straini. Vazand un mijloc de castig, niculenii 
au inceput sa preia me~te~ugul aducator de veni
turi , ~i astfül tot satu! s-a specializat in pictura pe 
sticla. in masura in care pelerinajul s-a redus, ni
culenii au inceput sa se deplaseze cu icoanele lor 
prin Transilvania la d._epartari din ce in ce mai mari. 
Acest fapt a fücut ca multe familii sa roiasca ~i sa 
se stabileasta in alte zone continuand sa picteze 
icoane. Astfel unele familii au ajuns in zona Sibiu
lui , Fagara~ului ~i a Scheii Bra~ovului , precum a 
fost iconarul Ghimba devenit cunoscut ca 
Ghimba~anu. 

Evolu\ia icoanelor pe sticla a cunoscut o 
adevarata odisee ini\ial fiind de factura catolica, 
cu pu\inele lor priceperi me~teri tarani le-au dat 
caracter ortodox , multi dintre mqteri fiind 
analfabe\i , au considerat inscrisurile grece~ti sau 
slavone drept ornamente din care motiv copiate 
invers se pot descifra doar cu ajutorul oglinzii. Din 
pacate pu\ini iconari semnau sau datau crea\iile 
sau reproducerile de pe alte izvoare. Unele datari 
se pot descifra datorita faptului ca alaturandu-se 
unele semne literelor slavone, ele devin cifre. 

lcoanele transportate la mari departari , 
agreate de catre popula\ia rurala; persecutate de 
catre autorita\ile clericale; dezavuate de catre so
cietatea culta, dispre\uite de catre ideologia comu
nista; distruse de catre unele secte religioase, trans
ferate in mediul urban, devenite apreciate in \arile 
din Vest, transportate peste granita legal sau fraudu
los, au imboga\it pe multi negustori ocazionali sau 
de profesie. 



Primitivismul acestor icoane ~i mai ales 
libertatea de a trata diferitele teme religioase in 
contradictie cu canoanele bisericii , au stíirnit 
protestul unor inalte fete biserice~ti . Astfel Episc. 
Calinic de la Ríimnicul Víilcea anul 1863 confis
ca marfa adusa de catre patru iconari transilvane
ni, ceríind Min. Cultelor sa interzica patrunderea 
in (ara zicíind: " Acestea pricinuiesc sminteala 
poporului impu(iníind evlavia catre cele 
biserice~ti" . Episcopul Radu la 1890 vorbe~te de
spre " vestitii míizgalitori de icoane de la Nicula" 
~i cere ~i el interzicerea colportarii icoanelor. 

Poetul Andrei Murqanu le nume~te 
" ic;oane monstruoase sperietoare de pruncii cei 
mici". Chiar Mihai Eminescu, remarciind faptul 
cátn Muntenia ~i Moldova se vindeau multe icoane 
venite din Transilvania, marturise~te parerea lui 
ca: "ele erau foarte primitive". George Barit in 
Foaia pentru minte ~i inima" (Bra~ov, 184 7) 
recunoa~te cu staruinta calitatile artistice ale 
icoanelor pe slicla subliniind conditiile grele pen
tru cei care le lucrau ~i le colportau." Exprimiind 
"Ce e drepl bisericile moldo-vlahe suni pline de 
icoane de la Nicula din Ardeal pe care bietii zu
gravi saleni, din care multi nu ~tiu nici cili le fac 
cu u~urinta atiit de minunata, pe cíit suni acelea~i 
mai prejos de orice critica, apoi le poarta din sat in 
sat, ba un ii niculeni se colonizeaza ~i aici la Bra~ov 
- unde-~i viind sfiinta marta, cu ce pret? nu-i in
trebam" . Celor relatate li-s-a adaugat apoijumatate 
veac de propaganda ateista. Ultimii iconari au 
trecut in nefiinta pe lajumalatea secolului noslru. 
Dar dupa ce au inceput sa fie apreciate in Vestul 
Europei s-au gasil plaslicieni care au incercat sa 
realizeze falsuri, cunosciind ca icoanele vechi suni 
pictate pe sticla manufacturiera, au colectionat 
geamuri de la manastiri , sau edificii vechi , reali
zíind picturi asupra carora prin mijloace diferite 
incercau sa imile patina vremii prin expunerea la 
fum, sau chiar pastrate o perioada de ti mp ingropate 
in pamiint. 

Folosind asemenea trucuri , au reu~it sa 
plaseze falsuri unor mai pu(ini ini(ia(i , dar cu 
siguranta nu unor colectionari. 

Centre vestite de iconari au fost numeroa
se ~i in afara de Nicula, precum Maierii Alba Iulia; 
Marginimea Sibiului; Fagara~, Valea Sebe~ului ; 

Scheii Br~ovului ; Maramure~; Voronet in Moldo
va, enumeríind doar cete mai prolifice. 

Fiecare centru de iconari producea ce se 
putea distinge de alte centre prin slil , colorit, or
namente, tehnica ~i ancadrament. 

Reperloriul lematic cuprinde un mare 
numar de personaje ~i scene biblice, dar cele mai 
raspiindite in zona noastra - enumerate in ordinea 
frecven(ei - reprezinla pe Maica Domnului ~i lsus 
Hristos ~i diferite infüti~ari . Maica Domnului cu 
Isus in bra(e, in limp ce cu míina dreapUí arala 
"calea", cunoscuta sub numele de Hodighitria; 
Maica Domnului indurerata; investmíintata in 
aceea haina neagra ce are ~i un fel de gluga numita 
maphorion, imagine care in diferile variante s-a 
raspiindit in toata Transilvania, Maica Domnului 
impara\ita, scena reprezinta pe Fecioara cu prun
cul lsus pe ciind doi ingeri a~eaza pe capul Fecioa
rei coroana imparateasca; Adormirea Maicii Dom
nului ; Bunavestire; Na~terea Domnului ; Intrarea 
in biserica. 

De mare cautare se bucurau icoanele 
Mariei cete cu na~terea lui lsus, icoana ce fücea 
parte din zeslrea fetelor ca simbol al fecunditatii . 

lcoanele reprezentiind pe lsus Hristos sunt 
de asemenea numeroase. lsus Pantocrator repre
zinta chipul lui Isus, miina dreapta binecuviintiind 
globul pamíintesc; lsus invatator, cu coroana im
parateasca pe cap a~ezat pe un tron aurit tine cu 
miina stiinga biblia, iar cu miina dreapta binecu
viinteaza. in Cina cea de taina Apostolul luda este 
pictat Fara aureola; Botezul lui lsus de catre loan 
Botezatorul in apa Iordanului ; Intrarea lui lsus in 
lerusalim; Rastignirea; lsus in vita de vie ce cre~te 
din coasta impunsa ciind era pe cruce, strajind 
strugurii intr-un potir; invierea lui lsus; inal\area 
la cer; lcoana Praznicar, reprezentíind 12 scene din 
viata lui lsus. 

Taranul pi ugar i~i aseza munca ~i roadele 
ei sub protec(ia sfin(ilor considera(i patroni ai ano
timpurilor: Gheorghe, Maria, Dumitru ~i Nicolae, 
reprezentiind primavara, vara, toamna ~i iarna. 
Destul de cautate erau icoanele reprezentíind sfintii 
patronimici lega\i de numele capului gospodariei 
sau a membrilor familiei. loan, Gheorghe, Nico
lae, Vasile, Petru ~i Pavel, Constantin ~i Elena, 
Paraschiva, Ilie, Mihail ~i Gavril. 



Alaturi de cele descrise mai apar cu o 
frecven\a mai redusa Masa Raiului, Adam ~i Eva. 
Táicrca Capului Stantului loan Botezatorul. 

Acelea~i teme se regasesc in lucrarile 
diferitilor rne~teri , dar in alte viziuni. 

Locul icoanei in interiorul casei \aráne~ti , 

prezentá din dorin\a de a comunica cu divinitatea, 
era bine definit ~i era loc sacru - dupa cum spatii 
sacre erau considerate spa\iul vetrei ce aminte~te 
de o rnitologie a focu lui , din care motiv langá vatrá 
se a~eza o icoana speciala - "icoana de vatra", 
scu lptata in lemn. 

Locul icoanelor. in\elegand intregul com
plex icoana-cruce-candelá, era ales cu grijá, re
spectand anumite prescrip\ii. lcoanele erau ~ezate 
in partea de sus a peretelui. pentru a-ti ridica pri
v irea spr..: irnaginea atotputerniciei ~i a 
superiorita\ii divine. Ea calauzqte privirea spre 
ce le inal te. lcoanele se a~eaza pe peretele de rásarit. 
incadrate cu grija de frumoase ~tergare cu alesá
turi . nemaifiind permis a~ezarea altor obiecte laice. 

in rnulte case icoanele erau in semiobscu
ritate pentru sporirea atmosferei de mister ce o 
irnplica locul de rugaciune. 

Pe perete se afla candela cu ulei de más
line. pe o masu\a sau pe o policioará se a~eza vasul 
cu apa s fintita la Boboteazá. ramura de salcie 
sfintitá la Bunavestire. mánunchiul de grau sfin\it 
in ziua de lspas. precum ~i ou l ro~u purtat la Sfün
ta slujba a invierii. 

Aceste practici dovedesc dorin\a \áranu lui 
de a avea in casa lui un mic col\ din biserica satu
lui . un loc cu adevarat sacru. 

Din nefericire genera\ii le mai tinere cu
nosc prea pu\in ori chiar deloc valoroasele tradi\ii 
care au tacut pe Om sá fie mai bun prin credin\a sa 
in Divinitate ~i foqa sa benefica. 
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Üvegre festett erdélyi ikonok 
az idő múlásában 
(Kivonat) 

Az üvegre festett ikonok (ortodox 
szentképek) egyetlen falusi háztartásból sem 
hiányoztak. A mécsessel és a vízkereszti szen
teltvizzel együtt igazi házi oltára! alakítottak ki. 

Az ikont kötelező módon a „nagyobbik 
ház„ (lakóhelyiség) keleti falára függesztették. a 
szedettes törlőkendőkkel övezett ikonok megte
remtették a misztérium hangulatát. 

Az üvegre festett ikonokat a földműves 
családok inkább megengedhették meguknak anya
gi lag, mint a fára festetteket. Általában a városok 
vásárain szerezték be, de az alkotók és a házaló 
kereskedők fa luról fa lura is hordozták. Különösen 
nagyra értékelték a Szűzanya életével kapcsolatos 
bibliai jeleneteket ábrázo ló szentképeket. így 
például a ka~jában a gyermek Jézust tartó Szűza
nya nem hiányozhatott a menyasszony ho
zományából. Gyakoriak voltak a Megváltó életét 
ábrázo ló jelenetek, a szü l etéstől a Men
nybemenetelig. Keresettek voltak a családtagok 
névadó szentjei és az évszakok védőszentjei , de a 
betegségek és más csapások elleni védőszentek is. 

Az üvegre festett szentképek Ausztria. 
Csehország, a Felvidék irányából terjedtek el Er
délyben , kereskedők útján , de az Erdé lyben 
l étesülő üvegcsűrökben is készítették őket az ot
tani műhelyekbe hozott mesterek. 

Az üvegre festett ikonok szé leskörű elter
jedése a "Füzesmikolai csodához" fűződik. A Sza
mosújvárhoz közeli fa luban 1699 februárjában a 
fára festett, karjában Jézust tartó Istenanyát ábrá
zoló szentkép könnyezni kezdett a hívek előtt. 

A csoda rengeteg zarándokot vonzott oda, 
nagy távolságokról is. A zarándokok kegytárgyakat 



kerestek emlékbe, az Istenanya arcképével. A fü
zesm ikolaiak megtanulták a mesterséget , a 
szentképfestésbe az egész falu bekapcsolódott. 
A kereslet csökkenéséve l kezdék felkeresni az 
általuk gyártott ikonokkal a szomszéd falvakat, de 
még a hegyeken túlra, Moldovába és Havasalfö ldre 
is eljutottak, szembeszá llva az őket egyház i 
e l őkelők részéről érő üldöztetésse l, és az á ll ami 
hatóságok általi akadályoztatással. 

Sok füzesmikolai mester rajzott ki az új 
üvegcsűrök irányába, hogy azok közelében ik on
testő központokat alapítsanak. A legtermékenyebb 
központok közé tartozott pl. a brassói Bolgárszeg, 
ahol Ghimba, később Ghimba~anuként ismert fes 
tő által a lapított központ, a fogarasföldivel együtt 
a dé lkelet-erdélyi igényekekt elégítette ki . 

Századunk közepén a mesterség hanyat
lásnak indult, az ismert politikai okokból. de an
nak következtében is, hogy a falusi környezetben 
is teret hódító ipari eredetű bútor és szőnyeg mel
lett benyomul a falu világába a színes kőnyomat 
is. amely aztán fokozatosan fe lváltja a régi , kor
mos keretű ikonokat. Mialatt mifelénk alábecsü
lik. a nyugati országokban éppen ekkor éb red 
irányukban n'agyfokú érdekl ődés. amely aztán je

lentős értékektő l fosztja meg a nemzeti kultúrkinc
set. 

Icons on Glass 
(Abstract) 

The icons painted on g lass support were 
present everywhere in rural houses. Together with 
the candles, and consecrated water the icons were 
part of a true altar of the li ving space. 

Placed compulsorily on the eastern wall 
ofthe „ larg house", the icons surrounded by sewn 
towels, c reate a mysterious atmosphere. 

The icons on glass were more accessible 
do the peasants (from an economic point ofview), 
than those painted on wood. They were bought at 
the markel in town, and were taken from vi llage to 
village by its painters or salesmen. The icons rep
resenting scenes from the Bible, from the lile of 
the Virgin Mary with the Chi ld. were most appre
ciated and couldn't miss from the dowry of the 
bride. There were also scenes from the lifo of our 

Lord from birth ta the resurrection . Mo t loo 
far were the patron sa ints ofthe families as\\ 11 
the patron-saints of seasons or protectors of ill
ness and other calamities. 

The icons on glass come in to Tran ·~ l\an 
from A ust ria , Bohemia and th e ll ig hla n 
(Slovakia), brought by salesmen. but they \\t:f\'. abo 

pa inted in th e g lass-wo rk s hops ruu nd ed m 
Transy lvania by the tradesmen who had om to 

work in the g lass-workshops. 
The spread ing on large scale of the i 

on g lass is connected to the „Mi racle at 1 icula-. 
vi llage close to the town G herl a. where in Febru
ary 1699 the icon representing thc Moth.:r ofG 
holding the Child started crying with tears. 
fac t was confirmed by lo ts o f people. 

Th is wonder attrac ted a large number f 
pilgrims even from remote places. who. \l antin= 
to take a souvenir home. were looking for i 
wi th the Mother of God . The inhabitant of th:= 
vill age ofN icul a had taken over thi s cra ft. and 1 
the peop le were attracted to it. 

When they couldn ' t sell the icons in th 
own vi llage any more, they started off in the ' 11-
lages of the neighbourhood, even across the moun
tains into Moldavia and Yallachia. facin g hard:hí : 
and d iffi cull ies created by people of the Chu h 
and State. 

A lot of cratismen turned from icula 
founded centres nexl to the new g lasS\\ are fi 
ri es. Among the most prolific centres is the on 
the Scheii o fBra~ov , founded by the house-pain a 
Gh imba. later Ghimba~anu . 

By the middl e of our century th is rafi 
started to decline because ofpolitical reasoll.!> 
because ofthe fact Lhat with the appearan o f 
dustria l furniture and carpets, the old ~moked fi 
icons were also replaced by polycrumat ic li 
graphs. Although unappreciated in our coun~. 
were a great success in the west. and thi 100 

the impoverishment of our patrimon) of 1m 
tant cu ltural values. 



Figura 1 Maica Domnului Jalnica 
Fagara~. sec. XIX col. Muz. Nat . Secuiesc, 

d imens . 38 x 34 cm, nr. inv 7724 

Figura 3. lsus cu vita de vie . 
Scheii Bra~ovu lui sec XIX, col Muz. 

Na\ Secuiesc, dimcns 38 x 33 cm, 
nr ir v 6 152 

. \ „ 

Figura 2. lcoana Miraculoasa de la Nicula 
Piclal de preotu l Luca d in lc lod la 168 1, dimens. 80 x 50 cm 

Figura 4. 13otc:zul lui lsus 

Scheii Bra~ovului sec. XIX. dimens 47 x 4 1 cm. 
proprietar Ni tu Gh . Floroaia Mare 



Figura 5. Sf.Proroc llie 
Scheii Bra~ovului sec. XIX, col . Muz. Nai. Secuiesc, nr. inv. 6 153 . 

Figura 7. Sf.Haralambie 

Scheii Bra~ovului sec. XIX. d imens. 46 x 40 cm , 
propr . Ni1u Gheorghe, Floroaia Mare. 

Figura 6. Sf.Mucenic Gheorghe 
Scheii Bra~ovulu i sec. XIX. col. Muz. Na) . Secuiesc, nr inv 7388 

l· 1gura ~ . ~f.L o 1blanti11 ~ 1 l kna 

Scheii Bra~ovu lu i sec XIX. di mens. 41x36 cm, 
p_~o pr Nitu Gbeorghe. Floroaia Marc 

. ' 



Figura 9. Sf.N icolae 
Nicula, sec. XV III . col Muz Na! . Secuiesc. 

dimens. 43 x 33 crn , nr inv 7719 

Figura 11 . Adam ~i Eva 
Scheii Bra~ovului sec XIX. col Muz. Na! . Secuiesc , 

dimens . 35 x 30crn, nr in v. 7359 

Figura 10. Masa Rai ul ui 
Scheii Bra~ovului a douajum a sec. XIX. 

propr. Ni !u Nicolae, Floroaia Marc, dirnens 35 x 30 cm 

Figura 12. Taierea capului Sf. loan Botezatorul 

Tara Ol tului , dimens. 50 x 45 cm . propr Nicolae Moldovan 



HASZMANN Pál 

Száz éves az alsócsernátoni 
műkedvelő színjátszás 

Most, száz év után, ha nem is a teljesség 
igényével, de tanul ságból , eleink iránti kegyelet
ből emlékezünk, amikor pár korabeli dokumentum 
alapján számba vesszük a száz évvel ezelőtt élt 
csernátoniak művelődési megnyilvánulásait. Ez a 
centenáriumi megemlékezés egyben szerény 
főhajtás az előttünk járók előtt. Megpróbáljuk fele
leveníteni községünk egykori , a művelődési 

igényre visszavezethető gondjait, vissza- és bele
gondolunk egyet akaró közösségi mozgalmukba. 

Az egykori összeforrt közösségek és azok 
szellemisége teremtette vidéki közművelődés igen 
fontos időszaka a kiegyezés utáni fellélegzés és az 
azt követő békés esztendők , a nagy-nagy 
készülődés a Milleniumi ünnepségre - mind-mind 
olyan mozgató erők, amelyek elősegítették , éltet
ték, meghatározták a századvég gondolkodását, 
magatartását, nemzeti érzését, hazaszeretetét, 
múltjának ismerését, az anyanyelv ápolását, a 
szülőföld iránti szeretetet. 

Az önszerveződő közösség, a maga írott 
és íratlan törvényeivel megteremti, hagyományossá 
teszi , elfogadja, irányítja egy-egy közösség 
művelődési életét. Mindezt együtt az egyházakkal , 
iskolákkal, a vallásosság, a becsületesség, a jól
neveltség, ajó modor, a szeretet és az egymás iránti 
megbecsülés igényével. Fejlődik, pallérozódik 
csiszolódik a közösség. A föld, a gazdaság, az a~ 
nyagijavak megszervezése, megőrzése és tovább
adása biztos talajt és kilátást, jövőt biztosít· a ta
nulás és a könyv igénye megbecsülést ho~. Így 
gyarapodik a közösség, anyagiakban, szellemiek
ben egyaránt. Az együtténeklés, szereplés a ha
gyományok őrzése révén számottevő, mindebből 
összetartó és formáló erö fakad . Együtt énekel, 

játszik a tanító, a pap, a földész, az iparos, a ta
nuló ifjúság, a szegény s a gazdagabb, s így ki-ki a 
maga társadalmi rétegének, felfogásának, érzel
meinek kifejezője lehet. Ízlésesen s illőn fogalma
zott meghívók adják tudtára a helybelieknek és a 
vidéknek, hogy milyen művelődési eseményre 
kerül sor, milyen céllal, minek a javára. 

Bárki felteheti a kérdést, hogy milyen előz
ményekre épül egy székely község művelődési 
igénye, a tanulás, a tudás igénye? Menjünk vissza 
csupán a múlt század elejére, a Reformkorig. Ki
hatása az or~zág minden részére minden szempont
ból szembetűnő, pozitív változásokat hozott tár
sadalmi , gazdasági , politikai téren egyaránt, s nem 
kevésbé a vidéki ember életébe is. Pozitív meg
nyilvánulása tapasztalható a közösségi önszer
veződésben, a sorra születő egyletek, könyvtárak, 
kaszinók megjelenésében, mindez nemcsak az ur
bánus központokban, hanem vidéken is. Szapo
rodnak a köz- és családi könyvtárak, mutatkoznak 
a vidéki színjátszás csírái , zenekarok, tűzoltó 
egyletek, gazdálkodók egyesületei jönnek létre, 
egy-egy közösség igénye szerint és akaratából. A 
szabadságharc lelkesítő hónapjai , majd az ezt 
követő megtorlás esztendei se tudják visszavetni a 
fejlődést, a haladást. A nemzeti érzés, a haza
szeretet lelkesítő, megtartó ereje ad reményt, erősíti 
a hitet. 

Az 1841-ben létrehozott alsócsernátoni 
olvasó egylet, olvasó-kör, a vidék ilyen irányú kez
deményezései között úttörőnek számít. A múlt szá
zad másodi~ felében szerveződött gazdakörök, a 
működő iskolaszékek, dal- és ifjúsági egyesületek, 
a Végh Antal társaság, mind-mind olyan szellemi 
töke, amelyre a továbbiakban építeni, hivatkozni 
lehetett. 

Az 1970-es évek elején került a csernáto
ni múzeum gyűjteményébe egy köteg század
közepi , századvégi okmány, illetve levéltári anyag, 
m_ely nagyobbrészt az alsócsernátoni ev. ref. egy
haz iratanyagából szóródott szét. Ha töredékesen 
is, de néhány nagyon értékes, a helytörténeti ku
tatás szempontjából fontos levél mentödött így 
meg. Ebből a levéltári anyagból válogattam egy 
pár darabot: 
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1. Egy 1891 . február hó elsején rendezett 
" Dalestély" bevételeiről és kiadásairól felvett 
jegyzőkönyv az alábbi adatokat szolgáltatja: 

A jegyzőkönyv fejlécén a sorszám, a név, 
a bevételi díj , forint, krajcár és felülfizetés rub
rikákra osztva. A jegyzőkönyv szerint kereken száz 
személy vett részt a rendezvényen. A bevétel teljes 
összege 72 forint 20 krajcár. A rendezvény kiadá
sai összesen 26 forintot és 51 krajcárt tesznek ki. 
A megmaradt összeg 45 forint 69 krajcár. Az el
számolást a ·'bizottság" tagjai és tisztségviselői 
végezték el , ki-ki aláírásával bizonyítva jelenlétét 
és a pontos pénzvitelt. A bizottságnak van egy el
nöke, Bodor Géza református pap személyében, 
egy jegyzője, Sylveszter Albert személyében, egy 
pénztárosa, Fekete András személyében, két el
lenőre, Dulló Károly és Czell József személyében. 
A bizottság tagjai: György Albert tanító, Végh Ig
nácz, Csiki Károly, László András, Cseh Vince, 
Csiki Albert, Jány János, Duló József, László Péter, 
Fekete János, Gáll Aladár, Sylveszter Mózes, Cseh 
Károly . Feltételezhető, hogy erre a művelődési 
eseményre nyomtatott meghívó is készült. 

Nem tartalmazza a jegyzőkönyv azt, hogy 
a megmaradt tiszta jövedelmet mire fordították, de 
amint egy másik jegyzőkönyv esetében látni fogjuk, 
általában közösségi célokra használták fel. Az ün
nepségen megjelentek többségükben 20-80 krajcár 
belépődíjat fizettek. A résztvevők családnevének 
elemzése során a helybeliek mellett, Albisból, 
Mátis- és Márkosfalváról, Hatolykáról , Kézdi
vásárhelyről is voltak vendégek, de a résztvevők 
80 %-a alsócsernátoni. A résztvevők társadalmi 
hovátartozását elemezve találunk közöttük 
értelmiségieket, illetve tanult és iskolázott em
bereket, földműveseket, iparosokat, földbirtoko
so kat , vagy éppenséggel szegény sorsú és 
kategóriájú személyeket is. 

2. Az 1891. február 22.-i jótékony célú 
"Hangverseny" bevételeiről és kiadásairól felvett 
jegyzőkönyv 106 személy résztvételét igazolja. Az 
összes bevétel 43 forint osztrák értékben. A 
jegyzőkönyv tartalmazza a kiadások felsorolását, 

• miszerint zenedíjba 7 forintot, házbérbe 5 forin
tot, szekérbérbe, a zenészek ki- és beszállításáért 
(ami alatt azt értjük, hogy Kézdivásárhelyről hoz
ták a zenészeket) 1 forintot, házsúrlásra, illetve a 
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rendezvényre kibérelt ház kitakarítására 80 krajcán 
fizettek. A kiadásokat leszámítva maradt 29 ft 20 
Krajcár. 

Az előző jegyzőkönyvhöz viszonyítva a 
bizottság személyi összetétele nem változott. 
csupán György Albert, mint karnagy írja alá, és 
Cseh Gyula, mint ellenőr jelenik meg. 

3. A harmadik művelődési rendezvény 
meghívója szerint "az alsócsernátoni ev. ref. dal
és ifjúsági egyesület, f. 1895 márcz. 15-én, délelőtt 
10 és fél orakór, a ref, papi lak udvarán és este 7 és 
fél orakór az országút mentén levő iskola termében, 
az ev. ref. egyház javára, fele részben szinházi dísz
letek beszerzésére Hazafias Ünnepélyt rendez" . A 
nagy ünnepélyt aznap este zárt körű színi előadás
sal és tánccal egybekötött ünnepséggel zárták. 

Ez a meghívó pontosítja számunkra, hogy 
a lll. műkedvelői előadásra került sor, (1895 . 
januárjától , amikor is az első műkedvelő előadást 
tartották). 

Éppen 100 évvel ezelőtt gördült fel tehát a 
függöny Alsócsernáton egy rögtönzött színpadján, 
és ki tudná számbavenni 100 év alatt még hány
szor. Álljon e meghívó és műsorfüzet, a Hazafias 
Ünnepély, illetve a március 15.-ét köszöntő 100 
évvel ezelőtti rendezvénysorozat nekünk, ma 
élőknek jó például, hogy tisztelettel emlékezzünk 
az előttünk járókra. 

Összegezésként: az előbukkant anyag azt 
bizonyítja, hogy a múlt század második felében, a 
század elején vidékünk településein, falvainkban 
pezsgő művelődési élet bontakozott ki . Az ezt 
követő időszakra vonatkozó adalékokat egy másik 
dolgozatomban szeretném közreadni. 

100 de ani de la inceputurile 
activitatii teatrale de amatori 
in Cernat üud. Covasna) 
(Rezumat) 

Lucrarea reprezinta o rememorare a 
activitatii teatrale de amatori din comuna Cernat. 
Pe langa descrierea istoricului acestei mi~cari cul
turale, sunt .prezentate ~i principalele documente 
care atesta existenta vietii culturale din comuna. 



100 Years from the Foundation 
of on Amateur Theatre 
in Alsócsernáton 
(Cernat, Covasna County) 
(Abstract) 

This paper is a rememoration ofthe ama
teur theatrical activity in the village of Cernat. 
Beside the presentation of the historical back
ground ofthis cultural movement, the author also 
shows the main documents that demonstrate the 
existence of the cultural life in the village. 
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Ádám KÓNYA 

Stema Romaniei ~i heraldistul 
József Keöpeczi Sebestyén 

ln anul 1996 se implinesc 75 de ani de la 
promulgarea legii din 23 iunie 1921 , aprobate de 
regele Ferdinand. privind stema Romiiniei , folosite 
in perioada 1921-194 7 1• Catre sfiir~itul aceluia~i 
an „Ilustra\ia", ·' revista ilustrata ~i enciclopedica", 
publica un articol intitulat " Noua stema a 
Romiiniei", inso\it de desenul detaliat al stemei in 
alb-negru. conform reprezentarii conventional~ a 
smalturilor heraldice. La marginea orna~entelor 
exterioare ale stemei figureaza autograma autoru
lui desenului: J. Sebestyén de Keöpecz, adica 
József Keöpeczi Sebestyén. 2 Tot la Bucure~ti , Jn 
cursul lunii martie anul urmator, in revista 
„Flacara·'. alaturi de poezia intitulata ·'Pe Calfa
Dere, toamna .. . " a lui Perpessicius3

• apare pe coloa
na a doua un articol intitulat ··Portretul unui boer 
ardelean din timpul lui Mihai Yiteazur·. inso\ it de 
un desen heraldic ~i semnat de Jos. Sebestyén de 
Keöpecz. Dedesubt o nota a redactiei: Dl. Jos. 
Sebestyen de Keöpecz. care a binevoit a ne da in
teresantul articol de mai sus este autorul noii steme 
a Romiiniei ~i unul din cei mai mari speciali~ti in 
~tiintele hera ldice, din Europa''." 

Stema care va inlocui dupa 194 7 cea pro
mulgata ln 1921 constituie. din punct de vedere 
heraldic o simpla emblema. Dupa evenimente le din 
decembrie 1989, se initiaza mai multe variante 
privind stema noua a Romiiniei;. cu scut impar\it 
~n ~ase parti , sau cu scut taiat in furca rasturnata. 
ln urma discu\iilor desfü~urate cu ocazia ~edin\elor 
Comisiei de heraldica se ajunge la propunerea fi
nala. Aceasta propunere este prezentata in cele 
doua camere reunite ale Parlamentului Romiiniei 
~i adoptata in septem brie J 992. ' 

Stema actuala a tari i reprezinta in esenta 
scutul mare al stemei din 1921 desenate de József 
Keöpeczi Sebestyén, flíra ornamentele exterioare 
ale stemei. conside;ate in general elemente speci
fice ale regalita\ii . ln scutul mare al stemei, acvila 
cruciata este prezentata flíra coroana, iar in gheara 
senestra sceptrul este inlocuit cu buzduganul. Scu
tul mic de pe pieptul acvilei are aceea~i repartiza
re in cartiere: scut scartelat avand la baza un tri
unghi in ~ef. Leul din cartierul trei insa \ine in laba 
dextra anterioara un palo~. 

Rasfoind paginile referitoare ale lexi
coanelor, diqionarelor enciclopedice generale sau 
de specialitaté editate in ultimele trei decenii con
statam lipsa articolelor referitoare la acest heral
dist ~i istoric al arhitecturii stins din via\a la finele 
anului 1964. De altfel din Enciclopedia Istorio
grafiei Romiine~ti ( 1978) lipsesc mai multe 
personalitati de seama ale ~tiin\ei heraldice: P. Y. 
Nasturel, P. Gore sau M. Stu.rdza-Sauce~ti. Doar 
in volumul 111. al Lexiconului literaturii maghiare 
din Romiinia aparut recent, figureaza un articol 
referitor. 7 

Pe de alta parte cercetatorul maghiar Péter 
Sas a descoperit recent intre altele, la Budapesta, 
o scrisoare interesanta ~i pentru problema noastra 
discutata. a lui JózsefKeöpeczi Sebestyén, adresata 
la finele anului 1921 fostului sau coleg din Muze-

. ul Na\ional de la Budapesta, Emil Jakubovich.' 
Scrisoarea a fost publicata in revista „Könyvesház" 
din Cluj ~ i con\ine mai multe pasaje cuprinziind 
mforma\ ii pre\iuase legate de activitatea lui József 
Keöpeczi Sebestyén in domeniul heraldicii , in cur
sul anului 1921 : 

··La inceputul verii am primit la coarnele 
plugului u invitatie din partea regelui , sa ma duc 
la Bucure~t i pentru a elabora stema tarii - a~a a 
vrut soarta - am ~i elaborat-o. Alte\a sa m-a primit 
la 6 iulie la Sinaia, la micul dejun ; opera a fost 
reu~ita. am fost imparta~it in cea mai inalta 
recuno~tin\a a regelui , reginei ~i mo~tenitorului, ~i 

am primit o mul\ime de insarcinari - acum, cu so
sirea iernii. am inceput sa lucrez la ele. La Bucure~ti 
se va infiinta o societate regala de heraldica ~i de 
genealogie sub patronajul Alte\ei Sale regale, ~i 

eu am fost insarcinat cu elaborarea proiectului sta-
tutului ..... '' · 
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"Acum este in curs de realizare la Paris 
o coroana de aur in sti lul Rena~terii, pentru regina. 
A fost terminata mantia regala, ~i cea a reginei , 
stemele de pe ele au fost proiectate de mine. Ín 
prezent lucrez la stemele membrilor dinastiei , peste 
ciiteva zile le voi ~i trimite ... " .1

" 

Din textul unui interviu dat ulterior 
( 1936) de József Keöpeczi Sebestyén ~i publicat 
in cotidianul " Keleti Újság~' din Cluj 11 suntem 
informati ca invitatia la Bucure~ti a fost transmisa 
de prof. univ. Alexandru Tzigara-Samurca~, in 
calitate de reprezentant al Curtii Regale.12 Aflam 
din acela~i interviu, ca dupa indeplinirea sarcinei 
primite József Keöpeczi Sebestyén a fost decorat 
cu Crucea de Ofiter a Ordinului Romiiniei de Co
roana de catre regele Ferdinand. 13 

Ín urma inmiinarii acestei distinctii inalte, 
se incheie de altfel prima etapa profesionala a 
activitatii lui József Keöpeczi Sebestyén, carac
terizata prin cultivarea artei heraldicii in exclusi
vitate. 

Nascut in localitatea Sic Uud. Cluj), in anul 
1879, József Keöpeczi Sebestyén urmeaza studi
ile sale liceale la Bistrita, unde tatai sau este direc
torul ~colii civice ~i, printre altele, animator in
flacarat al mi~carii corale. Primele sale cuno~tinte 
privind heraldica le obtine la Oradea de la Ri
chárd S. Gyulai . Dupa ob\inerea diplomei de pro
fesor de <lesen la Budapesta, in anul 1902 se 
perfectioneaza la Paris ~i München, ln special ln 
domeniul picturii. Marturia acesteia este fresca sa 
executata pentru biserica claustrului franciscan din 
Cluj .14 

Cotitura radicala a carierei sale profesion
ale in directia artei heraldice are loc ln timpul an
gajarii sale ln Muzeul National de la Budapesta. 
Va realiza nenumarate reprezentari ~i compozitii 
heraldice pentru speciali~tii istoriografiei, la un 
nivel ridicat artistic ~i profesional. Acestea sunt 
publicate din ce ln ce mai frecvent pe paginile re
vistelor de specialitate. 15 inca ln anul 1903 initiaza 
lmpreuna cu genealogul Imre Sándor, redactorul 
de mai tiirziu, revista "Genealogiai Füzetek" care 
apare la Cluj intre anii 1903-1914 ~i ln care pub
lica o multime de ilustratii. in aceea~i perioada 
apare studiul sau privind interiorul bisericii refor-
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mate din Cluj , construite recent, pe baza proi 
lui arhitectului-scriitor Károly Kós. 

in perioada 1916-19 activeaza in cal i 
de pictor heraldic, referent oficial in cad 
Arhivelor Centrale (Országos Levéltár) de la B 
dapesta. in aceasta calitate este lnsarcinat ln 191: 
cu proiectarea noii steme a Ungariei, in trei ari
ante (mica, medie,16 mare) conform decretulu i re
gal emis ln luna octombrie anul 1915. Lucrarile 
salé" sunt publicate in cursul anului urmator in 
" Budapesti Közlöny" (Buletinul Budape~tean) · 
ln revista de specialitate "Turul". 17 Ín acela~i volu rn 
al revistei apare ~i studiul sau de sinteza intitulat 
"Erdély címere" (Stema Transilvaniei), lnsotit de 
16 ilustratii. 18 Ca~i specialist cunoscutln domeniul 
heraldicii , colaboreaza in mod activ ln urma dece
sului lmparatului Franz losif II . la pregatirea 
festivitatilor organizate cu ocazia incoronarii ul
timului domnitor al Monarhiei. Ín acela~i an pro
iecteaza ~i stemele pentru fatadele noului sediu al 
Arhivelor Centrale construite ln perioada anulu i 
1913-1917 ~i terminate ulterior de arhitectul Károly 
Nagy, nascut la Sf. Gheorghe, ln 1870. 

Aceasta prima perioada a activitati i sale 
se termina cu o etapa scurta, furtunoasa, lnsotit~ 
de un epilog romantic. Fi ind inrolat in armata, in 
calitate de pictor de campanie, dupa terminarea 
definitiva a luptelor se lntoarce in Transilvania, 
respectiv in Romiinia. Este retinut temporar tri 
lagarul de la Bra~ov ~i internat pe baza predicatu
lui_ nobiliar din numele sau la Capeni. 19 in acest 
sat din vestul judetului Trei Scaune l~i lntemeiaza 
familia sa ~i se ocupa deocamdata cu agricultura. 
in aceste lmprejurari primqte in anul urmator 
invitatia regala la Bucure~ti, prin interventia lui 
Al. Tzigara-Samurca~. Un moment „romantic" 
conform textului scrisorii citate mai sus: este che
mat de liinga coarnele plugului direct la audienta 
regala din palatul de la Sinaia V ariantele noii steme 
a Romiiniei sunt executate in acest scurt rastimp. 

Perioada interbelica constituie a doua etapa 
profesionala, de o gama larga de activitati a heral
distului . in posesia experientei adancite ln cursul 
celor doua decenii anterioare ln domeniul heral
dicii ~i a istoriei arhitecturii, preocuparile sale cu
prind domen'ii foarte diferite, de la executarea unor 
sapaturi arheologice2", pana la elaborarea proiec-



telor ~ i executarea lucrarilor de restaurare ale unor 
monum ente de arhit ec tura. 21 crea rea un or 
compozi[ii noi in bisericile reform ate, 22 sau publi
carea ce lor mai importante studii de specialitate 
ale sa len Fi ind solicitat. exccuta numeroase steme 
familiale. de asemenea steaguril e ornamentate pen
tru ansambluril e corale din Bistrita, Sf. Gheorghe, 
Papau\i . Capeni. etc. 

Es te confe ren(i arul ses iunil or anu ale 
~tiin[iti ce organizate de Erdélyi Múzeum-Egyesület 
(Asoc ia\i a Mu ze ul Transil vani ei). Participa la 
ex pedi!iil e " Hargh ita··, organi zate de Mu ze ul 
Na\ional Secui esc in peri oada 1929-1 936. in com
pani a unor reprezentan\ i proemi nen\i ai elitei in
telectuale maghiare din Transil vania2' . Este prezent 
in via\a cultu ra la prin conferintele sale de popu
lari zare ilustrate cu desenele sale excelente chiar 
in cursul expunerii (Bra~ov, Cluj, Sf. Gheorghe), 
executa diplome pentru asociatii profes ionale-ar
ti stice, ex libri s-uri ~ i tablouri ornamentate25 . Doar 
in anul 1927 executa cca. 170 de ilustra\ii pentru 
monografi a familiei Bethlen intocmita de istoricul 
Imre Lukinich.2" 

ln anul 1942. la so licitarea istoricului de 
arta Lajos Kelemen se muta definiti v la Cluj . ln 
anul 1944 publica articolele sale referitoare la ste
ma ora~ului. 27 participa alaturi de istoricul de arta 
Géza Entz la lucrarile de restaurare a bazili cii 
romani ce din satu! sau natal , Sic.2' 

in anii urm atori , paralt: I cu instaurarea 
regimului totalitar, atm osfera soc iala nu mai fa
vori zeaza culti varea artei heraldice. in aceste im
prejurari József Keöpeczi Sebestyén primqte of
erte mai mull din pa1tea bisericii reformate, pentru 
e;-.;ecutarea unor panouri ornamentate (C luj , Dej ), 
ocazional ilustreaza ~ i cáteva vo lume2

''. Ya publi
ca ultimul sau studiu de spec iali tate in vol umu l 
omagial dedicat academi cianului Lajos Kelemen 
( 1957). avánd ca tema tavanul pi ctat din 1628 al 
bisericii romano-catoli ce din Ghelin \a.J" ln perio
ada 1956-1 959. la invita\ia arhitectulu i Lajos Bá
gyuj parti cipa la lucrarile de restaurare a bi seri
cilor gotice din Cluj ~ i executa proiectele noilor 
chei de ba lta pentru biserica Sf. Mihail. 

La vársta de 85 de ani mai lucreaza, in si n
guratate spirituala. Executa in culori, cu maiestria 
sa obi ~nuita stema propriei familii , emisa ini\i al in 

anul 1608 de catre cancelaria princiara transilva
neana, sub domnia lui Sigismund Rákóczi. Este 
probabil ultima sa lucrare. Moare in ziua de 27 
decembrie 1964. Singurul necro log apare in re
vista confes iunii sale, ··Reform átus Szemle''. Se 
odihne~ te in cimitirul Hajongard, in vec inatatea 
pri etenului sau de neuitat, Lajos Kelemen. 
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a lucrat in cadnil Muzeului Na!ional dc la Budapesta. 

9. Könyvcsh3.z. Cluj, anul. II. 1992. nr. 2. p. 7-8 . 

10 Manuscrisul cu doua anexe (reproducerea stc;mei $i descrierea) se afl ! in 
posesia arhivelor ~\cadcmie i Maghiare. avand indiccle.: Ms. 4820/ 13 1 ;·132. 

11 Hegyi Endre. Látogatás Keöpeczi Sebestyen Józsefnel , a román es mag

yar ki rályi cimcrck tervezöjénél (Yizi ti\ la József Keöpcczi Sebestyén, proi

ectant al stemelor regale roma.ne ~i maghiare), Keleti Újság (Gazeta Ori en

ta li\). Cluj . anul XIX 22 mai 1936. p. 5. 

12 Alexandru Tzigara-SamurC3$ ( 1872-1952), istoric de aná $i ctnograf 

in perioada respcc ti va este di rectorul Muzeului dc artá: naiionala ''Carot I". 

inspec1or general al muzcelor in cadrul interv iu lui Kcöpeczi Sebestyén se 

refcra $i la „salvarea comorilor Muzcu lui National Secuiesc" datoritá 

in tervcntiei profesorului Tzigara-Samurca$ in calitatea sa dc delegat regal 

ín timpul razboiului 

13 Pe cartea sa de vizitá a fost tipari tá titulatura distinqiei , la fel figureazll 

~i pe tavanul casetat pic1at de Keöpeczi Sebestyen in anul 1927 

14 Fresca reprczint3. figura Sfiintului Emeric cu atributele sale (Crinu l $i 

cartea) . 

15 Revista „Turul" - buletinul anual al Societá!ii Maghiare de Heraldicá $i 

Genealogie. Budapesta. Gencalogiai Füzetek (Caietc genealogice)- rev istá 

lunará ( 1903-1 907) apoi bilunara ( 1908- 19 14). 

16. in aceasta stema medie stemele Bosniei $i a Heqegovinei au fost in

troduse de asemenea intr-un triunghi in $ef la baza scutului scartelat 

17. Revista "" Turu l", volumul XXXV. ( 19 17) 

18 !dem. p. 33-48 

19. Satu! Capcni, de liingá or~u l Baraolt. Pe hiirti le contemporane rom3.n~ti : 

Chepe! (din nume.le magh iar al satului. Köpec) 

20. Stabi lirca existcntei absidelor romanice ale biserici lor de la Ghelinta $i 

Ghidfaliiu, a fazclor succesive de constructie a biserici i-ruina Sf. Leonhard 

dc pe vf. Tiimpa (B ra~ov) . 
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21 . Salvarea vestitei biserici. m~ievale de la Ghelinta. restaurarea castelului 

Daniel ~e la Virghi~. ~i executarea proiectului de márire a aripei de vest in 

anul 1937 · 

22. Decorarea zidului aPusean, a parapetului balconului ~ i a tavanului de 

lemn ale navei de sud "cu stemele familiilor nobiliare din localitate. 

23 . A brassói Fekete templom Mátyás-kori címerei . Erdélyi Tudományos 

Füzetek, nr. 8. 19~7 ; Erdélyi reneszánsz emlékCk . Pásztortüz, 1°927. '.".C>:0-

297; A k~küllövári tatárfej . Művészeti Szalon nr . 3. 1928 ; Néhány ko zq1-
kori címeres emlék Segesváron. Művészeti Szalon nr. 67. 1928; a fü:.: :--1 -

Gergely nemzetség, az Apafi és Bethlen .csalad címere. Erdélyi lroda ;111 i 

Szemle, !"928. 1-4: A középkori nyugati niüveltség legkeletibb határai Er-_.' 
délyi T~dományos Füzetek nr. 19. 1929; Orbán Bal<izs és a cimerek, in volu

mul: Ki volt Orbán Balázs? Odorheiu-Secuiesc. 1930; Márkosfalvi Barabás 

Miklós . Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 évesjubileui:nára. Sf. 

Gheorghe. 1929; Das Wappen von Kronstadt in Mitteilung des Burzenland, 

Sachsische Museum II. 1937. p. 11-28; Mittelalterliche Baukunst im Szek- · 

lerlande. Siebenbürgische: Vierteljahrsschrift . Sibiu. 1934: A Cenk-hegyi 

Brasovia-vár temploma. Erdélyi Tudományos Füzetek nr. 121. 1940: Régi 

székely eredetű mű.emlékeink . Erdélyi Múzeum . 1941, p. 36-50. 

24. Printre altele: arheologul Márton Roska, istoricul Vilmos Csutak, g~
ologii Ernő Balogh, Ján"os Bányai, Zoltán Török, Gyula Szádeczky-Kar

doss, botanistul Gyula Nyárády E., etnografu l Rezsó Haá.z 

25. Cele mai frumoase se gásesc in posesia Liceului "Székely Mikó" din Sf. 
Gheorghe, din anii 1 931 ~37 . 

26 Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen csalild története. Budapesta 1927. 

27. Kolozsv3.r címere si Kolozsvilr szabad kirill yi vilros címere. Kolozsvári 
Szemle, 1944. 

28. Entz Géza - K. Sebestyén József: A széki református templom . Cluj . 

1947 

29. Minek rievezzelek (antologie de poezie), 1955 : Diófanak há.rom 3.ga 

(antologie de balade populare), 1956. 

30. A gelencei mennyezet-Cs karzatfestmények. Kelemen Lajos Emlékkönyv, 

Cluj . 1957. 

A román címer 
és Keöpeczi Sebestyén József 
(Kivonat) 

A Sas Péter által 1 992-ben közreadott, 
eddig ismeretlen Keöpeczi Sebestyén József-levél , 
a jeles heraldikusnak a román uralkodóház tag
jaival való szakmai kapcsolatára, valamint az álta
la 1921-ben megrajzolt és a jelenlegi román ál
lamcímerrel hasonlatos, volt királyi államcímer 
elkészültére vonatkozó érdekes részleteket tartal
maz. Az említett részletek román nyelvű közrea
dása mellett a dolgozat összefoglaljáK. Sebestyén 
József életútját, munkásságának tükrében, három 
szakaszra osztva azt. 1921-ig csaknem kizárólag a 
címertanban alkot. 1921-1944 az ásatások, műem
lék-helyreállítások, asÜJÜ tanulmányközlés, illusztrálás 
és a széleskörű művelődési-közéleti tevékenység 
időszaka. Végül, életének utolsó két évtizede, mely 
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. a szaktudományára n.ézve hátrányos társadalm i
politikai környezetben a csupán alkalomszerű, rit
ka megbízatások elvégzésére kárhoztatja. 

The Arms of Romania 
. and the Heraldist 
JózsefKeöpeczi Sebestyén 
(Ábstract) 

The letter of József Keöpeczi Sebestyén 
unknown until 1992, when it was published by 
Péter Sas, refers to ·the professional relationships 
of the famous heraldist to the Romanian ruler. lt 
also stresses and presents details about the árms 
ofRomania, drawn by the heraldist in 1921 , which 

. resembles to a great extent the actual Romanian 
one. Besides publishing ofthese details in Roma
nian language, the. paper makes a summary of 
JózsefK. Sebestyén's life in the mirror ofhis life
work, divided into three paris . Until 1921 , he 
worked mostly in the art of heraldry. The períod 
between 1921-1944 is that of diggings; the resto
ration of monuments, the publication of papers. 
Finally, the last two decades ofhis life, because of 
the unfavourable social-political conditions, the 
heraldist could work only occasionally. 



Figura 1. Stema Romaniei din 1921. Desenul lui József KEÖPECZI SEBESTYÉN, 
apllrut in revista „llustra\ia". 
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Figura 2. Scutul mare al sterne i din 1921 ~ i sterna actuala a Rorniiniei ( 1992). 

Figura 3. Cas telul de la Cetatea de Balta. 
Ilustra\ ie pentru monografia 

lui Imre LUKINICH. 
·Figura 4. Portretul lui József l\. EÖPECZI 

SEBESTYÉN executat de Nagy Imre. 
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SZABÓ András 

Nagy Imre művészete 
és a szokások 

Nagy Imre csíkzsögödi festőművész 
művészi hagyatéka különböző vázlatokat, rajzokat, 
metszeteket, valamint akvarelleket, olaj- és tem
pera festményeket tartalmaz. Ennek a műfajilag . 

sokrétfr hagyatéknak az e lhelye:lését - kevés kivé
tellel - Nagy Imre múzeumokban képze lte el és 
való~í.totta meg. Az egyes gyűjtemények, nagyság
re~d.1uk szerint, a következőek: Csíki Széke ly 
Muzeum (Nagy Imre Ga léria), Cs íkszereda; 
Művészeti Múzeum, Marosvásárhely; Széke ly 
Nemzeti Múzeum (Képtár) , Sepsiszentgyörgy; 
Kurucz lstvánné 1 magángyűjteménye, Alsógöd, 
Magyarország: Petőfi Irodalmi Múzeum és Ma
gya_r Nem zeti Galéria, Budapest ; Művészeti 
Múzeum, Kolozsvár; Királyi Képtár, London ; 
Nemzeti Művészeti Múzeum, Bukarest; Bruken
thal Múzeum, Nagyszeben ; stb. 

Tartalmukat tekintve, a portrékat nem 
számítva, többségük tájkép, vagy több alakos kom
pozíció, de ez utóbbiakon is nagy jelentősége van 
a tá:fképelemnek: valamennyi fe ldolgozott témája 
a zsögödi tájba van beillesztve. Ez azt bizonyítja, 
hogy a festőművész személyes kötödése Zsögöd
höz nagyon erős vo lt. Azok .az alkotásai is zsögö
d1 tematikájúak, amelyeket már kolozsvári tartóz
kodása idején készített. Igaz ugyan, hogy nemcsak 
a portréi kivételek, életművének egy inásik része 
is az - a marosvásárhelyi cukorgyárban, valamint 
a békási vízierömű építötelepén készült munkák. 
Az említett időszakban Nagy Imre kényszerű vissza
húzódása az említett helyszínekre csakis sajátos 
tematikák feldolgozására nyújtott lehetőséget. Az 
ekkor készült alkotások nem tartoznak a festő ter
mészetszerű , spontán témaválasztásai közé. Nagy 

Imrének is el kellett szenvednie az ötvenes évek 
világát, de az akkori e a szocialista reaiizmushoz 
tartozó-alkotásainak relatív művészi színvonalát 
így is helytállónak tekinthetjük. 

Nagy Imre em lített zsögöd-centrikusságát 
n.:m tartom vélet l enszerűnek. 

1987-ben. amikor hozzákezdtem a fes
tőművész írott hagyatékának a feldo lgozásához, 
úgy tűnt, hogy annak az embernek a megőrzött 
iratait fogom feldolgozni; akit a róla addig megje
lent írásokból ismerhettem meg.t Tévedtem. 

Az addig megjelent méltatások, valamint 
a Följegyzések nem nyújtanak teljes képet, mert 
egyrészt kimerítő jellegű dokumentáció hiányában 
a méltatások csak részlegesek lehetnek, · nem 
~és:ü lhettek a teljesség igényével, másrészt meg a 
festo maga sem akart többet elmondani önmagáról, 
mint amennyit a Följegyzésekben3 megírt, sőt, azt 
sem lehetett egészében kiadni. 

. A ránk maradt - pillanatnyilag teljesn~k 
tekinthető - írott hagyaték k issé másmilyennek 
mutatja be, mint amilyennek a megjelent írások
ból megismerhettük. Azt a Nagy Imrét a méltatá
sok, de leginkább a szájhagyomány majdnem em
berfelettí tulajdonságokkal ruházták. fel. Akik 
ilyennek ábrázolták, talán önhibájukon kívül , de 
tévedtek. Meggyőződésem , hogy akkor is így 
történt, ha a méltatást Imre bácsinak egy közeli 
barátja, ismerőse végezte, hiszen Nagy Imrét még 
a hozzá közel-állók sel}l ismerhették i"gazán . Ter
mészetesen, legjobb ismerői mégis a barátai voltak, 
nem is akárkik, hiszen a festő a barátkozás mércéjét 
igencsak magasra helyezte. · . . 

A különböző visszaeml_ékezésekben igazi 
beszámolót.csak egy-egy Nagy Imrére. vonatkozó 
részletről kapunk: ki-ki a festőről - de csak keve• 
sen a művészről -, a szeretőtő l , a "vén zsugori"
ról , vagy _a segítőkész émberröl, mesterről, esetleg 
nagyon ntka alkalmakkor a bohémröl emlékezik 
és em lékezetében ilyennek is őrzi . A képszeletek 
felevenítésekor vo lt o lyan személy is, ak i - fi
gyelmeztetőleg - így foga lmazott: " Imre bácsi ak
kor jött haza, amikor mások tömeges·en hagyták el 
az országot!" Persze, mert éppen 1922-ben történt. 
Nem hiszem. hogy hazatértében politikai 
elkötelezettséget kellene keresnünk. · · · 



.Jegyzeiek 

1. Nagy Imre unokahúga, aki t korai il.rvasága util.n a festő nevelt 

2.Szabó Andrits . Repertoriul de documente privind biografia maestrului 
emerit NAGY IMRE érdemes müvCsz Cletraj zi vpnatkoz<isú dokumen1u

maink repertóriuma - Muzeu l Secuiesc al.Ciucului - Csiki Székely MUzeum, 

1993 . 

3 Nagy Imre Följegyzések. Bukarest. Kritcrion Könyvkiadó, 1979 

Opera pictorului Imre Nagy 
~i obiceiurile curente 
(Rezumat) 

Opera ~ i via\a pictorului Nagy Imre ( 1893-
1976) nu a fost prelucrata in intregime, ci numai 
anumite aspecte referitoare la acestea. Prelucrarea 
completa a datelor biografice ~ i documentare s-a 
realizat doar in anul centenarului na~terii pictoru
lui . in 1993 . in prezent nu se poate pune inca prob
lema rea lizarii unui tratat de specialitate. dar un 
aspect, ~i anume scopul reintoarcerii lui la Jigod in 
- reie~it din documentele biografice - merita sa fie 
amintit. Acesta se leaga profund de trairea, retrai
rea obiceiurilor locu lui. ori de crearea unui ob icei 
nou : vizitarea permanenta a "Galeriei Nagy Imre" 
din Jigodin, in scopul cunoa~terii operei maestru
lui . Ast fe l se introduce locul de crea\ie al pictoru
lui - satu! .Jigodin - in randul locurilor celebre ak 
culturii transilvanene ~ i europene. 

TheWork 
of the Painter Imre Nagy 
and Every-Day Customs 
(Abstract) 

The work and li fe oftht: painter Imre Nagy 
( 1893-1 976) has not been workt:d through com
plt:tely. but on ly in some aspects referring to it. 
Tht: complete survey oftht: biographical and doc
umentary data has been done only in the year cel
ebrating 100 years fro m hi s birth. in 1993. 

For the moment one can't clarify all thc 
aspects of his li fe and work . Bu t one moment of 
hi s biography - hi s return to Zsögöd (Jigodin) - is 
worth mentioning. lt is lin ked on the one hand to 

re li ving the customs ofthe village community. and 
on the other to the foundation ofthe art gallery. 

1. ábra A régi temetö. (olaj , vászon) 



2. ábra Almaszedés. (olaj , vászon) 353 
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3. ábra Krumpliszedés. (olaj , vászon) 
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Dr. KÓS Károly i 

A múzeumi kutatómunkáról 

A múzeumnak, mint dokumentum értékű 
tárgy gyűjtemény birtokosának jól meghatározott 
helye van a tudományos és ismeretterjesztő intéz
mények sorában. A múzeum alapja a gyűjtemény , 

s a vele való foglalatosság lényegében három 
irányú, melyek egyike sem hiányozhat egy élő 
múzeum esetében: a gyűjtemény gyarapítása, a 
gyűjtemény őrzése és a gyűjtemény hasznosítása. 

A g)'<lrapítás - főleg néprajzi és történeti 
múzeumok esetében - nemcsak fontos, de a hiteles 
tárgyak kallódása-pusztulása miatt silrgős is. Az 
őrzés mindennapos alapvető tevékenység, nem
hiába a muzeológus hagyományos neve is '-\:us
tos", "őr", "múzeumőr". A gyűjtemény múzeumi 
~asznosítása, azaz ilyen, vagy olyan formában való 
ismertetése, noha ez a múzeum értelmét jelentő 
főcél, a lehetőség, alkalom szerint időzíthető. 

Mindhárom tevékenységi kör egységét az 
egyazon gyűjtemény, a vele való foglalatosság, a 
társadalmi funkcióját jelentő és a mindhárom 
területen nélkülözhetetlen tudományosság adja. 
Tekintettel arra, hogy nincs a gyűjteménytáraktól 
független múzeumi munka, és hogy e tárgyak 
múzeumi ·'élete" beszerzésüktől a raktározásig és 
bemutatásig valójában mind szakértelmet köve
telő , tudományosan végzett folyamat, állítható, 
hogy a múzeum, amellett, hogy hiteles tárgyi bi
zonyítékok erős vára, egyben a tudományos vizs
gálat és kutatás fontos központja is. 

A múzeum e minőségét sokan nem értik. 
A nagyközönségnek nem is lehet fogalma arról , 
hogy milyen múzeumi munka van a kiállított tár-

gyak mögött, de a legtöbb kultúrhivatalnok is a 
múzeumnak csupán a közművelődéssel kapcsola
tos tevékenységét képes értékelni. Sajnos, az 
előképzettség nélkül kinevezett kezdő muzeoló
gusok is, a múzeumi tárgyak "társaságában" ma
radva sokáig nem látják a tudományos kutatómun
ka lehetőségét. pedig pl. akár az archeológia, akár 
a néprajztuqomány legfőbb melegágya a mú zeum 
volt. Hogy ne menjünk túl messze példáért, az első 
magyar néprajzi összefoglalásnak tekinthető mű . 

útmutató néprajzi múzeumok szervezésére (Bp. 
1906), Bátky Zsigmondnak a budapesti néprajzi 
múzeum gyűjteményének tanulmányozásán 
alapult, a négykötetes Magyarság Néprajza (Bp. 
1933-1937) ugyancsak javarészt e múzeum három 
munkatársa - Bátky Zsigmond. Györffy István és 
Viski Károly - műve. Elsősorban a népi anyagi. 
társadalmi és szellemi kultúra tárgyiasult dokumen
tumainak összehasonlítása, és a funkcionálisan 
összetartozó tárgycsoportok tanulmányozása jut
tatta a kutatókat olyan megállapításokhoz, mint 
amilyen a forma-, funkció- és értékváltozás, a ha
ladó és jövő felé mutató jegyek létezése, a helyi , 
táji, nemzeti és egyetemes vonások közti 
különbségtétel, az egyéni kezdeményezések sze
repe helyi formák kialakulásában, a jelenségek 
közti kölcsönös összefüggések, és így tovább. Nem 
véletlen, h~gy a magyar néprajztudomány meg
szervezője, Herrmann Antal annyira sürgette a szá
zad végén a budapesti és kolozsvári néprajzi 
múzeumok létrehozását. 

Természetesen a jelentősebb kutatási ered
ményekhez jutás egyik feltétele volt és maradt a 
minél gazdagabb gyűjtemény, a másik ennek köz
vetlen , jól rendezett raktárakban. jól vezetett 
leltárakkal való tanulmányozásának l~hetősége. a 
harmadik feltétel pedig - természetesen - a meg
felelő ember: a szakmailag felkészült és a 
gyűjtemény tárgyai közt magát "jól érző" , azok
ban a dokumentációs értéket becsülő muzeológus
kutató. 

Tanulságos volna pontosan nyomon követ
nünk néprajzi gyűjteményeink , !áraink létrejöt-

• Dr. Kós, Károly ( 1919-1996). Halálhíre a kiadó munkálatok közben én, adósai maradtunk egy megkCsett megjelenéssel . A Sz.N. M.-hoz a közismen családi 
vona~kozasoko~ ttil~enö, ~nsöséges kapcsolat füzte. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó KollCgium di.8.kja volt, edesapja maradék hagyatCkának a Sz. N. M .
ban. latt~ a helye,t, telen meg elküldte utolsó köteteinek tiszteletpéldányát. Történelem-földrajzot végzett, szakiró volt, mUzeumör és egyetemi elöadó tanár. 
a nepra1ztudomanyok doktora. Nemzetközi jelentöségü tudósunkat veszitettük el. 
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tének történetét, a tárgyak mennyiségi és minősé
gi gyarapodását, a leltározó, karbantartó és raktári 
munka fokozatos javulását , valamint a 
gyűjtemények tanulmányozásán alapuló is
mertetést (alap- és szakkiállítások, katalógusok és 
tanulmányok útján). Pontos felmérések híján csak 
a háború utáni fejlődést illusztráljuk néhány 
példával. Így az Erdélyi Néprajzi Múzeum, amely 
1951-ben az addig a két kolozsvári egyetem által 
őrzött két külön néprajzi gyűjtemény egyesítésével 
már összesen 20.000 tárgyat birtokolt, alig három 
évtized alatt megkétszerezte gyűjteménytárgyai 
számát, ugyanakkor a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum néprajzi tárának a háború végén 
tönkrement gyűjteménye tárgyainak számát 3000-
ről a 70-es években l 2;000-re, a 60-as évek végén 
keletkezett nagyváradi Körösvidéki múzeum 
néprajzi osztálya 10.000-re gyarapította. Közben 
a csíkszeredai, székelyudvarhelyi és szatmári 
múzeumok néprajzi gyűjteményei is szépen gyara
podtak, új , magyar néprajzi arcélű tájmúzeum 
létesült Székelykeresztúron, Torockón, újralétesült 
egy (majd a csucsai múzeumba olvasztották) 
Bánffyhunyadon, nem is beszélve itt egye,s iskolák
ban, vagy egyházi épületekben elhelyezett ki sebb 
gyűjtemények keletkezéséről. 

Mindezek a gyűjtemény-létesítések és 
gyarapítások a földműves életmód és igények ro
hamos átalakulásával veszendőbe menő hagyo
mányos népi kultúránk tárgyi dokumentumainak 
megmentésére irányuló lelkes munka eredményei. 
Kérdés azonban, megmarad-e ez a lelkesség és 
felelősségérzés a már begyűjtött tárgyakkal való 
szakértelmet és gondosságot igénylő további fog
lalkozás során? Mindnyájan tudunk kis 
gyűjtemények olyan sajnálatos eseteiről, hogy a:z 
egybehordott értékes tárgyakat mégcsak nem is 
leltározták rendesen, további sorsukkal meg ép
pen nem törődtek. 

Viszont tudunk arról is, hogy egyik muze
ológusunk magaszerkesztette lyukkártyás leltárat 
vezetett be a rábízott gyűjtemény nyilvántartására, 
egy másik muzeológusunk pedig külön kísérleteket 
folytatott a nálunk is beszerezhető vegyi anya
gokkal való hatékony konzerválás céljából. Volt 
olyan muzeológus, aki praktikus raktári bútorokat 
tervezett, egyesek pedig múzeumnéző tanulmá-
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nyaik után már visszautasították ún. hivatalos kiál
lításrendezők ajánlkozását, s magukra vállalták a 
gyűjteménytárgyak kiállításokon való megszólal
tatását. Egyesek múzeumi munkájuk tapasztalatai! 
közölték, vagy múzeumi tárgyakat, tárgycsopor
tokat ismertettek különböző lapokban . Mind e 
példák arra mutatnak, hogy az 50-es évek óta akad
tak olyan mu zeo lógusaink , kiknek a köte
lességérzés kényszere alatt elért eredményei is
merete ma is tanulságos, de legalábbis ötletadó és 
ösztönző volna a gyakran egymástól elszigetelten 
dolgozó muzeológusok számára. Talán akad majd 
szakember, aki vállalkozik az elszórt múzeum i 
vonatkozású közlések bibliográfiájának összeál-
1 ítására és esetleg ezeknek és a helyszín i 
észrevételeknek kritikai elemzésére is szentel egy 
tanulmányt. 

Eme írásom előtörténetéről el kell mon
danom, hogy a múzeumi tudományos munkáról 
először akkor éreztem kötelezőnek szólni ( 1973-
ban), amikor arról értesültem, hogy nemcsak a 
budapesti múzeumokat hagyják ott egyre-másra a 
számukra nagyobb sikerélményt nyújtó " kutatói" 
állások kedvéért, hanem még a hazai múzeumok
tól is "szöknek" meg olyan fiatalok, akik úgy ér
zik, hogy itt nem találnak képességeikhez " méltó" 
munkakört. Az Akadémia kolozsvári fiókja folk
lorista csoportjának leépítésekor az Erdélyi Népra:i
zi Múzeumhoz áthelyezettek ki is nyilvánították, 
hogy nem találják helyüket az új munkahelyen. Egy 
ekkor tartott előadásom célja nyi lvánvalóan az volt: 
rávilágítani arra, hogy nem mindig a cím jelenti a 
rangot, hanem igaz lehet a közmondás, hogy "az 
ember szenteli meg a helyet" . Hogy milyen szintű 
kutatómunka folyik egy akadémiai csoportban, 
vagy egy múzeumban, az e_lsősorban az ott dolgo
zóktól függ. A muzeológusi tevékenység tisztázá
sa érdekében és rangossága védelmében készítet
tem el aztán a minisztérium múzeumi 
főigazgatósága kérésére terjedelmes tanulmányo
mat (Contribu\ii asupra problemei cercetarii 
~tiin(ifice in muzee, 1974), amelynek egyik feje
zete - hozzájárulásommal - V. Pascunak az "'Anu
arul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ' '-ben 
(Cluj , 1975 . 3-1) közölt cikke alapjául szolgált. 

Amikor most az „Aluta" szerkesztője 
felkért e kötetben való közreműködésre, úgy gon-



doltam, hogy fölelevenítem a másfél évtizede föl
vetett s azóta is időszerű gondolatot, de leszűkítem 
mondanivalómat a több évtizedes muzeológusi 
élményeimből, tapasztalataimból leszűrt néhány 
általánosabb érvényűnek vélt tanulság közlésére. 
Talán az itt elmondandók is segíthetik a múzeu
mainkhoz dicséretes kutatói ambícióval került és 
készülő fiatal kartársakat abban, hogy a múzeumi 
tárgyak, gyűjtemények között otthonosan, s a velük 
való sokrétű foglalkozás közepette jól érezzék 
magukat. 

1. A gyűjtemény a múzeum 
meghatározó tényezője 

A " múzeum" eredetileg a múzsáknak, 
vagyis a tudományoknak és művészeteknek szen
telt hely, amelyhez már a Ptolemaiosok idejében, 
a névadó alexandriai museion esetében könyvtár 
tartozott. A reneszánsz korában a múzeum már 
"érdekes" tárgyak gyűjteményét, az újkortól pedig 
mindinkább tudományos értékű gyűjteményt, en
nek kiállítását és a vele való tudományos fogla
lkozástjelenti. A múzeumokban folyó különböző 
tevékenységek mind a gyűjteményekhez kap
csolódnak: ezek létrehozásához, gyarapításához, 
ny i 1 v ántartásához, karbantartásához, tan u 1-
mányozásához és különböző módokon való 
érvényesítéséhez. ·' hasznosításához"' . A 
tevékenységek - akár a muzeológia egyetemes 
történetét, akár bármely múzeum szerves alakulását 
nézzük - az igények fölmerülésének és a le
hetőségek biztosításának megfelelő jellegzetes 
sorrendben jelentkeznek. Anélkül, hogy a kolozs
vári népraj z i múzeum közel százéves részletes· 
történetét ismertetném, ennek csak egyes fő moz
zanatait sorolom fel , amelyek lényegében mege
gyeznek több más múzeum fejlődése szakaszaival 
is: 

- Egyes szakemberek érdeklődése a népi 
kultúra tárgyi dokumentumai iránt, ezeknek az el
kallódástól való megmentésére is gondolva. 

- A tárgyak gyűjtése egyesek, vagy e cél
ból összeálló szakemberek és érdeklődők által. 

- Helyiség biztosítása a gyűjtemény őrzése 
és (mégoly zsúfolt) kiállítása céljából. Valqjában 
ettől kezdve beszélhetünk múzeumról. 

- Ki.állítási katalógus, leíró kalauz. egyes 
tárgykategóriák hasonló jellegű ismertetése, nyom
dai sokszorosítása. 

- A helységben külön-külön létrejött 
gyűjtemények (múzeumok) egyesítése annak 
keretében, amelyik biztosítani tudta ezek együttes 
elhelyezését és gondozását (saját épület. dotáció. 
személyzet révén). 

- A múzeum-épület bővítése a szakszerű 
raktározás, karbantartás és kiállítás érdekében. 

- A nyilvántartás tökéletesítése: a 
gyűjtemények összetételének jobb áttekintésére 
szerkesztett tematikus és földrajzi mutatók (szak
katalógusok) készítése által a gyüjteménygyara
pítás tudományos alapokra helyezése és egyes 
tárgykategóriák könnyebb tanulmányo zása 
érdekében. 

- A szubjektivizmust és impresszionizmust 
kizáró, a tematikus és földrajzi hiányokat pótló 
szakszerű gyűjteményfejlesztés kezdete helyszíni 
tudományos adatgyűjtés kíséretében. 

- "Hází" kurzusok rendszeresítése muze
ológusok és technikai személyzet részére. 

- Célszerű (és olcsó kivitelezésű) raktári 
és kiállítási bútorok saját tervezése és csináltatá
sa. 

-Az alapkiállítás tudományos igényű kon
cepciójának. tematik~jának és forgatókönyvének 
elkészítése, és a kiállítás rendezése . 

-Az időszaki szakkiállítások rendezésének 
rendszeresítése. az illető gyüjteménykategória és 
a megfelelő szakirodalom elöutes tanul
mányozásával készült tematika alapján. 

- Szabadtéri osztály tervének kidolgozá
sa, azon koncepció alapján. hogy ennek ki kell 
egészítenie a múzeum szék há zában levő 

gyűjteményeket és kiállítást. A konstrukciós rész
leg fokozatos kialakítása. 

- A múzeum kezdetleges könyvtárának 
valódi szakkönyvtárrá fejlesztése vásárlás és ki
adványcsere útján. 

- A múzeum fototékájának rendszerezése 
és továbbfejlesztése. 

- Saját kiadványsorozat (évkönyv) indítá
sa az egyes tárgykategóriákat. a tárgygy űjtések 
kapcsán végzett kutatásokat , a mú ze umi 

tevékenység különböző oldalait és kérdéseit tár-



gyaló tanulmányok és kívülálló kutatók írásainak 
közlésére. 

- A sokoldalú, tudományos felkészültséget 
igénylő muzeológusi tevékenység állandósítása. 

Már Herrmann Antal, a magyar néprajz 
intézményeinek - köztük a kolozsvári néprajzi 
múzeumnak is - századfordulótáji megteremtője 
hangsúlyozta a néprajzi gyűjtemények amatőr létre
hozói felé, hogy mennyire elsőrendű az alkalmas 
helyiség biztosítása, illetve, hogy akkor beszél
hetünk múzeumról, ha van hozzá épület. Valóban, 
az Erdélyi Néprajzi Múzeum gyűjteményei meg
ismerésének, a tárgyak azonosításának, csopor
tosításának, szakszerű raktározásának s egy-egy 
tárgykategória, csoport közelebbi tanul
mányozásának is alapfeltétele volt, az elavult kiál
lítás lebontásával , majd az épület bővítésével 
( 1950-51) való térnyerés. Ekkor és ezzel kezdőd
hetett el a gyűjteményekkel való komoly munka. 

A múlt század 90-es éveivel kezdődő és 
jobbára képzett szakemberek (Herrmann Antal, 
Jankó János, Orosz Endre, Kovács Géza, Sztripszky 
Mikes Hiador, Roska Márton, Romulus Vuia, Ion 
Chelcea, Gheorghe Pavelescu, valamint az 50-es 
évek óta az Erdélyi Néprajzi Múzeumnál dolgo
zók) által végzett gyűjtőmunka eredményeként a 
múzeum máig 40.000-re gyarapodott eredeti tár
gya közt számos különös dokumentációs értékű is 
található. Azonban a gyűjtemények értékét nem 
annyira a tárgyak száma, de nem is némely jeles 
tárgya, hanem inkább a gyűjtemények összetétele 
szabja meg, aminthogy az egyes gyűjteménytár
gyak és tárgyalócsoportok dokumentációs értékét 
is - a róluk följegyzettek mellett - az egymással 
való kapcsolatuk, az egészben elfoglalt helyük 
határozza meg. A gyűjteményállag egészének 
értéke pedig strukturális összetételének függvénye: 
hogy mennyiben van benne képviselve az egész 
népi kultúra tárgyiasult világa, lehetőleg a múzeum 
egész működési körzete tl\ji változataival. 

A múzeum teljes gyűjteményállaga tárgyait 
- anyagukkal és táji hovatartozásukkal is egyezte
tett - funkcionális kritériumuk alapján hat (külön 
raktárakba elosztott) osztályba soroltuk, amelyek 
mindenike több (5-10) alosztályra, ezek meg szá
mos tárgykategóriára oszlanak. Itt csak az osztá
lyokat és alosztályokat sorolom föl: 
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1. Foglalkozások (kb. 8000 fa, kéreg, vas 
és szaru eszköz): 1. Gyűjtögetés, 2. Méhvadászat
méhészkedés, 3. Halászat, 4. Vadászat, S.Állatta
rtás, 6. Földművelés, 7. Termények tárolása, fel
dolgozása, 8. Teherhordás-közlekedés, 9. Háziipar, 
10. Mesterségek. 

11 . Lakás-táplálkozás (kb. 5000 változatos 
tárgy) : 1. Épületelemek és építőminiatűrök , 
2. Bútorok, 3. Tüzelők, tűzszerszámok, világítás, 
4. Konyhai eszközök és edények, 5. Evőeszközök, 

6. Személyes tárgyak. 
Ill. Kerámia (kb . 11.000 cseréptárgy) : 

1. Konyhai edények , 2. Alkalmi , ünnepi és 
díszedények, 3. Közösségi edények, 4. Gyermek
játékok s egyebek, 5. Kályhacsempék . (Részben a 
Lakás-táplálkozás osztállyal áll kapcsolatban). 

IV. Textília (kb. 5500 tárgy) : l . Ágynemű , 
2. Asztalnemű, 3. Szőnyegek, 4. Kendők, 5. Kéz
beli- és zsebkendők, 6. Szedettes-, hímzés- és csip
kerészletek, mintadarabok. Részben a Lakás-táp
lálkozás osztállyal áll kapcsolatban). 

V. Öltözet (kb. 8500 textil és bőr ruhadar
ab) : 1. Alsó- vagy fehérnemű , 2. Katrinca-, szok
nya- és kötényfélék, 3. Felső- vagy téli ruha
darabok, 4. Lábbelik, 5. Fejrevalók, 6. Övek, 
tüszők, zacskók, tarisnyák, 7. Ruhadíszek, éksze
rek. 

VI. Szokás, folklór (kb. 2000 változatos 
tárgy): 1. Az évkör szokásai, 2. Életfordulók szoká
sai, 3. Gyermekjátékok, 4. Gyógyászat és mágia, 
5. Egyházi szokások, 6. Hangszerek, 7. Népi ira
tok. 

A szabadtéri osztály jelenlegi mintegy 
másfélszáz idetelepített eredeti népi építménye 
három részlegre tagolódik: 1. Falusi épületek (teljes 
falusi porták, magában álló lakóházak, pajták s 
egyéb gazdasági épületek), 2. Közösségi épít
mények (fatemplom, közkút, fogadó, híd, útszéli 
kereszt), 3. Ipari szerkezetek (tisztelő- és fűrész
malom, olaj- és borsajtó, posztóványoló, vasverő, 
aranyérczúzó stb.). Mint látható, e sajátos osztály 
jelenlegi részlegei a Foglalkozások-, a Lakás-táp
lálkozás és a Szokás-folklór osztályok egyes alosz
tályai! egészítik ki a csak szabadtéren elhelyezhető 
építmények és berendezések révén. 

Csupán az osztályok és alosztályaik egy
szerű felsorolásából is kitűnik - mellőzve itt az 



alosztályokba tartozó nagyszámú tárgykategória 
felsorolását -, hogy a múzeum gyűjteményei 
lényegében az erdélyi népi kultúra egész területére 
kiterjednek. Közelebbi strukturális vizsgálat után 
azonban még szembeötlenek aránytalanságok, sőt 
hiányok is. Így még mindig érződik a egykori túl
zott "népművészeti" érdeklődés az egyszerű 
használati tárgyak rovására. Egyes korábbi gyűjtök 
eme érdeklődése duzzasztotta föl pl. a Kerámia 
osztályt, amelynek 60%-a alkalmilag használt ün
nepi és díszedény, de jórészt a Textília osztályt is, 
pedig e díszes tárgyak a vásárlásra kapott pénz javát 
is fölemésztették. Ugyanakkor mégis a vérbeli et
nográfus gyűjtőknek köszönhetően már kezdettől 
a Foglalkozások és Lakás-táplálkozás osztályok 
tárgyai is gyarapodnak, amely gyarapodást az 50-es 
évektől kiegészítették a szabadtéri osztály beren
dezési tárgyakkal együtt beszerzett építményei. 
Ekkortól lendült föl, a közösségi élet iránti érdek
lődés fokozódásával , a Szokás-folklór osztályhoz 
tartozó tárgyak gyűjtése is. 

A tárgyak eredetét tekintve a kolozsvári 
Bolyai és Babe~ egyetemek őrizete alól kivett ma
gyar, illetve román alapítású múzeumi gyűj
temények egyesítése (1950), majd pedig újabb 
román, magyar és német néprajzi tájakon, a szer
bek, rutének és cigányok közt végzett tárgy
gyűjtések révén a korábbi feltűnő egyoldalúságok 
megszűntek. Persze, még így is maradtak a gyűjtök 
számára fehér foltok, mint pl. a bánsági Néra 
völgye és az itteni telepes falvak, a Bodzaforduló, 
a Küküllők vidéke, Maros- és Aranyosszék, Szat
már, Érmellék és más tájak, nem is említve azt, 
hogy az összehasonlító kutatás mennyire igényel
né a mai értelemben vett Erdéllyel szomszédos 
román, magyar, szerb és rutén néprajzi.tájakon való 
kutatómunkával kiegészített tárgy gyűjtést is. 

A múzeum gyűjteményállagában viszony
lag kevés a műgyűjtőktől vásárolt tárgy, s így a 
tárgyak 92 %-ának pontos lelőhelye nem is is
meretes. Sajnos, már kevesebbet tudunk főleg a 
régebb gyűjtött tárgyak készítése és használata 
körülményeiről. Viszont több muzeológusnak 
azonos érdeklődése, az évtizedek során némely 
tárgykörben gazdag változásokat mutató csopor
tok létrejöttéhez vezetett. Így pl. a halászati 
gyűjteményben 113 szigonyt, 42 varsát, 66 hálót, 

a vadászeszközök közt 184 agancs lőportartót, az 
állattartás gyűjteményben 262 pásztorbotot és 253 
fa vízivókanalat talá'lni. Ezeken kívül van a 
múzeumnak még pl. 121 pásztor-, fuvaros- és 
községi rováspálcája, 68 faekéje, 30 faásója, 334 
guzsalya, 124 ruhasulykolója, 123 fazárja, 122 
menyasszonyi ládája, 392 kályhacsempéje, hogy 
a nagyszámú díszes tányérról, kancsóról, kendőről 
ne is beszéljünk. E tárgykategóriák alapos alakta~ 
ni, tipológiai, összehasonlító tanulmányozása- úgy, 
ahogy ezt megtettük pl. a faekék, a fa ivókanalak, 
a guzsalyok, a kályhacsempék, az ingszabások, a 
csont-, agancs- és szarutárgyak esetében-, értékes 
tudományos eredményekre vezettek<\ fejlődési és 
táji v~ltozások, az interetnikus és interzonális kap
csolatok, az anyag-technika-forrna egysége, agya
korlati, társadalmi és díszítő funkció viszonya 
tekintetében. 

Legtöbb esetben már a gyűjtés idején régi, 
néha több nemzedékkel korábbi tárgy került be
szerzésre; a gyűjtök szeme elsősorban a használat 
nyomait mutató patinás tárgyakon akadt meg. 
Különösen .a századok óta falusi iskolákkal ren
delkező ún . bocskoros-nemes, kiváltságos és 
protestáns vidékekről kerültek be régi datált és fel
iratos népi tárgyak is. Így az Erdélyi Néprajzi 
Múzeum gyűjteményeiben a 11. századból 11, a 
18. századból 113 és a 19. század első feléből (1848 
előttről) mintegy 300 datált faeszköz, bútor, 
kerámia, textil, bőr, vas, agancs tárgy és épület 
található. Hogyha a néprajzkutató rendszerint meg 
is elégszik a tárgyak egymáshoz viszonyított relatív 
kronológiájával, a datált tárgyak nagy segítségére 
vannak az abszolút kronológiával dolgozó 
művelődéstörténetnek. 

A népi technológia megismerése szem
pontjából jelentősek a közel száz éve majd mind
en muzeológus által beszerzett különböző "meg
munkálási fázisok"-at szemléltető gyűjtések. Ilyen 
tárgysorozatok vannak a fa ivókanál, teknő, 
fakanál, esztergált orsó, kosár, öntött bronzcsen
gö, korongolt fazék, bocskor, kapa, ekevas, sze
dettes szőttes, írásos hímzés stb . készítése 
menetének a falusi mester általi (tehát eredeti tár
gyaknak minősülő) szemléltetésére. 

"Unikum" -okról néprajzi gyűjteményben 
alig beszélhetünk, egyrészt mivel a kézi munkával 



egyenként készült tárgyak csupa egyedi munkák 
(s így unikumoknak is minősülhetnek), másrészt 
mert a néprajzi muzeológus feladata nem a külön
leges, hanem a jellegzetes keresése. Jogosan be
szélhetünk azonban "ritkaság"-ról, olyan egykor 
gyakoribb, jellegzetes tárgyról, amelyből azonban 
korunkra már csak hímondó maradt fent. Ilyen 
ritkaságszámba megy a kolozsvári múzeumban pl. 
jegenyefatörzsből vájt csónak, a népi mester famet
szet-ducai, a 17. századi "falueke", a 18. századi 
kézzel hajtott kerékfő eszterga, a szabadtéri osz
tály egyes régi épületei és installációi. A hasonló 
tárgyak fölfedezése már több nemzedékkel ezelőtt 
is "szerencsés fogás"-nak számított (bár állítom, 
hogy nemcsak szerencse, hanem a szakember jó 
érzéke, "szimata" is kell hozzá). 

Az 50-es évektől kezdve, a teljes 
gyűjteményállag alapos számbavétele és tanul
mányozása óta, mióta aztán a tematikus katalógus 
is elkészült, és egyre inkább érvényesült a tárgy
gyűjtés helyi kutatással kísért elve is, mindezek 
eredményeként a múzeum szakemberei a tár
gyaknak egymástól elszigetelten való, 
" darabonkénti" gyűjtése helyett az egy-egy 
témával, jelenséggel kapcsolatos, funkcionálisan 
összetartozó komplex tárgycsoportok beszerzésére 
(is) törekedtek. Ettől kezdve került be a múzeum
ba egy mezőségi falu hagyományos föld
művelésének teljes eszközkészlete, egy havasi esz
tena minden tartozékával, teljes műhelyberen
dezések, teljes öltözetek, egy keményfabútorokat 
ácsoló központ, valamint egy festett bútort készítő 
asztalos család mindenféle produktuma, a sza
badtéri osztályba pedig mindenik épület teljes be
rendezésével , tartozékával. Az ilyen komplex 
gyűjtés nagy minőségi javulásnak számít, hiszen a 
tárgycsoportok, együttesek keretében kapják meg 
az egyes darabok is valódi dokumentum értéküket. 

Íme , néhány tényező , amelyek egy 
múzeum gyűjteményeit a tudományos kutatás 
valóságos kincsestárává teszik. 

2. A gyűjteményőrzéssel kapcsolatos 
tudományos kutatásokról 

A múzeum elsőrendű feladata 
gyűjteményeinek őrzése. Elsősorbarr erre irányul 
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a muzeológusnak a múzeum egyéb alkalmazottai 
- laboráns, raktáros, szakmunkás - által is segített 
sokoldalú tevékenysége, amely próbára teszi szak
mai felkészültségét, gyakorlati ismereteit, tapasz
taltságát. E tevékenységében szervesen kap
csolódik az elmélet a gyakorlattal. Az alkalmazott 
eljárások alapja, az általános muzeológiai is
meretek mellett a gyűjtemények mellett a 
gyűjtemények alapos ismerete. 

Hogy a múzeumőri-muzeológusi 

tevékenység mennyire feltételezi a gyűjtemények 
alapos ·tanulmányozását, ismeretét, erről 

tanúskodik egy sor jeles néprajztudós életműve, 
kik konkrét ismereteik és kutatói módszerük alap
ját a múzeumi gyűjteményekben dolgozva szerez
ték meg. Hivatkozhatunk itt a magyar néprajztu
domány említett nagy triásza (Bátky, Györffy és 
Viski) példájára-, de Gunda Béla, Balassa Iván és 
az utánuk következő etnográfusok túlnyomó része 
számára is a múzeumi gyűjtemények voltak a 
legfőbb tudósi gyakorlótér. Erdélyi viszonylatban 
is elmondható ugyanez. 

Szabadjon utóbbiak sorában a magam 
példájára utalnom. Hiszen a néprajzi múzeumi 
gyűjteményekkel ifjúkorom óta való intenzív kap
csolatom volt kutatómunkámnak hol épp tárgya, 
hol kiindulása, hol meg kísérője, vagy ötletadója. 
A gyűjtemények őrzését szolgálta elsősorban a 
helyes raktározás, amelynek érdekében a 
gyűjteménytárgyakkal való alapos és sokoldalú 
megismerke.dés mellett szert kellett tennem építészi 
és bútortervezői alapismeretekre, sőt némi vegyészi 
ísmeretekre is, melyeket mindjárt egyetemi tanul
mányaim befejeztével és múzeumőri kineveztetése
met követően igyekeztem elsajátítani. (Az "aszta
losságot" egy műhely ingyenmunkásaként, a 
"vegyészi" ismereteim alapját pedig a már nyu
galmazott öreg múzeumi laboráns tudásának le
jegyzésével szereztem meg 1944-45 telén, "építészi 
ismereteimet a népi építkezés már korábban elkez
dett tanulmányozásával párhuzamosan fejlesztet
tem). Eme ismereteim révén lehettem a múzeum
nak juttatott épület bővítésénél-alakításánál a 
tervező építész muzeológus-munkatársa, majd 
megtervezhettem a különféle anyagú, alakú és 
méretű tárgykategóriák számára alkalmas raktári 
bútorokat, beállíthattam a múzeumi tárgyak fer-



tőtlenítőjét, konzerváló laboratóriumát és restau
ráló-asztalos műhelyét, majd kidolgozhattam a 
szabadtéri osztály (koncepciója és tárlati terve 
mellett) térbeli kialakításának tervét is. Eme is
mereteimet természetesen - házi kurzusok 
tartásával és a gyakorlati munka irányítása révén -
aztán igyekeztem megosztani muzeológus és mű
szaki munkatársaimmal is. 

Múzeumi-muzeológusi ismereteimből és 
tapasztalataimból az évek során számos tanulmány, 
szakcikk, közlés és előadás is származott, némi 
cáfolatául annak, hogy a múzeumi 
gyűjteményőrzéssel való foglalkozás nemhogy 
"akadályozná" a tudományos munkát, hanem ez 
maga is művelhető tudományos rangon. Mi több, 
a múzeumőri munkámmal kapcsolatban az említett 
módon, majd szakkönyvekből, tapasztalatcserék és 
a gyakorlat révén kiegészített idő, sőt, a sokoldalú 
tárgyismeret nagyban segített a terepen is a megfi
gyelésben. Az igaz, hogy a gyűjteményekkel kap
csolatos, alkalmazott kutatást igénylő, jobbára tár
sas, kevéssé látványos, belső munka névtelen 
marad , szemben a terepen végzett gyűjtésen 
alapuló egyéni kutatással , amely feldolgozás ese
tén közlésére is kerülhet a szerző neve alatt, de ez 
nem jelent színvonalbeli különbséget, mert ez 
minden esetben a feladat megoldásán ak 
minőségétől függ. 

A kompex és élő néprajzi múzeum meg
valósítására törekedve az 1950-es években tett első 
lépésünk volt a gyűjtemények tanulmányozhatóvá 
tétele, s ezzel az Erdélyi Néprajzi Múzeumnak, az 
ország akkor egyetlen néprajzi intézményének 
kutatóközponttá válása volt. Ennek alapvető 
feltétele volt az épület alakításával-bővítésével 
nyert helyiségekben a gyűjteményeknek osztá
lyok, alosztályok és kisebb tárgy kategóriák szerinti, 
könnyen számontartható és áttekinthető , szak
szerű elhelyezése. A helyiségek teljes kihasználását 
és a különböző tárgykategóriák "egészséges" el
helyezését és könnyű kezelhetését tették lehetővé 
a magunk tervezte raktári bútorok. Ilyenek pl. a 
könnyen szétszedhető, magas helyiségben egymás 
fölé is helyezhető, a polctávolságokat szükség 
szerint változtatható polcállvány-egységek (a köny
nyen boruló s törékeny edények védelmére elől 
befűzhető egy-két rend huzallal); a botszerű tár-

gyak elhelyezésére tetszés szerinti hosszúságú 
sorban egymás mellé helyezhető , szétnyitható 
rámák; textilek elhelyezésére egymás mellé és fölé 
helyezhető, kihúzható sok polcos, ajtós, kocka 
alakú szekrénykék; hasonló, de kétszeres magas
ságú és fióknélküli ruhásszekrények; szőnyegfélék 
fölcsavarására alkalmas, megfelelő állványra sze
relhető hosszú faorsók. 

E teljes funkcionális, szabványosított és 
egymáshoz kapcsolható-építhető kisebb egységek
ből (modul) álló bútorrendszer kialakítása olyan 
muzeológiai megvalósítás, amely számos hozzánk 
látogató más muzeológusnak is mintául szolgált. 
Fölösleges mondanom, hogy e bútorrendszer ki
alakítása tárgykategóriának, a konzerválásnak, 
kezelhetőségnek, de még a helyiség méreteinek, a 
helységek esetleges megváltoztatásának is szem 
előtt tartását, valamint a bútortervezés alapis
mereteit, sőt a költségvetés korlátolt lehetőségeinek 
ismeretét is igényelte. 

A raktárak azonban a tárgyak épségének, 
kezelhetőségének biztosítása mellett még egyéb 
munkák helyszíne is volt és maradt: Így pl. a tár
gyak leltári azonosításé, ellenőrzéséé, a lekopott 
leltári számok újraírásáé, a leltárak egyes adatai
nak kiegészítéséé, a tárgyak csoportosításának 
tökéletesítéséé, a konzerváláshoz, restauráláshoz, 
kiállításokhűz, tanulmányozáshoz egyes tárgyak, 
tárgycsoportok és az ott őrzött tárgyak odafüggesz
tett helyi jegyzéke. 

A rendezett raktár a múzeum büszkesége; 
az Erdélyi Néprajzi Múzeumot meglátogató nép
rajzkutató és muzeológus küldöttségek rendszerint 
igényelték is a raktárak megtekintését és az intéz
mény értékelésénél az itt látottak sokat nyomtak a 
latban . Egyetemi és képzőművészeti hallgatók 
csoportos nyári gyakorlatuk keretében rend
szeresen végeztek dokumentációs munkát a 
múzeumba!), mikoris tanáraiknak megengedtük, 
hogy a raktárakból ők jelöljék ki a tanulmányo
zandó tárgykategóriákat. A raktárak látványa az
tán őket is múzeumunk, a néprajz és a muzeológia 
tisztelői vé tette. 

Az eredeti tárgyak gyűjteményeit egészíti 
ki az ugyancsak dokumentum értékű fényképek 
negatívjait és másolatait tartalmazó gazdag fototé
ka. A negatívok a beszerzés (napló) sorrendjében 
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a laboratóriumban, a másolataik meg kartonokra 
ragasztva a tárgygyűjteményekkel azonos tema
tikus elosztásban kartotékszekrényekben állnak a 
kiállításrendezők és kutatók rendelkezésére. A di
atékát ritkán, előadásokat kísérő vetítések alkal
mával használják. 

A 80-as évekre a múzeum szakkönyvtára 
már mintegy 10.000 kötetre gyarapodott, s.ekkor 
már elérte, hogy a könyvek több mint fele néprajzi 
munka volt, míg a többi a néprajzzal csupán 
érintkező munka a szociográfia, népnyelvkutatás, 
emberföldrajz, antropológia, természetrajz, főleg 
pedig - 2/3-ában - a történdem köréből. A népraj
zi könyvek közt is fontosságuk fölötti számban 
szerepelnek az ún. népművészeti albumok és nép
költési gyűjtések, a néprajztudomány alapvető 
témáit érintő munkák jelentős részét az 1958-tól 
kiadott múzeumi évkönyvért vagy ajáncjékozott 
hazai munkák teszik. 

A gyűjtemények eredeti tárgyai - mint 
említettük - elenyésző kivételtől eltekintve legalább 
is a megnevezésük és lelőhelyük megjelölésével 
leltározódtak, amely két adatnak és a leltári szám
nak egy-egy cédulára vezetésével még az 50-es 
években elkészülhettünk a gyűjtemények tema
tikus, majd a földrajzi katalógusával. E két nyil
vántartás aztán a múzeumi munka fontos eszköze 
lett. Így pl. akár valamely tárgykört vagy tájat be
mutató szakkiállításra készülve, a kiindulás kataló
gusokban való tájékozódás volt. Ugyanilyen se
gédeszköze volt a szakkatalógus, a bármely témát 
tanulmányozó kutatónak, de nélkülözhetetlen volt 
a gyűjtemények hiányosságai, egyoldalúságai 
pótlását célzó gyűjtési tervek kidolgozásánál és 
indoklásánál kiküszöbölve így a korábbi évtizedek 
tárgygyűjtéseinél megmutatkozó szubjektivizmust 
és esetlegességet. 

Hogyha már száz évvel ezelőtt azzal sür
gették szakmai elődeink a néprajzi múzeum létre
hozását, hogy a gyűjtés nem várathat magára töb
bet, mert elérkeztünk a huszonnegyedik órához, 
amelyen túl a polgári civilizáció megsemmisíti a 
hagyományos népi életmódot, gondolkozást és az 
egész régi világot, mennyivel fenyegetőbben 
sürgős a gyűjtés napjainkban, a két világháború 
pusztítását, a magántulajdonú gazdálkodás felszá
molását, az újabb ipari-technikai forradalmat, a 
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fogyasztótársadalom felé irányulást, a nyugati di
vatok térhódítását követően. Szinte azt mondhat
nánk, hogy félretéve minden halasztható múzeu
mi tevékenységet, a muzeológusok a tárgyak 
gyűjtésére összpontosítsák minden idejüket s ere
jüket, addig, amíg a falusi ember életmódját és 
gondolkodását végegesen átalakító gyorsuló civi
lizatórikus hatás még nem törölt el mindent, ami 
örökölt, hagyományos, helyi sajátosság, s még él
nek olyanok, akik a kutató által a lomok közt még 
található muzeális jellegű tárgyakról mondani is 
tudnak valamit. 

Mert a tárgyak önmagukban nem doku
mentumok, csupán a róluk tudottakkal együtt 
lesznek tárgyi bizonyítékok. A gyűjtőútra induló 
múzeumi néprajzkutatók közül a századforduló 
táján Orosz Endre, a két világháború közti évek
ben Romulus Vuia tudatában volt ennek, bár 
sajnos, a gyűjtött tárgyakról készült jegyzékeik 
adatainak csupán egy részét vezették be a 
leltárkönyvekbe. Később már egyenesen köte
lességévé tétetett a gyűjtőknek a beszerzett tár
gyakról a következő adatok feljegyzése: köznyelvi 
és helyi (népi) megnevezés, rendeltetés, alkalmazás 
módja, lelőhely, tulajdonos, az előállítás helye és 
ideje, készítője, anyag, készítés módja, alko
tórészek, díszítés módja, díszítőelemek, színek. 
Minden esetben a helyi népi terminusok is szük
ségesek. A beszerzési napló megfelelő rovataiba 
is be kell kerülniök ezeknek a múzeumban már 
nem rekonstruálható adatoknak, általuk lesz a tárgy 
a szemünkkel láthatóan túlmutató valódi tu
dományos érték. 

3. A gyűjteménygyarapítással 
kapcsolatos kutatómunka 

Hogyha a muzeológus gyűjteményőrzés
sel kapcsolatos munka különböző tevékenysége 
olyan szellemi munka, amely az egész 
gyűjteményállag tanulmányozását, ismeretét igény
li , a múzeumi gyűjteményeket gyarapító kutat4-
munka is nagyfokú tárgyismeretet feltételez. 

Míg azonban a gyűjteményőrzéssel való 
sokrétű muzeológusi tevékenységet "alkalmazott" -
nak nevezhetjük, a gyűjteménygyarapító tárgy
gyűjtés "alapkutatás jellegű". Ez azonban koránt-



sem valami "rendfokozat'', hiszen egyik is, másik 
is a múzeum érdekében végzett fontos munka és 
színvonaluk a néprajzkutató hozzáértésének és 
hozzáállásának függvénye. 

Hogyha valljuk, hogy a múzeum je
lentősége elsősorban gyűjteményeinek dokumen
tum értékében áll, mi sem természetesebb, mint 
az, hogy a gyűjteményeket gyarapító tárgy gyűjtés
nek nagy fontosságot tulajdonítunk. Akadnak olyan 
múzeumhoz tévedésből került munkatársak, kik ha 
terepre kénytelenek menni tárgyak beszerzésére, 
legszívesebben egy közeli szállodában, mene
dékházban, vagy akár a község vendégszobájában 
szállnak meg, s onnan járnak ki naponta "bevásár
lásra", mígcsak el nem költik a tárgyak beszerzésére 
kiutalt pénzösszeget. Az ilyenek, ha hallottak, vagy 
olvastak is egyes nagy múzeumok híres tudósai
nak expedícióiról, nem gondolnak arra, hogy va
lójában muzeológusok tárgygyüjtő kiszállásairól 
van szó. Csakis rajtunk múlik a mi tárgygyüjtő 
expedíciónk tudományos eredménye és élmény
szerűsége. Persze ehhez, akárcsak az említett 
"híres" szakembereknek, nekünk is azok közt kell 
élnünk, akiktől be akarjuk szerezni a múzeumot 
érdeklő témakörből a legjellegzetesebb tárgyakat 
és velük kapcsolatos adatokat. 

Az Erdélyi Néprajzi Múzeum egyesíte~t 
gyűjteményeinek alapos tanulmányozása és főleg 
a tematikus és földrajzi szakkatalógusok 
elkészítése után világos lett a múzeum szakemberei 
számára, melyek azok a témakörök és néprajzi tá
jak, amelyek még "feltérképezésre" szorulnak. 
Ugyanakkor az is kiderült, hogy az elődök tárgy
gyüjtésében mennyire érvényesült az a pozitivis
ta, szűk látásmód, amely az egyes tárgyakat ön
magukban értékelte, nem véve tudomást a 
jelenségek egymással való kölcsönös összefüg
géséről. Ezért volt - hogy csak legillusztratívabb 
példát említsem -, hogy a múzeum öltözet osztályá
nak sokezer darabja, tárgya dacára nem volt 
egyetlen öltöztetője. 

Az új tudományos szemlélet már igényelte 
az ilyen tárgyegyüttesek megszerzését is, ami ter
mészetesen megfelelő felkészülést, a helyszínen 
pedig a tárgygyüjtést kísérő kutatómunkát 
feltéte lezett. Ennek érvényesüléseként kerültek a 
múzeumba az első valóban teljes népi öltözetek (a 

lábbelitől a fejrevalóig, és a felső ruhadarabokig), 
esetleg több (ünneplő és munkanapi, férfi , női , stb.) 
változatban. Hasonlóképpen beszerzésére került az 
50-es évekből több népi műhely teljes eszköztára, 
a megmunkálás szakaszait és a készítményféléket 
szemléltető tárgyakkal együtt, egy juhesztena teljes 
leltára, a földműves szerszámainak teljes sora vagy 
egy temető fejfáinak minden (férfi, női, idős, fi
atal, gyermek, stb.) változata, és így tovább. 

Egyébként a tudományos felfogás - a 
komplex látásmód, az összefüggő egész feltárása, 
tárgyalása és bemutatása - képezte a múzeum sza
badtéri osztálya indoklásának is elméleti alapját. 
E szerint a szabadtéri osztály feladata a múzeum 
székházában levő gyűjtemény és kiállítás 
kiegészítése a népélet és népi kultúra olyan '"tár
gyi" dokumentumaival, amelyek méretüknél és 
természetüknél fogva csak szabad téren helyez
hetők el, illetve mutathatók be. A terv szerint a 
múzeum tulajdonában levő (még a Romulus Yuia 
elképzelte ·'nemzeti park" számára kisajátított) 
Hója-beli , változatos felszínű területen létesítendő 
szabadtéri osztály alosztályai és részlegei: 
1. építkezés (a. falusi telkek épületei, b. közösségi 
épületek, c. népi ipari installációk), 2. botanika 
(a. gyűjtögetett növények, b. hagyományos 
termesztett növények), 3. zoológia (a. vadászott 
állatok, b. hagyományos háziállatfajták). Az első 
alosztály-hoz már 1951-ben megindult a régi ipari 
installációk és falusi házak, majd teljes udvarok 
épületeinek beszerzése, a botanikai alosztály kifej
lesztésére 1956-tól egy etnobotanikus szakember 
kapott muzeológusi kinevezést, míg a zoológiai 
alosztály megvalósításához, előtanulmányként 
( 1953-ban) íi hagyományos erdélyi háziállatf~jták 
tudományos pontosságú. kicsinyített hasonmásai 
készültek el. 

Az 1957-ben végső formájában meg
szerkesztett (helyszínr~jzokkal is ellátott) sza
badtéri osztály terve a tartomány és a minisztéri
um illetékesei részéről nem részesült észrevételben, 
de annál lelkesebben üdvözölték elgondolásunkat 
a hazai és külföldi etnográfusok és muzeológusok, 
mégpedig nemcsak az egyes részletek megoldását. 
hanem egyáltalán magát az indoklást, a komplex 
néprajzi múzeum kiépítésének nagyjelentőségü. 
eredeti eszméjét. 
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A múzeum szabadtéri osztálya tervének 
részletkérdéseit tárgyalva merült föl az Erdélyi 
Néprajzi Múzeum " levelező barátai" megszer
vezésének gondolata. Valójában ez az 1948 után 
megszüntetett Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület keretében létesült Tájmúzeumi és Népis
mereti Ügyosztály feladatának és munkájának 
felújítása lett volna a létező új lehetőségeknek 
megfelelő módosítással. Míg az EMKE említett 
ügyosztálya a magyar néprajzi tájak táj múzeumai 
hálózatának kiépítését tűzte ki célul azzal, hogy 
az eme múzeumok megteremtésében közreműködő 
vidéki önkéntes értelmiségiek egyben a környék 
népismereti adatgyűjtői és közös kiadványok szer
zői is lesznek, addig az Erdélyi Néprajzi Múzeum 
" múzeumbarátai körét" az Erdély minden 
nemzetiségű néprajzi tájairól beszervezett "leve
lező barátokkal kiegészítve, őket helyi gyűj
temények létrehozására is biztatva ezáltal elkép
zelésük szerint a nagy központi múzeumunk széles 
információs hálózata teremtődik meg. A "levelező 
barátok" hálózatának megszervezését azonban 
részben keresztezte a Kolozs tartomány rajoni 
múzeumai létesítésének munkálata, de be kellett 
látnunk, hogy e széles hálózat működtetésére nem 
voltak meg az alapvető feltételek sem (mint pl. a 
csak ezzel foglalkozó muzeológus, sokszorosító 
stb.) s így létrehozását végülis a távolabbi jövőre 
halasztottuk. 

De térjünk vissza a gyűjteménygyarapítás
sal kapcsolatos kutatómunkához! Már szó volt róla, 
hogy a múzeum évi gyűjteményfejlesztő terve ki
dolgozásánál - a gyűjtemények közvetlen ismerete 
mellett- milyen alapvető fontossága volt a két szak
katalógusnak, amelyekből megmutatkoztak a 
gyűjtemény helyrehozandó aránytalanságai, egy
oldalúságai, hiányosságai. A tervben megjelölt 
egyes gyűjtőutakra a témakörben való érdekeltsége 
alapján kijelölt muzeológus előzőleg még tájékozó
dott a vonatkozó szakirodalomban, elkészítése a 
lehetséges kutatópontok megközelítését mutató 
térképvázlatot összeállította a beszerzendő tárgyak 
feltételes jegyzékét és a terepen végzendő adat
gyűjtő munkáját segítő (fegyelmező) témavázla
tot. Természetesen úgy a tárgyak jegyzéke, mint a 
témavázlat a kutatóponthoz közeli múzeumban 
látottak-hallottak, az esetleg levélben is kapott ín-

formációk alapján, s főleg a terepen végzett mun
ka során még változtatásokban, kiegészítésekben 
részesült. A;z. ismeretlen vidékre és témakörre irá
nyuló nagyobb tárgy gyűjtő kiszállást megelőzhette 
egy előzetes tájékozódó út, bár ezt többnyire a 
kiszállás első napjaiban a környéken való 
tájékozódás helyettesítette; amelynek alapján vég
legesíthető lett a gyűjtésre legalkalmasabb ku
tatóközpont. 

Helyesnek mutatkozott, gyakorlati szem
pontból is, ha a muzeológus az első napokban 
inkább csak a kijelölt témakörben alkalmas adat
közlőket kereste föl, bár közben "mutatóban" azért 
egy-két tárgyat is vásárolt. A következő napokban 
aztán a falubeliek közül már többen maguktól is 
jöttek hasonló tárgyakkal vagy ajánlatokkal s a 
muzeológus már kellő ismeret birtokában válogat
hatott a legalkalmasabb tárgyak között. 

A kiszállás végcélja, természetesen, a meg
jelölt témakör legkifejezőbb tárgyi "tartozékainak" 
megszerzése és pontos meghatározása volt, ez 
azonban csakis a témavázlat segítségével végzett 
kutatómunka alapján lehetett valóban sikeres. 

A múzeumi tárgygyűjtéssel kapcsolatos 
helyszíni adatgyűjtés-kutatás részét képezi a 
fényképezés is, esetleg filmezés, és főleg a rajzolás. 
A rajz előnye a fényképpel szemben, hogy a ne
hezen hozzáférhető, külsőre zavaros (pl. a vágást 
a repedéstől neh.ezen megkülönböztethető), vagy 
egyenesen láthatatlan (pl. szerkezet), illetve csak 
előzetes felmérés alapján érzékelhető (pl. térszín
rajz) dolgokat is meg tud ragadni; és a rajzhoz 
mindjárt beírhatók a helyi elnevezések, magyará
zatok , s esetleges értelmező részletek is 
rögzíthetők. A kielégítő rajzolás - távlati, kiterített, 
részlet-, alap-, szerkezeti, hossz- és keresztmetszeti , 
szabás- vagy helyszínrajz készítése a néprajzi mu
zeológustól nem követel valami "művészi tehet
séget" elegendő hozzá a középiskolában jó osz
tályzatot nyert tudás. A néprajzi rajz kutatómunka 
része, a tudományos megfigyelés eredménye, a 
vizsgált jelenség, tárgy lényeges és jellegzetes 
vonásainak. felismerésén alapszik. A rajzot nem 
helyettesítheti a szóbeli leírás, ugyanakkor bármely, 
a telken levő építmény és az épületben található 
berendezési tárgy valódi jelentőségének, sze
repének, az ezeket létrehozó és fenntartó népi élet-



mód , észjárás megértésének és másokkal való 
megértetésének egyik feltétele ezek helyének, más 
objektumokkal való térbeli viszonyának a rög
zítése. 

A néprajzi muzeológus egyben tu
dományos kutató, aki a tárgyakat nem önmagukért, 
öncélúan vagy valamiféle szenvedélyből gyűjti , 

hanem bennük mindig a s.ajátos népi életmód és 
kultúra kézzelfogható és beszédes tanúbizonysá
gait látja, s mint ilyeneket hozza a múzeumba. E 
fontos elven alapszik a beszerzésre érdemes tár
gyak kiválasztása. Az így beszerzett tárgyak teszik 
érdemessé a múzeumi gyűjtemények egyes tárgy
csoportjainak és tárgyainak a " falak közti" tanul
mányozását is, és a tanulmányozás eredményeinek 
feldolgozását vagy bemutatását. 

4. A gyűjtemények 
tudományos hasznosítása 

A múzeum nem valami rejtett kincseskam
ra, amelynek drága tartalmában egyedül gazdája 
örül, hanem olyan, a köz javát szolgáló intézmény, 
amely egé sz felhalmozott " kincsét" , a 
gyűjteményeiben rejlő tudományos értékeket 
igyekszik a társadalom minél szélesebb körével 
megosztani, számára hasznosítani. A hasznosítás 
két fő formája: a nyomtatásban való közlés és a 
kiállításon való bemutatás. 

A nyomtatásra készült dolgozat lehet: 
1) valamely saját tárgy gyűjtésről készült beszámoló 
vagy a kiszállást indokló tudományos jelentés; 
2) a gyűjtemény valamely tárgykategóriájának eset
leg katalógusszerű ismertetése azzal a fő céllal, 
hogy más kutatók használhassák ; 3) valamely 
tárgycsoport, vagy tárgykategória tárgyalása a saját 
tárgygyűjté s kapcsán végzett kutatások és a 
vonatkozó szakirodalom segítségével értelmezve; 
4) saját kutatáson alapuló tanulmány keretében 
egyes gyűjteménybeli tárgyaknak is felhasználá
sa; 5) a gyűjtemény népművészeti jellegű tárgyai 
közül válogatott példányok fényképes vagy rajzos 
bemutatása album formájában (esetleg ipar
művészek használatára); 6) a gyűjteményből 
"érdekesség", a látványosság alapján kifotózott 
vagy rajzolt különféle tárgyak közlése leporelló, 
levelezőlap formában reklám céllal. 

Míg a két utóbbi kiadványforma alig követ 
tudományos célt, az első négy esetben a szerző 
számára a tárgy ak bemutatásával nem a 
látványosság a fontos, hanem a tárgyak - mint egy 
bizonyos hagyományos életmód, kultúra és gon
dolkodás tartozéka és kifejezője - ezek tudományos 
jelentése. Ez esetben elsőrendű fontosságú a vilá
gos, szemléletes és értelmes ábrázolás. Az e céllal 
készült rajzok nem egyszerű mellékletek, illusztrá
ciók, hanem a szöveggel legalábbis egyenértékű 
részei a kö'.?leménynek, tanulmánynak, a szöveg 
pedig gyakran csak a bemutatott tárgy "mondani
valójának" kifejezése, elemzése. 

Az Erdélyi Néprajzi Múzeum, de más 
nagyobb múzeumok - pl. a bukaresti Múzeumfalu 
(Muzeul Satului), a szebeni Brukenthal Múzeum 
vagy a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum - kiadványaiban is számos, az első 
csoportokba tartozó dolgozat, tanulmány kapott 
helyet, a 3. és 4. csoportba sorolható tanulmányaik 
közül a múzeum kutatói többet másutt is közöltek, 
akár saját tanulmánykötetben is. 

A múzeumi tárgyak tanulmányozása ered
ményeinek írott (és nyomtatott) formában való 
közlése mellett van egy másik, a széles közönség 
számára vonzóbb, jellegzetesen múzeumi közlési 
mód: a vizuális "nyelven" szóló kiállítás. Az Er
délyi Néprajzi Múzeum kiállítói tevékenysége 
különösen a 60-as és 70-es években igen gazdag 
volt, egy időben gyakran 3-4 féle kiállítással is 
szerepelt: . 

1. Alapkiállítás : a múzeum nevében és 
gyűjteményeiben kifejezésre jutó arcélének meg
felelő széles tematikájú, Erdély népei életmódját 
és kultúráját szemléltető, világos felépítésű össze
foglaló mű, a múzeum székháza kívülről könnyen 
megközelíthető termeiben. ·A korábban szokásos 
"állandó kiállítás" elnevezést kerültük, hiszen mint 
minden, ez a kiállítás is ki van téve időnkénti mó
dosításoknak, újabban beszerzett tárgyak beiktatá
sa, fölmerülő szempontok és kiállítási módok al
kalmazása által. Az 1954 óta bevezetett 
"alapkiállítás" elnevezés viszont utal a múzeum 
jellegét leginkább kifejező, legfontosabb kiáll ítás 
voltára. 

2. Szakkiállítás: alkalmas kiállítási műfaj 

az alapkiállításban csak érintett, vagy teljesen új 
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téma részletes kifejtésére a múzeumi gyűjtemények 
megfelelő tárgycsoportjain keresztül , a múzeum e 
célra fenntartott termeiben . Az alapkiállítás mel
lett rendezett időszakos szakkiállítások igen 
hasznosnak bizonyulnak a kutatókkal és 
nagyközönséggel való állandó kapcsolattartásra, 
hatásos eszközei az ismeretterjesztésnek, ugyan
akkor pedig jó alkalom a gyűjtemények egy-egy 
részének alapos áttanulmányozására, s egyes itte
ni tárgyak restaurálására is. 

3. Cserekiállítás: két múzeum között, köl
csönösen biztosított helyiségben és tárlatvezetés
sel, a helységbeli látogatók tájékozódásának ki
egészítésére s egymás múzeumainak népszerűsítésére 
is. A cserekiállításnak nem szükséges egyidőben 
történnie, sőt, legegyszerűbb, ha valamelyik 
múzeum egyszerű meghívására történik a szakkiál
lítás ottani rendezése, azzal, hogy ez majd alka
lomad.tán viszonozni fogja. Az Erdélyi Néprajzi 
Múzeum ilyen kiállításokat rendezett többek közt 
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában. 

4. Vándorkiállítás: inkább csak eredeti tár
gyak másolataiból, kicsinyített hasonmásokból 
vagy méginkább felnagyított fényképekből ren
dezett kisebb mérer.G kiállítás, amely könnyen szál
lítható, bármilyen helyiségben, különleges kiállítási 
bútorok nélkül elhelyezhető . Eredeti tárgyak 
legfennebb csak kis számban (az "atmoszféra" biz
tosítására) szerepelhetnek, amennyiben a klub vagy 
kultúrház biztosítani tudja ezek épségét. Fontos a 
vándorkiállítás utaztatásának előre való meg
szervezése, liogy az anyag egyik pontról a másikra 
szállítható legyen anélkül, hogy minden esetben 
vissza kellene hozni a múzeumba. 

E klasszikus kiállításformákon kívül a 
múzeum alkalmilag másokkal is próbálkozhat. Így 
pl. 1958-1960-ban, ~mikor az épület átalakítása 
miatt nem volt saját kiállítási helységünk, a város
ban levő alkalmas és üres kiállítási termekben ren
deztünk szakkiállításokat. Más esetben a múzeum 
biztosított kiállítási helyiséget falusi tanító 
magángyűjteménye, vagy népi iparművész sikeres 
termékei számára. Székelyföldi múzeumok sikeres 
kiállításokat rendeztek egyes néprajzkutatók és 
néprajzi érdeklődésű művészek grafikáiból, fest
ményeiből, művészfotóiból. A kiállítás és szakmai 
konzultáció közti átmeneti forma az, amikor a 

múzeum a kutatóknak fenntartott helyiségben, 
könyvtárban valamely kutató-, tervező-, művész
vagy egyetemista csoport kérésére a kért tárgy
csoportból kis bemutatót rögtönöz a muzeológus 
által adott megfelelő magyarázatot kíséretében. 

Az Erdélyi Néprajzi Múzeum gyűj
teményeinek a tudományos ismeretterjesztés 
érdekében való hasznosítására az 50-es évek óta 
jelentős tevékenységet fejtett ki. Már 1971-ben 
külön tanulmányban számolhattunk be arról, hogy 
a nagy alapkiállítás mellett másfél évtized alatt 
mintegy 30 szakkiállítást is rendeztünk, s mindezt 
saját erőből , minimális anyagi ráfordítással , de 
ugyanakkor korszerű és mégis eredeti rendezői elv 
szerint. E kiállításokat nemcsak a látogatók széles 
köre fogadta szívesen és még a felügyelő szervek 
elismerésével is találkoztak, hanem más városok
ból, múzeumoktól és kutatóintézetektől is számos 
kolléga eljött megtekintésükre és tanulmányozá
sukra, s min't a vendégkönyvben is kifejezésre jut
tatták, nagyra értékelték a látottakat. Valóban, az 
országban tett múzeumlátogatásaink során számos 
esetben meggyőződhettünk, hogy a múzeumunk
ban látottakat, mint példaértékűeket néprajzi kiál
lítások rendezésénél sok tekintetben (a ma
gyarázószövegeket, mások a pódiumrendszert, 
vagy a forgatókönyvet , tematikát) maguk is alkal
mazták. 

Míg az erdélyi Néprajzi Múzeum elő
deinek - az egyesületi alapítású ún. magyar vagy a 
királyi alapítvánnyal létesített ún. román múzeum
nak kiállítására valóban ráillett az "állandó kiál
lítás" elnevezés, hiszen megnyitásuktól lebontásu
kig mindkettő változatlan volt, az egyesítésükkel 
megújult nagy múzeum alapkiállításánál a ren
dezők már számoltak nemcsak a tudományos is
meretek és a kiállítási módszer tökéletesedésével, 
hanem mindenekelőtt a gyűjtemények gyarapo
dásával új beszerzések révén, sőt a régi, nehézkes 
kiállítási bútorok fokozatos kicserélésével és a kiál
lítási tér változásával, bővülésével is. Az 1954. évi 
megnyitás óta nem telt el év, hogy valamilyen 
kisebb-nagyobb változtatásra, tökéletesítésre ne 
került volna sor (nem említve és nem minősítve itt 
a 70-es években a minisztériumnak a "Decorati
va" vállalata általi technikai-dekoratív bea
vatkozását. 



Az alapkiállítás koncepciója megköveteli 
a jelenségek közti összefüggések és - a maguk 
helyén - a táji és nemzetiségi sajátosságok kife
jezésre jutását. Ez a követelmény határozza meg a 
kiállítás témarendjét is. A tematika elsőbbségben 
részesíti az életmódot meghatározó foglalkozá
sokat, ezeket követik az életszükségletekkel kap
csolatos témák, majd pedig a társadalmi és szelle
mi élet tárgyakon át bemutatható tárgyalása. A 
munkaeszközön és más tárgyakon át ismertetett 
foglalkozások kialakulásuk történeti sorrendjében 
kerülnek bemutatásra: kezdve a korunkra már 
jórészt túlélt jelentőségű primitiv foglalkozásokkal 
(gyűjtögetés halászat, vadászat) , folytatva a falusi 
nép máig jelentős alapfoglalkozásaival (állat
tenyésztés, földművelés) , az előállított termények 
tárolásával és feldolgozásával. A népi ipar bemu
tatása a nők textilmunkáival és a férfiak há
zimunkaként végzett famunkáival kezdődik , majd 
a szakosodott mesterségekkel (a fafeldolgozás 
egyes ágai , bőrmunkák, agyag- és vasművesség, 

stb.) folytatódik. E jelentős témakör terjedelmes 
bemutatását követi a népi lakás, táplálkozás és 
öltözet tárgyalása, majd pedig a közösségi életet, 
a jobbára a termelőmunkával kapcsolatos évkör 
szokásait, az életkorhoz fűződő szokásokat, s végül 
a hiedelemvilág és folklór egyes, tárgyakban is 
mutatkozó oldalait szemléltető részlegekkel zárul 
a kiállítás. 

A múzeumlátogató a hagyományos és 
közösségi konvenciók szerint alakult erdélyi népi 
kultúráról az alapkiállításon nyert összefoglaló 'át
tekintését évek során egyes témakörökben elmé
lyítheti - a szabadtéri osztály említett részlegeinek 
megtekintése mellett - a rendszerint félévenkénti 
megnyíló szakkiállításokon. E kiállítások is ala
pos tudományos és muzeológiai előkészítést igény
lő tanulmányok, amelyek az eredeti tárgyak. hely
ek kiválogatása és csoportosítása révén egy időben 
látványosak és a tudományos mondanivalót a lá
togatók legszélesebb köréhez közvetíteni képes 
alkotások is. 

Az említett periódusban rendezett szakkiál
lítások közül itt csak néhánynak a címét sorolom 
föl , amelyek a múzeumi szakember számára a 
legtöbb előkészületet igényelte s talán a legter
jedelmesebbek is voltak: ''Erdélyi népi fazekasság" 

"Erdélyi népművészet" (az anyag, technika és al
kalmazás alapján megkülönböztetett és a komplex 
műfajos rendjében), ·'Népi élelmiszeripar" 
(mechanikus feldolgozás, kémiai előállítás, hagyo
mányos élelmek, étkezés) , ''Erdélyi új nép
művészet" (hagyományos formák és megoldások 
sikeres alkalmazása új igényekhez népi és tanult 
iparművészek által), ·'Idegen világrészek népeinek 
kultúrájából" (a múzeum saját és kölcsönzött tár
gyai segítségével), ·'Román szőnyegek'' (technikai 
és funkcionális vonatkozások, a díszítmény fej
lődési és táji változásai), "Az Erdélyi Néprajzi 
Múzeum húsz éves tevékenysége" (múzeumtu
dományi kiállítás), ·'Egy múzeumi tárgy története" 
(a múzeumi munka példázása egy faekén keresz
tül , ennek a terepen való felfedezéstől és ottani ta
nulmányozástól a beszállításon , leltározáson , 
konzerváláson, restauráláson, raktározáson át a 
kiállításig és publikált tanulmányig) , ··Népi 
ikonok'' (technikák és román népi ikonkészítő 
központok szerinti változatok), ·'A néprajzi könyv 
Romániában" (a népi kultúra iránti érdeklődés 
alakulása, kutatóközpontok, periódikák, önálló 
művek, a múzeum kiadványcseréje), " Erdélyi népi 
szűcsmunkák" (bőrkikészítés, szabások. díszítés, 
táji változatok), ·'Népi öltözetek az Erdélyi Népraj
zi Múzeumban" (a fontosabb ruhaféleségek fej
lődési és táji változatai. 50 teljes öltözet, a népvise
let különböző elemeiből ihletett modern 
ruhatervek). 

A szakkiállításokról közölt beszámolónk 
idején a múzeum távlati tervében már olyan további 
szakkiállítások rendezése szerepelt, mint pl. ··Népi 
faragott-ácsolt bútorok'', ·'Népi festett asztalos
bútorok", ··Minden. ami szép az én falumban· ·. ··A 
nők textilmunkája", ''Népi kandallók és kályha
csempék", ··A vas a népéletben". ··Népi kultúránk 
ősi jellegű rétege". 

Már a címekből és a párszavasjellemzések
ből is kitűnik , hogy a népr~jzi múzeum kiállításával 
célunk nem a gyűjtemény cifra tárgyainak a szemet 
kápráztató bemutatása volt, hiszen még a '·nép
művészeti"-nek tűnő (vagy épp így jelzett) kiál
lítások esetében is egyik fő törekvés a népi tár
gyak tetszetős formáinak és ''díszítésük"-nek a 
készítési móddal , a gyakorlati alkalmazásukkal és 
sikeres alkalmazást mágikus úton is elősegíteni vélt 
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hiedelmekkel kapcsolatos eredetükre rámutatni. A 
népi ítélkezés szerint is "szép" az, ami a legmeg
felelőbbnek tartott anyagból és technikával a cél
nak megfelelően készült és a helyi konvencionális 
ítélkezés szerint befejezett, a maga nemében 
tökéletes. Ilyen értelemben szép valójában min
den " sikeres" népi tárgy - legyen az bár egy köny
nyű , de erős és jól beállított faeke, vagy egy meg
felelő arányú, vesszőfonású, tapasztott tyúkketrec. 
Még a nem szóbeli közlésre készült szerelmi 
ajándéktárgyakat - a guzsalyt, vagy húsvéti tojást 
- is az alkalmas anyag, a készítéstechnika és a cél
szerűség - ez esetben a jelképértékű ' ·beszédes" 
forma és motívumok - teszik széppé. 

Az előbbiekből kitűnik, hogy a kiállítások 
rendezése, még szakmai felkészültség és gyakor
lat esetén is a témakörben előzetes alapos saját 
kutatásokra és szakirodalmi ismeretekre épül , s 
valójában a kiállítás a rendezéssel megbízott mu
zeológus kutatóműve, a koncepció, tematika, for
gatókönyv és alaprajzi beosztás elkészítésétől a 
megfelelő tárgyak kiválasztásáig és a technikai
esztétikai megvalósításáig. A kiállításnak, akár
csak bármely tanulmánynak világos taglalása, 
egymásból logikusan következő fejezetei , gondo
latai vannak. A legmutatósabb exponensek is ön
magukban semmitmondóak; fontos a tárgyak 
egymást magyarázó-értelmező csoportosítása: az 
ilyen tárgycsoportok képezik a kiállításnak, a 
múzeum ~játos műformájában alkotott tanulmány
nak a mondatait. Mert a muzeológus valójában a 
tárgyak megszólaltatója, titkos vallomásuknak a 
látogatók számára is érthető tolmácsa. 

Annál különösebb szokás, hogy míg az 
írott tanulmányokat szerzőjük nevének feltün
tetésével közlik, nálunk, a több hónapi munkát 
igénylő kiállítás rendezőjének neve ismeretlen 
marad, még a róla író recenzorok előtt is. Igaz, e 
recenziók is gyakran elmaradnak, vagy csak 
igénytelen írások. Mert a képzőművészeti kiállítá
soknak vannak szakértő kritikusai , de a múzeumi 
kiállításoknak egyelőre legfennebb felszínes leírói 
akadnak. 

*** 
Jelen írás első látásra némelyek számára 

valamiféle múzeumi számadásnak tűnhet, mások 
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számára esetleg a szerző korábbi néprajzi muze
ológiai írásai összefoglalásának. Szeretném hinni 
azonban, hogy a figyelmes olvasó érzékelhette. 
hogy sem egyikről , sem másikról nincs szó, hanem 
csak arról, hogy a kolozsvári néprajzi múzeu
munk nál évtizedek folyamán különböző 

kérdésekkel találkozó és velük birkózó idős muze
ológus szerette volna megosztani a címben tapasz
talatait és gondolatait a múzeumi munkahely és 
tudományos kutatás egyeztetésének módjait 
kereső, koruknál vagy helyzetüknél fogva kevés
bé tapasztalt kartársakkal. 

Despre munca de cercetare 
al muzeologului 
(Rezumat) 

Renumitul muzeolog ~i etnograf dr. Károly 
Kós trage in lucrarea de fata concluzii despre ac
tivitatea sa de mai multe decenii in privinta 
strangerii , conservarii , restaurarii obiectelor et
nografice, ~i nu in ultimul rand in privinta valo
rificarii acestora prin expozitii muzeale sau a pub
licarii prin lucrari ~tiintifice de specialitate. 

About Research Work 
in the Museum 
(Abstract) 

ln his work, the well-know museologist 
and etnographist dr. Károly Kós looks back on an 
activity ofseveral decades, which bore fruit in the 
collection, preservation, restororation of ethno
graphic objects, and last but not least their exhibi
tions in museums or publications in scientific pa
pers. 



HASZMANN József 

Fatárgyak tartósítása, 
restaurálása. 

(Famozsarak, illetve máktörő 
mozsarak és más fából készült 
háztartási eszközök a csernátoni 
néprajzi múzeum gyűjteményében) 

Látványos, rusztikus, ősi használati tár
gyak csoportjába soro lhatjuk a famozsarakat, bu
dunkákat, csebreket, tekenyőket, kupákat, tégelye
ket , vékáka't , vizeskártyákat, túróborítókat , 
lapítókat, fejővedreket, bors- és sótörő kupákat, 
fűszertartókat, stb. 

Gyűjteményünkben e tárgycsoportból 
mintegy százötven darab található. E tárgyak nem 
hiányozhattak egyik háztartásból sem. Vásárolták 
házilag készítették, vagy éppenséggel örökölték 
?ket. Gyűjteményünk e széles tárgycsoportja közül 
jelen dolgozatomban csupán a famozsarak cso
portjáról értekezem. 

A famozsarak száma gyűjteményünkben az 
1994-es esztendő végén 53 darab volt. 

Gyűjtőterületünk elsősorban Alsó- és Fel
sőcsernáton , Albis és Ikafalva községek, de Fel
sőháromszék majdminden településéről származik 
1-2 példány. 

Az áttanulmányozott múlt század i nyolc
vanöt darab hozománylevél, illetve parafernum 
levél, vagy vagyontárgyak összeírását tartalmazó 
okmányok 75 %-ában találunk pontos utalást ho
zományhoz tartozó faedényekről. 

E fatárgyak előfordulása, használata egész 
Európában elterjedt volt. Elsősorban élelmiszer
magvak és egyéb anyagok törésére használták. 
Vidékünkön, Háromszéken az 1940-1950-es 
~vekig használták, nagyon ritka esetben még ma 
IS. 

Mint konyhafelszerelés minden falu si. sőt 
városi háztartásban nélkülözhetetlen eszközök 
voltak. Mifelénk az utóbbi száz esztendőben ki
mondottan olajos magvak, mák. tökmag. elvétve 
napraforgó törésére használták. 

A famozsarakat kölönböző méretekben 
üregesre vájva, henger alakú fatörzsekből faragták: 
vagy esztergálták. Erre a célra a legmegfelelőbb 
faféleség a bükk, nyár, szíl, juhar, nyírfa. 

A mozsarak többségét gömbö lyűre. vagy 
szögletesre faragták, kihangsúlyozott talppal. 
fogóval , vagy anélkül készítették . Az áll ómozsa
rakat a földön, ál lva használták, illetve törtek 
benne. 

A faragott mozsarakat rendszerint jókezű 
falus i mesteremberek, de sok esetben áltaÍában a 
fúrni-faragni tudók készítették. A kerekesek 
készítették az esztergált mozsarakat. 

Használat után rendszerint a kamarában 
őrizték . Az esztergált mozsarak látványosabbak. 
díszítésüket esztergakéssel, homorú bemélyítéssel. 
gyűrűkke l kivitelezték. 

Sok esetben világos-, vagy sötétbarnára 
pácolták. 

Szép formájúak a mozsarak törői , rend
szerint kerek gombbal esztergálták, vagy faragták 
a végét. Jó pár darabra a készítés évszámát is 
rávésték, például : 1761-1823-1860-1900. Az 
évszámokat sok esetben leveles, nyitott koszorús 
mintába foglalták. Jó pár darabra monogramot 
véstek. 

Gyakoribb a pikkelyes dí szítés. mel y 
rokonságot. mutat a feliratos mennyezetet tartó 
gerendák díszítésével. 

A vidékünkön használt álló mozsarak 
csoportjától e lkül önül a kerékagyból készített 
mozsár, valamint a kis méretű, asztalra., vagy székre 
helyezhető mozsár. 

E rövid dolgozatban nincsen szándékom 
kitérni az egykori székely ételekre és általunk már 
alig ismert ételkülönlegességekre, melyeket az ola
jos magvak; tökmag, mák, stb. felhasználásával 
hé~köznapokra, de különösképpen ünnepekre, 
böjtös napokra főztek. 

Nagyon fontosnak tartom ellenben e tár
gyak tartósítását, megőrzését, kiállításokon való 
bemutatását. 
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Tárgyi néprajzi gyűjteményünk talán " leg
betegebb" tárgyai a famozsarak. 

Elsősorban azért, mert jó pár darab más
fél-kétszáz évnél is idősebb. Rendszerint jól meg
munkálható puha fáből , szerszámfából készítették. 
Tudott dolog, hogy ezeket a faféleségeket legjob
ban károsítja a szú, kártevő, valamint korhadásnak 
is jobban ki vannak téve, elsősorban e faféleségek 
laza szerkezete és kevésbé ellenálló lignin és cel-
lulóz tartalma végett. ~ 

A csupán időnkénti használat, a tapaszos 
földű , nedves, hűvös, sötét kamrákban való tartás 
elősegítette a rovarkártevők, a gombabetegségek 
támad ását. Majd minden darab előrehaladott 
károsodást szenvedett, főleg a mozsarak talpa, de 
a testük is. sok esetben olyannyira, hogy meg
mentésük szinte lehetetlen. Elsősorban a szú okozta 
károsodást tapasztalhatjuk, majd minden e cso
portba tartozó tárgynál. 

Az igen előhaladott károsodást szenvedett 
tárgy szakszerű és gyors beavatkozás nélkül egy
két év alatt teljesen megsemmisülhet. 

A máktörő mozsarak talpa tömör, a kehely 
falvastagsága többnyire 4-6 cm vastag, így a felületi 
tartósí tás kevés eredménnyel jár. 

Éppen ezért a csernátoni múzeum 
munkaközössége több mint két évtizede használja 
igen jó eredménnyel az ilyen jellegű tárgyak ese
tében a tartósító szerben való elmerítés eljárását. 
Lényege ennek az eljárásnak az, hogy a tárgy min
den felülete napokon át érintkezhessen a tartósító 
vegyszerrel , azt jól beszív hassa és a fa szerkezetét 
teljese n átitathassa. Természetesen ehhez az 
e ljárás ho z megfe l e lő méretű edényre vagy 
edényekre van szükség és jóval több tartósító 
anyagra. Amennyiben nem rendelkezünk ilyen jel
legű fém- vagy műanyagedénnyel. jól használható 
e célra vastagabb fólia is. Megfelelő helyen a tár
gyak méretének megfelelően mélyedést ásunk a 
földbe, a vízszintes mélyedésbe fóliát helyezünk 
el , majd belehelyezzük e példa esetében a mozsarat, 
és addig töltjük tartósító anyaggal, amíg ellepi a 
tárgyat. 

A fóliát a tárgy fölött összehajtjuk, 
csiptetőkkel összefogjuk, a mélyedést deszkával 
letaka~juk és a tárgy károsodása függvényében 
2-3 napig tartjuk a tartósító folyadékban. 
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Ilyen módszerrel tartósítottuk például a 
feliratos faragott gerendákat is. 

A tartósítási munkálatok folyamata 

A tárgyak tisztítása: 
A múzeum gyűjteményébe kerülő tár

gyakat legelsősorban meg kell tisztítani a szeny
nyeződésektől. A fenti tárgyak esetében ajánlatos 
langyos. szappanos vízzel lemosni, vigyázva arra, 
hogy a tárgy patináját megőrizzük, és a mosást csak 
addig folytassuk, ameddig a legszembetűnőbb 
szennyezést eltávolítottuk. Nem ajánlatos a már 
szerkezetében meggyengült faanyagot vízzel áti
tatni , ez elősegíti a károsodási folyamatot. 

A tárgy károsodási fokának megállapítása 
azért igen fontos tényező , mert ennek alapján 
határozhatjuk meg és választhatjuk meg a tartósítá
si eljárásokat és a legmegfelelőbb tartósító anya
gokat, a károsodás fokának függvényében. 

Rendszerint három csoportba sorolhatjuk 
be egy-egy tárgy állapotát, állagát: kevésbé, 
közepesen és nagyon károsodott tárgyak. 

A kevésnél 15-20 %-os károsodást tapasz
talhatunk, a közepesnél 25-30 %-ost, míg a na
gyon kihangsúlyozott károsodást szenvedett tár-
gyaknál 35-45 %-ost. ' 

A tárgy tartósítási munkálatainak rögzítése 
a tartósító naplóba történik, éspedig ki és mikor 
végezte, milyen tartósító anyagokat használt. va
lamint a tárgy tartósításával kapcso latos ész
revételek feljegyzése, a tartósított tárgy viselkedése, 
bejegyzésekkel. 

A mai nehéz gazdasági helyzet 1neghatá
rozza és negatívan befolyásolja a tartósítási, illetve 
konzerválási elvárásainkat. 

Elsősorban anyagiak hiányában nem áll 
rendelkezés ünkre megfelelő menny iségű és 
minőségű konzerváló anyag. 

Hiányoznak a természetes anyagok, vala
mint a szintetikus hatóanyagok, nem beszélve a 
tárgyak hiányzó részeinek pótlásához szükséges 
gyantákról, rostokról stb. 

Sajnos nincsenek kiépítve a megfelelő la
boratóriumok, raktárak. 



Mindettől függetlenül menteni , óvni kell 
a tárgyakat, még akkor is , ha a konzerválási 
feltételek a legmostohábbak. 

Lássuk, ilyen viszonyok mellett mit is te
het egy konzerváló szakember, " vidéki le
hetőségeivel'', de annál nagyobb hozzáállással? 

Az immár két évtizedes tapasztalatok bir
tokában a fenti fatárgyak esetében igen jó ered
ménnyel alkalmaztuk a már említett tartósító szer
ben való elmerítését a tárgyaknak. 

A használt tartósító szer keveréke fele-fele 
arányban Xylamonból és főzött lenmagolajból 
tevődik össze. 

A nagyon károsodott tárgyak esetében a 
fenti tartósító szer aránya az első beavatkozás al
kalmával 3/4 részben eltolódhat a rovarölő, a rot
hadást gátló Xylamon javára. Ajánlatos a vegy
szerbe való elmerítés legalább 72 órán át, majd 
pár napos szellőztetés után újbóli megismétlése. A 
tárgy teljes száradása után (időben minimum 8-10 
nap) védőrétegként olvasztott méhviasz és terpen
tin keverékével azt ecsettel felhordva száradni 
hagyjuk majd ronggyal átdörzsöljük. 

A fenti tárgyak esetében különös tekintet
tel kell viseltetni a díszített, az évszámmal ellátott, 
különösen szép kivitelezésű darabokra. 

Lehetőségünknek megfelelően óvni kell 
ezeket a tárgyakat a nedvességtől, megteremtve 
számukra az optimális raktározási feltételeket. 

A különleges értékű daraboknak, ha azok 
állapota nagyon károsodott, és sem a tartósítási, 
sem a restaurálási eredmények nem kielégítőek 
(a tárgy szétesése előrelátható, vagy éppenséggel 
megsemmisülése bekövetkezhet), ajánlatos el
készíteni a hű mását, megfelelő dokumentáció, le
írás, méretek, fénykép mellékelésével. A más jel
legű fatárgyakkal együtt raktározás esetén mindig 
figyelemmel kell követni ezen tárgyakat, mivel 
fertőző gócot jelentenek. 

A fenti tárgyak megmentése, a még fellel
hető darabok összegyűjtése és múzeumokba való 
elhelyezése azért is indokolt, mert a mai ember már 
nem készít famozsarakat, nem, vagy csak elvétve 
használja őket, így rövid időn belül teljesen ki
szorul használatuk a falusi háztartásból is, egy 
látványos és egykor hasznos eszközzel téve 
szegényebbé a nagyon változatos tárgyi néprajzi 
anyagunkat. 

Conservarea ~i restaurarea 
unor obiecte de lemn de mari 
dimensiuni (pive pentru 
zdrobit seminte uleioase) 
(Rezumat) 

Lucrarea trateazl'l problematica conservl'lrii 
obiectelor de lemn de mari dimensiuni (pive pen
tru zdrobit seminte uleioase). Lucrarea a fost ela
boratl'l pe baza experientei proprii de zeci de ani 
de activitate. 

Preservation and Restoration 
ofLarge Wooden Objects 
(Mortar for Grinding 
Oil Seed) 
(Abstract) 

The paper discusses the problems linked 
to the conservation ofwooden objects (mortar for 
grinding oil seed), on the basis ofthe author ' s ten 
years old experience. 
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1. ábra Nagyon károsodott mozsár. 
Elsösorban a szú k<\rosilotta , de fizikai sérüléseket is szenvedett . A 
fanyaga clsáradása soritn szétnyilott a mozs3.r talpa és kehel yrésze. 
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2. ábra Esztergált mák törő mozsár 
(Csernátoni Múzeum XIX . század) 

3. ábra Esztergált és dísz ített famozsarak a csernátoni 
múzeum gyűjteményéből. Kisméretíi asztali famozsár. 



4. ábra Máktörö mozsarak a csernátoni múzeum gyűj teményéből. XIX. század . 375 
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5 ábra. Díszítések és évszámok a famozsarakon . 



FARKAS Irén 

Régi textíliák a Csíki Székely 
Múzeum gyűjteményében 

A text ilnemű mindig nagybecsű darabja 
vo lt a hagyományos háztartásnak. E lőá llítása a nők 
munkakörébe tartozo tt. akik a mezei munka 
szüneteiben . a háztartás i teendők mellett fontak
szőttek-varrtak, mindennemű textil félét e l őállítot

tak, am ire a családnak szüksége vo lt: az ö ltözet
darabokat és a l akásbe l ső textíliáit. 

A szőttesek-varrottasok a női hozomány, 
a kelengye. majd az új háztartás értékes és értékelt 
darabjai lettek. Nemcsak használati darabok, de a 
l akásbe l ső díszei is vo ltak, és anyáró l leányra örök
l ődtek. Ezt bizonyítják részben a perefernum-, vagy 
hozo mány leve lek , va lamint a peres levelek . 
pereskedések, melyekben nemegyszer for~u lnak 

e l ő textilneműk mint az örök lés tárgyai . !gy az 
1642-ből való peres levélben 1 Gál Jánosné Erzsé
bet. Bocskor István és Bocskor György csíksz..:nt
györgyi lakosokkal pereskedvén egy ládáról is 
em lítést tesz. melyben: "Egi kerekes parna he.1 cs 
egi vereses szeliu lepedő. egi gyo lcs engi, egi t'el 
sedet vereses katrincza·· van, s melyek "szule afl!a
me volt ( ... ) anak felete egi szuld semu posto szok
nia! es eg i darakal 2 parna asaj. Az megki vanom 
teöletek meg anak fe lette". 

Kezdetben a köznép lak ás b e l sőit 

szegényes. vagy kevés textília díszíti 2• s csak az 
emberi élet sorsfordul ó ünnepein, vagy vallásos 
ünnepekkor kerültek használatba. Ezeken az ün
nepi textí li ákon j e lennek meg a díszí tmények: 
majd a lakás füsttelenné válása után a mindennapi 
darabokon is elszaporodtak. 

A díszítés maga történhetett szövés, vagy 
varrás útján. Ezt a kevésszámú írott adatunk is iga
zo lja. ezek a fe lhasznált anyagokra és olykor tech-

ni kákra is utalnak. Legyen erre példa a csíkkoz
mási plébánia 1600-as évekből való Regestruma. 3 

1686-ból: 
''Egy gyapot kendő veressel kekre szöt ket 

vegen 
Egy kis keszkenő veres se lyemmel szeget 

környös körül 8 him rajta" 
1 69 1 -bő l : 

"Egy vereses kek gyapot fonallal szot 
kender lepedő 

Egy abrosz kek fe itöve l 
Egy vereses kek feitovel varot elo ruha 

gyolcz' ' . . kk .. ··u 
A lázárfa lvi kápolnához be.1ött.1ava ozo 

olvashatjuk. ugyanott, 169 I-bő l : 

"Egy házi vászon feier abrosz egy ik sze
lye fe ier varrásos kender ket vege feier varrásos 
kck fcitös 

Egy feier lepedő három szély ot fe ier var
rás rajta 

. Egy hosszu kender kendő kel vege fe ier 
varrásos kek fei tös 

Egy t'eier l epedő három szély ot feier var
rás rajta 

Egy ket szely lepedő keskeny t'eier varrásu 
az egy ik szclye 

Egy három szély lepedő szellyes fe ier var
rásu az egyik szellye'' 

A csíki székelység századunk elejéig meg
ő ri zte az öne ll átó gazdálkodást s ennek keretében 
a házi textilipart. de a régi cs íki text íli ára 
vonatkozóan általában is az említett kevésszámú 
levél tár i forrásra és datált tárgyra (főleg e század i 
és kevés múltszázadi darab) hagyakozhatunk . 
Szaki roda lma sem nyújt teljes képet annak megál
lap ításában, milyen is lehetett a csík i l akásbel ső 

textília? 
Csíkban a szövéstechnikák a leginkább 

kifejlettek. A hímzéstechnikák közü l ismertek a 
régi.cs öltés- és varrástípusok . Így a kutatók által 
megállapított' rég i hímzéstípusok közül az össze
varrások mentén kialakult dísz ítőö ltések, a csipke 
hatású ·'kötések"; a szálhúzásos technikák közül 
az azsúrozás; a szálszámolásos technikák közül a 
gyímesi csángók ·'fonáján való varrása" (melyet 
csak inghímeken alkalmaznak) és a keresztszemes 
varrás a legelterj edtebbek. Ez utóbbi főként a re-
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neszánsz mintáit mutatja. mely Erdély-szerte nagy 
hatással volt a népi hím zéstechnikára. s annak 
mintakincsére -" 

Az úrihím zés öltésmódjait ritkábban 
találjuk meg. bár mintakincses, hatással volt az er
dél y i népi hímzéstechnikára. 7 A laposö ltés csak 
egyes öltözék-darabokon jelenik meg, a szűcs
munkákon, a nő i mellényen és főkötőn. valamint 
kötényen. melyek úgy tűnik. újabbkori átvételek . 

Előfordulásuk gyakori sága alapján a fém
szállal varrt szabadraj zú motívumok kevésbé ter
jedtek el a köznép körében . Részben talán azért . 
mert ez túl drága lehetett. másrészt túl díszesnek 
hatott az egyszerű környezetben. Az egyszerűség 
a székely néplélek belső szemléletéből fakad, amely
be ny ilván belejátszottak az erkölcsi normák és az 
egyház tanítása i is. Ez szo lgálhat magyarázatul a 
széke ly népvi selet egyszerűségére . a lakásbel ső 
textíliák mértéktartó díszí tésére és színezésére is. 

A szabadparaszt i gazdaságok és a kisneme
si lakásbelsők díszítményei nem sokban külön
bözhettek egymástól. Fe lté te lezhető , hogy a dí
szesebb texti lnemü csak a mód osabb lakásokban. 
valamint az ajándéknak/adománynak szánt textil
fé lék között fo rdul hatott e l ő . Így az egy házi texti l
neműk között. melyek javarésze " istenfé l ő em
berek" ado mán y a ként ke rült a plébánia 
tulajdon ába. Az em lített cs íkkozmási plébánia 
Regestruma' figyelemreméltó e tekintetben: 

··Anno 1685 die 12 aprilis 
ltem adott ugyan Tekentetes Apor István 

uram (de Al -To~ja) egy öreg fátyol keszkenöt négy 
öreg arany iskofiummal'' varrott virág vagyon a 
négy szegletin .. 

Anno eodem tekentetes nemzetes Torna 
Janosne ada t 

Egy hosszu gyolcz abroszt melynek szelyen 
torok varrás különféle selyemmel 

Egy kehely re vala gyolcz velum varrat 
se lyemmel cs is logos. 10 k zus neve a közepin ... 

ltem pater Stephanus Lakatos anno eodem 
adott a kozmás i templomba 

• Egy fekete varrásu is logos keszkenöt ke
helyre valot. . 

Fely ul megirt szakadozott abroszból kinek 
vége arannyal varrott ujlag czinalt oreg abrosz" 

Majd a továbbiakban : 
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"Következnek templombeli egyetmasok 
melyeket egyszer is masszor is attanak istenfélo 
emberek 

Három viragra varot iszkotiumos keszkenö 
Öt virágra varrat iszkofiumos keszkenö 

feke tés 
Veres zöld sárga feitövel varrat kopot 

ken dö 
Egy gyolcz hosszu kendo iszkofiu mos 

veres selyemmel virágokra varrat környös körül a 
szélye" 

1686-ban: 
··Egy fá tyo l kis keszkeno szkofi umm al 

varrat a két vége öt-öt kisded rendü virágra 
Egy három szely lepedö kötéses a közepin 

az egy ik sze lye czipkes kötéses 
Egy zö ld se lyemmel varrat skofíumos 

keszkenö gyo lcz öt him rajta 
Egy ti szta zöld selyemmel varrat ki s kesz

keno szkofiumos. Tekentetes es Nagos Vesseleni 
Palne aszszonyom att négy virág rajta . „ 

1690-ben: 
"Egy három szely kender lepedo reczes 

csi llag fo rmara egyik vegen rostos 
Substaciumba vala keszkenök egyike vi

ragos vont arannyal varrat 
Mas szakadozott gyolcz abrosz ket vege 

arannyal varrat 
Egy szakadozott feier kötésü vászon ab-

rosz 
Egy szakadozott selyemmel töltöt gyolcz 

abrosz" 
169 1-ből: 

"Az 1690 esztendőbeli Romlás után be
jött templombeli egyetmasokról. Regestrum ab 
anno 1691. 

Egy kehelyre vala torok varrásu velum 
kü lön féle selyemmel a negy szelyin kek pantlikaval 
galantos a negy szegin kek czipke 

Egy nagy szely kender lepedö egyik sze
lye veres feitovel szedet 

Egy gyolcz lepedö ket sze ly cz ipke az 
egyik vegen 

Egy három szely kender vékony lepedö az 
egyik vége reites a vegen rosz' ' 

Ugyanott olvasható: 



·'A Méltóságos Groff Apor István uram 
ÖNaga adot a kozmasi ecclesiara 

ltem ket kehelyre valo velumot viragokra 
varrattak az egyik gyolcz. B. Aszszony kepe rajta 
ki varrva. A masik fátyol. Sz. Andras kepe raita ki 
varrva. Recze perem környös körül mindeniken . 
lslogos.' ' 

Végezetül 1758-ból : 
·'O ltár takaró kekel öltögetett 

Egy feier paraszt poszolat 
Egy feier hosszu poszolat 
Egy feitövel öltögetett párna·· 
A fenti adalékok korántsem szolgálhatnak 

teljes képet arra, hogy milyen is lehetett a köznép 
lakástextíli~ja, de első szemrevételrc látható, hogy 
a gazdagabb díszítményű főúri származású tex
tíliafélék mellett egyszerűbb, kenderből , lenből 

készült, feltételezhetően köznépi származású var
rottasok is el őfordulnak benne igen szép számban. 
Ezek közül általánosabb a fehér, valamint a „veres. 
vereses" és kék ·'feitövel" azaz pamutszállal ki
varrt, amit a szövésnél is használtak. Igen gyakran 
jegyzik meg, hogy a vászon széle kötéses, azaz 
varrt, cs ipke hatású összevarrás, ''tüzött csipke", 
amive l a széleket rögzítették egymáshoz. 

A fen ti regestrum igen so k, díszese n. 
aranyszállal, " iskofium, szkofium, skofium„-szál
lal varrt dísztextilfélét sorol fel , melyek gyakran 
"isloggal'· e llátottak, azaz ma használt szóval ·' flit
teresek' ' . Ez ismételten arra mutat, hogy a külön
leges alkalomra és helyre készült textíl iákon al
kalmazták a drága anyagokat. 

Összegezésképpen a fenti példák alapján 
elmondhatjuk, hogy a finomabb, mívesebb meg
munkálású, díszes textilneműk keveredtek az 
egyszerű , durvább alapanyagú textilekkel dc mind
két fajta egyaránt használatban volt. A dísztcxtília 
külön leges alkalomra és helyre készülhetett (így a 
templomokba), és a módosabbak háztartásában 
ford ult elő. 

Az egyszerűbb, vászon (kender, len, gya
pot) alapanyagú textil félék köznépi (szabadparasz
ti, kisnemesi) származásúak lehettek, elkülönül
nek a szőttesek és varrottasok. Ezek inkább piros, 
illetve kék díszítményűek. A múzeumi 
gyűjteményekben efőforduló textilfélék nagy több
sége is ezt mutatja. 

Az egyházi textilek között előforduló fe 
hér, ritkábban fekete színű varrások valószínüleg 
csak egyházi ünnepeken (házszentdéskor, halál
esetkor) kerü ltek használatba, ahogyan a jelenkori 
analóg példák mutatj ák. 

Je len dolgo za tban a Csík i Székely 
Múzeum gyűjteményéből négy, régi hímzésse l ki
varrt textíliát mutatunk be, melyeknek hímzőö lté

se i, anyaguk , díszi tményük egyaránt figyelem
reméltó: két párna véget. egy lepedő-darabot , és egy 
évszámos lepedő-véget. 

A két párnavégen a díszes összevarrásnak. 
a „kötés··-nek nagyon szép és ritka mintáját lát
hatjuk . Mindkét ll:xtí li a a másodszori használatra 
való alkalmazás példáját mutatja, amikor a már 
elrongyolódott te xtíliát más használati , vagy 
díszdarabbá alakítj ák át. ami ismételten a textil
nemü értékes vo ltára utal. Itt mindkettőt kis
párnává, díszpárnává alakították, ami már polgári 
ízl ésre vall. A második párnavég fémszállal. 
"skofi ummal " varrott úgyszintén a harmadikként 
bemutatott lepedődarab. amelynek szabadrajzú 
díszítménye a reneszánsz típusú úrihímzés<::k fe lé 
mutat. Mind háro m tex tília a Cs íki Székely 
Múzeum e l ső gyűjtése ibő l származik. Eredetükrő l 

sajnos semm ilyen adat nem áll rendelkezésünkre. 
de felté te lezhetően a század első felében gyüjtöt
ték. Kelt:tkezésük a múlt századra datálható . A 
negyedik darab évszámos. 1848-ból. Többfaj ta 
varrásmódot és motívumot szemlélhetünk meg rnj
ta, közérdeklődésre szám íthat. 

Az első párnavég díszítményét a minta
könyvek11 "régi széke ly„ mintán ak, Ma lonya i 

Dezső 1 2 parajdi mintaként említi. Al apanyaga len
és gyapotvászon. házilag szőtt. Keresztszt:mmcl 
varrott, egymás utári ismétlődő félminták, alul apró 
virágindás mesterke zárja. Ezután az összt:varrás 
következik, a minta a második szélen tükörkép
ben megismétlődik. Vastag pamutszállal. fej tővel 
varrott, piros és fekete színű lehetett, mára szürkére 
fakult. Az összevarrás fonal a szintén vastagszálú 
pamut, ö ltése farkasfogas, többször t:gymás mellé 
öltött. am it aztán hurkolással rögzí tettek. Rend
kívüli szép, csipkeszerű hatást ad. így a funk ci o
nalitásán kívül díszít i is az anyagot . Ez az öltéstí
pus a kutatók' ) szerint az egész magyarlakta 
területen ismert volt, s még az ország három részre 
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való tagolódása el őtt közismert kellett. hogy le
gyen ahhoz. hogy ilyen széles körben elterj edhes
sen. A párna végrő l semm i adat nem áll rendel
kezés ünk re. sem begyűj té si hel yé rő l. sem 
készí tőj érő l. A múzeum el ső gyűjtéseibő l szár
maz ik. datálása a múlt századra t e h e tő . Te ljes 
nagysága 52x30 cm, mintanagyság 6,5 cm, az 
összevarrásé 4 cm. Leltárszáma 178 . 

A másodi k párnavég díszítménye szintén 
reneszánsz hatást mutat. Középtenge lyes, ko
sárkábó l kin övő stili zá lt virágbokor. melynek 
tengelye az anyag hosszában fekszik. szélén sti
li zá lt v irágokbó l á lló mesterke. ame ly megis
métlődik az összevarrás mentén. e ll enkező elren
de zésben. A la pa nyaga ugya ncsak le n- és 
gyapot vászon. vastag. házi szövésű . Az összevar
rás fonala szintén vastag gyapotszál. farkasfoga
san egymás mcl lé öltögetett. mll:id hurkolt. Az e l őző 

kézimunkával azonos összevarrás fe ltéte l ezhetően 

egyazon kéz munkáj ára vall . A minta virágai fém 
szálla l. aranyszá ll al varrottak. amit sárga selyem
cérnával. köl téssel rögzítettek. és körbe-körbe 
haladnak. A mi nta szélei keresztszemmel. fekete 
pam ut fo na llal varrottak. /\ tér kitöltésére foltok
ban rózsasz ín. bordó. zö ld színt használtak, szintén 
kcre sztszc mm el. A mesterke varrása azono s, 
közepén skolium. szegélye fekete. A minta jellege 
az úr ihímzés fel é mutat. A darab hossza 52x3 l cm. 
a minta nagysága 10 cm, a szélmintáé 2,5 cm. az 
összevarrás 4 cm. Leltárszáma 177. 

A következő textília l epedődarab, anyaga 
linom gyolcs. Díszítménye szabadrajzú, reneszánsz 
vi rágindás. madaras. Hímzése szálánvarrott és la
posö ltés. aranyszáll al és halvány lila selyem
cé rnával. Motívu ma. hímzéstechnikája az úri
himzések sorába utalj a. Szélein azsúros és horgolt 
farkasfogas összevarrás van. Datálása a század
\ égn: - százade l ő re te h ető . Az e l ső gyűjtések ből 

származik, errő l sem tudunk több adatot. Nagysága 
75x46 cm. mintanagysága 29 cm. Lel társzáma 165. 

Az évszámos kpedődarabot 1987-ben a 
külföldre tekpedő Kraus Eduard adományozta a 
múzeumnak. A textí liát anyai dédanyjától örökölte, 
aki gyergyó i volt. és Mári ának hívták. A család 
másik ága rozsnyói szász család. 

A l epedődarab fe lirata „A A J 1848 SM" . 
A l epedő három szélbő l készülhetett, a harmadik 
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szél hi ányzik. Alapanyaga kender és gyapotszál. 
Díszítménye reneszánsz egytengelyű virágtöves 
motívum. amely a fejtől való részen és az anyag 
hosszában halad. Három motívum és három öltéstí
pus érvényesül benne. Legfelül vízszintes keresz
tek és sormadarak váltakoznak, piros pamutfonal
lal varrt keresztszemes ö ltésse l. Fölötte és alatta 
átlósan elrendezett keresztek. ez piros-kék fonal
lal varrt és ki ssé kiütközik a mintából. A harmadik 
minta a tulajdonképpeni alapmotívum. ez húzódik 
végig a fejtő l való részen és a darab hosszában. 
Stil izá lt levé l- és vi rágtő (gránátalma) váltakozó 
ritmusban követi egymást. Alul szálán varrott csíkra 
támaszkodik, ugyanígy varrottak a tengelyt képező 
szárak, maga a minta keresztszemes. a mintát záró 
szárak és kacsok láncö ltéssel készültek. Ez piros 
(eléggé kopott) fona llal varrott . A motívum meg
i s mé tl ődik az összevarrás mentén, a második 
szélen . Alatta újból sormadarak kezdődnek , de 
mintha a varrás abbamaradt volna. kopás, fes lés. 
vagy bontás nyoma nem látszik. A két szél között 
szakado zo tt gépi szövésű csi pk e van . 
Fe ltéte l ezhető . hogy eredetileg itt is kézi. varrt 
csipke lehetett. mint az itt-ott megmaradt fo 
nalvégek a második szél szélén sejtetik , ezt cserél
hették ki gépi cs ipkére. 

Fe lmerülhet a gondolat, hogy e kézimun
ka szász eredetű lenne, még is a motívumkincs, az 
öltésmódja a magyar népművészet saj átossága is, 
így elfogad ható gyergyói eredetűnek . Betűtípusa 

is magyarnak mutatkozik. Mérete : 21Ox 145 cm. 
Az alapmotívum nagysága 11 x 10 cm. Leltárszá
ma 1975 . 

A bem utatott textí liák a Csí ki Széke ly 
Múzeum legrég ibb gyűjtései bő l származó régi 
mintakincset és hímzéstípusokat hordozó darabok. 
Rendkívü li szép és ritka motívumaikkal a csíki
gyergyói tex tiln eműk gazdagságát bizonyítj ák. 
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Textire vechi in colectia 
Muzeului Secuiesc al Ciucului 
(Rezumat) 

in introducere lucrarea trateaza tipurilc de 
ornamentare ale textilelor cunoscute in arta popu
lara din zona Ciucului , in special cele ornamen
tate prin cusaturi. Documentandu-se din inventarc 
vechi (Regi strul de inventar al Parohiei din Coz
meni din a nii 1600) se eviden(iaza cxisten\a 
tesaturi tor ~ i cusaturilor \aranqti pe langa cusa
turile mai fine , ''boierqti '", brodate cu fire meta
lice. Lucrarea prezinta trei textile din colectia mu
zeului, care au motive rare ~i technici vechi ale 
cusutului in cruci ~i cusutului in plin, sau imbina
rea acestora cu technici ale cusutului "boieresc", 
cu fire metalice, ~i care se dateaza de la sfar~itul 
sec. al. XIX-lea; ~i un cearceaf cusut cu diferite 
tehnici (in cruci , pe fir ~i in punct de lan\i~or). datat 
din 1848. Aceste motive sunt rare sau necunos
cute pana in prezent. 

Old Fabrics 
in the Székely Museum of Csík 
(Abstract) 

ln the introductory part the paper presents 

ttie adomment types ofthe well-known fabrics of 

the folk art in the area urCiuc (Harghita County). 
especially to those adomed by seam. Gathering 
evidence from old in ventories (the lnventory Reg
ister ofthe Parish in Cozmeni in the l 7th century) 
there also turn to 1 ight fab rics and seams of peas
ants , besides the more requisite "nob h:: „ ones. 
embroidered with metallic threacl. The paper 
presents three fabrics from thc collection of the 
museum . having rare motives and o ld techniques 
o f seaming in crosses and fully or of combining 
the two with the ··noble" seaming techniques. with 
metallic thread_ with different techniques (in cross
es; on the thread, and chain-crossed dated back 
1848. These are very rare motives or hardly known 
till nowadays. the aim of this paper being that of 
presenting them . 
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BENEDEK Éva 

Erdélyi festékes szőnyeg 
konzerválása és restaurálása 

A székely kilim, vagy festékes szőnyeg 
Erdély magyarlakta vidékei közül ma már csak a 
Székelyföld keleti sarkában, Csíkban és a Kászon 
völgyében, valamint a gyimesi , dévai és hétfalusi 
csángók otthonában lelhető fel. A kilim, vagy ke
lim hazája Közép- és Kis-Ázsia. A csomózott, vala
mint a szövött keleti szőnyegek már a korai közép
kortól kezdve teret hódítottak Európában. A 
székely festékesek esetében nem lehet pontosan 
eldönteni, hogy korábbi vagy újabb kori keleti 
hatás eredményeként keletkeztek, de a keleti 
szőnyegekre emlékeztető kompozíció. az egyes 
díszítő elemek felhasználása, valamint a levéltári 
adatokban előforduló kilim (törökül: szövött 
szőnyeg) elnevezés, keleti hatást bizonyítanak. A 
festék est egyszerű bordás szövőszéken ( osztová
ta, paraszt szövőszék) szöv ik. A ritka felvetés és a 
viszony lag vékony gyapjúfonal használata miatt 
" hamisripsz" szövésű. A vetülékfonalat a láncfo
nalak közé bordával verik be. azért a szövés laza 
szerkezetű. A festékesek vetülékfonalait a láncfo
nalakon könnyedén el lehet tolni. A festékesek a 
szövőszék adottsága miatt két darabból készülnek 
a két darabot a szövés után összevarrják. ' 

A szövéshez szükséges gyapjúfopalat saját 
kezűleg festik . Régen növényi eredetű , azaz ' ' b~r
ján" festéket hasmáltak, amelyeket füvekből. mezei 
és kerti virágokbó l és fából nyernek. A vegyi úton 
e l őállított kátrány- vagy ani linfesték, amelyet 1859-
ben fedeztek fel , Székely földre csak 1870 után 
jutott el. de gyorsan elte1:jedt. Szerkezet szem
pontjából a régi burján festékeseknek négy fon
tosabb csoportját isme~jük: soros, rakott, rózsás, 
vagy csillagos. és asztalfedél festékesek. 

A restaurálásra kerülő kis szőnyeg a "ra
kottas" csoporton belül a "szarufás" díszítésűhöz 
tartoz ik , hullámvonalai egy irányban haladnak 
(4. ábra) . A darabot valószínűleg asztalfedőnek 
használták, erre lehet következtetni kis méretéből. 
Tulajdonosa a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum, 
leltári száma 662. , származási helyét tekintve 
székelyfö ldi (Erdély), a 19. sz. végén, a 20. sz. 
elején (9) készült. Méretei: 71x71 cm (1. ábra), 
kétfonalrendszerből álló , bordázott szövésű, 
vetülékfonalas mintázású, alapszövése hamisripsz, 
egy láncon forduló , díszítő szövése félsorozással 
kialakított minta (kék, drapp). A vetülékfonalak 
közös láncfonalon fordulnak , ez egy sűrűbb 
fogazáshoz hasonlít. A közös láncfonalon dupla
mennyiségű vetülékfonal van, mint a szőttes többi 
részén (3. ábra). Szélszövése egyszerűen forduló , 
egyik oldalon a láncfonal duplázott, végeldolgo
zása : 3 láncfonal összecsomózva. A szövés 
sűrűsége a láncfonal esetében 26/1 O cm, a vetülék
fonal esetében 82/ 10 cm. Anyaga: a lánc pamut, a 
vetülék gyapjú. A lánc S, a vetülék Z sodratú. 
Alkalmazott színei: nyers fehér , zöldes-sárga, 
halvány zöld, világos kék, sötétkék. 

A használat következtében a szőnyeg 

m~chanikai károsodást szenvedett, mindkét vége 
h1anyos, rongyos, roncsolt, sarkai elkoptak, fosz
louak. A láncfonalak 75%-a a szőnyeg végén kis
zakadt. lebomlott. A láncfonal szakadások 
következtében a vetülékfonalak fellazultak szét
csúsztak és több helyen leomlottak. A gyap,júszál 
szerkezetileg nem erős szál, könnyen nyújth.ató. A 
szőnyeg végén a foszló gyapjúszál a nyújtás má
sodik csoportjához (3-30%-os megnyúlás) tartozik 
amikor a gyapjú fehé~jét alkotó alfa-keratin béta~ 
keratinná alakul át (2. ábra). A szőnyeg szé lén a 
végeldolgozás 90%-a hiányzik. 

A fény , a nem megfelelő klíma, rovarok, 
mikrobiol ógiai károsítók , nedv esség , at
moszférikus szennyezők, környezeti tényezők: 

egymás hatását segítve a textil anyag lebomlásához 
vezethetnek. Fény hatására (fotokémiai reakció), 
a gyapjúban a diszulfid kötések oxidálódnak a 
kéntartalom egy része kénhidrogénné, illetve kén
savvá alakul át. a gyapjú szilárdsága csökken. A 
szőnyegen a színezék fény hatására történő lebom
lása, a színfakulás is megfigyelhető. A felületi 
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ph-mérés alapján a szőnyeg ph-ja 5,6. Ez 
a savas érték a gyapjú esetében megfelelő, de 
károsíthatja a cellulózalapú láncfonalat. A lánc
fonalak gyengesége és töredezettsége a savasság 
következménye is lehet. A festékes textíliát több
ször moshatták (lúgok), majd napfénynél (UV su
gárzás) szárították, így az oxidált cellulóz lánc
szakadást szenvedhet. Mikrobiológiai károsodás 
nyomait nem észleltem, ezzel szemben a kis 
szőnyegen felületi szennyeződés nyomai láthatók. 
A felületi szennyeződés gyenge kötőerőkkel kap
csolódik a szálasanyaghoz, de a sok használat és a 
nem megfelelő klimatikus és fényviszonyok 
következtében a tárgyon, a cellulóz illetve fehérje 
alapú szálasanyag rostjai között kötött szeny
nyeződés jelei is mutatkoznak, ami már az anyag 
roncsolódásához vezethet. 

A festékes szőnyegen előző konzerválás
restaurálás nyomai nem láthatók. Az anyagvizs
gálatok során szálasanyag-meghatározást égetési 
próbával és mikroszkópos vizsgálattal végeztem. 
Először a. láncfonalból vett kis darabot égő láng 
fölé tartottam, fellobbanó lánggal gyorsan égett, 
kevés könnyen porló hamu maradt, szürkés-fehér 
színű. A láncfonal tehát pamutszál. A vetülékfo
nalból is mintát vettem, láng fölé tartottam: lassan 
ég, nem lobban fel , égett haj vagy szaru-szag ész
lelhető . A hamu szétmorzsolható, szürkés-fekete 
színű . A mikroszkópos vizsgálathoz a fonalat 
(a láncfonalat) elemi szálaira bontottam. Tárgyle
mezre helyeztem, fedőlemeizel lefedtem. A hoszszan
ti kép lapos, szalagszerű szálat mutatott; a kereszt
metszeti kép lapos, hosszúkás formát és vékony 
falat. Ezek a tulajdonságok szintén a pamutszál 
jellemzői . A vetülékfonal hosszanti képe pikke
lyes külső réteget mutatott, keresztmetszete kör ala
kot. Ezek a gyapjúszál jellemzői (2. ábra). 

A tárgy leírása, állapotfelmérése, szeny
nyeződése.inek felmérése, anyagvizsgálata után 
következhettek a tulajdonképpeni munkálatok. A 
kis s~őnyeget az asztalra helyeztem, műanyag
szitával lefödtem, és kis teljesítményű porszívóval 
eltávolítottam .a felületi szennyeződéseket (port, 
piszkot). Ezt a műveletet a szőnyeg mindkét ol
dalán elvégeztem. 

A színlevérzési próba következett, a 
szőnyeg minden gyapjúszínét megcseppentettem: 
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desztillált vízzel, 2%-os ecetsavval , 2%-os am
móniumhidroxiddal, és végül nemionos mosó
szerrel. Hogy a vegyszer jól behatoljon, bizonyos 
időt állni hagytam. A megcseppentett szőnyegrész 
alá és fölé szívópapírt tettem, ezeket hozzápréselve 
a gyapjúszínekhez, nem jelentkezett a színes folt . 
Tehát elkezdhettem a nedves tisztítást. 

Ehhez összeállítottam a mosófürdőt: A 
lágy vízbe - ez előállítható a KMI restaurátorműhe
lyében, vízlágyító berendezéssel - literenként 1 g 
PRECOSOL nem ionos mosószert tettem, és las
sacskán eloszlattam. Előkészítettem a víz+ ecet
savas fürdőt is (pH 4). A mosófürdőbe belehelyez
tem a kis szőnyeget. Könnyedén mozgatva kezdtem 
mosni, hogy a felületaktív anyag hatoljon be a tex
tilbe, és kezdje kifejteni hatását, részecskékre 
szedve és lefeszítve a szennyet. A mosás első sza
kasza során a mosóvíz színe kékre változott. A 
sötétkék szín, ami feltevésem szerint berlini kék, 
levérzett. A szőnyeget gyorsan áthelyeztem az ecet
savas fürdőbe, és a savas közegben megállt a szín
levérzés. Az. ecetsavas fürdő után többször át
öblítettem a szőnyeget , hogy a habképződés 
megszűnjön . 

Gyorsan elvégeztem a szárítást, papírvat
ta között, közben állandóan figyeltem, hogy a pa
pírvattán nem látok-e levérzett színnyomokat. A 
papírvatta többszöri cserélése után a minél 
hatékonyabb és gyorsabb szárítás érdekében hideg 
levegőjű hajszárítóval megszárítottam a szőnyeget, 

gondosan átfújva mindkét oldalát. 
Ezután varrókonzerválást végeztem a kis 

szőnyeg egy részén, hogy megakadályozzam a 
vetülék fonal leomlását az elszakadt, meggyengült 
láncfonalról. Ezt vékony, az eredeti színhez hason
ló gyapjúfonallal végeztem. A láncfonal meg
erősítése, kicserélése, pótlása az egyik legfon
tosabb lépés, mert ez segít hozzá a vetülékfonal 
helyreigazításához, kiegészítéséhez. A vetülékfonal 
kiegészítését a 100% pamut (34) 2x4 cérnával 
végeztem. Mivel e pamutszál vastag volt az amú
gyis nagyon meggyengült, vékony lánc- és vetülék
fonalhoz, szétválasztottam a Z2 S4 sodratú fon
alat és Z 1 S2 arányban újra összesodortam . 
Továbbra is ezt használtam a láncfonalpótlásnál 
(3. ábra). Az öltéshez 24-es vastagságú tompa tűt 
használtam. Fontos, hogy az új láncfonalak ne fe-



szesen helyezkedjenek el az eredeti láncfonalak 
között, hogy a szőnyeg sima legyen (4. ábra). A 
fonalak festéséhez savas kötésű , szintetikus szí
nezéket használtam (Sandolan-scharlach NGL, 
Wofalan-schwarz BLN, Ostalabraun 2 GL, San
dolan-schtblau OL 125%, 40-50°C hőmérsékletű 
fürdőben, a gyapjú súlyára számított 5-10% glau
bersóval, majd a 3-4-es pH-t biztosító 1-3% ecet
savval). 

Miután minden hiányzó láncfonalat behúz
tam, pótoltam, a szőnyeget hengeres feszítőkeret
re helyeztem, és a láncfonalakat kikötöttem. Az 
egyenletesen kifeszült láncfonalak közé beszőttem 
a hiányzó vetülékfonalakat. Az eredeti színhez 
hasonló gyapjúval kiegészítettem a hiányzó min
tarészeket. A vetülékfonalakat mélyen, de nem 
egyenletesen kell beszőni az ép részbe, hogy az 
újonnan szőtt részek nehogy elváljanak (5 . ábra). 
Az újonnan kiegészített, újraszőtt szőnyeg hátsó 
oldaláról a roncsolt vetülékfonalakat levágtam, 
mert hosszúságuk miatt egyenetlenné tették a 
szőnyeget (6. ábra). 

A munka eredménye a restaurált szőnyeg 
(7. ábra). A kis szőnyegszél restaurálására fordí
tott idő kb. 80-100 óra volt, a gyapjú, láncfonal, 
ti sztítószerek mennyisége : 20-30 dkg. A tárgy 
további kezelését illetően ajánlott annak pamut 
vászonnal bevont megfelelő átmérőjű hengerre, 
színével kifele tekert állapotban, színezetlen pa
mutvászontakaróba való kötése. A PVC-cső elszí
nezheti a textíliát. Kiállítás esetén ajánlott a fekte
tett állapotú bemutatás, függő helyzet esetére a 
szőnyeget tépőzárral kell a kívánt helyre rögzíte
ni. A szőnyeg számára a l 8-20~C alatti hőmérsék
let, 45-65% alatti nedvességtartalom, 50 Lux alat
ti fényerősség az indokolt. 
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Conservarea ~i restaurarea 
unei scoarte vechi secuie~ti 
(Rezumat) 

Lucrarea prezinta fazele de restaurare a 
unei scoarte vechi din colec(ia Muzeului Secuiesc 
al Ciucului . Restaurarea scoartei a fost executata 
in cadrul procesului de ~colarizare al Facultatii de 
Arte Plastice, sec(ia restaurare din Budapesta, ln 
anul 1994, .ca lucrare de teza. Lucrarea trateaza 
amanun(it pregatirea materialului, analiza fibroasa 
a textilei, curatirea obiectului de impurita(i , con
servarea, modalitatile de restaurare, intregirea 
urzea~ei ~i a firului de beteala. ln concluzie pre
zinta propuneri pentru etalarea obiectului ~i pen
tru expunerea lui. 

The Preservation and 
Restoration of a 
Transylvanian Painted Carpet 
(Abstract) 

The paper presents the restoration phases 
of an old Székely "kilim" (painted carpet) in the 
collection of the Székely Museum of Csík. The 
restoration ofthe carpet was done at the Universi
ty of Arts - the Restoration-section - in Budapest, 
in 1994. The paper thoroughly shows the preser
vation of the materials, the textile fibre analysis, 
the clearing· ofthe objects of impurities, the com
pletion ofthe fibre and adornment. Consequently, 
some proposals are given concerning the object's 
display and exhibition. 
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Dr. Lajos BALÁZS 

Variantele maghiare 
ale Mioritei 

Scurta mea com unicare despre variantele 
maghiare ale Miori\ei va avea, desigur, un u~or iz 
livresc. intruciit nu ma atlu printre cercetatorii care 
ar fi cules pe teren variante noi . De aceea mi-am 
propus sa trec in revista ciiteva fapte reale ~i repre
zentative ale relatiilor folclorice romiino-maghia
re, rezul tatele cercetarilor comune privind intra
rea Mioritei in repertoriul folcloric maghiar, 
respectiv in dialectul secuiesc ~i cel ceangaiesc. 
Practic, am sa ma refer aici, cu scopul de a re
aduce in memoria noastra, doar la cei care au con
sacrat acestei probleme o buna parte din munca 
lor de cercetare, diind astfel exemplu frumos al cer
cetarilor folclorice comparate de la noi. Este var
ba de academicianul Dr. József Faragó de la Cluj , 
autor al mai multor studii referitoare la problema 
in parte impreuna cu muzicologul clujean Jáno~ 
Jagamas, ~i evident, de Adrian Fochi care in mo
numentala sa monografie "Miorita" ( 1964) a con
sacrat un capitol intreg variantelor maghiare ale 
baladei . 

Men\ionez ca circulatia baladei Miorita ín 
folclorul maghiar a stat ~i ín atentia altor folclori~ti 
romiini ~i maghiari , atiit din \ara, ciit ~i de peste 
hotare, precum ~ i faptul ca literatura de speciali
tate de piina acum a evidentiat atiit rezultatek, ciit 
~i sarcinile de perspectiva, atiit in domeniul 
culegerii, dit ~i al cercetarii. 

Cercetarile eviden\iaza deopotriva ca im
prumutul este de data veche. De altfel cel mai vechi 
text al Miori\ei, cunoscut piina azi. este de limba 
maghiara. Aceasta varianta a fost cu leasa in loca
litatea Cl ej a, sat injurul Bacaului, in 1843, de János 
Petrás Incze, un preot care a trait prin ceangai. 

Yarianta este anterioara a~adar variantei ro -
culese de Alecu Russo, devenita clasica prin 
licarea ei de Vasi le Alecsandri, in 1850. 

Atiit Adrian Fochi ciit ~i Faragó accentuea
za valoarea ~i importanta deosebita a acestei prime 
versiuni , nu numai din punct de vedere al cer
cetarilor magh iare referitore la Miorita, ci ~i sub 
aspectul cercetarilor romiine~ti. Textul acestei vari
ante. in traducere artistica, a fost publicat de Faragó 
in revista Limba ~i literatura, vol. Y. 1961 . 

ln ce privqte aria de raspiindire a varian
telor maghiare, cercetatorii disting 3, respectiv 4 
grupuri de variante: 

1. Grupul de variante maghiare ale 
Miori\ei, a~a zise ceangaie de sud, dinjurul Bacau
lui : Galbeni, Clej a, Somu~ca ~ i Fundu-Racaciuni. 
Adrian Fochi men\ioneaza ín acest grup 8 vari
ante culese, József Faragó 9 variante publicate ~i 
10 variante nepublicate. 

2. Grupul de variante maghiare ceangaie
sec uie~ti , culese de Faragó, in imprejurimile 
ora~ului One~ti , la Tuta ~i la Satu Nou. Din cele 
doua variante una a fost publicata. Adrian Fochi 
nu men\ioneaza acest grup. 

3. Grupul de variante din Plaie~ii de Sus. 
jude\ul Harghita, alcatuit din doua piese, culese 
de muzicologul János Jagamas in 1942, respectiv 
ín 1954-55 . 

4. Grupul de variante, alcatuit ini\ial din 
doua piese, culese in Poian ~i Lemnia, jude\ul 
Covasna, in.ca in 193 7, completat ulterior ín 1959 
cu inca 5 variante, in urma cercetarilor intreprinse 
de lnstitutul de Folclor din Cluj. 

Din ce le patru zone etnografice. íntre care 
au ex istat in mod permanent legaturi economice ~ i 

culturale, au fost culese 30 de variante maghiare 
ale baladei Miori(a, ceea ce. spune Faragó. prez
mta un numar nu prea mare, dar suticient pentru a 
face cateva compara\ii ~i a trage ciiteva concluzii. 

Mai intai vom trece in revista cele referi
toare la ipotezele privind preluarea baladei Miori\a 
de maghiari ín zonele aratate. 

Pentru a avea o baza pentru compara\ii ~i 
ipoteze. trebuie sa recapitulam, chiar cu riscul de 
a avea un iz didactic, motivele baladei romane~ti : 

1. testamentul ciobanului in legatura cu inmonniin
tarea sa; 2. contlictul dintre pastori. o motivare 



epica-dramatica a mortii eroului; 3. figura mioritei 
nazdravane care semnalizeaza eroului primejdia de 
moarte ce il a~teapta; 4. mesajul trimis mamei (su
rorii sau iubitei). Mai trebuie ~tiut ca Miori\a 
romaneasca, conform monografiei lui Fochi, cir
cula in folclor in primul rand nu ca balada, ci ca 
colinda, indeosebi in Transilvania. Variantele co
lindului romanesc transilvanean contin numai 
primele doua motive. 

Comparand variantele maghiare cu cele 
romane~ti Fochi constata ca episodul oii 
nazdravane lipse~te din toate variantele maghiare, 
iar in cele culese in tinuturile secuie~ti lipse~te ~i 
motivul mamei batrane. De aceea emite ipoteza ca 
versiunea maghiara a Miori\ei s-a nascut in Tran
silvania prin imprumutarea de la romani a temei 
literare ~i ca " a trecut ulterior in Moldova, 
suportand toate consecin\ele vecinatatii imediate 
a baladei romane~ti de tip moldovean". Concluzi
ile domnului Fochi sunt intemeiate, prin urmare, 
pe fenomenul absen\ei celor doua motive amin
tite. 

Pe baza culegerilor ~i cercetarilor ulterio
are, Faragó face urmatoarele constatari: 

1. in varianta maghiara din Plaiqii de Sus 
~i Trei Scaune (Covasna) apare motivul mamei 
batrane (surorii sau iubitei); 

2. in Moldova au fost gásite, ~i se pare cá 
se vor mai gási, variante cu motivul oii názdrávane. 
Aceste fapte nu erau cunoscute de Fochi. in 
consecin\á, de moment ce se ~tie cá variantele 
secuie~ti con\in trei motive din cele patru, de la 
bun inceput se exclude ipoteza cá la baza varian
telor maghiare ar fi stat col indul romanesc cu doua 
motive. 

Parerea lui Faragó in problema imprumu
tului se poate rezuma ast fel: 

Versiunea maghiara a Mioritei s-a formai 
in Moldova, cunoscand toate cele patru motive, in 
toata amploarea lor; toate celelalte variante mai 
concise, lipsite de anumite motive suni rezultatul 
dezvoltarii formarii independente, paralele varian
telor ceangaie~ti din Moldova ~i a celor maghiare 
din Transilvania. 

Dupá inventarierea sumará a ipotezelor 
privind trecerea baladei Miorita, capodopera a fol
clorului romanesc, in folclorul maghiar, meritá sá 
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facem ~i ciiteva aprecieri estetice. care eviden\iaza 
dupa párer~a mea destinul, metamorfoza baladei 
romane~ti ~ntr-un mediu spiritual ~i lingvistic 
maghiar. 

Am arátat mai inainte absenta motivului 
mioarei názdrávane, cu excep\ia unei singure va
riante de ceangái de sud, din toate variantele 
maghiare. De ce oare? Un raspuns hotariit nu se 
poate da. Analizand acest fenomen din unghiul de 
vedere al baladei maghiare se pot formula douá 
observa\ii plauzibile: in baladele populare maghia
re existá foarte pu\ine elemente de basm, nu exista 
elemente fantastice. Este posibil ca avem de-a face 
cu fenomenul incompatibilitatii. A doua remarcá: 
se poate presupune eventual, ca totu~i , la inceput, 
figura mioarei názdravane n-ar fi lipsit, ~i s-a 
renun\at la ea numai in decursul procesului de con
centrare, fenomen caracteristic pentru majoritatea 
baladelor maghiare. S-ar fi renun\at deci la acest 
motiv pentru ca era neobi~nuit in baladele maghia
re, ~i pentru cá era un motiv neglijabil , absenta lui 
neafectand intelegerea ac\iunii. 

Alte elemente de baza ale Miori\ei maghia
re: eroul baladei le comunica el insu~i uciga~ilor 
care sunt fie '' hoti de munte", fie ·'hoti vestiti", fie 
·'porcari", ultimile sale dorin\e, ~i tot printr-in~ii 
trimite mesajul ultim celor dragi de acasá. 

Variantele maghiare ale Miori\ei prezintá 
mai multe trasáturi caracteristice ~i sub aspectul · 
formei. Dintre acestea re\inem doar urmátoarele: 

- forma baladei maghiare este determinatá, 
iar a celei romane~ti este liberá. Versurile M iori\ei 
se succed cu tolul curgátor, fara nici o intrerupere. 
Nu sunt grupate in strofe, timp ce balada maghia
rá se imparte intotdeauna in strofe, cu acela~i numar 
de versuri ; 

- este evidentá ~i diferenta de lungime din
tre balada romaneascá ~i cea maghiara. Varianta 
clasicá, a lui V. Alecsandri , de exemplu, numára 
123 de versuri . Fa\á de aceasta variantele maghia
re nu depá~esc 60, cele din Trei Scaune in medie 
20 de versuri. 

Explicarea acestei dispropor\ionalita\i o 
putem gási fot in natura ~i specificul baladei maghi
are, care consta in concentrarea ~i tensiunea dra
matica cu care se trateaza orice tema. Elementele 
care nu grabesc, dimpotriva franeaza desfa~urarea 



ac\iunii ~i a desnodamántului dramatic, sunt eli
minate. Nu sunt rare cazurile, mentioneaza ~i 
Faragó, in care balada populara maghiara clasica 
este lapidara pána la limita inteligibilitatii. in ge
neral lipsesc din textul baladelor descrierile refe
ritoare la insu~irile fizice ~i morale ale eroilor, ade
sea nu se utilizeaza epitete. Avánd in vedere aceste 
trásaturi ale baladei maghiare, se pare ca ~i balada 
Miorita a fost supusa criteriilor estetice ale spe
ciei, schitate mai sus. 

Credem ca elementele e~alonate aici sunt 
suficiente pentru intelegerea specificului varian
telor maghiare ale Mioritei ~i este oportuna 
evidentierea ciitorva coriduzii, bazándu-ne ~i pe 
concluziile domnilor Fochi ~i Faragó, formufa'te 
pe temeiul cercetarilor comparate: 

1. Variantele maghiare nú constituie copii 
fidele ale originalului romiiriesc. Dimpotriva, nu
meroasele ~i feluritele deosebiri de fond ~i de forma 
ne permit sa conchidem ca acei creatori populari 
care au preluat balada din folclorul románesc, s-au 
ghidat nu dupa continutul originalului, nu dupa 
litera, ci dupa -spiritul acestuia. 

2. in decursul procesului de transmitere ~i 
insusire, balada specific románeasca s-a transfor
mat in balada specific maghiara. 

3. Un astfel de proces constituie, fara in
d o i al a, unexemplu frumos al legaturilor, 
intluentelor reciproce dintre poezia populara din 
limbi diferite, intre folclorul unor popoare care 
convietuiesc. 

4. Folclorul románesc, prin urmare; a dan.ilt 
poeziei populare maghiare din tara noastra o balada 
care-i face cinste. 

5. Balada Miorita nu e cunoscuta nici unui 
popor invecinat, sau mai indepartat. De aici se 
impune inca o precizare: variantele maghiare nu 
traiesc nici ele pe intreg teritoriul lingvistic maghiar, 
fapt ce atesta caracterul autohton al Mioritei ~i ori
ginea romiineasca a variantelor maghiare. 
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A Miorifa magyar változatai 
(Kivonat) 

Szerző áttekinti a román népköltészet 
legreprezentatívebb alkotásának, a Miórit~nak a 
magyar változataira vonatkozó irÓdalmat. A 30 
ismert változat négy csoportba sorolható, a déli 
csángó-, a székelyes jellegű csángó-, a gyímesi
és a kézdi környéki csoportokra. Az első csoport
ba tartozik a legelsőnek, Klézsén, 1843-ban; Petrás 
Incze János által lejegyzett Miorita-változat,"amely 
hét évvel korábbi az első , Alecu Russo-féle román 
lejegyzésnél. A Miorita a román folklóron kívül 
csak a magyarból ismeretes, valószínűleg moldvai 
átvétellel. 

The Hungarian Variants 
of „Miorita" 
(Abstract) 

The author tries to present all the litera
ture referring to the Hungarian variants of the 
"Miorita", the most representative piece ofRoma
nian folklore . The 30 known variants can be 
grouped into four parts, the southern Csángó, the 
Székely-Csángó, the Gyimes and the Kézdi region 
groups. Part of the first group is the variant put 
down by János Petrás Incze in 1843 at Cleja, wh.ich 
is seven years earlier than the first Rpmanian va
riant collected by Alecu Russo. Except for Roma
nian folklore, the "Miorita" is known only to the 
Hungarian one, probably due to a Moldavian in
fluence . . 
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394 Figura 1. Harta zonei din care au fost colectate variantele maghiare ale Miorilei. 
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Conspect privind activitatea 
muzeistica din 1995 al 
Muzeului Nafional Secuiesc 
(ACTA-1995, anexa l ) 

Expozitii in cliídirea principaJi d in 
Sf. Gheorghe, str. Kó Kiroly nr. 10. 

- 03-08 .1995: "ArhitecJu/ ároly Kós " 
(Anthony Gall, Australia) 

- 04-07.1995: Expozip· jude(eana de arta 
plasticá cu ocazia zilelor f. Gheora e 

- 06.1995 : "$coalatreaaubLip al viitoru-
lza"' (ín cadrul Academiei d V Bol~ai'", or-
ganizatá de Funda\ia "CoU _ . Transsyl ani-
cum") 

- 06-09. 1995 : ''Termis=et l'ilága (Lumea 
Naturii) - 125 " (expozit:ie tara de isloria 
mediei ~tiin\ifice) 

- 07-09.1995: "Afa u! priresc anima/e/e " 
( expozi\ia de <lesen de copii a lui nna Barabás 

- 08-10.1 995: kTubowl cuba11ez " (mate
rial documentar din amabilitatea ambasadei Re
publicii Cuba din Bu~) 

- 09-1 2. 199 - : Expozitia comemorali vá 
"Béla Bartók " (cu ocazia "Zilelor Bartók" din Sf. 
Gheorghe 

- 10. 199 - : "S.O.S. atura!" (cu ocazia 
Anului European aJ Ocroti rii aturii ) 

Activ itati ale Galeriei de Artli 
(Sf. Gheorghe, Piata Libertlifii 2.) 

Expozifii de arte plastice: 
- 01 .1995: Mária Miklóssy (Sf. Gheorghe) 

- pictura 
- 01-02 .1995: Győző Somogyi (Ungaria)-

graficá 

- 02-03 . 1995: Zoltán Erdei Gy. (Tg. 
Mure~) - pictur( sculpturá 

- 04-09.1995 : Lajos Varga N. , expozitie 
de patrimoniu · 

- 07-10.1995 : Tibor Szűcs (Ungaria) -
graficá 

- 09-12.1995 : Artexpo "Béla Bartók" -
expozitie judeteaná, jud. Covasna 

Participiíri la expozi/ii interna/ionale (din 
patrimoniu): 

- 02-03 .1995: Imre Baász (11 lucrári) -
Budapesta 

- 04-05.1995: Imre Baász (11 lucrari) -
Veszprém (Ungaria) 

- 08-09.1995: Mattis Teutsch (3 lucrári) -
Antwerpen (Belgia) 

Corimniciíri ~tiin\ifice, seri literare. arte 
plastice: 

- 03.03 .1995: Csaba Lászlóffy (Cluj) 
- · 30 .03.1995 : László Balogh 

(Sf. Gheorghe) 
- 19.05 .1995: Simpozion cu tema "Jaco

binii maghiari" 
- 06.06. 1995: Zoltán Jónás (Ungaria) 
- 21 .09.1995: Ernő Albert (Sf. Gheorghe) 

16. 11 . 1995 : Mihály Vargha 
(Sf. Gheorghe) 

- 23.11.1995 : Ferenc Wanek (Cluj): " lsto
ria titeiului din Trei Scaune" 

- 30.11.1995: András Vetró (Tg. Secuiesc) 
- 07.12. 1995 : Cenaclul "Pro Arte " din 

Sf. Gheorghe 

Popularizarea artei modeme ~i contem
porane regionale: 

- 11.05-11.07.1995: Proiectii de diapozi
tive ~i lecturi ale lui Mihály Varga in S.U.A. 

- 25 .05-10.07.1995: Expozitie personala 
a lui László Vinczejfy in Nürnberg (Germania) 

Programe video cu caracter educativ: 
- 15.09.1995: Musée d'Orsay 
- 21.09.1995: Vincent van Gogh 
- 04. 10. 1995: Tehnica turniírii ín bronz 
- 11 . 10. 1995: Musée de Louvre 



Secfia din Tg. Secuiesc 

Expozifii de arta plastica. 
- 01-02. 1995: Csaba Sárosi (graficö) 
- 03 .1995: Expozi(ie colectiva a arti~tilor 

plastici dinjudetul Covasna, organizatá in cinstea 
zilei de 15 Martie 

- 04-05 . 1995: Expozitie de picturá din 
colectia sectiei , din colec\ia pictorului István 
Incze 

- 06.1995 : Expozi\ia traditionala a elevilor 
de la sec\ia Arta Plastica a Liceului Nagy Mózes 
din Tg. Secuiesc 

- 07 .1995: Expozi\ia de pictura ~ide 
grafica a arti~tilor plastici Ákos László ~i István 
Burai din Debrecen (Ungaria) 

- 08-09 . 1995 : Expozi\ia colectiva a 
arti~tilor plastici din tara ~i de peste hotare (Olan
da Elve(ia, Ungaria), participan(i la tabára de 
crea\ie organizata la Báile lncitato-Fortyogó din 
ora~ul Tg. Secuiesc 

- 10.1995: Expozitie de picturá, grafica ~i 
sculptura din colectia sec\iei 

- 11-12.1995: Expozi\ie de graficlí din lu
crarile lui Lajos Varga N„ organizata cu prilejul 
aniversarii a 100 de ani de la na~terea artistului 

A SzékelyNemzetiMúzeum 
1995. évi múzeumi 
tevékenységéből 
(Kivonat) 

A fenti összegezés a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum évi jelentésének a kivo
nata. Számba veszi és időrendbe illeszti a múzeum 
tudományos és művelődési rendezvényeit , 
elkülönítve két nagyobb részleg, a sepsiszentgyör
gyi Művészeti Galéria és a Kézdivásárhelyi 
Múzeum tevékenységét. 

An Outline of the Activity in 
1995 in the 
Székely National Museum 
(Abstract) 

The above summary represents an abstract 
of the report concerning the activity of the Szé
kely Museum ofCsík and that ofthe Székely Na
tional Museum. It enumerates and puts into a 
chronological order the cultural and scientific 
manifestation ofthe two museums, while separa
ting those activities of the Art Gallery in Sf. 
Gheorghe (Sepsiszentgyörgy) and thai ofthe Mu
seum in Tg: Secuiesc (Kézdivásárhely). 



Conspect privind activitafile 
cultural-~tiinfifice din 1995 
din judeful Covasna 
(ACTA-1995, anexa 2) 

12.01.1995 : "Bronzul timpuriu " - Con 
sfütuire ~tiintifica, cu participarea lui prof. dr. Pe
tre Roman, director al lnstitutului de Tracologie 
(Muzeul Na(ional Secuiesc, cladirea principala) 

16.01.1995 : "Diíinuirea Luceaforului" -
145 ani de la na~terea lui Mihai Eminescu (Liceul 
Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe) 

22-24.01 .1995 : Manifestari dedicate sar
biítoririi Zilei Unirii Principatelor Romdne, or
ganizate de Liga cultural-cre:jlina "Andrei Sagu-
na 

24.01 : Simpozion "Biserica striímo:jeasca 
:fi idealul Unirii " (Muzeul Spiritualitapi 
Romane~ti , Sf. Gheorghe) 

24.01: Simpozion ~i spectacol festiv cu 
participarea ansamblului "Ciocárlia" al M.I., in 
organizarea Prefecturii jud. Covasna, Insp. jud. de 
Politie, Insp. ptr. Cultura ~i Casa de Cultura a Sin
dicatelor, jud. Covasna (Casa de Cultura a Sindi
catelor, Sf. Gheorghe) 

06-12 .02 . 1995: "CalendGJ_·ul inimilor 
románe:jti " - saptamana Caragiale (Liceul din 
Covasna) 

05.02.1995 : Colocviu dedicat operei ~i 

vietii lui Romulus Guga, cu participarea doamr.(;Í 
Voica Foi~oreanu-Guga (Centrul de CulturaArcu~) 

06.02.1995: Expozitie de grafica al artis
tului plastic Doru Pogoreanu din Bretcu (Sala de 
Expozitie a Casei Culturii din Tg. Secuiesc) 

17.02 .1995: "Shakespeare printre noi'', 
simpozion (Centrul de Cultura Arcu~) 

25.02.1995: "Parada obiceiurilor laice de 
iarnií ", ed. a IV-a 

28.02.1995: Manifestari dedicate cente
narului na~terii lui Valeriu Bidu, in organizarea 
Ligii cultural-cre~tine "Andrei Saguna", simpo
zion cu participarea lui 1. Lacatu~u, 1. Solomon, 
v. Olteanu, A. Ca~uneanu-Vlad, Gh. Ratulea, ~ i 

expozi(ia "Valeriu Bidu - Omul :jifapta" (Cate
drala Ortodoxa ~i Muzeul Spiritualitatii Romane~ti, 

Sf. Gheorghe) 

3-5.03 .1995: "Gaia tinerilor laureafi'', ed. 
a V-a, cu participanti din Romania, Moldova, Bul
garia, Ungaria (Centrul de Cultura Arcu~) 

14.03.1995: Adunare festiva - implinirea 
a 3 ani de la constituirea Ligii cultura/-cre:jtine 
"Andrei Saguna ", Mesajul Pre~edintelui Ion 
Iliescu, redactarea unui "Comunicat" elitre Guvern 
~i Pre~edinte (Muzeul Spiritualitatii Romane~ti) 

_ 24.03 1995: "Centenar Ion Barbu", or
ganizat de Filiala Covasna a Societa(ii de Stiinte 
Filologice, cu participarea d-lui Mircea Colo~enca 

28-31.03 .1995: "Primavara culturala " la 
Sf. Gheorghe 

- 2S.03: Masa rotunda cu tema "Basara
bia - memento istoric :ji contemporan. Aniversa 
rea Unirii Basarabiei cu fara '', cu participarea 
d-lui Ion Ungureanu, regizor, fost ministru al cul
turii din Republica Moldova ~i dl. Ilie Traian, re
dactor ~ef al revistei Curierul Romanesc (Muzeul 
Sptritualitatii Romane~ti). 

- 29.03: Evocare "Romulus Cioflec " -
viata ~i opera scriitorului (Sala Studio a Teatrului 
din Sf. Gheorghe) 

- 30.03 : Dezbatere cu tema "Aspecte ac
tuale ale piístriírii identita{ii na/ionale culturale 
:ji religioase. a románilor din Arcul Carpatic ", or
ganizata de Liga cultural-cre~tina "Andrei Sagu
na" (Muzeul Spiritualitatii Romane~ti) 

- 31.03: "Prelegerile academice de la 
Arcu:j ", cu subiectul "G. Calinescu - 30 de ani de 
la moartea istoricului :ji criticului literar", cu par
ticiparea lui dr.A!. Sandulescu, dr. N. Mecu, dr. A. 
Nistorescu, de la Institutul de istorie ~i teorie lite
rara G. Calinescu al Academiei Romane. 

22-23 .04 .1995: Conferinta Internationala 
Shakespeare (Centrul de Cultura Arcu~) 



23 .04.1995: Vernisajl,11 expoziJiilor 
"Jcoane pe sticlií ale pictorului fogiírií:jan Matei 
Sofonea" ~i "Carte :fÍ doc.umente achizifionate 
recent de Muzeu" (Muzeul Spiritualita\ii 
Romane~ti) · 

25 .04. 1995: Prezentarea proiectului de 
cercetare sociologica "Dimensiuni a/e 
interculturalitiífii din jud. Covasna" (Muzeul 
Spiritual itati i Romane!iti) 

28 .04.1995: "Pre/egeri academice" cu 
tema "Miírturii de spiritualitate románeascií din 
Transilvania, Basarabia [fi Bucovina", cu partici
parea lui dr. Ana Maria Brezuleanu, de la Institu
tul de istorie !ii teorie literara din Chi!iinau, 
dr. G. Munteanu !ii dr. A. Nestorescu, de la lnsti
tutul de istorie !ii teorie literara G. Calinescu (Cen
trul de Cultura Arcu!i) 

28.04. 1995: Manifestare culturala "Lucian 
Blaga ", cu participarea lui prof. dr. M Tomu!i, lec
tor univ. M. Curticeanu, preotul romano-catolic 
A. Márkos 

08 .05. 1995: Simpozion cu tema "Cinci 
decenii de la terminarea celui de-al 11-lea riízboi 
mondial - moment de rejlec/ie pentru statele Eu
ropei [fi ale lumii", organizat de Prefectura Jud. 
Covasna !ii Garnizoana Militara Sf. Gheorghe 
(Muzeul Spiritualita\ii Romane!iti" 

10.05. 1995: "Centenar Lucian Blaga " in 
cadrul ciclului de manifestari "Calendarul inimi
lor romane " (Liceul Covasna) 

23.05.1995: Sesiune de comunicari cu 
tema "Scoala romaneascií - trecut [fi prezent,fac
tor de culturií [fi spiritualitate romiineascií pe 
aceste meleaguri", organizata de Fundatia Cultu 
ralii Mihai Viteazul, Inspectoratul ~colar Jude\ean 
~i Liceul Mihai Viteazul 

26.05 .1995: "Prelegerile academice de la 
Arcu:j ", "Arta traducerii ", cu participarea lui Ve
ronica Batca, din Chi!iinau, dr. A. Nestorescu, de 
la Academia Romana, dr. Radu Bercea, din 
Bucure~ti (Centrul de Cultura Arcu!i) 

27.05.1995: "Toleran/ií prin educa/ie", 
organizata de Liga Pro Europa, cu participarea lui 
Smaranda Enache !ii Boldizsár Csíky (Casa de 
Cultura a Sindicatelor din Sf. Gheorghe) 

28.05-07.06.1995 : Festival international 
de teatru "Atelier 95" 

25.06.1995: "Íntalnirea corurilor", ed. 
a 28-a, cu participarea a 17 formatii din jude\ele 
Bra!iov, Covasna, Dambovi\a, Harghita (Zagon) 

25 .06. 1995 : "Shakespeare printre noi'', 
ed. a IV-a, comunicari ale lui D. Vasiliu, consilier 
la Ministerul Culturii, Rob Dicks, Anglia, T. Chi
rila, ~.a. (Centrul de Cultura Arcu~) 

07.1995: Tabara de sociologie, cu partici
parea unor studenti !ii cadre didactice de la Cat. de 
Sociologie, Fac. de istorie ~i filosofie, Univ. 
"Babe!i-Bolyai'', din Cluj, cu tematica "Dimen
siuni ale interculturalitií/ii ínjud. Covasna" (Cen
trul de Cultura Arcu~) 

17-22.07.1995: "Universitatea de Vara de 
la Balvanyos", ed. a V-a, dedicata reconcilierii is
torice romano-maghiare, organizata de Liga Pro 
Europa (Romania), FIDESZ !ii Pro Minoritate 
(Ungaria), cu participarea lui Renate Weber 
V. Stan, L Salat, M. Patrubány, P. Eckstein-Ko
vács, Zs. Németh, Cs. Lőrincz, Smaranda Enache, 
A. Comea, Cs. Sógor, !i.a. 

02-13 .08.1995: Tabara de creatie pentru 
studen\ii de la academiile de Teatru (Centrul de 
Cultura Arcu~) 

10.08.1995: Simpozion pe tema: "Aspecte 
telmico-financiare ale microcentralelor termice 
produse in Romania de Compania Romano-ame
ricana Omnitech Partners SRL, Bucure~ti", (Casa 
de Cultura a Sindicatelor din Sf. Gheorghe) 

29.08.1995: Simpozionul "55 de ani de 
la Dictatul de la Viena ", organizat de Prefectura, 
Muzeul Spiritualitatii Romiine!iti, Uniunea 
Na\ionala a Cadrelor militare in rezerva ~i retragere, 
Filiala Covasna a Arhivelor Statului , cu participa
rea d-lui prefect A. V. Ca~uneanu, prof. univ. dr. 
N. N. Ciachir de la Univ. din Bucure~ti, prof. dr. 
P. Turlea, deputat in Parlamentul Romaniei, !i.a. 
(Muzeul Spiritualitatii Romane~ti) 

31.08-01.09. 1995: seminar pe tema "Rolul 
institu/iilor publice :ji al organiza/iilor nonguver
namentale (ONG) ín societatea civilií ", in cadrul 
programului "Vocea Civica", IFES, finan\al de 



D, organizat de IFES ~i Asociatia Cercul de 
rism "Nemira" ~i KITI-INFOTIM 

01.09.1995: Festivalul folcloric 
1ternational "Ciobiína$ul", ed. a XXVII-a, cu 
aspeti din Italia (lntorsura Buzlíu) 

- 01.09.1995: Simpozion cu tema "Romá
ii din sud-estul Transilvaniei - istorie, culturií, 
·vilizafie" (Sala de Festivitati a Primariei Íntor
ura Buzau) 

22-23 .09. 1995 : "Episcopia ortodoxa a 
iovasnei $Í Harghitei la aniversarea unui an de 
isten/a" 

- 22.09 : Sesiunea anuala de comunicari 
·· ti fice a Muzeului Spiritualitatii Romane~ti: 

mánii din sud-estul Transi/vaniei - istorie, 
a ~i civiliza/ie " (Centrul de Culturlí Arcu~) 

- 23 .09: Dezbatere pe tema "Cu//ura $i 
alilatea románeasca dinjudeJele Harghila 

na - /recut, prezent ~i viilor " (Centrul de 
- rcu~) 

- 23.09: Dezvelirea statuii "Andrei $agu-

- 23.09: Vernisaj de expozi\ie la Biserica 
o a: "Biserica stramo$easca ín via/a 
' ii!ilor románe$li din arcul intercarpatic ·· 
- 23.09: Apel catre Ion Iliescu pentru rea 

uzeului Carpa(ilor Orienlali cu re~edinte 
le Covasna ~i Harghita 

03-05. 11 .1995: "Zilele lustinian Tecules
ifestlíri cu ocazia implinirii a 130 de ani 

sterea primului episcop al Armatei Romiine 
a-Voine~ti) 

11-12.11.1995: Manifestari omagiale la 
inirea a 200 de ani de la zidirea actualei Bi

- · Ortodoxe cu hramul "Adormirea Maicii 
ului" din Dobárlau (Dobiirtau) 

25-26.11.1995: "Zilele Nicolae Colan ". 
· ·une nationala de comunicari ~tiin\ifice pe tema 

ograjia románeasca ín localitatiífile Arcului 
I'· . carpatic" (Muzeul Spiritualitatii Romiine~ti) 

26.11 .1995: Ceremonii religioase ~i laice 
pölejuite de aniversarea a 100 de ani de la zidirea 
~- ·· lei biserici cu hramul ":Sf Mucenic Dimitrie " 

02 . 12 . 1995 : Spectacol dedicat Zi/ei 
Nafionale a Romániei (Casa de Culturá a Sindi
catelor) 

08-10 .12.1995 : Suita de manifestlíri le
gate de a 75-a aniversare a inceputului activitlí\ii 
$colii Norma/e de Ínva/aloare "Regina Maria " 
in Sf. Gheorghe (a fiin(at aici piinlí in 1936, ciind 
s-a mutat la Tg. Secuiesc) 

16-17.12.1995: "Feslivalul de colinde $Í 
obiceiuri de iarna ", ed . a V-a, in organizarea 
Funda(iei "Mihai Viteazul", Inspectoratuljude\ean 
pentru culturlí ~i Liga cultural-cre~tinlí "Andrei 
Saguna" 

(Íntocmit de Rózsa BÍRÓ) 

Az· 1995. évi Kovászna 
megyei tudományos és 
művelődési rendezvények 
vázlatos áttekintése 
(Kivonat) 

A válogatás a megye 1995. évi tudományos 
és művelődési életébe kínál betekintést (nemzetkö
zi és román vonatkozású rendezvények) . Az 
időrendi li sta a sajtóvisszhangot kapott rendez
vényeket, eseményeket öleli fel, a "Cuvantul Nou" 
megyei napilap tudósításai alapján. 

An Outline of the Col turai and 
Scientific Life of the Countie 
Covasna in 1995 
(Abstract) 

This selections allows an insight into the 
scientific and cultural life of the countie du 
ring the year 1995 (Romanian and international 
manifestations). The chronological list compromi 
ses those events which were reflected also in the 
local paper, the "Cuviintul Nou". 
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