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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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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) 




