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ééss aa DDNNyy--HHaarr ggii ttaa ppoonnttuussii--pplleeiisszz --
ttooccéénn vvuullkkáánnii--
vvuullkkaannoosszzeeddiimmeenntt 
kkéépp zzõõdd mméé nnyyeeii aallaapp jjáánn

(Kivonat)
A miocén végén összefüggõ Csíki-Ba -
róti- és Barcasági területek egy K-i ver -
gen ciájú flis takaró lepusztult felszí né -
nek pásztás süllyedékén alakultak ki a
plio cén kezdetén, mint egységes meden -
ce. A területet ÉNy-ról DK felé átszelõ
dia gonális törésrendszer mentén sza -
kaszo san aktiválódó D-Hargita-i vulkáni
komplexum részmedencékre tagolta a
süllyedéket.
A Baróti-medence a pliocén kezdetétõl a
pleisztocén felsõ szakaszáig tartó me den -
ce fejlõdése során max. 500 m vastagságú
üledékkel töltõdött ki. Az alsó (dáciai) és
felsõ (pleisztocén) fluviolakusztrikus
szén  telepes rétegsorok közé olyan plio -
cén (dáciai-romániai) agyagmárga soro -
zat települt, amely a Dáciai-medence felé
átmenetileg kialakult tengeri kapcsolatot
jelez.
A hármasosztatú üledéksorba három
rétegtani vezetõ szintet képezve települ a
Lucs-Csomád vulkánsor DK felé egy -
mást követõen aktiválódó tagjainak
radiometrikusan koradatolható piroklasz -
tit- vulkanoszediment sorozata, amely

köz berétegzõdése folytán lehetõvé teszi
a medencekitöltõ üledéksornak a vulkáni
paroxizmusokhoz igazított kronológiai
beosztását.

BBeevveezzeettééss

A Kár pát-me den ce rész me den cé i nek fej -
lõ dés tör té net ében mai is me re tek alap ján egy re
több olyan egye di vo nás raj zo ló dik ki, amely az
ál ta lá nos me den ce fej lõ dé si fo lya ma to kon be lül a
he lyi kü lönb sé gek re irá nyít ja a fi gyel met. Kü lö -
nö sen ér vé nyes ez a pe re mi hely ze tû kis me den -
cék ese té ben, ame lyek a kár pá ti ta ka rók moz gá -
sai so rán dif fe ren ci ál tan kü lö nül tek el a nagy
köz pon ti me den cé tõl, ill. a kül sõ elõ té ri süllye -
dékektõl (pl. Dá ci ai-me den ce). A fej lõ dés kü lön -
bö zõ stá di u ma i ban egye di jel le ge ik tisz tá zá sa
azért fon tos szá munk ra, hogy ben nük szét vá -
laszt ha tók le gye nek a kár pá ti tér ség egé szét meg -
ha tá ro zó nagy szer ke ze ti ha tá sok és ezek ré teg ta -
ni, vulkanológiai kö vet kez mé nyei, va la mint a lo -
ká lis je len sé gek és ezek nek a he lyi fej lõ dés me ne -
tet meg ha tá ro zó sze re pe.

A Baróti-medence a Ke le ti-Kár pá tok
bel sõ me den ce so rá nak DNy-i hely ze tû, kö zel
500 km2 ki ter je dé sû egy sé ge. Hely ze té nél és ré -
teg ta ni adott sá ga i nál fog va ki tû nõ en al kal mas az
utób bi 5 mil lió év fej lõ dés tör té net ének re konst -
ru á lá sá ra, a pász tás és mo za i kos rész egy sé gek
kap cso la ta i nak tisz tá zá sá ra.

PPrroobb lléé mmaa ffeell vvee ttééss

Ko ráb bi szór vá nyos meg fi gye lé sek, ki -
sebb fú rá sok, vulkanitokban meg fi gyel he tõ zár -
vá nyok alap ján, va la mint a me den ce pe rem fel -
szín re emelt alj zat-kép zõd mé nye i nek tér ké pi fel -
dol go zá sá val szá za dunk el sõ fe lé ben már vi -
szony lag meg bíz ha tó kép raj zo ló dott ki a me den -
ce föld ta ni vi szo nya i ról (BÁ NYAI J., 1922,
1929; JEKELIUS, E., 1923, 1932; MRAZEC, L.,
1932; SZÁDECZKY K. Gy., 1929). Az utób bi
öt ven év so rán több mint 300 nyers anyag- és
szer ke zet ku ta tó mély fú rás mé lyült, azon kí vül
szá mot te võ bá nyá sza ti te vé keny ség folyt a tér -
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ség ben. Ugyan csak ku ta tá si cél lal a kép zõd mé -
nye ket nagy szá mú geo fi zi kai fú rás szel vény és
te re pi fel vé te le zés se gít sé gé vel jel le mez ték.

En nek alap ján ma már vi szony lag pon tos
ké pet al kot ha tunk a me den ce alj zat hely ze té rõl,
szer ke ze ti ta golt sá gá ról, anya gi ös  sze té te lé rõl,
va la mint a me den ce ki töl tõ üle dék sor sa já tos sá -
ga i ról (GHEORGHIU, C., 1953; AIRINEI, ªt. et
al., 1961, 1972a,b; LITEANU, E., 1962; RÃ DU -
LES CU, D., 1965, 1970; GAVÃT, I., et al.,
1971; PELTZ, S., 1971; KRISTÓ A., 1972; SA -
VU, M. Gh., et al., 1978, 1981, 1984; KUSKO,
M., 1983; LÁSZ LÓ A., et al., 1995, 1997a,b).

A Baróti-Barcasági-Háromszéki me den -
cék ré teg ta ni és fej lõ dés tör té ne ti re konst ruk ci ó ját
meg ne he zí tet te, hogy még a Paratethys üle dé kek
faunaegyüttesei sem kor re lál ha tók nagy pon tos -
ság gal a Dá ci ai-me den ce fa u ná já val, amely hez
vizs gá la ti kör ze tünk kap cso ló dott. A biosztrati-
gráfiai kü lön ál lás a faunaösszlet en de mi kus vol -
tá ból és he lyi jel le gé bõl kö vet ke zik, így csak nem
önál ló ré teg ta ni egy ség ként kell ke zel nünk.
Amen  nyi ben egyéb ada lé kok (litológiai, fácies-
tani, paleomágneses, ra dio met ri kus kor vizs gá lat)
alap ján si ke rül a ma xi mum 550 m vas tag sá gú
üle dék sort kronosztratigráfiailag azo no sí ta ni és
ta gol ni, ak kor nyí lik le he tõ ség a kö zép sõ és kül -
sõ Paratethys ha son ló ko rú kép zõd mé nye i vel va -
ló pár hu za mo sí tás ra is. Ugyan csak ezek se gí te -
nek hoz zá a Kár pát-me den ce bel sõ ré sze i vel va ló
pár hu za mo sí tás hoz, mi vel a rétegtani-vulkanoló-
giai vál to zá sok a Pan non-me den cét is érin tõ geo-
dinamikai ese mé nyek hez kap csol ha tók.

MMeeddeenncceeaalljjzzaatt ééss sszzeerrkkeezzeettee

A Baróti-medence alj za tát túl nyo mó részt
a belsõkárpáti flisövezet Csalhói ta ka ró já nak
ero dált és ta golt fel szí nû, al sóbb ré teg ta ni hely -
ze tû kré ta egy sé gei ké pe zik. Mint a ko ráb bi ak -
ban rá mu tat tunk (LÁSZ LÓ A. et al, 1995,
1996a,b), e kré ta összlet nagy va ló szí nû ség gel
egé szen a pontusi eme let vé gé ig eró zi ós szá ra zu -
la ti tér szint kép zett. En nek tud ha tó be a “cson ka”
szel vény vi szony lag szûk in ter val lu mot át fo gó
vol ta, s ki fej lõ dé sé nek fáciestani vál to za tos sá ga.

A te rü let alap ve tõ en egy É-ÉNy-i vergenciájú,
va la mint egy K-i irá nyú, több ször is mét lõ dõ tor-
lónyomásnak volt ki té ve. A tá gabb kár pá ti tér ség
nagy szer ke ze ti fej lõ dé sé nek fon to sabb kré ta-mi -
o cén szer ke ze ti ese mé nyei egy aránt ha tot tak er re
a flis ta ka ró ra. Mai ál la po tá nak ki ala ku lá sá ban
sze re pe volt a flis so ro zat ko rai plasz ti ci tá sá nak,
majd ké sõb bi kõ zet me cha ni kai el me re vü lé sé nek.
Az alap ve tõ en É-D-i csa pá sú pász tás el ren de zõ -
dést és gyû rõ dést még az al só kré ta-eo cén szer ke -
ze ti moz gá sok hoz ták lét re, míg a felsõkréta-
oligocén és az azt kö ve tõ idõ szak ok vál ta ko zó,
ket tõs vergenciájú moz gá sai az ero dált fel szí nû
szer ke ze ti pász ták tö ré ses tönk re me ne tel ét és
mikroblokkos fel da ra bo ló dá sát idéz ték elõ. A
Moesiai-tábla kainozóos Ny-ÉNy-ias el moz du lá -
sai az ál ta la lét re ho zott fel to ló dá si sí kok men tén,
job bos ve tõk ként mû kö dõ ki sebb ho ri zon tá lis el -
moz du lá so kat idéz tek elõ, né hány száz mé te res
von szo ló dá so kat okoz va a mikroblokkosodott
szer ke ze tek ben ((11.. áább rraa iinn:: LÁSZ LÓ A., et al.,
1997b;; 22.. áább rraa iinn:: LÁSZ LÓ  A., et al., 1997a)). A
fron tá lis torlónyomások min den al ka lom mal lét -
re hoz hat nak egy di a go ná lis jel le gû ha ránt tö rés-
rend szert, amely azon ban több nyi re litoklázis jel -
le gû és ese tünk ben leg in kább a me den ce pe re me -
ken ér zé kel he tõ a je len lé te.

A Baróti-medence alj za tá nak tek to ni ká -
ját te hát szer ke ze ti mo za i kos ság jel lem zi, amely -
ben idõ ren di leg az aláb bi fõ irá nyok szuper-
ponálódnak egy más ra:

- K-i vergenciájú gyû rõ dé sek, É-D-i ten -
ge lyû re dõ át nyí ró dá sok és K-i irá nyú, nagy mé re -
tû fel to ló dá sok, ÉNy-DK-i és ÉK-DNy-i (di a go -
ná lis) tö ré sek;

- É-ÉNy-i vergenciájú torlómozgások,
ÉK-DNy-i csa pá sú, kis mé re tû fel to ló dá si fron -
tok, di a go ná lis hely ze tû É-D-i és K-Ny-i tö ré sek;

- Az ÉK-DNy-i fel to ló dá si fron tok, ill.
di a go ná lis tö ré sek men tén kis mé re tû (20-50 m)
ho ri zon tá lis el moz du lá sok (job bos ve tõk).

A vá zolt mo za ik szer ke zet tö ré ses vo na lai
és ve tõi több ször ak ti vá lód tak és ma is élõ rend -
sze rek. Ha tá suk a fi a ta labb (< 5,5 mil lió év) idõ -
szak ok igen in ten zív szer ke ze ti moz gá sai so rán
sza ka szo san is mét lõ dõ jel leg gel ér vé nye sül tek.
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Kör ze tünk ben ki emelt je len tõ sé ge volt a
K-i irá nyú tér rö vi dü lés nek, amely a paleozóos,
ill. paleo-mezozóos alap hegy ség É-D-i csa pá sú
pász tá it lét re hoz ták, majd ezek fel- és rá to ló dá sa -
it okoz ták. Egyes köz re zárt sá vok re la tí ve le fe lé
moz dul tak el, va ló szí nû leg a rá to ló dás kö vet kez -
té ben. E sül  lye dés el ér het te a ten ger szin tet is,
transzgressziós kör nye zet ki ala ku lá sát té ve le he -
tõ vé.

A me den ce ki töl tõ üle dé kek és vulka-
noszedimentek izovastagsági tér ké pei ((11,, 22,, 33..
áább rraa)) se gí te nek an nak nyo mo zá sá ban, hogy az
em lí tett szer ke ze ti ele mek kö zül a fi a tal pliocén-
kvarter szer ke ze ti moz gá sok so rán mi kor me lyek
le het tek leg in kább ak tí vak, ezek ho gyan ha tá roz -
ták meg a me den ce szer ke zet for má ló dá sát, ki töl -
tõ dé sét és a re la tí ve ki emel ke dett te rü le te ken a
sze lek tív eró zió mér té két.

A 1.. áább rraa jel zi azt, hogy a vulkanizmus
kez de tén a me den ce É-i fe le, va la mint az É-Har -
gi ta és elõ te re sül  lyedt kör nye ze té hez ké pest, és
fe dõ dött le piroklasztikumokkal. In nen É-D-i
csa pá sú pász ták nyúl nak D fe lé, szin tén vul ká ni
tör me lé kek kel le fed ve. Az egy sé ge sebb ké pet
mu ta tó É-i te rü let rés  szel szem ben D-i irány ban
ér zé kel he tõ egy erõ tel je sebb ha ránt ta go ló dás,
mo za i ko so dás, amely a Barót-Bibarcfalva-Ma -
gyarhermány vo na lon fe lül bé lyeg zõ dik az ÉK-
DNy-i csa pá sú fel to ló dá si-ve tõ dé si vo na lak ha tá -
sa ál tal. A me den ce D-i pe re mén ki emelt hely zet -
ben lé võ kré ta alj zat É-i blokk ha tá rai már a Kár -
pát-ka nyar D-i ré sze i nek szer ke zet irá nya i hoz,
va la mint a Moesiai-tábla moz gá sa ál tal elõ állt
szer ke ze tek csa pá sá hoz iga zod nak. A K-i irá nyú
torlónyomás a Baróti-hegység mas  szí vabb, ki -
emel tebb blokk ját meg ke rü lõ el nyí ró dá so kat
okoz.

VVuullkkaannoollóóggiiaaii tteenn ddeenn ccii áákk

A Baróti-medence pe re me in és bel se jé -
ben szór vá nyo san meg je le nõ bá zi sos-ne ut rá lis,
ill. ne ut rá lis-sa va nyú mag más tes tek idõ be li-tér -
be li el ren de zõ dé se kor re la tív mó don kí sé ri a me -
den ce szer ke ze ti ki ala ku lá sá nak és fej lõ dé sé nek
fá zi sa it. Az erõ tel je sebb ak ti vi tás a K-i és ÉK-i,

va la mint a D-DK-i sze gé lye ken je lent ke zik. Idõ -
ben D fe lé fi a ta lo dik, s ugyan er re csök ken a lá va -
kõ ze tek men  nyi sé ge és a hoz zá juk kap cso ló dó
piroklasztitok tö me ge. Utób bi ról a 3.. áább rraa nyújt ja
a leg több in for má ci ót.

A vulkanizmus tér be li el ren de zõ dé se egy
olyan geomechanikai fo lya mat hoz kap cso ló dik,
amely a K-i vergenciájú tor ló dá sok kal in dul, és
az É-ÉNy-i vergenciájú moz gá sok kal zá rul. Ezen
be lül meg kü lön böz tet he tõ a fel to ló dá si fron tok -
hoz köt he tõ centrolabiális el ren de zõ dés ben fel -
szín re ke rü lõ dif fe ren ci ál tabb mag mák és a ha -
ránt tö ré sek hez kö tött, ke vés bé dif fe ren ci ált mag -
mák meg je le né se.

Az alj zat zár vá nyok fõ ként azok ban a
szubvulkáni és vul ká ni tes tek ben je len nek meg
na gyobb szám ban, ahol a szer ke ze ti ele mek át -
met szõ dé si pont ja i nál ko rán fel nyo mu ló mag -
mák mint egy meg tisz tít ják a ki ala ku ló fel ve ze tõ
csa tor na kör nye ze tét. Így a ré teg vul ká ni szer ke -
ze tek ké sõi ter mé ke i ben már csak rit kán je len nek
meg. Az egy sze ri fel nyo mu lás ból szár ma zó kõ -
zet tes tek ben vi szony lag gyak ran meg fi gyel he -
tõk. A vul ká ni ak ti vi tás min den kor kö ve ti a tek -
to ni kai moz gá so kat. A vulkanizmus ké sõi stá di u -
má ban is mét lõ dõ fo lya ma tok ese tén va ló szí nû sí -
te ni le het, hogy a magmakamrák rész le ges ki ürü -
lé se és nyo más csök ke né se to vább fo koz za a
szer ke ze ti ta go ló dás mér té két.

MMee ddeenn ccee üüllee ddéé kkeekk

A Baróti-medence és a Har gi ta DNy-i
elõ tere szo ros szerkezetgenetikai ös  sze füg gést
mu tat a Alcsíki- és Kö zép csí ki-me den cé vel
(AIRINEI, ªt., PRICÃJAN, A., 1972a,b). Ezek
lét re jöt té ben a Persányi kristályos-mezozóos öv
nagy mé re tû fel to ló dá sai ját szot tak sze re pet. Az
11.. áább rráánn ki raj zo ló dó üle dék gyûj tõ pász ták en nek
fron tá lis csa pá sát kö ve tik. E fel to ló dás elõ te ré -
ben fo ko za to san és sza ka szo san ki ala ku ló fi a tal
me den ce sor (Baróti-Háromszéki) a Csíki-me -
den  cékkel ge ne ti ka i lag ös  sze füg gõ rend szert al -
kot, kö vet ke zés kép pen üle dék so ra ik ban litoló-
giai szinkronitások je len het nek meg. E me den ce -
kép zõ dé si fo lya ma to kat egy Ny-ról K-re ván dor -
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ló kés lel te tés jel lem zi, me lyet leg alább há rom íz -
ben sza kí ta nak meg a D-Har gi ta komp le xum
vulkanizmusának anyag szol gál ta tó fá zi sai. Ez az
ele in te még ös  sze füg gõ Baróti- és Csíki-
medencék egy sé gét la zán ös  sze füg gõ ré szek re
szab dal ja, mint egy bel sõ barriert ké pez ve e ré -
szek kö zött.

A fo lya mat sor el sõ in ten zí vebb sza ka szát
a Baróti-medencében a D-Har gi ta É-i ré szé nek
DNy-i elõ te ré ben re konst ru ál hat juk. A piro -
klasztikumok szét szó ró dá sa és le hor dó dá sa fo -
lya ma to san gyen gü lõ tá vol ha tás sal je lent ke zik.
A sül  lye dés üte mé vel nagy já ból lé pést tart a
piroklasztikumok át hal mo zó dá sa, egy olyan flu-
violakusztrikus kör nye zet ben, ahol a D-i me den -
ce ré szen egyi de jû leg szénlápképzõdés fel tét elei
is ki ala kul nak. Az É-Har gi ta D-DK-i elõ te ré ben
és a Lucs te rü le tén olyan mér té kû a piro -
klasztikumok fel- és át hal mo zó dá sa, hogy ott egy
ki ma ga so dó tér színt ké pez le hor dá si táp te rü let -
ként funk ci o nál va a DNy-i és D-i me den ce te rü le -
tek fe lé. Ugyan ez a ha tás kö vet he tõ a Kö zép csí -
ki-me den cé ben is.

A fel szín bi zo nyos fo kú ki egyen lí tõ dé se
és re gi o ná lis sül  lye dé se volt szük sé ges ah hoz,
hogy az édesvízi mo csár lá pok az É-i me den ce -
rész re is ki ter jed je nek. Míg az I-II. szá mú szén te -
le pek a me den ce D-i és Ny-i ré szén fej lõd nek ki,
ad dig a III. sz. szén te lep az É-i és K-i ré szen is
meg je le nik.

A Baróti-medence egy sé ges sül  lye dé sé re
utal a III. sz. szén te lep fe dõ jé ben meg je le nõ, ál -
ta lá nos el ter je dé sû, vi lá gos szür ke agyagmárga-
sorozat, amely ben a tufitos és tu fa jel le gû al ko -
tók rész ará nya az egyes szin te ken akár az 50 %-
ot is meg kö ze lít he ti (BÁ NYAI J., 1957). Fa u na -
ele me i nek meg je le né se a Dá ci ai-ten ge ri üle dék -
gyûj tõ vel va ló köz vet len kap cso lat ra en ged kö -
vet kez tet ni. A me den ce ál ta lá nos mé lyü lé sé vel
és fo lya ma tos fel töl tõ dé sé vel szink ron ban a D-i
me den ce pe re me ken ki sebb szén te le pes mo csár -
lá pok ala kul nak ki (IV-V. szén te le pek). A ko -
lozs vá ri egye tem ku ta tó i nak palinológiai vizs gá -
la tai, va la mint az ostracoda elem zé sek alap ján
egy ki éde se dõ, brakkvízi, oligohalin bel ten ge ri
kör nye zet re konst ru ál ha tó, mely nek meg je le né -

sé vel egyi de jû leg egy ég haj la ti le hû lés nyo mai
je lent kez nek.

Ezt az egy sé ge sü lõ ké pet sza kít ja meg a
vul ká ni ak ti vi tás nak egy újabb pe ri ó du sa, amely -
nek cent ru mai ÉNy fe lõl DK fe lé át te võd nek a
Kakukk-hegy-Piliske ré gi ó ba, va la mint a me den -
ce bel se jé ben a Tirko cso port te rü le té re és an nak
kör nye ze té re.

A K-i vergenciájú moz gá sok di a go ná lis
tö ré se i nek vul ká ni ak ti vi tá sa nem okoz za a me -
den ce alj zat je len tõ sebb fel szab da ló dá sát. Így na -
gyobb diszkordanciák sem je len nek meg az üle -
dék sor ban, vi szont ural ko dó vá vá lik át me ne ti leg
a piroklasztikumok nagy te rü le te ket érin tõ szét -
szó ró dá sa. A vul ká ni cent ru mok kör nye ze té ben
oly nagy tö me gû a piroklasztikumok és láva -
breccsák men  nyi sé ge, hogy azok szá ra zu la ti tér -
szí ne ket ké pez nek. Sa ját kör nye ze tük ben erõ tel -
jes eb ben, tõ lük tá vo lod va csök ke nõ mér ték ben
hos  szú idõn át meg ha tá roz zák az üle dék kép zõ -
dés mér té két és jel le gét. Le mo só dá sa ik he lyen -
ként ös  sze fo ga zód nak a me den ce bel se jé ben fo -
lya ma to san le ra kó dó vi lá gos szür ke agyag már -
gák kal, ame lyek anya gá hoz a fe nék áram lá sok ré -
vén vál to zó men  nyi ség ben szol gál tat nak fi nom
szem cse mé re tû ös  sze te võ ket.

A me den ce fej lõ dés és a vulkanizmus
kap cso la tá nak még kö vet he tõ, utol só nagy pe ri ó -
du sát egy ál ta lá nos üle dék fel töl tõ dés jel lem zi. A
fo lya mat a te rü let je len tõs ré szén sekélyvíz -
borításos mocsárlápképzõdéssel in dul. Az eh hez
kap cso ló dó szén te le pes ré teg sor a me den ce É-i,
K-i és D-i sze gé lyén fej lõ dött ki, és he lyen ként a
mai felszínközeli zó nák ban ta lál ha tó. A me den ce
kör nye ze té nek tér szín emel ke dé se meg sza kít ja a
ten ge ri kap cso la to kat. Ezek a moz gá sok vált ják
ki a tér ség vulkanizmusának utol só je len tõs fá zi -
sát. En nek ter mé kei a me den ce fluviolakusz -
trikus ré teg so rá ban kor re la tív vulkanoszediment-
betelepüléseket al kot nak.

A vul ká ni ak ti vi tás fõ cent ru mai a K-i
vergenciájú fel to ló dá sok ÉNy-DK-i di a go ná lis
tö rés rend sze rén fej lõ dött ki a Lucs-Kakukk-hegy
vo nu lat DK-i el vég zõ dé sé nél, a Piliske-Csomád
ré gi ó ban. A komp le xu mok hely ze tét a Har gi ta
vul ká ni tö me gé nek csa pás irány men ti ké reg ter -
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he lõ ha tá sa ál tal ki vál tott vulkanotektonikus be -
rop pa nás ha tá roz ta meg. Fõ cent ru mai ott ala kul -
tak ki, ahol a me den ce D-i sze gé lyén át fu tó job -
bos ve tõ rend szer át met szi a vul ká ni pász tát. A
ned ves kör nye zet ha tá sá nak tud ha tó be a vul ká ni
fá zis kez de ti mikroritmusait jel lem zõ piroklasztit
kép zõ dé si haj lam. A mag ma-víz köl csön ha tás
kö vet kez mé nye ként fo ko zott transzvaporizáció,
hab lá va-kép zõ dés és horzsásodás kö vet ke zett be.
A tu fák és hor zsa kö ves tu fák nagy te rü le ten szó -
ród tak szét a me den ce cent rum kö rü li zó ná já ban,
több ször meg sza kít va a fluviolakusztrikus üle -
dék kép zõ dés me ne tét. A tel je sen izo lá ló dott
rész me den cék ma rad vány ta va i ban diatomit és
hor zsa kõ ré te gek ra kód tak le.

A cent rá lis lá va öm lé se ket a Lucs-Piliske
összlet sze gé lyei men tén ÉNy-DK-i csa pá sú pe -
re mi be zök ke né sek kí sér ték. Alá ren del teb ben a
ÉK-DNy-i ha ránt tö ré sek is ak ti vá lód tak, he lyen -
ként a vul ká ni komp le xu mo kat is át metsz ve. E
tö rés rend sze rek men tén in ten zív vul ká ni utó mû -
kö dés nyo mai lát ha tók (gej zír te vé keny ség, hév -
for rás ok, fumarolák, mofetták, agya go so dás,
vas  érc kép zõ dés, opál ki vá lás stb.) Ez a mû kö dés
idõ ben át fe dõ dik a diatomitok ta vi le ra kó dá sá val.
A me ta ko va sav ban gaz dag hé víz fel tö ré sek a
tufogén, agya gos, diatomitos, fi nom ré te ges üle -
dé kek ben menilitek és do bos tor ta opá lok kép zõ -
dé sét ered mé nyez ték. A fi a ta labb és hid ro ge o ló -
gi a i lag ak tív szer ke ze ti vo na lak men tén ki ala kult
termogravitatív cir ku lá ció hu za mos ide ig mû kö -
dött, és je len tõ sen hoz zá já rult a tö ré sek men ti
gáz fel áram lá sok hoz, va la mint a szén sa vas ás -
vány vi zek fel szín re ke rü lé sé hez.

EEssee mméénnyy ttöörr ttéé nnee ttii ppáárr hhuu zzaa mmookk

A Baróti- és a Dá ci ai-me den cék kö zött
egy más sal kor re lál ha tó ten ge ri kap cso lat csu pán
csak a III. sz. szén te lep lét re jöt te és a ple isz to cén
Piliske-Mitács má so dik nagy vul ká ni fá zi sa kö -
zöt ti idõ ben lé te zett. Így a rész me den cék kor re lá -
ci ós alap ját el vi leg ez az agyag már gás so ro zat
ké pez he ti. Mi vel azon ban a Csí ki-me den ce el zá -
ró dá sa, kiédesülése már a Piliske el sõ fá zi sá tól
be kö vet ke zik, így gya kor la ti lag az egyes, fo ko -

za to san le fû zõ dõ rész me den cé ket min dig a D-i,
még el nem zárt üle dék gyûj tõk ré teg so rá val kell
ös  sze ha son lí ta ni. Te hát a Fel csí ki-Bar ca sá gi me -
den ce sor tag jai kö zött, a fo ko za tos és vulkano -
tektonikai fá zi sok kal korolható le fû zõ dé sek mi -
att, É-ról D fe lé ha lad va, egy mást kö ve tõ en sza -
kad nak meg a ten ge ri kap cso la tok. A Bar ca sá gi-
me den cé nek a Dá ci a i val va ló ös  sze füg gé se fel te -
he tõ en csak a ple isz to cén kez de tén be kö vet ke zõ
tér szín moz gá sok so rán szû nik meg. A felsõ-
pliocén-pleisztocén szer ke ze ti ta go ló dás je len tõs
tér szí ni kü lönb sé ge ket hoz lét re a kb. 3-4 mil lió
éve még ös  sze füg gõ me den ce sor mind job ban
izo lá ló dó tag jai kö zött.

Az 11.. ttáább lláá zzaatt a vul ká ni kép zõd mé nyek
ra dio met ri kus kor ada tai alap ján (PELTZ, S.,
1987; PÉCSKAY Z., 1992; SZA KÁCS, A. et al.,
1994; BALINTONI, I. et al., 1995) ren de zi sor ba
a fõbb vul ká ni rit mu so kat. Ezek jól azo no sít ha -
tók a Baróti-medence ré teg so rá ban ki mu tat ha tó
vulkáni-vulkanoszediment fá zi sok kal, ame lyek
az adott ak ti vi tá si sza kasz pa ro xiz mu sát je lö lik
ki. Ez ál tal a me den ce ki töl tõ ré teg sor üle dé kes
sza ka szai koradatolhatóvá vál nak.

Az egy sé ges me den ce szer ke zet ki ala ku -
lá sa en nek alap ján kb. 5,5-4,0 mil lió év kö zött
tör tén he tett. Az Alcsíki-medence le fû zõ dé se a
Piliske (I. fázis)-Kakukk-hegy-Tirko vul ká ni
mû kö dés ide jén kö vet kez he tett be, mint egy 3,6
mil lió év tõl kez dõ dõ en. A Baróti- és Bar ca sá gi
me den cék ten ge ri kap cso la ta a Mál nás-Bük szád,
ill a Piliske (II. fázis)-Csomád vul ká ni ak ti vi tás
ide jén sza kadt meg. Ezek az ese mé nyek egy ben a
tá gabb szer ke ze ti ke re tek K-i vergenciájú fel to -
ló dá sa i nak fõ idõ ho ri zont ja it je lö lik ki.

A me den ce fel szín a Kö zép- és Alcsíki-
medencékben ma át la go san 600-650 m (tszf.), a
Bar ca sá gi-me den cé ben 500-550 m (tszf.), a
Baróti-medencében pe dig 475-500 m (tszf.). En -
nek kö szön he tõ, hogy mai víz raj zi kap cso la ta ik -
ban is a DNy-ias szint esés ér vé nye sül.
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RReeccoonnssttiittuuiirree ggeeooccrroonnoollooggiiccãã
ccoorreellaattiivvãã aa eevveenniimmeenntteelloorr 
ggeeoollooggiiccee ddiinn BBaazziinnuull BBaarraaoolltt ººii
ddiinn ssuudd--vveessttuull HHaarrgghhiitteeii,, ppee bbaazzaa
ffoorrmmaaþþiiuunniilloorr vvuullccaanniiccee ººii
vvuullccaannooggeenn --sseeddiimmeennttaarree ppoonnþþiiaann--
 pplleeiissttoocceennee..
(Rezumat)

Pe suprafaþa erodatã a depozitelor fli ºu -
lui, individualizatã ca unitate structuralã în pân -
ze, cu vergente estice, la începutul pliocenului s-au
format zone tectonic scufundate pe aliniamente
paralele cu structura majorã a Carpaþilor Orien -
tali, ce au definit arealul unitar al actualelor arii
dep resionare Ciuc-Baraolt-Bârsei. Aceastã arie a
fost treptat segmentatã ºi separatã de cãtre vul-
canismul în derulare, dinspre NV înspre SE,
dealungul câmpului major de fracturi, cu poziþie
diagonalã peste structurile est-carpatice.

În decursul pliocen-pleistocenului, în
Bazinul Baraolt s-a format o stivã de depozite
sedimentare de maxim 500-550 m. Între depo -
zitele fluvio-lacustre cu intercalaþii cãrbunoase
de vârstã dacianã ºi pleistocen superioarã, s-au
in terpus depozite marnoase, care semneazã co -
nexiunea provizorie  a acestor arii depresionare
(perioade de maximã subsidenþã) cu Bazinul
Dacic.

În depozitele sedimentare ale Bazinului
Baraolt s-au interpus direct ºi concomitent trei
complexe vulcanogen-sedimentare, piroclastice,
databile radiometric, produse aparþinãtoare vul-
canismului derulat în sectorul Luci-Ciomad din
cadrul Harghitei. Acestea reprezintã repere strati-
grafice, în cadrul depozitelor sedimentare din
bazin,  în cazul corelãrii acestora cu intervalele
paroxismale ale vulcanismului din Harghita de
Sud. 

CCoorrrreellaattiivvee  GGeeoocchhrroonnoollooggiiccaall
RReeccoonnssttrruuccttiioonn ooff  tthhee HHiissttoorryy  ooff
EEvveennttss iinn tthhee BBaarraaoolltt BBaassiinn aanndd
SSWW HHaarrgghhiittaa oonn tthhee GGrroouunnddss ooff
PPoonnttiiaannee--PPlleeiissttoocceennee VVoollccaanniicc--
VVoollccaannoosseeddiimmeenntt FFoorrmmaattiioonnss
(Abstract)

The Csík - Barót - Barcaság (Ciuc - Baraolt
- Bârsa) areas, contiguous at the end of the
Miocene, evolved as a uniform basin in the Early
Pliocene on the stripped subsidence of the denud-
ed surface of a flysch blanket with an eastern
convergence. The subsidence was divided into
sub-basins by the S-Harghita volcanic complex,
which was intermittently active along the diago-
nal fault system traversing the area in a NW-SE
direction.

The Baraolt basin was filled during the
period of basin evolution lasting from the early
Pliocene up to the Upper Pliocene with sedi-
ments of 500 m maximum thickness. Interbedded
in the lower (Dacian) and upper (Pleistocene)
fluvio-lacustrine coal-bedded successive layers
was such a Pliocene (Dacian-Romanian) clayey
marl series that suggests transitory marine links
towards the Dacian basin.

Bedded in the tripartite successive sedi-
ment layers, forming three stratigraphic index
planes, is found the radiometrically datable pyro-
clastics – volcanosediment sequence of the 
Lucs - Csomád (Luci - Ciomad) row of volcanos
successively activating in SW direction, which –
owing to its interbedded position – facilitates the
chronological classification of the basin-filling
sediment series in a way that matches the vol-
canic paroxysms. 
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171. táblázat A Hargita vulkáni sorozat kronológiai beosztása és paleomágneses korrelációja a központi
Paratethys rétegtani felosztásának rendszerében
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JJeellmmaaggyyaarráázzaatt:: 1./ pliocén-pleisztocén medenceüledékek kiterjedése; 2./ pliocénnél idõsebb
képzõdmények felszíni megjelenése; a./ kristályos-mezozóos öv; b./ flis üledékek; 3./ pliocén-
pleisztocén üledékek vastagsági szintvonala; 4./ feltolódás, a./ ismert; b./ feltételezett; 5./ település.

1. ábra A Baróti-medencét kitöltõ pliocén-pleisztocén üledéksor izovastagsági térképe



192. ábra Pliocén-pleisztocén üledékek izovastagsági térképe a Baróti-medencében és környékén a
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feltolódás; a./ ismert; b./ feltételezett; 5./ pliocén-pleisztocén üledékek vastagsági szintvonala.



20 3. ábra Pliocén-pleisztocén vulkanoszedimentek izovastagsági térképe a Baróti-medencében és környékén

JJeellmmaaggyyaarráázzaatt:: 1./ pliocén-pleisztocén medenceüledékek kiterjedése; 2./ pliocénnél idõsebb
képzõdmények felszíni megjelenése; a./ kristályos-mezozóos öv; b./ flis üledékek; 3./ pliocén-
pleisztocén vulkanoszedimentek kumulált vastagsági értéke; 4./ feltolódás, a./ ismert; b./
feltételezett; 5./ település.



LÁSZLÓ Attila
PÜSPÖKI Zoltán
DIÞU Mihai

AAzz OOllttsszzeemm--GGiiddóóffaallvvii 
ppllee iisszz ttoo ccéénn ööbbööll 
hhoommookk kkoommpplleexxuummáánnaakk
sszzeeddiimmeennttoollóóggiiaaii vviizzss ggáá llaa ttaa

(Ki vo nat)
A mun ka a Há rom szé ki-me den ce sep si -
szent györ gyi öb lé ben ki fej lõ dött felsõ-
pleisztocén ko rú ho mok komp le xum sze -
dimentológiai vizs gá la tát, õs föld raj zi re -
konst ruk ci ó ját és kro no ló gi ai ér té ke lé sét
tûz te ki cé lul. A fel vé te le zé sek so rán
rész le tes te re pi szel vé nye zés, szem el osz -
lás vizs gá la tok, ös  sze ha son lí tó fácies ana -
litikai vizs gá la tok és morfometriai ér té -
ke lé sek tör tén tek. A tel jes üle dék komp -
le xu mot öt litológiailag el kü lö nít he tõ ré -
teg tag ra bont va vizs gál tuk.
A vizs gá la tok so rán több me to do ló gi ai
prob lé ma is szem elé ke rült. A kop ta tott -
ság mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ban sze re -
pet ját szó té nye zõk do mi nan ci á ja ugyan -
azon üledékösszleten be lül, kõ zet tí pu -
son ként vál to zott. A szem cse alak vizs gá -
la tok so rán je lent ke zõ szó ró dás egy ér tel -
mû en a kõ zet mi nõ ség gel és kõ zet szer ke -
zet tel mu ta tott szo ros kor re lá ci ót. A
szem el osz lá sok nál ta pasz talt bimodalitás
az egyes kõ zet tí pu sok el té rõ le üle pe dé si
vi szo nya i val függ ös  sze (pszeudobi-
modalitás).
Az õs kör nye ze ti re konst ruk ció alap ján
egy ve gyes ge ne ti ká jú, vál to za tos le ra kó -
dá si tér szí ne ken ki fej lõ dõ, le gye zõ sze rû,

a me den ce fe lé ki vé ko nyo dó hor da lék -
kúp ké pe raj zo ló dott ki. A hor da lék kúp
fej lõ dés tör té net ét alap ve tõ en meg ha tá -
roz ta az alj zat D-i irá nyú fo ko za tos ki bil -
le né se, a vulkanizmus egy ide jû meg úju -
lá sa és a ta vi kör nye ze tek reg res  szi ó ja. A
tel jes üle dék sor te hát vé le mé nyünk sze -
rint nem te kint he tõ õs-Olt te rasz üle dék -
nek, leg fel jebb a diszkordánsan te le pü lõ,
intraformációsan reszedimentált leg fi a ta -
labb összlet.

BBee vvee zzee ttééss

Az el múlt év ti ze dek ben a föld ta ni ku ta tá -
sok e tér ség ben több nyi re a pliocén ko rú lig nit te -
le pek fel tá rá sá ra össz pon to sul tak. A 90-es évek
ele jé tõl a köz pon ti költ ség ve tés bõl ku ta tás ra elõ -
irány zott ös  sze gek csök ke né sé vel a ku ta tá sok
üte me las sult, így a vi dék szá mos ér de kes föld ta -
ni prob lé má ja fel dol go zat lan ma radt, vagy csak
váz la to san kör vo na la zó dott.

Ezek kö zé so rol ha tó az Oltszem-Gidó -
falva tér sé gé ben ta lál ha tó ple isz to cén ho mok -
komp le xum ku ta tá sa. Pil la nat nyi lag a ré gió
egyet len mû kö dõ ho mok bá nyá ja eb bõl a komp -
le xum ból nye ri az épí té szet szá má ra a nyers anya -
got. Vizs gá lat ra pe dig több szem pont ból ér de -
mes. Felszínközeli hely ze te, jó fel tárt sá ga le he tõ -
vé te szi, hogy egy idõ ben vál to zó, tér ben sem ho -
mo gén õs kör nye ze ti vi szo nyok kö zött épü lõ hor -
da lék kúp szer ke ze ti fel épí té sét, ki fej lõ dés be li
jel leg ze tes sé ge it ta nul má nyoz zuk, s a fej lõ dés
alap ve tõ tör vény sze rû sé ge i re vo nat ko zó lag köz -
vet len meg fi gye lé sek re ala po zott meg ál la pí tá so -
kat te hes sünk. Ugyan ak kor a tör me lé kes üle -
dékösszlet a tér ség felsõpleisztocén fej lõ dés tör -
té net ének me den ce be li le ra kó dá sú, kor re la tív
üle dék so ra, mely nek fel hal mo zó dá sa a kör nye zõ
te rü le tek fej lõ dés tör té net ének egye nes kö vet kez -
mé nye, s amely nek cik lu sos meg je le né se, anya gi
ös  sze té te le így köz vet len bi zo nyí té kok kal szol -
gál hat a tá gabb tér ség egy ko rú ese mény tör té ne -
té re vo nat ko zó an.

Je len mun kánk ban e fi a tal ho mok for má -
ció föld ta ni ku ta tá sát tûz tük ki cé lul. En nek ke re -
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té ben az összlet szedimentológiai vizs gá la tát, a
le ra kó dá si kör nye zet õs föld raj zi re konst ruk ci ó -
ját, ill. a le hor dá si hát tér tér- és idõ be ni ala ku lá -
sá nak elem zé sét vé gez tük. 

FFöölldd ttaa nnii kköörr nnyyee zzeett,, ááll ttaa lláá nnooss jjeell lleemm zzééss

A Sep si szent györgy tõl É-ra fek võ
pliocén-pleisztocén öböl az Olt fo lyó két ol da lán
te rül el. K-re a Bodoki-havasok, Ny-ra a Baróti-
hegység kré ta ko rú, sas bérc ként ki emel ke dõ flis
kép zõd mé nyei ha tá rol ják le. Üle dék so ro za ta ré -
szét ké pe zi a Bras só-Há rom szé ki me den ce
pliocén-pleisztocén me den ce üle dé ke i nek. A
Tus nád-Bük szá di szo ros tól az Olt men tén D fe lé
ha lad va Mál nás tér sé gé ig egy ki öb lö sö dõ fo lyo -
só jel lem zi az Olt völ gyét, ked ve zõ fel té te le ket
nyújt va a Piliske és a Csomád szer ke ze té bõl szár -
ma zó dur va tör me lé kes, ill. tufás-tufitos vul ká ni
ere de tû kõ ze tek el sõd le ges le ra kó dá sá ra.

A Málnás-Oltszem tér ség ben kré ta üle -
dé kek bõl ki ala kult kü szöb tõl D-re fo ko za to san
ki szé le se dõ Oltszem-Gidófalvi öböl te rü le tén
pliocén-alsópleisztocén alj za ton ala kult ki e fel-
sõpleisztocén ko rú vul ká ni ho mok komp le xum.
Az Oltszem tér sé gé tõl Szotyor te le pü lés ha tá rá ig
hú zó dó, több mint 15 km hos  szú és 4-4,5 km szé -
les, há rom szög ki ter je dé sû összlet (1., 2. áb ra)
vas tag sá ga 0-15 m kö zött ala kul. E komp le xum -
mal a ko ráb bi iro da lom ban csak szór vá nyo san és
érin tõ le ge sen ta lál koz ha tunk (ORGHIDAN, N.,
1929; MRAZEC, L., 1932; LITEANU, E., 1962,
1966; BRANDRABUR, T., 1964; IANCU, M.,
1965; PATRULIUS, D., MIHÃILÃ, N., 1966;
SAMSON, P., et. al.,  ALIMEN, N., et al., 1969;
CASTA, I., 1971, 1980; TÖVISSI J., 1972,
1974, 1997; GHENEA, C., 1981).

A he te ro gén ré teg sor vál to zó szem el osz -
lá sú, ál ta lá ban ros  szul vagy kö ze pe sen jól osz tá -
lyo zott ho mok és ka vics ré te gek bõl áll. A dur va
hömpölyt tar tal ma zó, íves fo lyó ví zi ka vi csos
szin tek, rétegzetlen, ta vi ki fej lõ dé sû, vi lá gos,
agya gos kõ zet lisz tes köz be te le pü lé sek kel ta golt
ho mok ré te gek egy aránt meg je len nek. A fel hal -
mo zott tör me lé kes üle dék sor anya ga ural ko dó an
a Dél-Har gi ta vul ká ni so ro za tá nak le pusz tu lá si

ter mé ke. A rö vid le hor dá si út hossz, a szál lí tó kö -
zeg és üle pe dé si kör nye zet tér ben és idõ ben rit -
mi ku san vál to zó kö zeg ener gi á ja, a fel szí ni mál -
lás ala csony fo ka, ill. a hor da lék ap ró zó dá si haj -
la ma együt te sen ha tá roz ták meg a fel hal mo zó dó
üle dék sor me cha ni kai jel lem zõ it.

TTee rree ppii éésszz llee lléé sseekk,, vviizzss ggáá llaa ttii mmóódd sszzee rreekk

A mes ter sé ges és ter mé sze tes fel szí ni fel -
tá rá sok ré vén igen jól kör vo na laz ha tók a vizs gált
komp le xum fácieskifejlõdései, ezek ge ne ti kai
kap cso la ta és tér be ni vál to zá sai. Ezek alap ján az
összlet a fel tá rá sok ta nul sá ga sze rint há rom jel -
lem zõ sza kasz ra bont ha tó. Ezek mind egyi két
egy-egy jel lem zõ szel vény se gít sé gé vel áb rá zol -
tuk. Leg dé leb bi hely zet ben a Gidófalvától D-re
esõ fel tá rás ban 7,5-8 m vas tag ság ban ural ko dó an
rétegzetlen, ta vi ki fej lõ dé sû, gyen gén osz tá lyo -
zott ap ró ka vi csos ho mok fi gyel he tõ meg. Több -
ször is mét lõ dõ eny hén ori en tált meg je le né sû,
arány lag szim met ri kus osz tá lyo zott sá got, gradált
ré teg zett sé get mu tat. A ka vics-ho mok összlet
ruditos frak ci ó já nak al ko tói he lyen ként zsin dely -
sze rû en bo rul nak egy más ra. A rit mi kus meg je le -
né sû, gradált rétegzésû üle dék sor ban több szint -
ben je lent kez nek ka vi csos be te le pü lé sek (3. áb -
ra).

Leg észa kab bi hely zet ben az Oltszem te -
le pü lés ha tá rá ban ta lál ha tó anyag nye rõ fel tá rás
lát ha tó. A fej té si fa lon cik lu sos fel épí té sû, fo lyó -
ví zi ré teg sor tá rul fel, ho mo kos, kõ zet lisz tes,
agya gos be te le pü lé sek kel.

A zoltáni ho mok bá nya a vizs gált for má -
ció tér be li kö zép pont já ban he lyez ke dik el. Ré -
teg osz lo pán alul ta vi-ál ló ví zi, felül ural ko dó an
fo lyó ví zi ré teg sor lát ha tó, va gyis majd nem tel jes
so ro zat szel vé nye ta nul má nyoz ha tó a 11,7 m ma -
gas és kö zel 120 m szé les fej té si fron ton. Így ez
utób bi ré teg sor tûnt leg al kal ma sabb nak a tel jes
ki fej lõ dés jel lem zé sét cél zó rész le tes szel vé nye -
zés re, és az anyag vizs gá lat ok hoz szük sé ges min -
ta vé te lek re (3. áb ra).

Szem el osz lás vizs gá la tok, ill. az ös  sze té -
tel meg ha tá ro zá sa cél já ból a ho mo kos szin tek bõl
3-5 kg-os min tá kat gyûj töt tünk be, me lye ken há -
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rom mé rést vé gez tünk, s ezek át la gát áb rá zol juk.
A dur va tör me lé kes szint bõl, fi gye lem be vé ve a
leg na gyobb szem cse frak ció (128-256 mm) rész -
ará nyát, rep re zen ta tív min ta vé tel cél já ból mint -
egy 130 kg-nyi anya got vet tünk (KOZÁKNÉ T.
Ju li an na -KOZÁK M., 1980). E min tán szem el -
osz lás- és kü lön bö zõ tí pu sú morfometriai vizs gá -
la to kat vé gez tünk (ZINGG, 1935, SNEED -
FOLK, 1958, SZÁDECZKY KARDOSS E.,
1933). 

AA zzoollttáánnii rréé tteegg oosszz lloopp llee íírráá ssaa,, 
aannyyaagg vviizzss ggáá llaatt ookk

A ré teg sor ta nul má nyo zá sa so rán öt ré -
teg tag bi zo nyult jól el kü lö nít he tõ nek.

Az al só sza ka szon fel tá ru ló fe küt idõ -
sebb ple isz to cén terresztrikumok ké pe zik, me -
lyek nek sár gás, bar nás, ka vi csos ho mo kos agyag
ré te ge i re diszkordánsan te le pül a leg al só ré teg ta -
got ké pe zõ, szür ke szí nû, rétegzetlen, dur va és
kö zép sze mû ta vi ho mok, 2-5 cm vas tag agya gos,
kõ zet lisz tes köz be te le pü lé sek kel. A fel sõ ré szen
he lyen ként és alá ren del ten rétegzési je gyek is
meg fi gyel he tõk, ahol az ori en tá ci ót el sõ sor ban a
köz be te le pü lõ ka vics zsi nó rok te szik lát ha tó vá.
Az al só összlet vas tag sá ga 2,4-4,5 m kö zött ala -
kul. Az 1. és 3. min ták szem el osz lá sa (6. áb ra)
unimodális ha rang gör bét ered mé nyez, eny hén
ne ga tív fer de ség gel, ami jól meg fe lel az át la gos -
nál ki sebb kö zeg ener gi á val ren del ke zõ ta vi, tó -
par ti kör nye ze tek nek.

Er re íves rétegzésû, osz tá lyo zat lan, ill.
ros  szul osz tá lyo zott ka vics te le pül ré teg sze rû en,
mely nek vas tag sá ga az 1 m-t is el ér he ti, s több -
nyi re nem csök ken 0,5 m alá. A ka vics (4. min ta)
szem cse mé re té ben a fi nom sze mû ka vi csok tól (2-
4 mm) a hömpölyig (>515 mm) min den szem -
cse mé ret meg ta lál ha tó, a ka vi csok je len tõs ré sze
a 32-64 mm-es mé ret tar to mány ba esik (6. áb ra).
A ho mok vagy en nél fi no mabb szem cse mé re tû
kö tõ anyag men  nyi sé ge nem ha lad ja meg a 15 %-
ot. A 4. áb rán sze rep lõ szemcseöszetételi gör be
nem te kint he tõ pél da ér té kû nek, mi vel nem fe di a
tel jes szem cse el osz lást. Az üle dék szö ve ti meg -
je le né se szem cse vá zas szer ke ze tet mu tat, az az a

szem csék egy más fel szí nén tá masz kod nak, míg a
fi no mabb sze mû kö tõ anyag az így vis  sza ma radt
szem cse kö zi üre ge ket töl ti ki. Alap já ban friss,
szür kés anyag, he lyen ként sá vo san limonitos,
man gán oxi dos szen  nye zõ dés re uta ló, vál to zó an
bar nás, sár gás, ill. rit kán fe ke te el szí ne zõ dé se
oxidatív fel hal mo zó dá si kör nye zet re, ill. a szi -
vár gó vi zek utó la gos elem szál lí tó, -kicsapó és
üle dék ce men tá ló ha tá sá ra utal.

Anya gi ös  sze té tel ében szin te egyed ural -
ko dó (96,22 %) volt a vul ká ni ere de tû kõ zet, míg
en nek meg fe le lõ en az üle dé kes kõ ze tek (pl. kré ta
ko rú ho mok kö vek, pliocén már gák) ará nya igen
alá ren delt (3,78 %). Tá gabb ér te lem ben te hát
monomiktnek te kint he tõ, ha fi gye lem be ves  szük
azon ban az egyes vul ká ni kõ ze tek kö zöt ti pet rog -
rá fi ai el té ré se ket, ill. a kõ ze tek pon tos szár ma zá -
si he lyét, polimikt jel le get ál la pít ha tunk meg.
En nek alap ján a ka vi csok kö zött el kü lö nít he tõ
mint egy 10 kõ zet tí pus az aláb bi ak ban ha tá roz ha -
tó meg: 1. kré ta ko rú flis üle dék, 2. ba zal tos
piroxénandezit (Piliske), 3. amfibolandezit
(Csomád), 4. bbiioottiittaammffiibboollaannddeezziitt (Csomád -
Piliske fõ vul ká ni kúp ja), 5. piroxénamfibolan-
dezit (Kis Mor gó), 6. hab kõ (Csomád), 7. piroxé-
namfibolandezit (Málnásfürdõ-Lüget), 8. bio -
titam  fiboldacit (Csomád-Kövesponk), 9. piroxé-
nandezit (Kár pi tos), 10. pliocén ko rú már ga (1.
táb lá zat).

Az alak ta ni vizs gá la tok so rán el sõ sor ban
a le hor dá si tá vol ság gal va ló szo ros kor re lá ci ót
(CPV mód szer), ill. a kõ zet ere de ti szer ke ze ti jel -
le gé bõl adó dó morfometriai jel le ge ket le he tett
ki mu tat ni (ZINGG- és WADELL-féle di ag ram,
SNEED-FOLK fé le há rom szög di ag ram). A
CPV mód szer el sõ sor ban a kop ta tás mér té ké nek
ki fe je zé sé re al kal mas, igen ér zé keny vizs gá la ti
mód, ami rö vid szál lí tá si tá vol sá gon is le he tõ vé
te szi a meg fe le lõ ér zé keny sé gû kõ ze tek le hor dá si
út hossz sze rin ti szét vá lasz tá sát. Vulkanitokról lé -
vén szó, kel lõ en kis ko pás ál ló ság gal szá mol hat -
tunk (KOZÁKNÉ T. Ju li an na - KO ZÁK M.,
1981), így a kop ta tott ság mér té ke meg erõ sít het te
a szö ve ti ös  sze ha son lí tó vizs gá la tok ra ala po zott
ere det vizs gá la tok ered mé nye i nek helyt ál ló sá gát.
A vizs gá lat ös  sze fog la ló ered mé nye it az 4. áb ra
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szem lél te ti. Lát ha tó, hogy a kop ta tott ság fo ká nak
nö ve ke dé sé vel egyi de jû leg csök ken a kop ta tott -
ság mér té ké nek szó rá sa. Az ol dal pa ta kok ból be -
ke rü lõ, rö vi debb le hor dá si út hos  szal ren del ke zõ
flis kõ ze tek több nyi re ke vés bé kop ta tott, ugyan -
ak kor kö ze li me zõ be es nek a Piliske szer ke zet bõl
szár ma zó ba zal tos piroxénandezitek, ill. a
csomádi Kövesponkból szár ma zó biotitamfi-
boldacit. Ezek anya ga le me zes el vá lá sú lá va fo -
lyá sok fragmentálódásával jött lét re. Ala csony
koptatottsági fo kuk üde sé gük kel és rö vid le hor -
dá si tá vol sá guk kal ará nyos. Kö ze pes kopta-
tottságúnak bi zo nyult a Kár pi tos piroxénandezit-
je, a Málnásfürdõ piroxénamfibolandezitje, ill. a
Kis Mor gó piroxénamfibolandezitje. Ezek a kõ -
zet tí pu sok kö ze li le hor dá sú lá va kõ ze tek. A leg -
na gyobb kop ta tott sá got el ért kõ zet vál to za tok a
Csomád és a Piliske szer ke ze té bõl szár ma zó
biotitamfibolandezit, ill. amfibolbiotitandezit
anya gú vul ká ni bom bái és agg lo me rá tu mai. Ezek
el sõ sor ban szö ve ti adott sá ga ik, pri mer vul ká ni
ala ki meg je le né sük, ill. elõ re ha la dot tabb mál lá si
fo kuk mi att ér ték el e ki emel ke dõ kop ta tott sá got.

A göm bö lyí tett ség fo ká ra vo nat ko zó
vizs gá la tok (5. áb ra) sze rint a vizs gált kõ zet tí pu -
sok át lag ér té kei egy más hoz kö zel esõ me zõk ben
he lyez ked nek el a ko rong, göm bös, és le me zes
me zõk ha tá rán, ami ese tük ben azo nos szál lí tó
kö ze get és fel hal mo zó dá si kör nye ze tet je lez.
Ugyan ak kor az egyes kõ zet tí pu sok ere det sze rint
vál to zó szer ke ze ti el té ré sei, vul ká ni lávafáciesei
(lá va pad, vul ká ni bom ba, hab kõ stb.) jól ér tel -
mez he tõ szó ró dás-ten den ci á kat ereményeznek
(5/b áb ra, 1. táb lá zat). A lá va pa dok ból szár ma zó
vul ká ni kõ ze tek mál lás nak job ban el len ál ló vál -
to za tai (Piliske ba zal tos piroxénandezit), ill. a
rétegzési jel le ge ket mu ta tó üle dé kes kõ ze tek, kü -
lö nö sen rö vi debb szál lí tá si tá vol sá gok ese tén
meg õriz ték le me zes meg je le né sü ket. Kö zel ro -
kon ki fej lõ dést mu tat a ko rong, le me zes-hen ge -
res me zõk ben vé gig hú zó dó málnásfürdõi piroxé-
namfibolandezit, s kis sé tér el csu pán a ko rong,
alá ren del ten göm bös for má jú Kis Morgó-i piro -
xénamfibolandezit. A már szingenetikusan göm -
böly ded for mát öl tõ vul ká ni bom bák - agg lo me -
rá tu mok a mál lás sal szem ben kö zel anizotróp

test ként vi sel ked nek, így alak juk a szál lí tás so rán
nem, vagy alig vál to zik. A tá vo lab bi le hor dá si te -
rü le tek ként szám ba ve he tõ Piliske és Csomád
vul ká ni szer ke ze té bõl szár ma zó bom bák anya ga
ugyan csak göm böly ded szer ke ze tet ölt. A
csomádi hab kõ egy ér tel mû en gömb sze rû meg je -
le nést mu tat, ami ez eset ben szin tén a szin-
genetikus kõ zet szer ke zet tel, és az igen alá ren delt
kop ta tás sal (flo tá ció) ma gya ráz ha tó. A 9. áb rán
be mu ta tott  SNEED-FOLK fé le ér té ke lés ha son -
ló ten den ci á kat iga zolt a le me zes és zö mök meg -
je le né si for mák át me ne te i nek kü lön bö zõ fo ká ra
he lyez ve a fent em lí tett kõ zet tí pu so kat.

A ve gyes le hor dá sú, vál to za tos ös  sze té -
te lû, alá ren del ten ré teg zett, osz tá lyo zat lan ka vi -
csos összlet leg va ló szí nûbb szál lí tá si kö ze ge la za
kõ zet liszt vi zes szusz pen zi ó ja, mely sû rû sé gé nél
és se bes sé gé nél fog va a dur va tör me lé kek nagy -
ará nyú át hal mo zá sá ra is al kal mas, je len tõs kö -
zeg ener gi át ké pez he tett, nem ren del ke zett vi -
szont a víz fo lyás ok ra ál ta lá no san és eb bõl adó -
dó an a fo lyó vi zek áram lá si rend sze ré re jel lem zõ
me der mor fo ló gi á val. Ez meg gá tol ta a jel leg ze tes
fo lyó ví zi rétegzések (keresztrétegzés, fer-
derétegzés, len csés zá tony so rok stb.) ki ala ku lá -
sát, no ha alá ren delt, az áram lás té nyé bõl adó dó
rétegzési je len sé gek meg je le né sét le he tõ vé tet te.

Har ma dik ré teg tag ként a ka vi csos ré teg -
re te le pü lõ dur va és nagyszemû, keresztrétegzett
ka vi csos ho mok kü lö nít he tõ el. E szint vas tag sá -
ga 3-3,5 m kö zött vál to zik. A min ták (5., 6. sz.
min ták) szem el osz lás gör bé je (6.,7. áb ra) unimo -
dális nor mál ha rang gör be, eny hén po zi tív fer de -
ség gel, ami el sõ sor ban nyu godt áram lá si jel le ge -
ket mu ta tó fo lyó ví zi tér szí nek (pl. torkolatközeli
szel vé nyek) jel leg ze tes sé ge, ahol az üle pí tõ kö -
zeg ener gi á ja gyak ran múl ja felül a hor da lék
moz ga tá sá hoz szük sé ges mi ni mu mot. A 13. min -
ta szem cse vizs gá la ta i nak ta nul sá ga sze rint az
egyes len csé ken be lül föl fe lé fi no mo dás fi gyel -
he tõ meg, az ap ró ka vics tól a fi no mabb ho mo ko -
kig. Ez a rétegzési for ma vi szont már el sõ sor ban
a ka nya ru la tok bel sõ ol da lán ki ala ku ló me der -
rész le tek öv zá tony so ra i ra jel lem zõ. En nek alap -
ján egy kö zép sza kasz jel le gû, ván dor ló ka nya ru -
la tok kal ren del ke zõ víz fo lyás ké pe raj zol ha tó
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meg leg na gyobb va ló szí nû ség gel. A gör bén a 6.
és 13. min ta ese té ben 16 mm-nél je lent ke zõ má -
so dik ma xi mum a le beg tet ve szál lí tott, sa já tos üle  -
pe dé si ké pes ség gel ren del ke zõ hab kõ je len lé t ének
tu laj do nít ha tó (pszeudobimodalitás).

A ne gye dik ré teg tag dur va és kö zép sze -
mû, vá lyú san keresztrétegzett ka vi csos ho mok.
Vas tag sá ga 2,00 - 3,20 m. Az e szin tet rep re zen -
tá ló 7. és 8. min tá kon vég zett szem el osz lás vizs -
gá la tok (7. áb ra) a har ma dik ré teg tag ese té ben is
ta pasz talt unimodális ha rang gör be, eny hén po zi -
tív fer de ség gel. Ezt és a vá lyús keresztrétegzést
fi gye lem be vé ve kö zép-al só sza kasz jel le gû fo -
lyó ví zi fácies ké pe raj zo ló dik ki. A 14. sz. min ta
ese té ben je lent ke zõ bimodalitást 6. és 13 min tá -
hoz ha son ló an a hab kõ je len lé te okoz ta.

Az ötö dik ré teg ta got rétegzetlen, gyen -
gén agya go so dott, sár gás bar na dur va és kö zép -
sze mû ho mok kép vi se li. A diszkordánsan te le pü -
lõ igen vál to zó meg je le né si vas tag sá gú összlet
át la gos vas tag sá ga 2-2,5 m, he lyen ként majd nem
tel jes egé szé ben át vág ja az idõ sebb összleteket.
A 9. és 10. min ták szem el osz lás vizs gá la ta alap -
ján ki raj zo ló dó unimodális ha rang gör be (7.,8.
áb ra) kis kö zeg ener gi á jú fel hal mo zó dá si kör nye -
ze tet tük röz, ural ko dó an le ra kó dá si fo lya ma tok -
kal. A ré teg tag anya gá ban jól meg fi gyel he tõk a
ple isz to cén klí ma in ga do zá sok hoz kap cso ló dó fa -
gyás je len sé gek.

AA ggiiddóóffaallvvii rréé tteegg oosszz lloopp llee íírráá ssaa

A zoltáni ho mok bá nya leg idõ sebb el sõ ré -
teg tag já val azo nos ré teg ta ni hely ze tû, ha son ló le -
üle pe dé si kör nye zet tel ren del ke zõ mint egy 7,5-8 m
vas tag sá gú üle dék sor tá rul fel Gidófalvától D-re,
Szotyor tér sé gé ben szét te rü lõ homokösszletben. A
ket tõ kö zött azon ban mind a le üle pe dé si kör nye -
zet re uta ló litofáciestani ki fej lõ dés ben, mind a
tör me lé kes üle dé kek anya gi ös  sze té tel ében né mi
el té rés mu tat ha tó ki. A ka vi csok szem cse mé re te
lát ha tó an le csök ken, s ural ko dó vá vá lik a 16-32
mm-es frak ció (fi nom és ap ró ka vics). Kõ zet ösz  -
sze té te le kö zel azo nos a zoltáni és oltszemi fel tá -
rá sok ban ta pasz tal tak kal, az az ugyan csak mono -
mikt andezitkavicsként ne vez he tõ meg. 0,5-1 %-os

rész arány ban meg je len nek a me ta morf ka vi csok,
szí ne sít ve a kõ zet ta ni ös  sze té telt. Ezek több nyi re
na gyobb ke mény sé gû epi-mezozónás parameta-
morfitok (kvarcitos lidit, csillámos-kvarcitos
gne isz, metaaleurolitok, man gán be vo na tú grá -
nit gne isz, metagneisz, szericites kvar cit). Ezek a
D-Baróti-hegység al só kré ta fel sõ kong lo me rá tu -
mos so ro za tá ból szár maz nak, az ol dal pa ta kok
anyag át te le pí tõ mun ká ját je lez ve. Az epimeta-
morfitok (fillit, kloritos és szericites pa lák) hi á -
nya azok szál lí tá si út vo nal men tén meg fi gyel he -
tõ gyors ki ko pá sá val hoz ha tó kap cso lat ba, csil -
lám tar tal muk azon ban je len tõ sen dú sul a fel hal -
mo zó dá si kör nye zet ka vi csos szint je i nek fi nom -
frak ci ó já ban. A ka vi csok for má ja la pos. A be -
ágya zó homokösszlet anya ga szür ke, dur va-
nagy sze mû. A komp le xum kü lön bö zõ szint je in
itt is meg ta lál ha tók a nagy mé re tû, 2-2,5 m át mé -
rõ jû hömpölyök.

A le gye zõ sze rû en szét tá ru ló D-i zó ná -
ban több fácies je len he tett meg, me lyek kö zül a
be mu ta tott Gidófalvi ré teg osz lop a köz pon ti
pász tát jel lem zi. Itt a pe ri o di ku san is mét lõ dõ
szem cse dur vu lá sok és -finomodások kö zött bel -
sõ eró zi ós fel szí nek (intraformációs diszkordan-
ciák) nem for dul nak elõ, az az szim met ri kus osz -
tá lyo zott sá got mu ta tó ka vics-ho mok összlet ké -
pe raj zo ló dik ki. A dur va tör me lé kes szin tek la -
po sabb ka vi csa i nak rétegbeni hely ze te zsin de -
lyes el ren de zõ dést mu tat. Szem cse el osz lá sa
polimodális, alap anya ga gyen gén osz tá lyo zott.
E szin tek szö ve ti ké pé re szem cse vá zas meg je le -
nés jel lem zõ, a ka vics szem csék kö zöt ti kö tõ -
anyag ará nya azon ban meg kö ze lí ti a 30 %-ot.
Mind eb bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy az
észa kab bi te rü le tek rõl víz fo lyás ok ál tal le hor -
dott, ve gyes szemcseösszetételû tör me lé kes üle -
dé kek ál ló ví zi-ta vi kör nye zet ben hal mo zód hat -
tak fel. A szem cse dur vu lá so kat és fi no mo dá so -
kat a víz fo lyás ok ener gi á já nak a ple isz to cén klí -
ma vál to zá sok ál tal be fo lyá solt pe ri o di kus in ga -
do zá sa ha tá roz hat ta meg.

A so ro zat fe dõ jé ben egyen le tes el osz lás -
ban, 0,6-1 m kö zöt ti vas tag ság ban, diszkordán-
san te le pül egy ta la jo so dott, reszedimentált, sár -
gás bar na ka vi csos ho mok ré teg.
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AA kkii ffeejj llõõ ddééss kkoo rraa

A homokösszlet, mint kor re la tív üle dék -
sor, kép zõ dé sé nek idõ be ni el he lye zé se fon tos
ada lé kok kal szol gál hat a be ágya zó kör nye zet fej -
lõ dés tör té net ének re konst ru á lá sa, ill. a Dél-Har -
gi ta (Piliske II. fá zis, Csomád) utol só vul ká ni ak -
ti vi tá sá nak kor re lál ha tó sá ga szem pont já ból. Eh -
hez alap ada to kat szol gál tat nak P. SAMSON et
al.,  1969 rész le tes em lõs fa u na vizs gá la tai és en -
nek alap ján ké szí tett, a te rü let re vo nat ko zó kro -
no ló gi ai meg ál la pí tá sai. Ezek sze rint a komp le -
xum a Mindel-Riss I.-III. gla ci á lis idõ szak ra he -
lyez he tõ. A sze gé nyes em lõs fa u na leg jel lem zõbb
alak jai a Coelodonta antiquitatis (Blumenbach),
Paraelephas trogontherii (Pohling), fej lett alak,
Equus steinheimensis (v. Reichenau), Equus sp.
(nagy ter me tû).

Az el sõ ré teg tag leg fel sõ sza ka szán meg -
je le nõ hab kõ az összlet fon tos ré teg ta ni ve zér -
szint je. Meg je le né se a Csomád utol só, rö vid idõ -
tar ta mú, exp lo zív vul ká ni pa ro xiz mu sá hoz kap -
cso ló dik.  En nek K/Ar ra dio met ri kus ko rá nak fel -
sõ ha tá ra 35-40 000 év (MORIYA I., et al., 1996).

Ezek alap ján a so ro zat kép zõ dé sé nek
idõ tar ta ma a felsõpleisztocén Riss-Würm gla ciá -
li sokkal jel le mez he tõ sza ka szá ra te he tõ (100 000
- 35 000 év).

ÕÕss kköörr nnyyee zzee ttii rree kkoonnsstt rruukk cciióó

A fen ti ek alap ján a Há rom szé ki-me den ce
sep si szent györ gyi öb lé ben egy felsõpleisztocén
ko rú, ve gyes ge ne ti ká jú, vál to za tos fáciestani
kör nye zet ben le ra kó dott, le gye zõ for má jú hor da -
lék kúp ké pe raj zo ló dik ki. Ada ta ink alá tá maszt -
ják ORGHIDAN, N., 1929 és SAMSON P. et al.,
1969 ezirányú megállapítasait. Fe kü je egy
pliocén-alsópleisztocén ta vi, ill. terresztrikus
összlet, te le pü lé si diszkordáns ha tá ra. Er re te le -
pül a ré teg sor el sõ ré teg kö te ge ként meg je le nõ ta -
vi-ál ló ví zi ho mo kos-ka vi csos üle dék, mely nek
szem cse dur vu lá si és -finomodási ten den ci ái jól
tük rö zik a tó part -feltehetõen tek to ni kus ere de tû-
ingressziós jel le gét.

A ki emelt flis, ill. a fo lya ma to san emel -
ke dõ vul ká ni hát tér és a tó par ti öblözet kö zött ki -
ala kult, rö vid, kö ze pes esé sû part sza kasz a hoz zá
kap cso ló dó part kö ze li-ta vi tér szí nek kel együtt
ké pez te a ki ala ku ló hor da lék kúp fel hal mo zó dá si
tér szín ét. A re la tí ve kis víz gyûj tõ te rü let kö ze pe -
sen-erõ sen ta golt tér szí ne je len tõs eró zi ós po ten -
ci ált kép vi selt, ahol az üle dék kép zõ dés fo lya ma -
tá ban meg ha tá ro zó sze re pet ka pott a vul ká ni
kép zõd mé nyek anyag szol gál ta tó sze re pe.

A fel hal mo zó dá si tér szín háromosz-
tatúsága (szá raz föl di tér szín - fo ko za to san el se -
ké lye se dõ át me ne ti tér szín - ta vi kör nye zet) a
hor da lék kúp fej lõ dé sé ben és szer ke ze té ben is jel -
leg ze tes háromosztatúságot ered mé nye zett. A
gidófalvi ré teg osz lop ál tal rep re zen tált D-i te rü -
let ré szen mind vé gig a ta vi kör nye zet ben ment
vég be a le ra kó dás (1. ré teg tag). A zoltáni ho mok -
bá nya szel vé nyé ben a kö zép sõ sza kasz reg res  szi ós
ré teg so ra ta nul má nyoz ha tó, ahol a ta vi le ra kó dá si
kör nye ze tet (1. ré teg tag) fo ko za to san fel vált ja a
fo lyó ví zi terresztrikus üle dék kép zõ dés (3., 4. ré -
teg tag) (9. áb ra). Az oltszemi szel vény tel jes ré -
teg so ra a fel sõ, mind vé gig terresztrikus sza kasz
fo lyó ví zi so ro za tát rep re zen tál ja (3., 4. ré teg tag).

A szint tar tó 2. ré teg tag csu pán az olt-
szemi és zoltáni te rü let ré szen fej lõ dött ki, s ré -
teg ta ni lag a fo lyó ví zi összlet bá zi sán te le pül, el -
vá laszt va a zoltáni szel vény ben egy más fö lött te -
le pü lõ ta vi és fo lyó ví zi rétegösszleteket. Ki ala -
ku lá sa fel te he tõ en egy olyan, az egész te rü let fej -
lõ dés tör té net ében fon tos sze re pet ját szó tek to ni -
kus ese mény hez köt he tõ, mely nek so rán fel gyor -
sult az É-i hát tér ki emel ke dé se, elõ idéz ve a hor -
da lék kúp tér szín D-i irá nyú ki bil le né sét s a ta vi
kör nye zet ez zel együtt já ró fo ko za tos reg res  szi ó -
ját. A mind vé gig ta vi fel hal mo zó dá sú D-i te rü let -
ré szen e tek to ni kus ese mény nem sza kít ja meg az
üle dék sor fo lya ma tos sá gát. A gidófalvi és zoltáni
ki fej lõ dé sek la te rá lis érint ke zé sé re, a két kör nye -
zet ös  sze fo ga zó dá sát a több szö rö sen át hal mo -
zott, dur va tör me lé kek ta vi üle dék sor ban va ló
meg je le né se jel zi. Pe ri o di kus meg je le né se az át -
hal mo zó dás in ten zi tá sát alap ve tõ en be fo lyá so ló
ple isz to cén klí ma in ga do zá sok ciklicitását tük  -
rö zi.
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ÖÖss  sszzee ffoogg llaa llááss,, kkoonnkk llúú zzii óókk

A vizs gá la tok so rán több me to do ló gi ai
vo nat ko zá sú prob lé má ra fi gyel tünk fel. A CPV
kop ta tott ság vizs gá la tok ered mé nye i bõl lát szik,
hogy a kop ta tott ság mér té két a le hor dá si út hossz,
a kõ zet ko pá si el len ál ló sá ga, ill. a szál lí tás mód ja
együt te sen ha tá roz zák meg, s ezek do mi nan cia -
vi szo nya kõ zet tí pu son ként vál to zó le het.

A ZINGG-féle ka vics-szem cse alak vizs -
gá la tok nál tisz tá zó dott, hogy egy min tán be lül a
szál lí tó kö zeg és a le ra kó dá si tér szín tu laj don sá -
gai a szem cse alak jel lem zõk kis el té ré se i ben tük -
rö zõd nek. A tel jes min ta át la gá hoz vi szo nyít va
fel lé põ ki sebb szó ró dá sok a kõ zet tí pu sok el té rõ
szö ve ti-szer ke ze ti jel le gé bõl adód nak, ahol az át -
lag tól va ló ki té rés irá nya, a szó ró dás ten den ci á ja
szo ro san ös  sze függ a kõ zet üde sé gé vel, pri mer
szer ke ze ti-el vá lá si rend sze ré vel (le me zes el vá -
lás, ré teg zett ség, vul ká ni bom ba, mál lott ság stb.).

A ho mok min ták szem el osz lá sa az al só
ré szen nor má lis, unimodális ha rang gör be eny hén
ne ga tív fer de ség gel. A fel sõ sza ka szon az eny hén
ne ga tív fer de ség eny hén po zi tív ba vált, je lez ve,
hogy a kez det ben ta vi-ál ló ví zi kör nye ze tet fo ko -
za to san a fo lyó ví zi le ra kó dás vált ja fel. A fel sõ
ré teg ta gok ban he lyen ként meg je le nõ bimodalitás
a hab kõ el té rõ szál lí tó dá si, le üle pe dé si vi szo nya -
i val függ ös  sze (pszeudobimodalitás).

Az õs kör nye ze ti re konst ruk ció ered mé -
nyei alap ján egy ve gyes ge ne ti ká jú, vál to za tos
le ra kó dá si tér szí ne ken le gye zõ sze rû en szét te rü lõ,
É-ról D-fe lé ki vé ko nyo dó hor da lék kúp ké pe raj -
zo ló dik ki, mely al só sza ka szán ös  sze fo ga zó dik
az üle dék gyûj tõ me den ce cent ru má ban meg je le -
nõ ál ló ví zi-ta vi kör nye ze tek kel. A hor da lék kúp
fej lõ dés tör té net ét alap ve tõ en meg ha tá roz ta az
alj zat D-i irá nyú fo ko za tos ki bil le né se, a vulka-
nizmus egy ide jû meg úju lá sa és a ta vi kör nye ze -
tek reg res  szi ó ja. A tel jes üle dék sor te hát nem te -
kint he tõ egy õs-Olt te rasz nak.

Az 5. ré teg tag, diszkordáns te le pü lé se
foly tán bár mely idõ sebb ré teg tag anya gá nak fe -
dõ jé ben meg je len het. E sa já tos te le pü lé si hely -
zet, ill. az összlet anya gá nak intraformációsan
reszedimentált jel le ge ar ra utal, hogy a ré teg sor e

leg fi a ta labb tag ja egy ké sõb bi fel szín fej lõ dé si
ese ményt kép vi sel, s leg föl jebb ez te kint he tõ egy
igen ko rai Oltterasz-üledéknek.
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SSttuuddiiuull sseeddiimmeennttoollooggiicc aall 
ccoommpplleexxuulluuii nniissiippooss ddiinn ggooll ffuull
pplleeiissttoocceenn OOlltteennii--GGhhiiddffaallããuu
(Rezumat)

Obiectivul urmãrit în lucrarea de faþã es -
te studiul sedimentologic, reconstituirea mediu-
lui paleogeografic ºi precizarea vârstei complexu -
lui arenitic, dezvoltat în aria golfului pleistocen
superior, de la  nord de localitatea Sfântu Gheor -
ghe. În timpul investigãrii formaþiunii s-a proce-
dat la o cartare amãnunþitã, urmatã de determi -
nãri granulometrice, bazate pe probãri sistemati -
ce, de analize litofaciale comparative ºi de o eva -
luare morfometricã a elementelor constituente
ni velului ruditic. Complexul arenitic a fost stu -
diat pe cin ci niveluri distincte, uºor separabile
lito logic.

În urma determinãrilor executate s-au
cla rificat mai multe probleme  metodologice.
Do minanþa selectivã a factorilor ce influenþeazã
nemijlocit gradul de rulare al elementelor detri -
tice (rudite), din cadrul aceleiasi formaþiuni lito-
logice, es te funcþie de natura petrograficã a ele-

mentelor constituente. Morfometria  elementelor
ruditice prezintã o strânsã corelare cu calitatea
(gra dul de alterare) ºi structura petrotipului din
care sunt alcãtuite. Bimodalitatea constatatã pe
curbele de frecvenþã granulometricã es te con-
secinþa transportului ºi sedimentãrii diferite a
petrotipurilor constituente.

Pe baza reconstrucþiei paleogeografice ni
se creioneazã imaginea unui con de dejecþie, în
formã de evantai, cu grosimi descrescãtoare ºi cu
plonjare înspre centrul bazinului, prezentând o
genezã mixtã, într-un areal de sedimentare, ce
variazã în timp ºi spaþiu. Formarea în timp a
conului de dejecþie es te influenþatã în mod
hotãrâtor de scufundarea treptatã a ariei merid-
ionale a subasmentului, de reactivarea concomi-
tentã a vulcanismului în sectorul Piliºca-Ciomad
ºi a regresiunii treptate a mediului lacustru înspre
sud. Astfel complexul nisipos nu se încadreazã în
categoria depozitelor de terasã a Oltului.
Eventual nivelul litologic superior, resedimentat
intra formaþional, aflat într-o poziþie discordantã
faþã de sedimentele subacente, prezintã caractere
com parabile formaþiunilor de terasã.

SSeeddiimmeennttoollooggiiccaall EExxaammiinnaattiioonn ooff
tthhee SSaanndd--ccoommpplleexx ooff tthhee
PPlleeiissttoocceennee GGuullff
aatt OOlltteennii -- GGhhiiddffaallããuu
((CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

In the past few decades geological
research  in this region was mostly concentrated
on the exploration of Pliocene lignite beds. Since
the early 1990’s, with the decrease in funds allot-
ted for research from the central budget, the pace
of research work has been slowing down, so
quite a number of the important geological prob-
lems of the region have remained untreated, or
have been only outlined. One of these is the
research of the Pleistocene sand complex situat-
ed in the region Oltszem-Gidófalva (Olteni -
Ghidfalãu). At the moment, there is only one
operating sand pit in the region, which exploits
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raw material for construction work. In fact, this
area is worth studying from several points of
view. Its near-surface position and good state of
exploredness enable us to study the structural
build-up, developmental characteristics of an
alluvial fan growing under temporally changing,
spatially non-homogenous paleo-environmental
conditions, and to make, at the same time, estab-
lishments based on direct observations concern-
ing the basic regularities of development. At the
same time, the series of detrital sediments repre-
sent the intra-basin correlative successive layers
of deposits sedimented during the Upper

Pleistocene evolutional history of the region. The
accumulation of the rocks is a direct consequence
of the evolutionary history of the surrounding
regions; thus their cyclic appearance and materi-
al composition supply direct evidence of contem-
poraneous events in the wider region. In the pre-
sent work our aim is the geological investigation
of this young sand formation, involved in which
are the sedimentological examinations of the
series, the paleo-geographical reconstruction of
the environment of sedimentation and the analy-
sis of the spatial and temporal conditions of the
denudational background.

291. táb lá zat  A 4. sz. min ta (ka vics) kõzetösszetételi vizs gá la ti ered mé nyei

kkõõ zzeett ttíí ppuuss %%--ooss rréésszz aarráánnyy
sszzeemm ccssee aallaakk ((ZZIINNGGGG--ffééllee 

bbee oosszz ttááss))

11.. KKrréé ttaa kkoo rrúú fflliiss 3, 04
Le me zes

22.. BBaa zzaall ttooss ppiirrooxxéénnaannddeezziitt
((PPiilliisskkee))

5,11 Le me zes

33.. AAmmffiibboollbbiioottiittaannddeezziitt ((CCssoommáádd))
6,77

Ko rong ala kú

44.. BBiioottiittaammffiibboollaannddeezziitt ((CCssoommáádd,,
PPiilliisskkee))

5544,,5544 Gömb sze rû

55.. PPiirrooxxéénnaammffiibboollaannddeezziitt ((KKiiss--
MMoorr ggóó))

5,12 Korongalakú

66.. HHaabb kkõõ ((CCssoommáádd)) 1,86 Gömb sze rû

77.. PPiirrooxxéénnaammffiibboollaannddeezziitt
((MMáállnnááss ffüürrddõõ,, LLüüggeett))

14,72 Ko rong ala kú

88.. BBiioottiittaammffiibboollddaacciitt ((CCssoommáádd,,
KKöövveessppoonnkk))

2,13 Gömb sze rû

99.. PPiirrooxxéénnaannddeezziitt ((KKáárr ppii ttooss)) 5,97 Gömb sze rû

1100 PPlliiooccéénn kkoo rrúú mmáárr ggaa 0,74 —
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JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1./ A homokösszlet el ter je dé si te rü le te

1. áb ra A felsõpleisztocén homokössszlet el ter je dé se a sep si szent györ gyi me den cé ben és az Oltszem-
Gidófalva tér ség  DNy-ÉK irá nyú föld ta ni szel vé nye
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JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: KKvvaarrtteerr - 1./ ho lo cén kavicsösszlet; 2./ felsõpleisztocén ho mok komp le xum; 3./
kon ti nen tá lis alsópleisztocén agya gos ka vi csos összlet; PPlliiooccéénn - 4./ molasz me den ce üle dé kek:
már ga, ho mok, agyag, szén ré te gek; KKrréé ttaa - 5./ flis üle dé kek: ho mok kõ, agyag pa la, kong lo me rá -
tum; 6./ föld ta ni ha tár vo nal; 7./ transzgresszió; 8./ ve tõ; 9./ te le pü lés; 10./ a föld ta ni szelvény hely -
ze te; 11./ vas út; 12./ eró zi ós be vá gá sok 13./ kül szí ni fej tés; 14./ a ré teg osz lo pok föld raj zi hely ze te.

2. áb ra Az Oltszem-Gidófalva tér ség föld ta ni terképe
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JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1./ idõ sebb alj zat; KKõõ zzeett mmii nnõõ sséégg - 2./ dur va ho mok; 3./ agya gos kõ zet liszt; 
4./ ka vi csos dur va ho mok; 5./ nagyszemû, kö zép sze mû ho mok; 6./ ka vics; 7./ hömpöly; 8./ ta laj;
SSzzeerr kkee zzeett - 9./ rétegzetlen pad; 10./ lamináció; 11./ fer de ré teg zett ség; 12./ gyen gén rétegzett; 
13./ táb lás keresztrétegzettség; 14./ vá lyús keresztrétegzettség; 15./ la pos keresztrétegzettség; 
16./ zsin de lyes kavicsösszlet; 17./ hab kõ; 18./ me ta morf ka vics; 19./ vul ká ni ere de tû ka vics; 
20./ üle dé kes ka vics; 21./ em lõs fa u na ma rad vá nyok; 22./ diszkordancia fe lü let; 23./ min ta; 
24./ dõ lés szög.

3. áb ra. A te rü let jel lem zõ ré teg osz lo pai
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4. áb ra  a/ A ka vi csok CPV- ér té ke i nek meg osz lá sa a há rom szög di ag ram ban; b/ a ka vi csok CPV-átlag
ér té ke i nek kõ zet tí pu sok sze rin ti fel bon tá sa a há rom szög di ag ram ban. Jelmagyarázatot l. 9. ábra

a

b
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5. áb ra a) A kavicsösszletben elõ for du ló kõ zet tí pu sok meg osz lá sa a ZINGG-féle /a ala ki és a
WADELL-féle szfericitási ér té kek kel ki egé szí tett di ag ram ban; b) a kavicsösszletben elõ for du ló kõ -

zet tí pu sok szem cse alak át lag ér té ke i nek hely ze te a ZINGG-féle /a ala ki és a WADELL-féle 
szfericitási ér té kek kel ki egé szí tett di ag ram ban. Jelmagyarázatot l. 9. ábra

a

b



356. áb ra Az 1., 3., 4., 5. sz. min ták szem el osz lás-vizs gá la ta



36 7. áb ra Az 6., 7., 8., 9. sz. min ták szem el osz lás-vizs gá la ta



378. áb ra Az 10., 13., 14. sz. min ták szem el osz lás-vizs gá la ta



38 9. áb ra. A ka vics szem csék át lag ér té ke i nek kõ zet tí pu sok sze rin ti meg osz lá sa a SNEED - FOLK fé le há rom szög -
di ag ram ban. illetve az al só és fel sõ ré teg kö te gek meg je le né se a FOLK-féle osztályozottsági di ag ram  ban.

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt aazz 44..,, 55.. ééss aa ffeenn ttii áább rráákk hhoozz:: KKõõ zzeett ttíí ppuu ssookk -- 1./ üle dé kes kõ ze tek; 2./ ba zal tos piroxénandezit
(Piliske); 3./ amfibolbiotit ande zit (Csomád); 4./ bio tit amfibolandezit (Pi lis ke, Csomád); 5./ pi -
roxénamfibolandezit (Kis Mor gó); 6./ hab kõ (Csomád); 7./ piroxénamfibolandezit (Málnás für dõ); 8./
biotitamfibold acit (Csomád-Köves ponk); 9./ piroxénandezit (Kár pi tos); HHaa ttáárr vvoo nnaa llaakk - 10./ üle dé kes
kõ zet; 11./ ba zal tos piroxénandezit (Piliske); 12./ amfibolbiotitandezit (Csomád); 13./ biotitamfibolan-
dezit (Piliske-Csomád); 14./ piroxénamfibolandezit (Kis Mor gó); 15./ hab kõ (Csomád); 16./ piroxé-
namfibolandezit (Málnásfürdõ); 17./ biotitamfiboldacit (Csomád-Kövesponk); 18./ piroxénandezit
(Kár pi tos); 19./ L (a) leg hos  szabb; I (b) köz bül sõ; S (c) leg rö vi debb, egy más ra me rõ le ges szem cse ten -
gely; 20./ V- kon vex; P- sík; C-konkáv gör bü le ti hos  szak tízelékei (C+P+V= 10).



DÉNES István

AA ggyyeerrggyyóótteekkeerrõõppaattaakkii 
SSúú ggóó--bbaarr llaanngg
(DUDNIC Mihai 
bar lang ku ta tó em lé ké re)

(Ki vo nat)
A gyergyótekerõpataki Sú gó-bar lang, az
1 km összhosszúságot meg ha la dó já rat -
rend sze ré vel a Ke le ti-Kár pá tok egyik je -
len tõs bar lang ja. Az egy más fe lett el he -
lyez ke dõ négy já rat szint ku ta tá sa tu do -
má nyos szem pont ból je len tõs, gaz dag és
vál to za tos csepp kõ dí szei esz té ti kai ér té -
ket ké pez nek. A bar lang tá gas fel sõ
szint je ki van épít ve a tu ris ta for ga lom
szá má ra. Az al só, pa ta kos já rat ból kris -
tály tisz ta, bõ vi zû karszt for rás tör a fel -
szín re. A Sú gó-bar lang bar lang ta ni re zer -
vá tum, és csak ve ze tõ vel lá to gat ha tó.
A szer zõ be mu tat ja a bar lang ku ta tás tör -
té ne tét, a bar lang já ra ta it, a csepp kõ kép -
zõd mé nye ket, a bar lang ban elõ for du ló
ás vány vál to za to kat, üle dé ke ket, õs lény -
ta ni le le te ket, élõ vi lá got. Tár gyal ja a bar -
lang ki ala ku lá sát, tek to ni ká ját, kli ma ti -
kus és hid ro ló gi ai vi szo nya it, karsz tos
for ma kin csét.

BBee vvee zzee ttõõ

A Ke le ti-Kár pá tok kö zép sõ ré szé nek
egyik je len tõs bar lang ja, a Sú gó-bar lang, a
Gyergyói-havasok Siposkõ (1566 m) ne vû hegy -
tömb jé nek a dé li lá bá nál ta lál ha tó. A bar lan got a
Te ke rõ pa tak és Vas láb köz sé gek kö zött a me gyei
mû út ról le ága zó er dõ ki ter me lõ au tó úton le het
meg kö ze lí te ni (6 km). Az út érin ti Vas láb fel sõ

vé gét, majd a He ve der-pa tak völ gyén ha lad fel fe -
lé. A Bar lan gos-pa tak be öm lé sé nél az út ket té á -
ga zik. In nen a jobb ról be ága zó Bar lan gos-pa ta ki
úton kell to vább men ni, és 350 m után lát ha tó
bal ról, a me re dek hegy ol dal ról han gos cso bo gás -
sal lezúdúló Sú gó pataka, amely a bar lang ból
ered.

A bar lang és kör nyé ke (17 ha) ter mé szet -
vé del mi te rü let (1. áb ra). A bar lang be já ra tai vas -
rá csos aj tó val van nak le zár va, és csak ve ze tõ vel
lá to gat ha tó. Ku ta tá sá hoz a gyergyószentmiklósi
Vá ro si Mú ze um és a Ter mé szet vé dõ Tár sa ság
en ge dé lye szük sé ges.

A Sú gó-bar lang ka tasz te ri szá ma 1126/1,
já ra ta i nak összhossza 1021 m, a szint kü lönb ség
67 m (-60 +7), a két leg tá vo lab bi já rat vég kö zöt ti
tá vol ság 142 m.

AA bbaarr llaanngg kkuu ttaa ttááss ttöörr ttéé nnee ttee

A Sú gó for rá sá nál nyí ló bar lan got a hely -
be li ek rég óta is mer ték. Ku ta tá sa 1931 õszén kez -
dõ dik, ami kor há rom gyergyószentmiklósi tu ris -
ta, BOG DÁN Ist ván, ROMFELD Ákos és
ZÁRUG Ist ván be ha tol va a pa ta kos já rat ba, on -
nan egy bar lan gi med ve ko po nyát hoz tak ki. A
kö vet ke zõ év nya rán né pes ku ta tó cso port ke re si
fel a bar lan got OROSZ End re ve ze té sé vel. Csak
né há nyan vál lal koz nak a na gyon szûk, vi zes já rat
fel ku ta tá sá ra. A be já rat tól kb. 45 m-re két fa lét rát
ta lál nak, ame lye ken egy kür tõ be le het fel mász ni.
Fent egy csepp kö ves te rem be ér nek. Amíg a tu -
ris ták a bar lan got ku tat ják, OROSZ End re a be já -
rat bolt íves szik lá ja alatt õs em be ri nyo mok után
ku tat, azon ban ered mény te le nül. A csu rom vi zes,
fel szín re ér ke zõ ku ta tók újabb bar lan gi med ve
cson to kat és le tör delt csepp kõ da ra bo kat hoz nak
ki. A szûk, vi zes bar lang nak, amely bõl hi deg le -
ve gõ áram lik ki, tu risz ti kai szem pont ból nem jó -
sol nak nagy jö võt.

Dá ri us kin cse it ke res ve az egész hegy ol dalt
ös  sze-vis  sza ás kál ják, hogy meg ta lál ják a bar lang ba
rej tett kin cses kam ra be já ra tát (OROSZ, 1932).

Ké sõbb CSIBY An dor is mer te ti a vi zes
bar lan got Gyergyóról írt mo nog rá fi á já ban.
CSIBY sze rint a fe nyõ fa lét rá kat és a szik lá ba
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vá gott lép csõ ket a kincs ke re sõk ké szí tet ték.
Meg em lí ti, hogy a bar lang bel se jé ben bent járt
em be rek el be szé lé sei sze rint a já ra tok el ágaz nak,
és ki sebb-na gyobb ter mek ké szé le sed nek, ahol
ha tal mas csepp kö vek van nak. A szûk, vi zes já ra -
tot a tu laj do nos gyergyótekerõpataki köz bir to -
kos ság nyit tat ta meg, hogy fel tár ja a tu ris ták elõtt
a bar lang szép sé ge it (a Vi zes-já rat fa la in ma is
jól lát sza nak a rob ban tó lyu kak nyo mai). A szer -
zõ meg em lí ti a „Vi zes lyuk” mel lett az I és II
szá raz lyu ka kat, és meg jegy zi, hogy az I-es lyuk
fe lett egy ne gye dik bar lang is van, mely nek ter -
mé ben 30 em ber el fér (CSIBY, 1938).

1961-ben ifj. ROMFELD Ákos és BUS-
LIG La jos a Vi zes-já rat ban víz szint sül  lyesz tést
vé gez, mi köz ben újabb cson to kat ta lál nak. A
Szi fo nos-já rat ban fény ké pe ket is ké szí te nek. A
bar lang rend sze res ku ta tá sát el ha tá roz va BUS-
LIG Lajos1 ve ze té sé vel gyergyószentmiklósi tu -
ris ták ból bar lang ku ta tó cso port ala kul (1961. ápr.
9.). A ku ta tók fel tér ké pe zik a Vi zes-já ra tot és a
kür tõ fe let ti já ra tok is mert ré sze it. Meg ál la pít ják,
hogy a bar lan gi med ve cson tok a Vi zes ben má -
sod la gos fek vé sû ek, és az eme le ti rész bõl a kür -
tõn át hul lot tak le. Ez volt az el sõ bi zo nyí ték,
hogy az ak tív já rat fö lött  eme le ti já ra tok hú zód -
nak, és egy na gyobb bar lang rend szer rej tõ zik a
hegy bel se jé ben.

1965. nov. 7-én a bon tá si mun ká la tok
ered mé nye ként a fel szín rõl si ke rül be jut ni a bar -
lang tá gas fel sõ járatába2. 1966. ja nu ár já ban fel -
fe de zik a Bu zo gá nyok-ter mé bõl ki ága zó Túl fo -
lyó ágat (BUSLIG, 1975).3

A gyergyószentmiklósi Vá ro si Mú ze um
mel lett mû kö dõ „BÁ NYAI Já nos” Bar lang ku ta tó
Cso port fel tá ró mun ká ja nyo mán is mert té vá lik a
négy szin tes, kö zel 1 km hos  szú sá gú bar lang rend -
szer. A Vi zes-já rat szá dá tól nem mes  sze egy er -
dei fa ház épül a bar lang ku ta tók ré szé re. A me re -
dek hegy ol dal ba szer pen ti ne zõ ös vényt ké szí te -
nek, fel a Fõ ág vas rá csos aj tó val le zárt be já ra tá -
ig. A bar lan got és kör nyé két ter mé szet vé del mi
te rü let nek nyil vá nít ják, hogy meg óv ják a cso dá -
la tos és nagy tu do má nyos ér té kû csepp kõ kép -
zõd mé nye ket, va la mint a fel szí nen le võ õsfeny -
ves er dõt. A Fõ ágat rész ben ki épí tik a tu ris ta for -

ga lom szá má ra. Terv ké szült a bar lang vil la mos
ki vi lá gí tá sá ra, ez azon ban so ha sem va ló sul meg.
A bu ka res ti „Emil RACOVIÞÃ” Bar lang ku ta tó
In té zet ku ta tói, Traian ORGHIDAN és Mar -
gareta DU MIT RES CU 1966-ban a bar lang élõ vi -
lá gát ta nul má nyoz zák, és el ké szí tik a Fõ ág váz la -
tos tér kép ét. Ezt ké sõbb a gyergyóiak fo ko za to -
san ki egé szí tik.

A bar lang ban gyûj tött aragonitkristályo -
kat a Bu ka res ti Egye tem Földtan-Földrajz Tan szé -
kén Lidia MÂNZÃRARU ta nul má nyoz za.

1974-ben az Ör vény-te rem men  nye ze tén
nyí ló kür tõ bõl fel fe de zik a Mi klós-ter met, ahon -
nan le le het eresz ked ni a má so dik szint re.

A baróti „Ursus Spelaeus” Bar lang ku ta tó
Kör4 tag jai 1974-tõl a gyergyóiakkal együtt mû -
köd ve foly tat ják a Fõ ág ki épí té sét. A szûk he lye -
ken be vá gá so kat ké szí te nek a já ra to kat ki töl tõ
üle dék be, az ös vé nye ket be ton la pok kal rak ják ki,
és kõ bõl tám fa la kat épí te nek. Vég leg fel szá mol -
ják a fá ból ké szült, de idõ köz ben tel je sen el kor -
hadt fa hi da kat és kor lá to kat.

A bar lang rend szer új, rész le tes tér ké pe -
zé sét és fo tó do ku men tá lá sát a baróti bar lan -
gászok vég zik el 1977 és 1985 között5.

1982-ben a Nagy te rem fa la alatt szer zõ egy
érin tet len, aragonitkristályokkal te li fül két fe dez fel.

Je len leg a Túl fo lyó ág ban, a Csil lár alatt
foly nak a bon tá si mun ká la tok egy le fe lé tar tó,
ho mok kal fel töl tõ dött já rat ban.

AA bbaarr llaanngg llee íírráá ssaa

Az eme le tes bar lang rend szer há rom egy más
fe lett el he lyez ke dõ szá raz já rat ból és az ak tív, pa ta kos
já rat ból áll (2. áb ra). A já ra to kat fent rõl le fe lé mu ta tom
be, a Fõ ág be já ra tát vé ve 0 alap szint nek.

A Fõ ág (1 szint)

A leg fel sõ szin tet a fõ be já rat tól (1060 m) a
Fõ ág és az eb bõl ki in du ló ol dal já ra tok, va la mint a Túl -
fo lyó ág al kot ja, 331 m összhosszúságban. A 4,3 m szé -
les és 1,8 m ma gas be já rat Ny-ra néz, és rész ben kõ fa -
la zás sal, rész ben vas rá csos aj tó val van le zár va. Az Öl -
tö zõ nek ne ve zett be já ra ti ter met a szin te a menyezetig
fel töl tõ dött Ta nács-te rem kö ve ti. A két te rem kö zöt ti
tör me lék du gó ki bon tá sa után si ke rült a bar lang ku ta tók -
nak be ha tol ni a Fõ ág ba. A Ta nács-te rem ki töl té sét
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mély árok vág ja át, eb ben ha lad az ös vény. Egy át bú jó
után be érünk a Fel fe de zõk-csar no ká ba, ahol már fel -
egye ne sed ve le het men ni. Balfelõl a színlõpárkány szé -
lén a Me dú zá nak ne ve zett csepp kõ kép zõd mény lát ha -
tó. A fa la kon szín lõ vo na lak hú zód nak, a men  nye ze tet
pe dig kis mé re tû szta lak ti tok so ka sá ga bo rít ja. Mind két
ol da lon a fa lak tö vé ben má ra már be csepp kö ve se dett
õs víz nye lõk mé lyül nek le. Pár mé ter után az Osz lop sor
mel lé érünk. Vas tag csepp kõ osz lo pok so ra koz nak egy -
más mel lett. Szem ben ve lük az 1,5 m mély ak na fa lát
bor só kõ be vo nat bo rít ja (Bor só kö ves-lik). A já rat al ját
a balfelõl beeresz ke dõ, fer de lej tõ al kot ja. A vas tag
csepp kõ ké reg és a szta lag mi tok az alat tuk le võ agya gos
lej tõn las san le csúsz nak, és egy más ra tor lód nak. A jár -
da épí té se kor vég zett be vá gás még job ban fo koz za a tá -
masz nél kül ma radt kép zõd mé nyek pusz tu lá sát. Egy
na gyobb, vas tag szta lag mi tot Bás tyá nak ne vez nek (9.
áb ra). Mel let te haj dan 1 m  ma gas kar csú szta lag mit, a
Mi na ret állt. Ez a kép zõd mény már nincs meg. Ben -
nebb a lej tõs csepp kõ ké reg fe lü le tén ki sebb szta lag mi -
tok so ka sá ga áll. Jobbfelõl né hány le zu hant szik la da rab
mö gött csepp kö ves ol dal fül ke, a Me se vi lág lát ha tó. A
fül ke vé gé bõl át le het vi lá gí ta ni a Bu zo gá nyok-ter mé -
be. Ben nebb men ve el ér jük jobb ról a Túl fo lyó ág le ága -
zá sát. A szem be ni ol da lon egy pár ká nyon van a csepp -
kõ kép zõd mé nyek kel gaz da gon dí szí tett El va rá zsolt vi -
lág. A pár kány fe lett két egy for ma kor ró zi ós üst ba -
goly sze mek re em lé kez tet (Óri ás ba goly sze mek). Az
Ör vény-te rem be ér ve a men  nye ze ten hú zó dó re pe dés
men tén kép zõ dött kor ró zi ós üs tök so rát lát hat juk. A re -
pe dés egy csõ sze rû já rat ban foly ta tó dik, amely a Mi -
klós-te rem be ve zet, ahon nan le eresz ked he tünk az Ita tó -
hoz, a 2. szint re. A Nagy te rem fe lé egy szik la ka pun
kell át men ni. A be vá gás ban meg le het fi gyel ni a hó fe -
hér mész kö vet sza bá lyos há ló zat ban át szö võ re pe dés -
rend szert. Az Ör vény-te rem fa lán is lát ha tók szín lõ vo -
na lak. To vább a Dísz ka pun kell át búj ni. Az át já rás
meg kön  nyí té sé re itt is be vá gás készült a já ra tot ki töl tõ
üle dék ré te gek be. Az Ele fánt fül nek ne ve zett csepp kõ -
zász ló kat tel je sen ös  sze tör ték. Az Ödön-te rem ben
heliktites szta lak ti tok so ka sá gát lát hat juk ma ga san a
men  nye ze ten. A te rem fa lát a bal ol da lon a já rat vé gé ig
dõlt ve tõ sík al kot ja. Egy, a men  nye zet rõl le zu hant
csepp kö ves szik la tömb mel lett el ha lad va a Ze ne-te rem -
be ér ke zünk. Tá gas ol dal fül ké jét Há ló nak ne ve zik. A
te rem vé gét vas tag csepp kõ ké reg gel bo rí tott tör me lék -
du gó zár ja el. A bon tá si mun ká la tok nem ve zet tek
ered mény re. Az egy ko ri csepp kö ve ken ré gen a tú ra ve -
ze tõ rö vid kon cer tet rög tön zött. Ma már csak csepp kõ -
cson ko kat lát ha tunk. Az ed dig is mer te tett já rat sza kasz
a Bu zo gá nyok-ter mé nek le já ró já val együtt ki van épít -
ve a tu ris ta for ga lom szá má ra, 120 m hos  szú ság ban.

A Bu zo gá nyok-ter mé vel (10. áb ra) kez dõ dik a
Túl fo lyó ág. A ter mecs ke al ján ál lan dó víz me den ce
van. Kör ben a fa la kon és a csepp kö ve ken a haj da ni
vissza duz zasz tott víz szin tet jel zõ csepp kõ sze gély lát -

ha tó. A szint vo nal alatt a fa la kat bor só kõ bo rít ja. A víz -
ben ál ló osz lo pok ra, szta lag mi tok ra és szta lak ti tok ra a
víz fel szín vo na lán csepp kõ gal lér ra kó dott le. Így ke let -
kez tek a te rem nek ne vet adó bu zo gá nyok. Ah hoz, hogy
to vább jut has sunk, a Szü lõ lyuk és a Lé lek szo rí tó sû rûn
nõtt osz lo pai és csepp kö vei kö zött kell át pré se lõd nünk.
A Kúszoda ala csony já ra ta után láb ra áll va az ere de ti
he lyé rõl le csú szott Nyer ges pa go dá nak ne ve zett állóc-
seppkövet pil lant juk meg. In nen a já rat éles szög ben
meg tö rik Ny fe lé, és nem so ká ra a Csil lár alá érünk (5.
áb ra). A men  nye ze ten sû rûn egy más mel lé nõtt sztalak-
titcsoport lát ha tó. A csepp kö vek tö vé nél hó fe hér mont-
milch ra kó dott le. A ter mecs ke al ján bon tás alatt ál ló,
ho mok kal fel töl tõ dött õs víz nye lõ ve zet le fe lé.

Egy 2 m-es le tö rés után a 10 m ma gas Ká pol -
na-te rem be érünk. A te rem men  nye ze tén kor ró zi ós üst
lát ha tó a diaklázis men tén. Az ol dal fal mel lett nagy mé -
re tû, al só ré szén el tört csepp kõ osz lop áll (Töröttoszlop,
6. áb ra). Emel ke dõ já rat ve zet to vább az Om lás-te rem -
be, ahol a csepp kõ kép zõd mé nyek tel je sen le pusz tul tak,
így a te rem al ja te li van szik la tör me lék kel és csepp kõ -
ron csok kal. A le om lott kép zõd mé nyek he lyén ki sebb,
fi a tal csepp kö vek nõt tek. Va ló szí nû leg a já rat nyit va
volt egy kor a fel szín fe lé, és a fagy ha tá sá ra pusz tul tak
el a csepp kõ kép zõd mé nyek. Ma már nincs köz vet len
kap cso lat a fel szín nel, de kö zel le het a kül vi lág, mert a
fák gyö ke rei be lóg nak a bar lang ba. Az Om lás-te rem -
ben két ma gas ra fel nyú ló kür tõ is van. Szûk lyuk ve zet
át az utol só, Ró ka-te rem be. Mind két te rem fa la in szín -
lõ vo na lak lát sza nak. A Túl fo lyó ág összhossza 140 m.

A Ket tes szá raz (2. szint)

A Ket tes szá raz fel szí ni be já ra ta (1050 m) 10
m-rel alább nyí lik, kis sé észa kabb ra a fõ be já rat tól. Ez a
bar lang szint ki fe lé ha lad va a Nagy te rem bõl kez dõ dik,
le megy a Hu za tos-li kig és on nan to vább a me den cés já -
ra ton ki a fel szín re.

A fõ ág szint jét el ha gyó vi zek a Nagy te rem fe -
lé ta lál tak utat az al sóbb já ra tok ba. Az Ör vény te rem ol -
da lá ban nyí ló ka pun át lép ve egy te rasz ra érünk, ahol
sok kor ró zi ós üst lát ha tó a mennyezeten. Alat tunk a
Nagy te rem üve ge sö tét lik, szem ben a te rem men-
nyezetén szép sztalaktitcsoport fi gyel he tõ meg. A szik -
lá ba vá gott lép csõ kön le eresz ked ve a 14 m hos  szú, a
Kris tály-fo lyo só fe lé lej tõ te rem be, an nak K-i fa lán
aragonit kris tá lyok so ka sá gát cso dál hat juk meg. Saj nos
a leg szebb kris tály cso por to kat a gyûj tö ge tõk le vés ték.
A Kris tály-fo lyo só tól bal ra egy szûk lyu kon be búj va az
Aragonitos-fülkében még sok ép kris tályt ta lá lunk. A
lyuk fe lett a Csúsz da emel ke dõ já ra ta nyí lik. Pár mé ter
után ak na száj ve zet a 7 m-rel alább le võ üreg be. A já rat
to vább emel ke dik, és a vé ge 2 m-rel ma ga sab ban van a
fõ be já rat szint jé nél.

A Nagy te rem bõl szûk, csõ sze rû át bú jó ve zet a
kor ró zi ós for má kat mu ta tó ter mecs ké be, amely nek
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mennyezete a Csúsz dá val van ös  sze kö te tés ben. In nen
ÉNy fe lé in dul a diaklázison ki ala kult, 33 m hos  szú
csõ já rat, a Csa tor na. La pos át bú jó után le fe lé tar tó, he -
lyen ként ki öb lö sö dõ, ala csony já rat ve zet le a Hu za tos-
lik hoz, ahon nan a 3. szint kez dõ dik. A le já ra tot el hagy -
va és át mász va a Mi klós-te rem bõl le folyt tör me lék ku -
pa con, egy elég gé szûk, né hol csepp kö ves já rat ba
érünk. Az al ját csepp kõ ké reg gel fe dett vi zes me den ce
töl ti ki, ame lyen egy kis mé re tû nyí lás van, ahol lát ha tó
a kris tály tisz ta víz tü kör (Ita tó). Pár mé ter után, jobb ról
kür tõ nyí lik, majd vi zes me den cék ne he zí tik az elõ re -
ha la dást a kö vet ke zõ csepp kö ves kür tõ ig. To vább ha -
lad va kb. 15 m-re an  nyi ra szûk a já rat, hogy csak ki -
vé te le sen vé kony test al ka tú ak fér nek át. A szû kü let
után ala csony kú szó já rat ve zet a fel szín re. A be já rat
1,7 m szé les és 1,5 m ma gas. A 2. szint összhossza
323 m.

Az Ös  sze kö tõ-já rat (3. szint)

Az Ös  sze kö tõ-já rat, amely nek fel szí ni ki já ra ta
a Hu za tos-lik tól a Vi zes-já ra tig tart, 213 m hos  szú és
48 m-t eresz ke dik. A kes keny, hu za tos re pe dés be be -
kúsz va 6 m-t kell eresz ked ni az „S” kür tõ ben, amíg el -
ér jük a já rat al ját. In nen vis  sza fe lé DK-i irány ban 30 m-
t le het kúsz ni a csepp kõ vel el zárt vég pon tig. Az „S”
kür tõ alatt több jár ha tat lan szûk ak na ve zet le fe lé egy
ed dig is me ret len szint re. A 3. szint já ra ta le fe lé elég jól
jár ha tó, azon ban né hány szû kü let pró bá ra te szi a bar -
lang ku ta tót. A he lyen ként csepp kö ves já rat al ja agya -
gos, vi zes. Egy ki szé le se dõ já rat sza kasz ban szik la om -
lás van. A bal ra tar tó, majd irány ba vis  sza té rõ bar lang -
já rat emel ke dik, az tán -7 m-es le tö rés után to vább
eresz ke dik. Szem ben +2 m-es lép csõ után, majd egy -3
m mély ak na fe lett el ha lad va foly ta tó dik a já rat a vi zes
me den cé kig, ahol jár ha tat lan ná szû kül (Lublinit me -
den cés já rat).

Vis  sza tér ve, a -3 m-es ak na alatt a já rat to vább
eresz ke dik. A rendkívül szûk Há rom szö gû-lik után +1
m-es lép csõ vel kez dõd ve, vi zes kú szó já rat ve zet egy 2
m-rel len nebb le võ kis te rem be. Eb bõl ugyan csak szûk
át já ró, majd -2 m-es lép csõ után tá ga sabb, cseppköves
te rem kö vet ke zik. A te rem ol da lá ban ös  sze ce men te zõ -
dött, agya gos tör me lék lát ha tó, amely ben sok csont tö -
re dék van.

In nen szár maz hat nak a Vi zes ben ta lált cson -
tok. KÉMENES Jó zsef gyergyószentmiklósi bar lang -
ász a 70-es évek ben, ami kor a bar lang hi va tá sos ve ze -
tõ je volt, el mond ta, hogy ezen a he lyen a há bo rú elõtt
be ju tot tak egy nagy mé re tû, cso dás bar lang já rat ba,
amely mes  sze be ve ze tett a hegy bel se jé be. En nek a be -
já ra tát azu tán be rob ban tot ták. Éve kig pró bál koz tak a
bon tás sal, de csak más fél mé ter re si ke rült be ás ni. Ez a
ki töl tés ke mé nyen össze van ce men te zõd ve és sem mi
eset re se le het pár év ti ze des a kris tály  tisz ta pa ta kocs -
ka.

A Vi zes-já rat (4. szint)

A Sú gó-pa tak for rá sa 60 m-el van a fõ be já rat
szint je alatt (1000 m). A bar lang ból ki fo lyó pa ta kocs ka
vi ze a ki ug ró szik la eresz alatt nyí ló 0,7-0,8 m szé les és
2 m ma gas be já ra ton át 1 m-es víz esés sel zú dul a fel -
szín re. Az itt ki buk ka nó mész kõ ré teg fe jek ál tal kép -
zett, több mé ter re ki haj ló szik la eresz 1979 már ci u sá ban
rész ben le om lott. Az alá tá masz tás nél kü li ki haj lás a
gra vi tá ció és va ló szí nû leg tek to ni kai moz gás ha tá sá ra
sza kadt le, meg tölt ve szik la tör me lék kel a víz fo lyás
med rét. A Vi zes-száj mel lett több ve tõ, va la mint a
mész kõ és a kristályospala érint ke zé si vo na la fi gyel he -
tõ meg. A 154 m összhosszúságú ak tív, pa ta kos já rat
egy ve tõ fer de vo na lát kö ve ti. 

A be já rat tól 10 m-re vas rá csos aj tó zár ja el a
bar lan got. A rács után a mész kõ be be nyo mult sö tét
színû lamprofir te lér van. A fa la kon lát sza nak a rob -
ban tó lyu kak nyo mai és a rob ban tás okoz ta su ga ras re -
pe dé sek. A já rat szel vé nyét pár mé te ren ke resz tül mes -
ter sé ge sen tá gí tot ták jár ha tó vá. Ad dig csak a víz be ha -
sal va le he tett a bar lang ba be kúsz ni. A vas aj tó után 40
m-re a Lét rás-kür tõ alá érünk. A tör me lék ál tal vis  sza -
duz zasz tott me der ben a víz szint emel ke dés mi att ne héz
to vább men ni. A lét ra al já tól a fer de re pe dés egy na -
gyon szûk, fel sõ já ra tá ban le het ben nebb ha tol ni. A
szû kü let utá ni kis sé tá ga sabb rész ben új ból le le het
eresz ked ni a víz hez, és az 1-1,5 m mély víz ben gá zol va
15 m után a vég szi fon hoz ér ke zünk. 

A fel sõ já rat ból ÉNy fe lé is in dul egy ka nyar -
gó, szûk já rat. Elõ re to vább men ve a szi fon fe lett, azt
meg ha lad va el ér jük azt a vi zes me den cét, ahol egy ré gi
pum pa van. In nen visszább kür tõ nyí lik, amely bõl erõs
hu zat, vagy tá vo li víz zú gás hang ja hal lat szik. A rend kí -
vül kes keny, vi zes já ra tok na gyon kö rül mé nyes sé te -
szik a Vi zes-já rat to váb bi ku ta tá sát.

AA bbaarr llaanngg kkii aallaa kkuu lláá ssaa

A Sú gó-bar lang eme le tes já rat rend sze re a
Rebra-sorozat mezometamorfikus kris tá lyos pa la
összletébe fog lalt do lo mi tos kris tály mész kõ ben
ala kult ki, a ve tõk és re pe dé sek men tén. A diak-
lázisokon meg in du ló víz fo lyás ok elõ ször nyo más
alatt köz le ked tek, er rõl árul kod nak a já ra tok fel sõ
fe lé ben lát ha tó kor ró zi ós for mák, je len sé gek.

A freatikus kö rül mé nyek kö zött fej lõ dõ
bar lang já ra tok ban a sza bad fe lü le tû víz fo lyás ki -
ala ku lá sa csak a mész kõ fel szín re ke rü lé se után
kez dõd he tett meg. Most már na gyobb sze re pet
kap a kor ró zió mel let az eró zió. A bar lan gi víz fo -
lyás a ma gá val szál lí tott kristályospala (sok
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kvarcitot tar tal ma zó) ka vic  csal és ho mok kal to -
vább mé lyí tet te és szé le sí tet te a já ra to kat. Ké -
sõbb az eró zió bá zis fo ko za tos sül  lye dé sé vel ki -
ala kul tak a hát rá ló bar lan gi víz nye lõk, így a víz -
fo lyás ok al sóbb szin tek fe lé irá nyul tak. A Fõ ág -
ból több víz nye lõ nyí lik, majd a víz fo lyás a Túl -
fo lyó ág fe lé te re lõ dik el, de eb ben a já rat ban is
ta lá lunk õs víz nye lõ ket (Csil lár alatt, Ká pol na-te -
rem ben). Köz ben las san ki ala kul a Nagy te re mi
víz nye lõ, amely a bar lang vi ze it le ve ze ti a má so -
dik, majd ké sõbb a har ma dik szint fe lé. A be vá -
gó dás ek kor már gyor sabb volt, így a já ra tok
szel vé nye szû kebb ma radt. Az Ös  sze kö tõ-já rat,
ahon nan jár ha tat lan, egy al sóbb, is me ret len szint
fe lé eresz ke dõ ak nák nyíl nak, na gyobb le tö ré sek -
kel, lép csõk kel eresz ke dik a je len le gi ak tív já rat
fe lé. En nek irá nya azon ban el tér a bar lang rend -
szer foszilis já ra ta i nak ál ta lá nos irá nyá tól.

A Sú gó-bar lang be já ra ta i tól É-ra, lég vo -
nal ban kb. 600 m-re a Bar lan gos-pa tak völ gyé -
nek bal ol da lán egy fel töl tõ dött bar lang be já rat
nyí lik (Bar lan gos-pa ta ki bar lang, 1126/2). A bar -
lang rend szert ma gá ba fog la ló mész kõ-an ti kli ná -
lis eb be az irány ba hú zó dik, és le het sé ges, hogy a
Bar lan gos-pa tak vi ze ala kí tot ta ki a Sú gó-bar -
lang fel sõbb szint jét. A fo lya mat ad dig tar tott,
amíg a hát ra vá gó dó völ gyi eró zió le nem fe jez te
a bar lang ba el tû nõ víz fo lyást. Ér de mes len ne ezt
az õs víz nye lõ bar lan got ki bon ta ni és fel tár ni.

Ha zánk víz raj zi rend sze re nagy já ból a
pliocén vé gé re ki ala kult. A Ma ros azon ban va la -
mi vel ké sõbb vág ta hát ra ma gát a Déda-Ma ros -
hévíz át já rón. Ez zel meg kez dõ dött az ad dig ra már
a kör nye zõ he gyek le pusz tu lá sá ból fel töl tõ dött
Gyergyói-medence vi ze i nek a le csa po lá sa (Új vá ri,
1959). A meg in dult és egy re erõ tel jes eb bé vá ló
eró zió a me den ce alj zat gyors sül  lye dé sét idéz te
elõ. A bar lang rend szer ki ala ku lá sa a pliocén vé -
gén kez dõd he tett el. A Fõ ág ki ala ku lá sa ide jén az
eró zió még las sú volt, ezért a já rat mé re tek na -
gyob bak. A víz las san hagy ta el ezt a szin tet,
úgy hogy a víz fo lyás ál tal le ra kott ap ró ka vics és
ho mok ré te gek a víz el tû né se után rész ben a já rat -
ban ma rad tak.

A bar lang ko rá ra né mi fényt de rít, hogy a
fõ ági Dísz ka pu alat ti üle dék szel vény bõl gyûj tött

fos  szi lis de ne vér ma rad vá nyok al só ple isz to cén
ko rú ak nak bi zo nyul tak (TOPÁL, 1988). A Fõ ág
te hát jó val az alsópleisztocén elõtt már ki volt
ala kul va, és idõ köz ben fel is töl tõ dött üle dék kel.

AA bbaarr llaanngg tteekk ttoo nnii kkáá jjaa

A Sú gó-bar lang já ra tai egy ÉNy-DK és
ÉK-DNy irá nyú re pe dés és ve tõ rend szer men tén
ala kul tak ki. A tek to ni kai preformációnak meg ha -
tá ro zó sze re pe volt a víz moz gás meg in du lá sá ban
és a ké sõb bi já ra tok irá nyá nak rög zí té sé ben. Az
el moz du lás nél kü li re pe dé sek (diaklázisok) a bar -
lang több pont ján (Öl tö zõ, Me dú za, Ör vény-te -
rem, Túl fo lyó ág, Csa tor na-já rat) meg fi gyel he tõk.
Eze ken a diaklázisokon a nyo más alatt áram ló víz
he lyen ként kor ró zi ós üs tök so ro za tát ala kí tot ta ki.

Az Ödön-, Ze ne- és Nagy te rem ke le ti fa -
lát ve tõ sík al kot ja, amely 75-80g-os szög ben ÉK
fe lé dõl. A Ze ne-te rem ben a két ve tõ sík kö zött
kb. 30-40 cm vas tag vetõbreccsa lát ha tó. A Vi -
zes-já rat is egy 72g-al É-ÉNy fe lé dõ lõ ve tõ sík -
ján ala kult ki. Úgy a diaklázisok, mint a ve tõk ál -
ta lá ban a füg gõ le gest meg kö ze lí tõ dõ lé sû ek (50-
80g).5

A hó fe hér mész kö vet sû rû re pe dés há ló -
zat szab dal ja fel sar kos, szin te rom bo é der hez ha -
son ló da ra bok ra. Ez a re pe dés rend szer he lyen -
ként szé pen ki pre pa rá ló dott. A re pe dé sek a
Nagy te rem be át ve ze tõ ka pu be vá gás ban kö zel rõl
ta nul má nyoz ha tók. A bar lang több pont ján a do -
lo mi tos mész kõ ap ró tör me lék ké, majd kõ zet -
liszt té tör té nõ por ló dá sa ész lel he tõ.

A ve tõk és a diaklázisok köl csön ha tás ára
a bar lang ban he lyen ként ki sebb-na gyobb om lá -
so kat, vagy le zu hant szik la töm bö ket ta lá lunk
(Me se vi lág, Ör vény-te rem, Ödön-te rem, Om lás-
te rem). A Vi zes-száj bol to za tá nak le sza ka dá sa is
a ve tõk és a gra vi tá ció ha tá sá ra tör tént.

A föld ta ni ku ta tá sok meg ál la pí tot ták,
hogy a kris tály pa lá ba fog lalt mész kõ-an ti kli ná lis
ten ge lyé nek irá nya É-ÉNy - D-DK. A ré te gek a
Vi zes-száj mel lett 50g-al Ny-DNy fe lé dõl nek.
Az an ti kli ná list ÉNy fe lé a Bar lan gos-pa tak völ -
gyén túl egy ve tõ el vág ja, míg DK-i vé ge a be já -
rat tól kb. 500 m-re ki vé ko nyo dik (4. áb ra).
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A bar lang já ra to kat ki töl tõ üle dé kek las -
san a mé lyebb szin tek fe lé mo sód nak be és le -
süllyed nek. Ez a fo lya mat a lej tõs he lye ken a
csepp kõ ké reg fel sza ka dá sát és egy más ra csú szá -
sát (Fel fe de zõk-csar no ka), va la mint a csepp kõ -
osz lo pok al já nak el sza ka dá sát idé zi elõ (Osz lop -
sor, Tö rött-osz lop).

AA bbaarr llaanngg kkaarrsszztt mmoorr ffoo llóó ggii áá jjaa

A víz zel tel je sen el ön tött (freatikus) idõ -
szak ban a nyo más alatt áram ló víz jel leg ze tes
for ma kin cset ho zott lét re a re pe dé sek men tén.
Ki sebb-na gyobb kor ró zi ós üs tök, ku po lák, vagy
vo nal ban egy más után so ra ko zó üs tök, csõ sze rû,
ke rek vagy el lip szis ke reszt met sze tû já ra tok fi -
gyel he tõk meg. A csepp kõ ké reg gel nem bo rí tott
fal fe lü le te ken a kor ró zi ós hi e rog li fá kat, va gyis a
ki pre pa rá ló dott re pe dés vo na lak há ló za tát lát hat -
juk (Öl tö zõ, Ör vény-te rem). A kor ró zi ós for mák
ál ta lá ban a já rat szel vé nyek fel sõ fe lé ben ta lál ha -
tók, és mind egyik szin ten ta lál ko zunk ve lük.

A már sza ba don áram ló fo lyó víz eró zi ós
mun ká já ról a színlõk, vagy eró zi ós szin tek árul -
kod nak. A színlõk vé gig kí sé rik a Fõ ágat, de az
al sóbb szin tek rõl se hi á nyoz nak. A Fel fe de zõk-
csar no ká ban eny he meanderezés is meg fi gyel he -
tõ. Az Om lás-te rem ben há rom szín lõ vo nal van a
te rem al já tól 0,5 m, 1 m és 1,3 m ma gas ság ban.

AA bbaarr llaanngg ccsseepppp kkõõ kkéépp zzõõdd mméé nnyyeeii

Az eme le tes bar lang rend szer rend kí vül
gaz dag csepp kõ kép zõd mé nyek ben. A Fõ ág ban
és az al sóbb szin te ken is vál to za tos alak za tok kal
ta lál ko zunk.

A függõcseppkövek mé re tei a pár cen ti -
mé te res tõl a mé te res hos  szú sá gú a kig vál ta koz nak.
A tel je sen si ma fe lü le tû ek mel lett (Csil lár, Fel fe -
de zõk-csar no ka) heliktitekkel bo rí tot tak is van nak
(Ödön-te rem). A zász ló sze rû, több bor dá jú füg-
gõcseppkövek is jellemzõek (Osz lop sor, Bu zo gá -
nyok-ter me, Nagy te rem). Az állócseppkövek a
vas kos, pálmatörzshoz ha son ló tól (Bás tya, El va -
rá zsolt vi lág) a kis mé re tû egy sze rû e kig min den
alak zat ban je len van nak (Me se vi lág, Dísz ka pu,

Ödön-te rem). A vé kony (Ø 10 cm), si ma fe lü le tû
csepp kõ osz lo pok mel lett vas tag (Ø 60-80 cm),
bor dá zott tes tû e ket is lát ha tunk (Osz lop sor, Tö rött
osz lop). A bar lang fa la it, ahol erõs a csepp kõ kép -
zõ dés, le fo lyá sok bo rít ják, ugyan úgy a já ra tok al -
ját is 10-15 cm vas tag sá got el érõ csepp kõ ké reg fe -
di. A szé pen ré te ge zett ké reg a men  nye zet rõl le tö -
rött ki sebb-na gyobb szta lak ti to kat is ma gá ba fog -
lal ta. Sö tét ben, kö zel rõl erõs fény for rás sal (vil la -
nó lám pa) a csepp kõ be vo nat ra vil lant va a lu mi -
nesz cen cia je len sé gét fi gyel het jük meg. Az Ödön-
és a Ze ne-te rem fa la in pár cen ti mé ter hos  szú sá gú,
1-5 mm át mé rõ jû, rend sze rint gör be heliktitek nõt -
tek a csepp kõ be vo nat fe lü le té re. A Túl fo lyó ág
kúszodája fe let ti kür tõ ben is ta lá lunk heliktiteket.

Azo kon a he lye ken, ahol va la mi kor na -
gyobb víz me den ce lé te zett hu za mo sabb ide ig, a
víz szí ne alatt a fa lak ra és a víz alá ke rült kép zõd -
mé nyek re csepp kõ csa pó dott ki. Így ala kul tak a
Bu zo gá nyok-ter mé nek ne vet adó „csepp kõ bu zo -
gá nyok”. Az egy ko ri víz szin tet jel zõ csepp kõ pár -
kány alatt a fa la kat bor só kõ bo rít ja. A bor só kö -
vek göm bös, vagy el nyúlt gömb ala kú, gömb hé -
jas szer ke ze tû, 0,5-1 cm át mé rõ jû kép zõd mé -
nyek. A Bor só kö ves lik ban fe hér szí nû, füg gõ le -
ges irány ban pár cen ti mé ter re meg nyúlt, ko rall -
hoz ha son ló bor só kö ve ket fi gyel he tünk meg.

A 2. szin ten, a Me den cés-já rat ban a já rat
fe ne két ki töl tõ víz fe lü le tét rész ben 2-3 cm vas tag
csepp kõ ké reg fe di be tel je sen, csak egy kis mé re tû
víz me rí tõ lék van raj ta (Ita tó). A sza bad víz fe lü le -
tû ré sze ken a víz szin tet csepp kõ pár kány jel zi.

A Nagy te rem fa lán, va la mint az ol dal fül -
kék ben aragonitból kép zõ dött ágas-bo gas, gör be,
ki sebb mé re tû szta lak ti to kat és szta lag mi to kat ta -
nul má nyoz ha tunk. Bõ sé ges csepp kõ kép zõ dés az
al sóbb szin te ken is elõ for dul he lyen ként (Me -
den cés-já rat kür tõ i ben, Összekotõ-járat). A bar -
lang ban két he lyen (Fel fe de zõk-csar no ka, Túl fo -
lyó ág) kor ro dált csepp kö ve ket lát ha tunk, ame -
lyek nek a fej lõ dé se le állt és je len leg pusz tul nak,
szét ron cso lód nak. Ér de kes, hogy a pusz tu ló kép -
zõd mé nyek kö rül ép csepp kö ve ket ta lá lunk. A
ron cso ló dás a he lyen ként be szi vár gó, még is me -
ret len okok ból ag res  szív vé vá ló vi zek nek tu laj -
do nít ha tó.
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AA bbaarr llaanngg ááss vváá nnyyaaii

A bar lang csepp kõ dí sze i nek ás vá nya a
kal cit és az aragonit. Mind két ás vány vál to za tos
for mák ban je le nik meg. A fen ti ek ben le írt kép -
zõd mé nyek anya ga a kal cit, ame lyet jel lem zõ ha -
sa dá sa alap ján kön  nyen fel is mer he tünk. A Nagy -
te rem és az Ödön-Zene-terem ol da lán le võ kép -
zõd mé nyek aragonitból van nak. Az aragonit
meg je le né si for má ja a tû sze rû, vagy vé kony pál -
ci ka ala kú kris tá lyok tól a su ga ra san la za kris tály -
pa ma cso kig vál ta ko zik (7. áb ra). Az egy mást ke -
resz tez ve ös  sze nõtt pál ci kák a 10 cm hos  szú sá -
got is el érik, és egy sa já tos rá csot al kot nak. A
kris tály rá cso zat egy-egy fal részt tel je sen be bo rít,
vagy rá te lep szik a vas ko sabb szta lak ti tok fe lü le -
té re is (11. áb ra). A kris tá lyok pál ca alak ból át -
men nek ké ve, vagy pa macs alak ba, de még a su -
ga ras pa ma csok ol da lán is ta lá lunk ki sebb kris -
tály pa macs ki nö vé se ket (8. áb ra). A kris tály pál -
cák né ha gömb sze rû en meg vas ta god nak, majd a
leg vál to za to sabb alak ban fej lõd nek to vább, bár -
mi lyen irány ban. A göm bö ket al ko tó ap ró kris tá -
lyok bár so nyo san csil lo gó fe lü le tet mu tat nak. A
na gyon ap ró, 1-2 mm-es, rend kí vül vé kony kris -
tály tûk hal ma zok ba tö mö rül ve ké pez nek be vo na -
tot. Egy má sik érdekes meg je le né si for má ja a
bar lang al ján ta lál ha tó üle dék (iszap, agyag,
kõzettörmelék) re pe dé se i ben le võ aragonit. Az 1-
2 cm hos  szú, 1-2 mm vas tag, hen ge res ala kú, fe -
lü le tü kön ap ró, tû sze rû kris tály be vo nat tal bo rí -
tott, su ga ras szer ke ze tû ru dacs kák tér be li sza -
bály ta lan há ló za tot al kot nak.

Az aragonitból kép zõ dött szta lak ti tok fe -
hér szí nû ek. A hen ge res, be lül lyu kas cseppkõru-
dak mel lett leg in kább a vas kos, bo gos, min den
irány ban ki nö vé sek kel, gör be heliktitekkel bo rí -
tott alak za tok jel lem zõ ek (12. áb ra). A tisz ta fe lü -
le te ken bár so nyos, vagy gyöngy ház fé nyû ek. Tö -
ré si fe lü le tü kön su ga ras szer ke zet fi gyel he tõ meg.

A C ten gely irá nyá ba meg nyúlt arago-
nitkristályok 1-5 cm hos  szú ak és 0,5-2 mm vas -
ta gok, pár hu za mo san, vagy su ga ra san tö mö rül -
nek szín te len, vagy fe hér szí nû, fe lü le tü kön
agyag szem csék kel, vagy limonittal szen  nye zett
kép zõd mé nyek be. Az aragonitkristályok poli -

szintetikus, vagy cik li kus iker kris tá lyo kat ké pez -
nek. Ezek az ikerkristálytípusok együtt is elõ for -
dul nak. (MÂNZÃRARU, 1967).

A Sú gó-bar lang hoz ha son ló an a Ke le ti-
Kár pá tok ban Radnaborbereken van egy kristá-
lyosmészkõben kép zõ dött, bá nya mun ká la tok kal
fel tárt bar lang. A Fe le más-bar lan got, amely ben a
Sú gó i hoz tö ké le te sen ha son ló aragonitkristályok
ta lál ha tók, dr. BA LOGH Er nõ tár ta fel és ta nul -
má nyoz ta. A szer zõ sze rint a bar lang a pliocén
ele jén ala kult ki, és a kül vi lág tól el zárt üreg volt.
A bar lang aragonitja a be szi vár gó kalciumkar-
bonátos ol da tok ból vált ki ma ga sabb hõ mér sék -
le ten, ame lyet a vul ká ni utó mû kö dé sek ered mé -
nyez tek, és a bar lang el zárt vol ta biz to sí tott. Ké -
sõbb e fo lya ma tok meg szû né sé vel a hõ mér sék let
a kal cit kép zõ dé si fok ra szállt le, így a to váb bi ak -
ban csak kal cit ki vá lás tör tént. Meg em lí ti, hogy
hi deg víz bõl aragonit csak ak kor kép zõ dik, ha az
ol dat bi zo nyos in di ká tor sze re pet ját szó szen  nye -
zõ dést tar tal maz (Mg, Sr, Ba).

Azt fel té te le zi, hogy a be szi vár gó vi zek
ve gyi ös  sze té te le nem vál toz ha tott meg, így ma
is aragonit kel le ne, hogy ki vál jon, de nem így
van, je len leg kal cit kép zõ dik. Azt is fel fe dez te,
hogy az aragonit né hol ré gebb ki vált kal ci ton ül.
Te hát kalcit-aragonit-kalcit ki vá lá si sor rend ál la -
pít ha tó meg. A bar lang ban vég zett bányászkodás
cél ja egy ún. „brauma” volt, amely el sõd le ges ér -
cek bom lá si ter mé ke. Az aragonitképzõdéshez
szük sé ges na gyobb hõ mér sék let ke let ke zé sé nél
fi gye lem be le het ven ni az érc te lé rek oxi dá ci ó já -
ból szár ma zó hõt is. (BA LOGH, 1969).

Aragonit kép zõ dik a hid ro ter má lis fo lya -
ma tok utol só fá zi sá ban, a szer pen ti ne se dett ultra-
bázikus közetek re pe dé se i ben, füg get le nül a fel -
szí ni fo lya ma tok tól, vagy a ba zal tok gáz üre ge i -
ben kris tá lyos be vo nat ként. Egyes ás vány víz for -
rá sok vi zé bõl is aragonit ra kó dik le (Korond,
Kovászna). Fel szí ni kö rül mé nyek kö zött mag né -
zi u mos ol da tok hoz zá já ru lá sá val kép zõ dik ara -
go nit a mag né zi um tar tal mú vul ka ni kus kõ ze tek
mál lá si ré te ge i ben, su ga ras szer ke ze tû konkré-
ciók for má já ban. A torockói szi de ri tek limoni-
tosodott üre ge i bõl is le ír ták (MASTACAN,
1976).
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Carol A. HILL és Paolo FORTI 1986-
ban, ös  sze gez ve a kalcit-aragonit kér dés tel jes
iro dal mát, a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ták meg:

– a Mg-ion je len lé te az ol dat ban a leg -
fon to sabb té nye zõ az aragonit ki vá lá sá ban. A
Mg-ion nem en ge di a kal cit kris tály nö ve ke dé sét,
ezért az ol dat túl te lí tet té vá lik, és el éri a pon tot,
ami kor már az aragonit kön  nyen ki vá lik.

– a Sr-ion sze re pé rõl az aragonit ki vá lás -
ban meg osz la nak a vé le mé nyek, de meg ál la pít -
ha tó, hogy a Sr-ionnak sok kal ki sebb a sze re pe
mint a Mg-ion nak

– a SO2-
4 ion nincs be fo lyás sal az arago-

nitképzõdésre
– a pH-nak sincs sem mi fé le sze re pe, de

DIACONU meg jegy zi, hogy egy kén sa vas kö -
zeg ben na gyobb az aragonitkiválás esé lye

– az ol dat nagy mér té kû túl te lí tett sé ge és
a CO2 gyors el vesz té se, va gyis a gyors ki csa pó -
dás a má sik fon tos té nye zõ, amely nek je len tõs
sze re pe van az aragonitképzõdésben. A szá raz
kö rül mé nyek elõ se gí tik a CO2 ki vá lá sát, egyút tal
nö vek szik a pá rol gás, amely az ol dat túl te lí tett sé -
gét idé zi elõ, erõ sen be fo lyá sol va a kris tá lyo so -
dás meg in du lá sát és a kris tály nö ve ke dé sét.

– a hõ mér sék let nek nincs sem mi fé le el -
len õr zõ sze re pe. Nagy ten ger szint fe let ti ma gas -
ság ban le võ, alpin bar lan gok ban is ta lál tak ara -
gonitot, el len ben  a me leg, tró pu si bar lan gok nem
bõ vel ked nek aragonitban, in kább nagy men  nyi -
sé gû kalcittravertin kép zõ dik ben nük.

– több ku ta tó meg fi gyel te, hogy az arag-
onit kor ró zi ós fe lü le te ken, vagy tör me lé kes
(klas  szi kus) ré te gek ben ta lál ha tó. MURRAY
sze rint a ki vá lá si fe lü let ös  sze té te le fon tos el len -
õr zõ té nye zõ a kal cit, vagy aragonit ki vá lá sá ban.

Az aragonit több száz ezer, vagy mil lió év
alatt át ala kul kal cit tá, meg õriz ve tû sze rû kris tály -
for má ját (HILL, FORTI, 1986).

A Sú gó-bar lang ban aragonitkristályokat a
Nagy te rem és az Ödön-Zene-terem ve tõ sí kon ki -
ala kult ol dal fa lán ta lá lunk. Fi gye lem be vé ve HILL
és FORTI meg ál la pí tá sa it, nyil ván va ló, hogy mi vel
a bar lang do lo mi tos mész kõ ben van, a Mg-io nok
je len lé te a be szi vár gó ol da tok ban bi zo nyos. A bar -
lang ból ki fo lyó víz ben a Mg-io nok ará nya 45,8%.

Az egész bar lang lég moz gá sa a Nagy ter -
men ke resz tül tör té nik, így ez a rész ál ta lá ban
szá raz. Az erõs lég moz gás elõ se gí ti a gyors pá -
rol gást, ami a ve tõ sí kon be szi vár gó ol da tok túl te -
lí tett sé gét okoz za. Az egész fal fe lü le tet sár gás-
bar na porlékony csil lá mos, limonitos be vo nat
bo rít ja, amely ben talkdarabkákat ta lá lunk. Eze -
ken a fe lü le te ken je le nik meg az aragonit kü lön -
bö zõ kép zõd mé nyek és kris tá lyos be vo na tok
alak já ban. A fa lak alat ti kõ zet ap ró lék ré se i ben és
az isza pos, agya gos üle dé kek re pe dé se i ben min -
den hol ta lá lunk aragonitkristályokat.

A lublinit, vagy montmilch a bar lang né -
hány pont ján hó fe hér bár so nyos be vo na to kat ké -
pez, tö me ges meg je le né se nem ész lel he tõ. A Ta -
nács-, Om lás- és Ró ka-te rem ben a mész kõ tör me -
lé ket von ja be és ra gaszt ja ös  sze. A Csil lár füg -
gõ csepp kö vei kö zött, ezek tö vé nél be vo na tot ké -
pez. Egy má sik meg je le né si for má ja az Ös  sze kö -
tõ-ág ban van, ahol a vi zes me den cék bel se jét bé -
le li ki. A montmilch azo kon a he lye ken for dul
elõ, ahol a hõ mér sék let vi szony lag ala cso nyabb a
bar lang töb bi ré szé hez vi szo nyít va (Ta nács-,
Om lás-te rem, Ös  sze kö tõ-ág). Ez a je len ség más
bar lan gok nál is meg fi gyel he tõ.

DIACONU Gabriel a bu ka res ti „Emil
RACOVIÞÃ” Bar lang ku ta tó In té zet mineraló-
gusa a Vi zes-já rat ból gyûj tött „lublinitról” meg -
ál la pí tot ta, hogy az gipsz. Gip szet ha tá ro zott meg
a Nagy te rem üle dé ké bõl is. Nem biz tos, hogy az
aragonit-gipsz egy szer re kép zõ dött-e, csak azt
szö ge zi le, hogy a két ás vány egy he lyen for dul
elé. Sze rin te a pi ri tek ve gyi bom lá sa so rán ke let -
ke zõ SO2-

4 és H3O
+ io nok nak le het sze re pük az

aragonit kép zõ dés ben. A gipsz a CaCO3 (mész -
kõ) és a pi ri tek bom lá sa kor ke let ke zõ kén sav
(H2SO4) és vas szul fát (FeSO4) re ak ci ó já ból ke -
let ke zik (DIACONU, 1983).

AA bbaarr llaanngg üüllee ddéé kkeeii

A Fõ ág ban vég zett tu risz ti kai ki épí tés so -
rán né hány he lyen fel tá rult a já ra to kat ki töl tõ üle -
dék sor. A leg tel je sebb szel vény a Ta nács-te rem -
ben lát ha tó. A szik la fe nék re 1 m vas tag kris tá lyos
pa lá ból szár ma zó, ap ró ka vics és ho mok ré te ge -
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ket ra kott le a haj da ni pa tak vi ze. A kõ zet szem -
csék nagy ré sze kvar cit, és csak kis mér ték ben
van nak le kop tat va a sar ka i kon, ami a rö vid szál lí -
tá si tá vol ság gal ma gya ráz ha tó. A ré teg bõl ér de -
kes alak za tú, me szes kö tõ anya gú konkréciók ke -
rül tek elõ. A ho mok ré te get 10 cm vas tag iszap fe -
di. A pa tak üle dé kek a víz nek al sóbb szin tek re va -
ló le hú zó dá sa után a já ra tok egyes ré sze in hely -
ben ma rad tak, és a bõ sé ges csepp kõ kép zõ dés 10-
15 cm vas tag ké reg gel fed te be. Ez a csepp kõ ké -
reg szé pen ré te ge zett, vi lá go sabb és sö té tebb sá -
vok vál ta koz nak. Er re a fe lü let re, a fel szín rõl ide
be ha to ló fagy ha tá sá ra, a fa lak ról és a mennye zet rõl
le hullt sar kos da ra bok hal mo zód tak fel 0,30-0,50
m vas tag ság ban. A kõ zet tör me lé ket bar na agyag,
vagy he lyen ként hó fe hér lublinit ra gaszt ja ös  sze.
A ho mok ré te get a Túl fo lyó ág ban is meg ta lál juk
ahol a fe lü le tét kõ zet tör me lé kes agyag bo rít ja. A
Csil lár alat ti õs víz nye lõ tel je sen ho mok kal van ki -
tölt ve. Az Om lás és Ró ka ter mek ben az üle dé ket
szét tört csepp kõ da ra bok kal ke vert szik la tör me lék
és na gyobb szik la töm bök bo rít ják.

A Dísz ka pu alat ti szel vény a kö vet ke zõ
ré teg sor ból áll: 0-20 cm vö rö ses bar na kõ zet tör -
me lé kes agyag; 20-40 cm vi lá gos, szürkéssárga,
ho mo kos ta pin tá sú, csil lám tar tal mú kõ zet liszt;
40-65 cm vö rö ses bar na, ke vés kõ zet ap ró lé kot
tar tal ma zó agyag; 65-75 cm vi lá gos sár gás bar na
agyag mész kõ tör me lék kel és kis em lõs csont ma -
rad vá nyok kal; 75-100 cm sár gás bar na agyag
mész kõ tör me lék kel és kis em lõs csont ma rad vá -
nyok kal (SZABLYÁR, 1988). A Ze ne-te rem ben
az üle dé kek több mé ter vas tag sá got is el ér nek, és
a ré te ge ken a te rem kö ze pe fe lé tör té nõ be haj lás
fi gyel he tõ meg. Az al sóbb szin te ken kõ zet tör me -
lé kes szür kés bar na agyag le ra kó dá so kat ta lá lunk.
A Vi zes-já rat ban tisz ta mész kõ tör me lék van a
me der ben. A Lét rás-kür tõ alatt a fel sõ szint rõl le -
folyt agya gos kõ zet tör me lék hal mo zó dott fel.

Még egy ér de kes agyag le ra kó dást em lít -
he tek, ame lyet le o párd bõr nek hív nak, és a fa la -
kon, vagy a csepp kö ve ken le het meg fi gyel ni.
Vál to za tos alak za tai, sö té tebb szí ne éle sen ki tû -
nik a fe hér hát tér bõl. Min tá za ta a le o párd bõ ré nek
min tá já ra ha son lít. Ki ala ku lá sá ra még nincs vég -
le ges ma gya rá zat. Va ló szí nû leg a fe lü le te ken

áram ló vé kony (film sze rû) víz ré teg ben fel lé põ fe -
lü le ti fe szült ség ha tá sá ra  a mész kõ ol dó dá sa után
vis  sza ma radt agyag, vagy a le ve gõ bõl le ra kó dó
por ren de zõ dik ilyen alak za tok ba. Egy olasz or -
szá gi kul ti kus bar lang ban a gyer tyák men  nye zet re
ra kó dott kor má ból ala kul tak ki le o párd bõ rök
(BLEAHU, 1982). Ma gam a baróti szén bá nyák
be ton fa lán lát tam tö ké le tes le o párd bõ rö ket.

KKaarrsszztthhiiddrroollóóggiiaaii mmeegg ffii ggyyee lléé sseekk

A Vi zes-já rat ban az is mert víz fo lyás
hossza 80 m. A be já ra ti kis víz esés tõl a Lét rás-
kür tõ al já ig a víz mész kõ tör me lék kö zött fo lyik.
A kür tõ tõl be fe lé, ahol a tör me lék fel dug ja a vi -
zet, a víz mély ség el éri az 1-1,5 m-t. A vég szi fon
elõtt a víz mély sé ge 1,5 m. A szi fon még nem
volt ku tat va. A víz tisz ta, ben ne le beg te tett hor -
da lék nem fi gyel he tõ meg. A kal ci um-mag né zi u -
mos, bi kar bo ná tos víz ala csony ás vány tar tal mú
(230,64 mg/l). A víz tisz ta sá ga csa pa dé kos idõ -
ben is meg ma rad, ilyen kor bi zo nyos ké sés sel
csak a ho za ma nö ve ke dik. A víz nem víz nye lõk -
ben el nyelt fel szí ni víz fo lyás ból szár ma zik, ha -
nem a kris tá lyos pa lák ból és mészkõvekbõl ösz  -
sze gyûlt for rás víz. Víz ho za ma 1995 nya rán 5 l/s
volt, pH-ja 7,0, ke mény sé ge 6,78 né met ke mény -
sé gi fok.6 Hõ mér sék le te 5,2°C (1996. febr. 18.)
és 7°C (1975. aug. 9.) kö zött vál ta ko zik.

A bar lang ban több he lyen ta lá lunk vi zes
me den cét. A Bu zo gá nyok-ter mé nek al ján min dig
van víz, amely nek szint je a csa pa dék függ vé nyé -
ben vál to zik. A víz hõ mér sék le te 6°C. A 2. szin -
ten, a Me den cés-já rat ban van egy kb. 20 m hosz  -
szú, víz zel telt me den ce. 1983. jan. 16-án alig
volt víz a me den ce al ján. Vi zes me den cék van -
nak még az Ös  sze kö tõ-ág ban (Lublinitos me den -
cék), a Me den cés-já rat fe let ti kür tõ ben és a Lét -
rás-kür tõ ki ága zá sá ban.

AA bbaarr llaanngg kkllii mmaa ttii kkuuss vvii sszzoo nnyyaaii

A több be já ra tú di na mi kus bar lang rend szer
jól szel lõ zött, ál lan dó lég áram lás van a Vi zes-száj és a
Fõ be já rat kö zött. Nyá ron a fõ be já ra ton be áram ló le -
ve gõ a Fel fe de zõk csar no kán a Nagy te rem fe lé, a Hu -
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za tos-li kon, majd az Ös  sze kö tõ-ágon le száll a Vi zes -
be, és hi deg hu zat ként tá vo zik a sza bad ba. A nyá ri
me leg ben szin te fa gyasz tó nak tû nik a ki áram ló hi deg
le ve gõ. Té len a le ve gõ for dít va, fel fe lé áram lik. Szin -
te sü vít a Hu za tos-li kon fel, majd ki a Nagy te rem be,
és a Fõ ág ban to vább me le ged ve (7,5°C, 1996. febr.
18.) a be já ra ton a fel szín re ér. A me leg le ve gõ tõl a
be já rat fe lett ál lan dó an ol vad a hó, és a le cse pe gõ
víz bõl az aj tó nál jégsztalagmitok fagy nak.

A Túl fo lyó ág ban is van gyen ge lég moz -
gás. Az Om lás-te rem egyik kür tõ jé bõl élénk, hû -
vös hu zat eresz ke dett le 1996. febr. 18-án, amely
a te rem hõ mér sék le tét 6,8°C-ra hû töt te le. Ezen a
na pon a fel szí nen -3°C volt. Az Om lás-te rem
mel let ti Ró ka-te rem ben a hõ mér sék let 7°C volt.

A le ve gõ moz gás út já ból fél re e sõ Ödön-
te rem ben a kin ti -3°C mel lett 1996. febr. 18-án
7,8°C-ot mér tem. A Ze ne-te rem ben 1982. jan.
10-én a fel szí ni -9°C mel lett 7°C volt. Itt nyá ron a
hõ mér sék let el éri a 8°C-ot (1975. aug. 9.).

Lég áram lás érez he tõ a Mi klós-ter men
ke resz tül a 2. szint fe lé, va la mint a Csa tor na-já rat
vé gé ben. A Vi zes ben az ol dal já rat ban és a Pom -
pá nál érez he tõ erõs lég hu zat.

ÕÕss lléénnyy ttaa nnii llee llee tteekk

Már a fel fe de zés pil la na tá ban a bar lang ra
az itt ta lált bar lan gi med ve cson tok hív ták fel a
fi gyel met. 1931-ben ta lál ták az egyet len, ép bar -
lan gi med ve (Ursus spelaeus) ko po nyát. Ké sõbb
a Lét rás-kür tõ alat ti tör me lék ku pac ból ke rül tek
ki bar lan gi med ve cson tok. A kür tõ fe let ti ter -
mecs ke vé gé ben a re pe dést ki töl tõ kö ves, bar na
agyag ban is lát ha tók csont tö re dé kek.

A Díszkapu alat ti be vá gás szel vé nyé bõl
SZABLYÁR Pé ter gyûj tött min tá kat üle dék ta ni
vizs gá la tok ra (SZABLYÁR, 1988). A két al só,
sár gás bar na agyag ré teg bõl isza po lás után kis em -
lõs csont ma rad vá nyo kat ta lál tak, ame lye ket dr.
TOPÁL György, a bu da pes ti Ter mé szet tu do má -
nyi Mú ze um pa le on to ló gu sa ha tá ro zott meg.

Az üle dék ré teg bõl begyûjtött fa u na alsó-
pleisztocén ko rú nak bi zo nyult, és ezen be lül an nak
fel sõ, va gyis betfiai sza ka szá ba so rol ha tó. A lelete-
gyüttes 7 de ne vér és 1 pe le faj ma rad vá nya i ból áll.

A de ne vé rek kö zül a ki halt Myotis schaubi, a
Myotis steiningeri, a Plecotus abeli és a szin tén ki -
halt nagy pe le, a Glis sackdilligensis jel zik a le le tek
alsópleisztocén ko rát (TOPÁL, 1988).

AA bbaarr llaanngg ééllõõ vvii lláá ggaa

A Traian ORGHIDAN és Margareta
DU MIT RES CU ál tal gyûj tött élõ lé nyek kö zül
csak a Brigestus granulatus ka szás pók em lí té sét
ta lál tam meg az ál ta lam el ért szak iro da lom ban
(AVRAM, 1969).

A Vi zes-já rat mennyezetén, a be já rat hoz
kö zel 1996 feb ru ár já ban több vö rös csip kés ba goly
lep két (Scoliopteryx libatrix) találtam. A bar  lang -
ban 32 da rab kö zön sé ges de ne vért (Myo tis
myotis) ta lál tam, a hû vö sebb ré sze ken hibernálva.
A Túl fo lyó ág ban, a Nyer ges Pa go da és Om lás-te -
rem kö zöt ti já rat sza ka szon 11, az Ör vény-te rem -
ben 4, a Nagy te rem ben 9, az Ita tó nál 1 és a Lét rás-
kür tõ ben 7 de ne vért szá mol tam ös  sze.

A bar lang rend szer min den bi zon  nyal
gaz da gabb élõ vi lá gá nak fel ku ta tá sa és ta nul má -
nyo zá sa ér de kes té ma le het ne egy, a bioszpeoló-
gia iránt ér dek lõ dõ bi o ló gus szá má ra.

KKaarrsszztt ééss bbaarr llaanngg vvéé ddeell mmii sszzeemm ppoonntt ookk

A bar lang rend szer bar lang ta ni re zer vá -
tum, és a kör nyé ke 17 ha-on vé dett te rü let. A bar -
lang fel sõ szint je (Fõ ág) ki van épít ve a tu ris ta -
for ga lom ré szé re. A fõ be já ra tot már rö vid del a
fel fe de zés után vas rá csos aj tó val le zár ták. Ké -
sõbb a Vi zes-já rat ra is vas rács ke rült. A 70-es
évek kö ze pé ig a bar lang nak fi ze tett õre volt
(KÉMENES Jó zsef). Idõ köz ben a bar lang több -
ször gaz dát cse rélt, va gyis az ama tõr bar lang ku -
ta tók cso port jai vál tot ták egy mást. Saj nos, a 80-
as évek óta vol tak idõ szak ok, ami kor a bar lang
õri zet nél kül ma radt, így több ször fel tör ték az aj -
tót, és ilyen kor a csepp kõ kép zõd mé nye ket ös  sze -
tör ték. Egy idõ ben a bar lang Nagy ter mé ben ka to -
nai tá bo ro zás is volt. De már a fel fe de zés után rö -
vid idõ re a leg szebb aragonit kris tály cso por to kat
lét rá ra áll va le vés ték a Nagy te rem fa lá ról. A já ra -
tok fa lai te le vol tak fir kál va. A ne ve ket, fel ira to -

48



kat a bar lang ku ta tók le mos ták. Mi vel a bar lang -
tú rák né pes cso por tok ban zaj la nak és a kép zõd -
mé nyek a jár dá ról el ér he tõk, ami kéz zel le tör he -
tõ, azt mind le tör ték. A ve ze tõ nem tud ja el len -
õriz ni az egész cso por tot. A bar lang ál la po ta még
így is ki elé gí tõ nek mond ha tó.

A karszt te rü let vé del me a tör vé nyek és
ha tá ro za tok el le né re csak pa pí ron ma radt. Az il -
le té kes er dé sze ti hi va tal és a Gyergyó szent mik -
ló si Mú ze um so ha se pró bál tak ér vényt sze rez ni e
tör vé nyek nek. 1995-ben újabb ha tá ro za tot (13/1995)
ho zott a Har gi ta Me gyei Ta nács, amely meg erõ -
sí ti a 17 hek tá ros te rü let vé del mét. A 70-es évek -
ben, köz vet len a bar lang kör nyé ké rõl ha tal mas,
öreg fe nyõ fá kat vág tak ki. A kö zel múlt ban a vé -
dett te rü le ten er dõ gyé rí tést vé gez tek. Ezek a be -
avat ko zá sok a te rü let víz ház tar tá sá nak a fel bo ru -
lá sá hoz ve zet het nek. Az év szá za dos õsfenyves és
a dús alj nö vény zet biz to sít hat ja csak azt a mikro -
klimát és hid ro ló gi ai egyen súlyt, amely a csepp -
kõ kép zõ dés hez szük sé ges, szén di oxid ban és hu -
musz sa vak ban gaz dag vi zet szol gál tat ja fo lya -
ma to san.

A ter mé szet vé del mi te rü let ha tá ra  a mai
na pig sincs ki je löl ve. A me ne dék ház kör nyé ké -
nek sze mét gond ja it is meg kell ol da ni mi nél ha -
ma rabb, mert az egy re nö vek võ tu riz mus kö vet -
kez té ben mind több hul la dék ma rad itt, amit a
temészet nem tud meg emész te ni.

ÖÖss  sszzee ffoogg llaa llááss

A gyergyótekerõpataki Sú gó-bar lang az
1 km-t meg ha la dó já rat rend sze ré vel, gaz dag és
vál to za tos csepp kõ kép zõd mé nye i vel, rit ka ara -
gonitkristályaival, karsz tos for ma kin csé vel olyan
tu do má nyos, ter mé sze ti és tu risz ti kai ér té ket
kép  vi sel, amely hez ha son lót a Ke le ti-Kár pá tok
köz pon ti ré szén más hol nem ta lá lunk. E mun ka
csak nagy vo na lak ban igye ke zett be mu tat ni ezt a
bar lang rend szert, amely ben rész let ta nul má nyok
so ka sá gát kell még el vé gez ni a kü lön bö zõ tu do -
má nyok szak em be re i nek.

To váb bi ku ta tást igé nyel az aragonitok
kép zõ dé si fo lya ma ta, a szin te al pe si ma gas ság -
ban (1000 m) le võ bar lang élõ vi lá ga, a já ra to kat

ki töl tõ üle dé kek és az ezek ben ta lál ha tó õs lény ta -
ni le le tek. Hos  szabb és ál lan dó megfigyelés-
sorozat fényt de rít het ne a bar lang ban tar tóz ko dó
de ne vé rek éle té re, vagy a karszt-hid ro ló gi ai vi -
szo nyok ra. De mind ezek re a ku ta tá sok ra csak
úgy ke rül het sor a jö võ ben, ha ha té kony vé del -
met biz to sí tunk a bar lang nak és kör nyé ké nek,
kü lön ben nem ma rad mit ta nul má nyoz ni.

A Sú gó-bar lang fel tá rá sa még nincs be fe -
jez ve. Az ed di gi meg fi gye lé sek bõl, ku ta tá sok ból
meg ál la pít ha tó, hogy a rend szer nek csak egy ré -
szét is mer jük. A szám ta lan to vább ju tá si le he tõ ség
újabb mun ká ra kell ösz tö nöz zön egy tech ni ka i lag
job ban fel sze relt fi a tal ku ta tó csa pa tot, akik majd
to vább foly tat ják a meg kez dett mun kát.

Kö szö nöm KÁL LAI Mi hály, ILYÉS La -
jos, BERSZÁN Jó zsef, GIURGIU Marius,
DUDNIC Mihai, BARTHA Zsolt bar lang ku ta tó
tár sa im nak a se gít sé gét, ve lük együtt vé gez tük a
Sú gó-bar lang ku ta tá sát és tér ké pe zé sét.

Kö szö net tel tar to zom mind azok nak, akik
se gí tet ték mun ká mat, va la mint NAGY And rás -
nak, a bar lang mos ta ni gond no ká nak ön zet len,
ba rá ti se gít sé gé ért.

Jegy zet

1. Kö szö nöm BUSLIG La jos (Nagysziklabontó) ba rá tom nak, bar lang ku -
ta tó tár sam nak, hogy meg is mer tet te ve lem ezt a rend kí vül ér de kes bar lan -
got és azo kat a fe lejt he tet len éve ket (1975-1980), ami kor együtt ku tat tunk
és „me lóz tunk” a bar lang tu risz ti kai ki épí té sén.

2. 1965. nov. 7-én a Fõ ágat fel tá rók név so ra: BUSLIG La jos, GÖNC ZI
Fe renc, ifj. ROMFELD Ákos, TOMOR Zol tán, KÉMENES Jó zsef,
GARAI Ödön.

3. 1966 ja nu ár já ban a Túl fo lyó ág fel tá rá sán részt vett: BUSLIG La jos,
TOMOR Zol tán, GERÕFI Fe renc

4. A baróti Ursus Spelaeus (Bar lan gi Med vék) Ama tõr Bar lang ku ta tó
Cso port 1971 és 1981 kö zött mû kö dött DÉ NES Ist ván ve ze té sé vel. Ku ta -
tá si te rü le tük a Vargyas-szoros, a vargyasi Gódra karszt te rü let, az
alsórákosi Olt-szoros és a Ke le ti-Kár pá tok kö zép sõ ré szé nek mész kö ves
te rü le tei Bor szék tõl Csíkszentdomokosig. A cso port kö zel 100 új bar lan -
got fe de zett fel, ku ta tott át és tér ké pe zett. A bu ka res ti „Emil
RACOVIÞÃ” Bar lang ku ta tó In té zet ré szé re el ké szí tet ték a szé kely föl di
bar lan gok tu do má nyos do ku men tá ci ó ját.

5. A Sú gó-bar lang fel mé ré sét és egyéb mé ré se ket centezimális be osz tá sú
geo ló gus-irány tû vel, dõ lés szög mé rõ vel és mé rõ sza lag gal vagy topofillel
vé gez tük.

6. A Sú gó vi zé nek ve gyi elem zé sét a csík sze re dai „Geolex” Geo ló gi ai
Ku ta tó és Fel tá ró Vál la lat la bo ra tó ri u má ban vé gez ték el.
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PPeeººtteerraa SSúú ggóó ddee llaa 
VVaalleeaa SSttrrââmmbbãã ((jjuudd.. HHaarrgghhiittaa))
(Rezumat)

Peºtera Sú gó se aflã la 3 km NE de local-
itatea Voºlobeni (jud. Harghita), pe teritoriul
comunei Valea Strâmbã. Cele 3 intrãri se
deschid la poalele muntelui Siposkõ (1566 m –
Mþii Giurgeului), în valea pârâului Peºterii (Bar -
lan gos) tributarã vãii He ve der, afluent al
Mureºului. Numãrul de cod al peºterii conform
Catalogului sistematic al peºterilor din România
es te 1126/1. Peºtera se compune din trei nivele
fosile ºi un nivel activ, de unde izvoreºte un curs
de apã, numit Sú gó, care dupã cca. 120 m se
varsã în pârãul Peºterii. Galeria principalã (Niv.
1) se deschide la altitudinea absolutã de 1060 m
ºi are o dezvoltare de 331 m. Es te foarte bogatã
în speleotheme variate, dintre care amintim for-
maþiuni ºi cristale de aragonit, helictite ºi stalac-
tite sub formã de buzdugane. Din umplutura
galeriei a fost determinatã a faunã fosilã de
lilieci de vârstã pleistocen inferioarã. Tavanul
galeriilor ºi a sãlilor prezintã o gamã variatã de
forme de coroziune (marmite de tavan).
Nivelul superior pe o lungime de 120 m es te
amenajatã pentru turism. Intrarea în nivelul 2
fosil se aflã cu 10 m mai jos de intrarea princi-
palã ºi es te compus dintr-o galerie îngustã cu o
dezvoltare de 328 m. Din acest nivel se deschid
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câteva hornuri frumos concreþionate. Galeria de
legãturã (niv. 3 fosil) lungã de 213 leagã nivelul
superior ºi nivelul 2 cu Galeria activã. Galeria
activã (alt. abs. 1000 m) cu un curs de apã perma-
nent are o dezvoltare de 154 m ºi se terminã într-
un si fon. Sistemul de ga le rii al peºterii Sú gó a luat
naºtere în urma activitãþii de coroziune ºi eroziune
a cursului subteran în calcarele dolomitice
cristaline, sub formã de anticlinal, cuprinse în ºis-
turile mezometamorfice ale seriei de Rebra, pe un
sistem de falii ºi diaclaze cu direcþia NV-SE ºi
NE-SV. Peºtera Sú gó a fost descoperitã ºi explo-
ratã de cãtre speologi amatori din Gheorgheni în
anul 1965. Peºtera a fost studiatã ºi cartatã de cãtre
membrii Cercului de Speologie URSUS
SPELAEUS din Baraolt între anii 1974-1986.
Dezvoltarea totalã a peºterii es te de 1021 m,
denivelarea 67 m (+7 -60), iar extensia 142 m.
Peºtera ºi împrejurimile au fost declarate teren
ocrotit (rezervaþie speologicã) pe o suprafaþã de 17
hectare pe baza Hotãrîrii Nr. 13/1995 a Consiliului
Judeþean Harghita. Actual cabana ºi peºtera se aflã
în custodia speologilor amatori ai Societãþii de
Ocrotire a Naturii din Gheorgheni.

TThhee SSúú ggóó CCaavvee ooff
GGyyeerrggyyóótteekkeerrõõppaattaakk ((VVaalleeaa
SSttrrââmmbbãã,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The 1021 m long Sú gó Cave (1126/1)
lies, at a distance of 3 km NE from Voºlobeni
(Harghita country) on the administrative teritory
of the community Valea Strâmbã. The three
entrances of the cave lie at the foot the mountain
Siposkõ (1566 m) (Giurgeului Mountain) in
valey of the Bar lan gos (Peºterii) brook which
flows into He ve der brook and finaly into the
river Ma ros (Mureº). The cave has three fossile
levels above its active passage. From this active
passage springs the Sú gó brook, which, after 120
m, flows into the Bar lan gos brook. The ma in
gallery (first level) opens at 1060 m above sea
level and has a total lenght of 331 m. It is rich in
varied speleothems like aragonite crystals and

concretions, helictites and mace-like stalactites.
Through the sediments of the gallery bat fossiles
from lower pleistocene were found. The ceilings
of the galleries and of the rooms present a large
variety of corrosional forms (phreatic morpholo-
gy). The ma in gallery is arranged for tourists in a
length of 120 m. The entrance of the second level
is situated 10 m under the ma in entrance and it
consists of a narrow passage with a total length
of 338 m. From this level some chimneys full of
speleothems open. The third level has a length of
213 m and links the ma in gallery and the second
level to the active gallery. The active gallery is
154 m long and it ends in a sump. The Sú gó
brook springs at a height of 1000 m above sea
level. The cave system was developed by the cor-
rosional and errosional activity of the under-
ground stream in dolomitical crystalline lime-
stone on a system of faults and diaclases having a
NW-SE or NE-SW orientation. These limestones
have an anticlinal structure which is included in
mezometamorphic schists of the Rebra series.
The Sú gó Cave was discovered and explored by
amateur cavers from Gyergyószentmiklós
(Gheorgheni) in 1965. It was mesured by the
cavers of the URSUS SPELAEUS Caving Group
of Barót between 1974-1986.

The total length of the cave system is
1021 m, the dislevelment is 67 m (+7 -60), the
extension is 142 m. Through the resolution no
13/1995 the Local Authorities of Harghita coun-
ty declared the cave and its surroundings a pro-
tected area, having a total surface of 17 hectares.
Nowadays, the cavers from the Association for
Nature Protection from Gyergyószentmiklós
look after the cave and the wooden house.
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52 1. ábra A Súgó-barlang környékének helyrajzi térképe



532. ábra A Súgó-barlang alaprajza



54 3. ábra Súgó-barlang  — járatkeresztmetszetek



554. ábra A Súgó-barlang környékének földtani térképe
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5. ábra Csillár — Túlfolyó ág

6. ábra Törött oszlop — Túlfolyó ág

7. ábra Aragonit kristályok — Aragonitos fülke

8. ábra Aragonit kristálypamacsok — Aragonitos fülke
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9 ábra Felfedezõk csarnoka — a Bástya

10. ábra Buzogányok terme
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11 ábra Aragonit kristályképzõdmények — Aragonitos fülke

12 ábra Aragonit heliktitek — Aragonitos fülke



SÁNTHATibor

ÚÚjjaabbbb nnaaggyyggoommbbáákk GGeelleennccee
kköörrnnyyéékkéérrõõll 

(Ki vo nat)
A Kézdivásárhely kö ze lé ben fek võ Ge -
len ce köz ség te rü le té rõl ezidáig 137 nagy -
gombafaj ke rült köz lés re (SÁNTHA,
1996), me lyek az 1993-as évi gyûj tés bõl
szár maz tak. Az itt is mer te tett újabb 111
fajt (1 nyál ka gom ba, 10 tömlõsgomba és
100 bazidiumos gom ba) 1996-ban és
1997-ben si ke rült be gyûj te ni.

Az aláb bi ak ban újabb 111 faj jal egé szít jük
ki a ko ráb bi, 137 fajt tar tal ma zó faj lis tát
(SÁNTHA, 1996). Ez zel a tár gyalt te rü let nagy -
gom bá i nak szá ma 248 faj ra emel ke dik. Az 1996-
ban és 1997-ben vég zett gyûj tõ mun ka so rán azo no -
sí tott  gom bák több sé ge 5 er dõ tár su lás-tí pus ban (ki -
je lölt, rend sze re sen vizs gált te rü le tek) for dult elõ:
1. Patakmenti éger li get (Alnetum glutinosae)
- hely név: JANCSÓk kert je
- ten ger szint fe let ti ma gas ság : 620 m
- a ta laj kém ha tá sa (pH): 5,0 
2. Bo ró ka ele gyes (Juniperus communis), ele -
gyes ir tás - cser jés, az egy ko ri lucos he lyén ki ala -
kí tott le ge lõn, pi o nír fafajokkal (Betula pendula,
Populus tremula, Pinus silvestris; a to váb bi ak ban
ir tás-cser jés né ven sze re pel
- hely név: Arrosok ele je
- 650 m (É-K-i ol dal)
- pH: 4,9
3. Sa va nyú ta la jú (acidofil) ko csány ta lan töl gyes
(Quercetum petraeae)
- hely név: Cse rés
- 750 m (ÉK-i ki tett ség)
- pH: 4,2

4. Lucos - jegenyefenyves (Abieti - Piceetum)
- hely név: Hin tó fa
- 780 m ( É )
- pH: 3,8
5.. Ül te tett erdeifenyves : Pinetum silvestris cul-
tum
- hely név: Vas er de je
- 745 m (Dny)
- pH: 4,1

A dol go zat ban kö zölt nagy gom bák ról
dia fel vé te lek ké szül tek. A pre pa rá tu mok a szer zõ
ma gán gyûj te mé nyé ben ta lál ha tó ak.

Kö szö nöm az erdõszentgyörgyi dr.
HÖHN Má ria bo ta ni kus nak, BA BOS Mar git és
dr. RIMÓCZI Im re bu da pes ti mikológusoknak a
dol go zat ös  sze ál lí tá sa so rán nyúj tott se gít sé gü -
ket. Kö szö net tel tar to zom to váb bá az idõ köz ben
vá rat la nul el hunyt ko lozs vá ri dr. PÁZ MÁNY
Dé nes nek ön zet len se gít sé gé ért.  

MMYYXXOOMMYYCCEETTEESS
Liceales
Reticulariaceae

11.. LLyyccooggaallaa eeppiiddeennddrroonn (Misch.) Fr. - Húsvörös nyálk-
agomba ; Tanórok (helynév), erdõszélen Picea
gyökéren, 1996. máj. 4.

AASSCCOOMMYYCCEETTEESS
Helvellales
Helvellaceae

22.. GGyyrroommiittrraa iinnffuullaa (Schff.) Fr. - Püspöksüveggomba ;
Arrosok eleje, irtás-cserjésben, Populus közelében,
1996. szept. 26.
33.. HHeellvveellllaa ccrriissppaa (Scop.) Fr. - Fodros papsapkagomba
; Csereoldal, fiatal sarjerdõben tölgysarjak mellett,
1997. aug. 9.
44.. HHeellvveellllaa eellaassttiiccaa (Bull.) Boud. - Karcsú papsapk-
agomba; Arrosok eleje, irtás-cserjés, Populus
környékén, 1996. nov. 26.
55.. HHeellvveellllaa mmaaccrrooppuuss (Pers. ex Fr.) Denn. - Nyeles csésze-
gomba ; Cserés, Querecetum petraeae, 1997. aug. 12.

Helotiales
Helotiaceae

66.. CChhlloorroosspplleenniiuumm aaeerruuggiinnoossuumm (Nyl.) Karst.;  Jancsók
kertje, Alnetum glutinosae, korhadt fán, 1996. okt. 26.
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77..LLeeoottiiaa lluubbrriiccaa (Scop.) Pers.: Fr. - Zöld csuklyásgomba;
Zúgás, Abieti-Piceetum, 1997. szept. 30.

Tuberales
Terfeziaceae

88..CChhooiirroommyycceess mmeeaannddrriiffoorrmmiiss Vitt. - Fehér szarvas-
gomba; Hintófa, Abieti-Piceetum; találta DOMBI
Lóránt kézdivásárhelyi és FEHÉR László helybéli
lakos, 1996. aug. 15.

Xylariales  
Xylariaceae

99.. XXyyllaarriiaa hhyyppooxxyylloonn (L.) Dumortier -  Szarvas -
agancsgomba; Haraly, Patra-hegye, Querco-
Carpinetum, gyertyán tönkön, 1996. aug. 27.
1100.. XXyyllaarriiaa lloonnggiippeess Nitschke - Nyeles agancsgomba;
Jávoros, Aceretum pseudoplatani cultum (1104 m),
korhadó juharfa ágakon, 1997. szept. 30.
1111.. XXyyllaarriiaa ppoollyymmoorrpphhaa (Pers.: Fr.) Grev. - Bunkós
agancsgomba; Jávoros, Aceretum pseudoplatani,
korhadt Acer tövén, 1997. szept. 30. 

BBAASSIIDDIIOOMMYYCCEETTEESS

PHRAGMOBASIDIOMYCETIDAE
Auriculariales
Auriculariaceae 

1122.. AAuurriiccuullaarriiaa aauurriiccuullaa--jjuuddaaee (Bull.: Fr.) Wettst. -
Júdásfülegomba; Jávoros, Aceretum pseudoplatani cult.,
Acer törzseken, 1996. aug. 22.

Tremellales
Tremellaceae

1133.. TTrreemmeellllaa lluutteesscceennss (Pers.) Fr. - Sárga kocsonyás-
gomba; Kollát, korhadó fenyõtörzsön, 1997. aug. 25.
1144.. EExxiiddiiaa ggllaanndduulloossaa (Bull.: St.Amans 1821) Fr. -
Kormos mirigygomba; Jancsók kertje, Alnetum gluti-
nosae, korhadt faágon, 1996. szept. 20.
1155.. PPsseeuuddoohhyyddnnuumm ggeellaattiinnoossuumm (Scop.: Fr.) P. Karst. -
Kocsonyás álgereben;   Hintófa, Abieti-Piceetum,
Picea csonkon, 1997. aug. 8.

HOLOBASIDIOMYCETIDAE
Aphyllophorales
Bankeraceae
1166.. PPhheellllooddoonn ttoommeennttoossuuss ( L.: Fr.) Banker  - Tölcséres
gereben; Arrosok eleje, irtás-cserjés, 1996. okt. 6. 

Scutigeraceae

1177.. GGrriiffoollaa uummbbeellllaattaa (Pers.ex Fr.) Pil. - Tüskegomba;
Hintófa, Abieti-Piceetum, 1997. júl. 17.

Cantharellales
Hydnaceae

1188.. HHyyddnnuumm rruuffeesscceennss (Pers.) Fr. - Sárgásvörös gereben-
gomba; Cserés, Quecetum petraeae, 1997. aug. 17.

Cantharellaceae

1199.. CCaanntthhaarreelllluuss lluutteesscceennss (Pers.) ex Fr. - Szagos rók-
agomba; Hintófa, Abieti-Piceetum, 1997. aug. 17.
2200.. CCrraatteerreelllluuss ccoorrnnuuccooppiiooiiddeess L.: Fr. - Trom -
bitagomba; Hintófa, Abieti-Piceetum, 1997. aug. 17.

Clavulinaceae

2211.. CCllaavvuulliinnaa cciinneerreeaa (Bull.: Fr.) Schroet - Szürke
korallgomba ; Kollát, Abieti-Piceetum, 1997. aug. 29.
2222.. CCllaavvuulliinnaa ccrriissttaattaa (Honsk.:Fr.) Schroet - Fésûs
korallgomba; Kollát, Abieti-Piceetum, 1997. aug. 29.

Fistulinaceae

2233.. FFiissttuulliinnaa hheeppaattiiccaa (Schaeff.) Fr. - Májgomba; Haraly:
Patra-hegye, Quercus petraea tövén, 1996. aug. 27.

Clavariaceae

2244.. MMaaccrroottyypphhuullaa ffiissttuulloossaa (Holmsk.: Fr.) Peters. -
Gémüstökgomba; Jancsók kertje, Alnetum glutinosae,
korhadt Alnus ágakon, 1996. okt. 10.

Auriscalpiaceae

2255.. AAuurriissccaallppiiuumm vvuullggaarree S.F.Gray  - Tobozgereben;
Vas erdeje, Pinetum silvestris cult., Pinus tobozon,
1997. aug. 29.

Clavariadelphaceae

2266.. CCllaavvaarriiaaddeellpphhuuss lliigguullaa (Schaeff.:Fr.) Donk.  -
Vékony mozsárütõgomba ; Hintófa, Abieti-Piceetum,
1996.aug.26
2277.. CCllaavvaarriiaaddeellpphhuuss ppiissttiillllaarriiss (L.ex Fr.) Donk. -
Vaskos mozsárütõgomba;  Tanórok, vegyes sar-
jerdõben Fagus és Carpinus közelében, 1997. okt. 6.
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Dacrymycetales
Dacrymycetaceae

2288.. CCaalloocceerraa vviissccoossaa (Pers.:Fr.) Fr. - Narancsszínû
enyveskorallgomba ; Kormos, Piceetum, Picea gyök-
erén, 1997. aug. 29.

Boletales
Strobilomycetaceae

2299.. PPoorrpphhyyrreelllluuss ppoorrpphhyyrroossppoorruuss (Fr.) Gilb. - Sötét
tinóru; Zúgás, Abieti-Piceetum, találta id. SÁNTHA
Tibor helybéli lakos, 1996. júl. 23.

Boletaceae

3300.. BBoolleettuuss rreettiiccuullaattuuss Schaeff. - Nyári vargánya ;
Tanórok, vegyes erdõben, 1997. júl. 27.
3311.. LLeecccciinnuumm hhoollooppuuss (Rostk.) Watl.; Arrosok eleje,
irtás-cserjés, Betula mellett,1997. szept. 22.    
3322.. LLeecccciinnuumm qquueerrcciinnuumm (Pil.) Pil. - Tölgyfa érdes-
tinóru; Cserés, Quercetum petraeae, 1997. aug. 17.
3333.. TTyyllooppiilluuss ffeelllleeuuss (Bull.: Fr.) P. Karst. - Epeízû
tinóru ; Tanórok, Piceetum, 1997. aug. 17.

Paxillaceae

3344.. PPaaxxiilllluuss rruubbiiccuunndduulluuss P.D.Ort. - Éger cölöpgomba ;
Jancsók kertje, Alnetum glutinosae, 1996. szept. 17.

Agaricales
Hygrophoraceae

3355.. CCaammaarroopphhyylllluuss pprraatteennssiiss (Pers.: Fr.) Kumm. - Réti
nyirokgomba ;  Jancsók kertje, gyümölcsösben fû
között, 1996. szept. 13.
3366.. CCaammaarroopphhyylllluuss nniivveeuuss (Wulf.: Fr.) Kumm. - Fehér
nyirokgomba; Arrosok eleje, irtáscserjés, 1996. okt. 22.
3377.. HHyyggrroopphhoorruuss ppuuddoorriinnuuss (Fr.: Fr.) Fr. - Rózsás csi-
gagomba; Zúgás, Abies körül, 1997. szept. 30.
3388.. HHyyggrroopphhoorruuss ppuussttuullaattuuss (Pers.:Fr.) Fr. - Szürke csi-
gagomba; Jávoros, Picea közelében, 1996. okt. 28.
3399.. HHyyggrrooccyybbee cchhlloorroopphhaannaa (Fr.: Fr.) Wuensche -
Zöldessárga nedûgomba ; Jancsók kertje, kaszálón,
1997. júl. 10.
4400.. HHyyggrrooccyybbee llaaeettaa (Pers.: Fr.) Kumm. - Nyálkás
nyirokgomba ; Arrosok eleje, irtás-cserjésben, fû
között ,1996. okt. 30.
4411.. HHyyggrrooccyybbee ffllaavviippeess (Britz.) Arnolds ; Jancsók kert-
je, kaszálón, 1997. júl. 13.
4422.. HHyyggrrooccyybbee nniiggrriisscceennss (Quél.) Kühn. - Színváltó

nedûgomba ; Arrosok eleje, irtás-cserjés, 1996. szept. 26

Tricholomataceae

4433.. OOmmpphhaalliinnaa eerriicceettoorruumm (Pers.:Fr.) Sing. - Ráncos
békagomba ; Tanórok, legelõ szélén, 1996. okt. 10.
4444.. RRiicckkeenneellllaa ffiibbuullaa (Bull.:Fr.) Raith. - Moha kígyó-
gomba; Hintófa, Abieti-Piceetum, mohában, 1996.
szept. 17.
4455.. LLaaccccaarriiaa llaaccccaattaa (Scop.: Fr.) Berk. et Br. - Húsbarna
pénzecskegomba; Arrosok eleje, irtás-cserjés,
mohában, 1997. aug. 10.
4466.. LLaaccccaarriiaa aammeetthhyysstteeaa (Bull.) Murr. - Lila
pénzecskegomba; Kollát, Abieti-Piceetum, 1997. aug.
25.
4477.. LLaaccccaarriiaa ttoorrttiilliiss (Bolt.) Cke - Apró pénzecskegom-
ba; Jancsók kertje, Alnetum glutinosae, 1996. szept. 17.
4488.. CClliittooccyybbee ccllaavviippeess (Pers. ex Fr.) Kumm. -
Duzzadttönkû tölcsérgomba; Vas erdeje, Pinetum sil-
vestris cult., 1997. aug. 29.
4499.. CClliittooccyybbee rriivvuulloossaa (Pers.:Fr.) Kumm. - Repedéses
tölcsérgomba; Jancsók kertje, kaszálón, 1996. szept.
17.
5500.. TTrriicchhoolloommaa iimmbbrriiccaattuumm (Fr.:Fr.) Kumm. -
Aprópikkelyû pereszke; Haraly: Patra-hegye, Pinus sil-
vestris mellett, 1997. okt. 4.
5511.. TTrriicchhoolloommaa ppaarrddiinnuumm Quél. - Párducpereszke;
Kollát, Abieti-Piceetum, 1997. aug. 25.
5522.. TTrriicchhoolloommaa tteerrrreeuumm (Schaeff.:Fr.) Kumm. -
Fenyõpereszke; Lapos él, Pinus körül, 1996. szept. 30.
5533.. LLyyoopphhyylllluumm ccoonnnnaattuumm (Schum.:Fr.) Sing. -
Fehércsokros pereszke;  Lapos él, útszélen, köves -
csalános helyen, 1996. szept. 30.
5544.. TTeepphhrrooccyybbee rraanncciiddaa (Fr.) Donk. - Gyökerezõ
szürkefülõke; Lapos él, Abies és Picea környékén,
1996. szept. 30.
5555.. PPsseeuuddoocclliittooccyybbee eexxppaalllleennss (Pers.: Fr.) Mos. -
Kifakuló áltölcsérgomba; Tanórok, kaszálón, 1996.
szept. 24.
5566.. LLeeuuccooppaaxxiilllluuss ppaarraaddooxxuuss (Cost.: Dufour) Bours. -
Krémfehér cölöppereszke; Jancsók kertje, erdõszélen,
1996. szept. 20.
5577.. MMeellaannoolleeuuccaa ccooggnnaattaa (Fr.) Konr. Maubl. - Korai
lágypereszke; Jancsók kertje, kaszálón, 1996. szept. 20.
5588.. MMeellaannoolleeuuccaa ssttrriiccttiippeess (P. Karst.) Murr. - Me rev tön -
kû lágypereszke; Jancsók kertje, kaszálón, 1997. aug. 13.
5599.. OOuuddeemmaannssiieellllaa mmuucciiddaa (Schrad.:Fr.) v. Hoehn. -
Gyûrûs fülõke; Hollókõ, Fagus törzsén,1996. aug. 14.
6600.. MMaarraassmmiiuuss eeppiipphhyylllluuss (Pers.:Fr.) Fr. - Apró szegfû-
gomba; Hintófa, Abieti-Piceetum, 1997. jún. 10.
6611.. MMaarraassmmiiuuss rroottuullaa (Scop. ex Fr.) Fr. - Nyakörves
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szegfûgomba; Jancsók kertje, Alnetum glutinosae,
1997. aug. 29.
6622.. MMaaccrrooccyyssttiiddiiaa ccuuccuummiiss (Pers.: Fr.) Joss. -
Uborkaszagú szemétgomba; Jancsók kertje, Alnetum
glutinosae, 1996. szept. 20.
6633.. MMyycceennaa aacciiccuullaa (Schaeff.: Fr.) Kumm. - Narancs -
vörös kígyógomba; Tanórok, Piceetum, 1996. szept. 25.
6644.. MMyycceennaa eeppyypptteerriiggiiaa (Scop.) S.F.Gray - Enyves
kígyógomba ; Arrosok eleje, irtás-cserjésben, moha
között, 1996.szept.20.
6655.. MMyycceennaa ggaalleerriiccuullaattaa (Scop.: Fr.) S.F.Gray -
Rózsáslemezû kígyógomba ; Hintófa, Abieti -
Piceetum, korhadt Abies tönkön, 1996. szept. 13.
6666.. MMyycceennaa ccrrooccaattaa (Schrad.: Fr.) Kumm. - Sárgatejû
kígyógomba; Jávoros, Aceretum pseudo-platani, 1996.
aug. 22.
6677.. MMyycceennaa rroosseeaa (Bull.) Gramb. - Rózsaszínû kígyó-
gomba; Jancsók kertje, erdõszélen, 1996. szept. 17.

Entolomataceae

6688.. EEnnttoolloommaa hhiirrttiippeess (Schum.: Fr.) Mos. - Törékeny
döggomba; Arrosok eleje, irtás-cserjésben, mohában,
1997. jún. 13.
6699.. EEnnttoolloommaa sseerriicciiuumm (Bull. ex ) Quel.; Jancsók kert-
je, kaszálón, 1996. szept. 17.
7700.. EEnnttoolloommaa nniiddoorroossuumm (Fr.) Kumm. - Lúgszagú dög-
gomba; Jancsók kertje, Alnetum glutinosae, 1997. okt. 6.
7711.. EEnnttoolloomm vveerrnnuumm Lundell - Kúposkalapú döggom-
ba; Jancsók kertje, kaszálón, 1996. szept. 17.
7722.. EEnnttoolloommaa ppaappiillllaattuumm (Bres.) Dennis - Csíkoskalapú
döggomba; Arrosok eleje, irtáscserjés  szélén, fû
között, 1997. szept. 22.

Pluteaceae

7733.. PPlluutteeuuss nniiggrrooffllooccccoossuuss (R. Schulz.) Fav. -
Feketeélû csengettyûgomba; Arrosok eleje, irtás-cser-
jésben, korhadt tuskón, 1997. aug. 8.

Amanitaceae

7744.. AAmmaanniittaa aallbbaa Gill. - Fehér selyemgomba;
Csereoldal, sarjerdõben, tölgysarjak körül gyûjtötte id.
SÁNTHA Tibor helybéli lakos, 1997.aug.9.
7755.. AAmmaanniittaa cciittrriinnaa (Schff.) S.F.Gray - Citromgalóca;
Jancsók kertje, Alnetum, 1996. szept. 20.
7766.. AAmmaanniittaa ffuullvvaa Schff.: Secr. - Rõt selyemgomba;
Hilibi, Piceetum, 1996. szept. 30.
7777.. AAmmaanniittaa mmaaiirreeii Foley - Ezüstfehér selyemgomba;
Arrosok eleje, irtás-cserjés, 1997. aug. 8.

7788.. AAmmaanniittaa ppoorrpphhyyrriiaa Alb.et Schw.:Fr. -  Bíbor galó-
ca; Hintófa, Abieti-Piceetum, 1997. aug. 17.
7799.. AAmmaanniittaa ssppiissssaa (Fr.) Kumm. - Szürke galóca;
Kormos, vegyes erdõben, 1996. szept. 25.

Agaricaceae

8800.. CCyyssttooddeerrmmaa aammiiaanntthhiinnuumm (Scop.: Fr.) Fay. - Sárga
õzlábgomba;  Arrosok eleje, irtáscserjésben, 1996. nov.
4.
8811.. CCyyssttooddeerrmmaa ccaarrcchhaarriiaass (Pers.) Konr. & Maubl. -
Erõsszagú õzlábgomba; Zúgás, AbietiPiceetum, 1997.
szept. 30. 
8822.. PPhhaaeeoolleeppiioottaa aauurreeaa (Matt.:Fr.) R.Mre. ex Konr. &
Maubl. - Nemezes aranygomba;  Lapos él,  tisztáson,
1996. szept. 30.

Coprinaceae

8833.. PPssaatthhyyrreellllaa ppiilluulliiffoorrmmiiss (Bull.:Fr.) P.D.Orton  -
Barna porhanyósgomba; Jancsók kertje, Alnetum,
1997. jún. 17.
8844.. PPssaatthhyyrreellllaa mmaarrcceesscciibbiilliiss (Britz.) Sing. -
Agyagszürke porhanyósgomba;  Málnás, tisztáson
csalános, köves helyen, 1996. szept. 25.

Strophariaceae

8855.. SSttrroopphhaarriiaa aaeerruuggiinnoossaa (Curtis.:Fr.) Quél. - Zöld har-
matgomba; Zúgás, Abies közelében, 1997. szept. 30.
8866.. HHyypphhoolloommaa ccaappnnooiiddeess (Fr.:Fr.) Kumm. - Fenyõ kén-
virággomba; Hintófa, Abieti-Piceetum, 1996. jún. 10.
8877.. PPhhoolliioottaa cceerriiffeerraa (P.Karst.) P.Karst. - Rozsdássárga
tõkegomba; Zúgás, Piceetum, 1996. aug. 22.
8888.. PPhhoolliioottaa ssqquuaarrrroossaa (Pers. ex Fr.) Kummer  - Tüskés
tõkegomba;  Málnás, nyíres-nyárasban, fatönkön,
1997. szept. 29.  

Cortinariaceae

8899.. IInnooccyybbee ggeeoopphhyyllllaa (Sow..Fr.) Kumm. - Selymes
susulyka;  Jancsók kertje, Alnetum, 1996. szept. 24. Az
I. geophylla var. lilacina fû között, borókás helyen for-
dult elõ, 1997. szept. 22.
9900.. IInnooccyybbee ffaassttiiggiiaattaa (Schff.ex Fr.) Quél. - Kerti susu-
lyka; Jancsók kerje, kaszálón, 1997. aug. 17.
9911.. CCoorrttiinnaarriiuuss ppaalleeiiffeerruuss Svrc. - Muskátlis pókhálós-
gomba; Jancsók kerje, erdõszélen, 1996. szept. 13.         
9922.. CCoorrttiinnaarriiuuss vvaarriiuuss Fr. - Zsemlebarna pókhálósgom-
ba; Tanórok, vegyes erdõben, 1997. aug. 29.
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Russulales
Russulaceae

9933.. RRuussssuullaa aattrrooppuurrppuurreeaa (Krbh.) Britz. - Feke tés vö rös
galambgomba; Tanórok, Piceetum, 1996. szept. 4.
9944.. RRuussssuullaa aallbboonniiggrraa Krbh. - Színváltó galambgomba;
Arrosok eleje, Piceeto-Juniperetum, 1996. aug. 10.
9955.. RRuussssuullaa aauurraattaa With.:Fr. - Aranyos galambgomba;
Cserés, Quercetum petraeae, 1997. júl. 18.
9966.. RRuussssuullaa cceessssaannss Pears. -  Barnásközepû galamb-
gomba; Kormos, Piceetum, 1996. júl. 24.
9977.. RRuussssuullaa aammeetthhyyssttiinnaa Quél.; Hintófa, Abieti-
Piceetum, 1997. aug.16. 
9988.. RRuussssuullaa ffeelllleeaa Fr. - Fakó galambgomba; Cserés,
Quercetum petraeae, 1996. aug. 22.
9999.. RRuussssuullaa ffrraaggiilliiss (Pers.:Fr.) Fr. - Törékeny galamb-
gomba; Jávoros puszta, erdõszélen, 1996. aug. 28.
110000.. RRuussssuullaa iinntteeggrraa L.:Fr. - Barnásvörös galambgom-
ba;  Zúgás, Piceetum, 1996. aug. 28.
110011.. RRuussssuullaa qquueelleettiiii Fr. in Quél. - Lucfenyõ galambgom-
ba; Arrosok eleje, Piceeto-Juniperetum, 1996. aug. 26.

Lactariaceae

110022.. LLaaccttaarriiuuss rruuffuuss (Scop.:Fr.) Fr. - Rõt tejelõgomba ;
Kormos, Piceetum, 1997. aug. 10.
110033.. LLaaccttaarriiuuss ppuubbeesscceennss Fr. - Fehér szõrgomba;
Kollát, Abieti-Piceetum, 1999. aug. 25.
110044.. LLaaccttaarriiuuss ssuubbdduullcciiss (Bull.:Fr.) S.F.Gray - Édes
tejelõgomba; Jancsók kertje, kaszálón, erdõ szé -
len,1996. szept. 13.
110055.. LLaaccttaarriiuuss ssccrroobbiiccuullaattuuss (Scop. ex Fr.) Fr. -
Szalmasárga tejelõgomba; Kollát, Abieti-Piceetum,
1997. aug. 25.
110066.. LLaaccttaarriiuuss uuvviidduuss Fr. - Lilásodó tejelõgomba; Vas
erdeje, vegyes sarjerdõben, 1997. aug. 29.

GASTEROMYCETIDAE
Sclerodermatales
Sclerodermataceae

110077.. SScclleerrooddeerrmmaa cciittrriinnuumm Pers. - Rõt áltrifla; Haraly:
Patra-hegye, legelõn, 1996. aug. 27.

Nidulariales
Nidulariaceae

110088.. CCyyaatthhuuss sstteerrccoorreeuuss (Schw.) de Toni  - Csíkos
pohárgomba; Haraly: Patra-hegye, Querco-
Carpinetum, Carpinus tönkön, 1996. aug. 27.
110099.. CCrruucciibbuulluumm llaaeevvee (Huds.) Kambly  -
Tégelygomba; Haraly: Patra-hegye, legelõn, marhatrá-
gyán, 1996. aug. 27.

Lycoperdales
Lycoperdaceae

111100.. CCaallvvaattiiaa eexxcciippuulliiffoorrmmiiss (Scop.: Pers.) Perdeck. -
Változékony pöfeteg; Hintófa, Picea körül, 1997. szept.
22.

Geastrales
Geastraceae

111111.. GGeeaassttrruumm ffiimmbbrriiaattuumm Fr. - Közönséges csillag-
gomba; Mélypatak, Picea környékén talál-ta KOZMA
Imre helybéli lakos, 1997. aug. 8.
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NNooii mmaaccrroommiicceettee ddiinn 
îîmmpprreejjuurriimmiillee ccoomm.. GGhheelliinnþþaa 
((jjuudd.. CCoovvaassnnaa))
(Rezumat)

Într-o publicaþie anterioarã (SÁNTHA,
1996) au fost prezentate 137 de macromicete din
ju rul com. Ghelinþa, care au fost colectate în anul
1993. În lucrarea de faþa prezentãm alte 111 de
macromicete (1 Myxomycetes, 10 Ascomycetes,
100 Basidiomycetes) noi pentru aceastã regiune,
care au fost colectate în anul 1996 si 1997.
Majoritatea speciilor provin din 5 tipuri de fito -
ce noze: Alnetum glutinosae, tufãriº cu Juniperus
communis dezvoltat în locul unui molidiº de -
friºat (specii lemnoase: Picea abies, Betula
pendu la, Populus tremula, Pinus silvestris)
Quer cetum petraeae, Abieti-Piceetum ºi  Pine -
tum silvestris cultum. În prezent 248 de macro -
mi cete sunt cunoscute din aceastã regiune. Ciu -
percile preparate dupã metoda HERPELL sunt
depozitate în herbariul autorului.

LLaatteesstt BBiigg--mmuusshhrroooommss ffrroomm tthhee
RReeggiioonn ooff GGeelleennccee ((GGhheelliinnþþaa,,
CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

In Gelence (Ghelinþa) close to Kézdi -
vásárhely (Târgu Secuiesc) 137 species of big-
mushrooms have been collected and published
from this region (SÁNTHA, 1996), wich
belonged to the collection of the year 1993. The
111 newest species described here were collected
in 1996 and 1997.
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PODLUSSÁNYAttila
KOCS Irén

HHaarrggiittaa mmeeggyyee CCuurrccuulliioonnooiiddeeaa
ffaauunnáájjáánnaakk aallaappvveettééssee

(Ki vo nat)
A szer zõk 12 év alatt 516 Curculionoidea
fajt mu tat tak ki Har gi ta me gye (Ro má -
nia) te rü le té rõl, 74 le lõ hely rõl. Eb bõl
197 faj iro dal mi mun kák ban már sze re -
pelt, 319 faj Har gi ta me gye fa u ná já ra új.

Az utol só ös  sze fog la ló iro dal mi mun ka
Er dély bo gár fa u ná já ról 1912-ben je lent meg, Dr.
PETRI KÁ ROLY jó vol tá ból. Petri be dol goz ta
töb bek kö zött BIELZ Al bert, FUSS Kár oly,
Friderich DEUBEL, ORMAY Sán dor, MÉ -
HELY La jos és sa ját gyûj té se i nek ada ta it és pub -
li ká ci ó it a Siebenbürgens Käferfauna cí mû mun -
ká já ba, mely ben 933 ormányos alkatú bo gár faj
le lõ hely ada ta it köz li Er dély te rü le té rõl. PETRI
em lí tést tesz a je len le gi Har gi ta me gye te rü le té -
rõl szár ma zó gyûj té si ada tok ról is (139 faj), me -
lye ket ki jegy ze tel tünk. KUTHY DE ZSÕ 1896-
ban meg je lent Fa u na Regni Hungariae cí mû
mun ká já ban csu pán 41 Har gi ta me gyei ada tot ta -
lál tunk, mi vel a gya ko ri fa jok nál nem so rolt fel
le lõ he lye ket, csak azt je lez te, hogy kö zön sé ges,
vagy gya ko ri faj ról van szó. CSIKI Er nõ 1942-
ben kö zölt két pub li ká ci ó ja is érin ti Har gi ta me -
gyét. Az egyik ben a Görgényi-hegységben (48
faj), a má sik ban a Balánbányai-hegységben (94
faj) gyûj tött ormányosalkatú bo ga rak le lõ hely -
ada ta it ös  szeg zi.

Ku ta tó mun kánk cél ja Har gi ta me gye
Curculionoidea fa u ná já nak fel tá rá sa, meg is me ré -
se, az ed dig pub li kált szór vány ada tok ös  sze gyûj -
té se és ki egé szí té se sa ját gyûj té se ink ered mé nye -

i vel. Cé lunk to váb bá a Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um (Sep si szent györgy) bo gár gyûj te mé nyé nek
gya ra pí tá sa.

El sõ gyûj té se ink Har gi ta me gyé ben
1985-ben kez dõd tek, de a terv sze rû és rend sze res
gyûj tés az 1995–1997. évek ben tör tént, mi vel
elõt te több évig Kovászna me gye fa u ná ját ku tat -
tuk. Ti zen két év alatt Har gi ta me gyé ben 475
ormányosalkatú bo gár fajt gyûj töt tünk. Az ál ta -
lunk gyûj tött fa jok la tin ne vei a faj lis tá ban ki -
emel ten fél kö vér be tûk kel lát ha tók, a szá mok kal
je lölt gyûj té si ada tok kal. Elõ de ink – iro dal mi
mun ká ik ada tai alap ján – 197 fajt mu tat tak ki
Har gi ta me gyé bõl. Ezek kö zül 41 fajt ne künk
nem si ke rült be gyûj te nünk. Eze ket a fa jo kat a
faj lis tá ban dõlt be tûk kel je löl tük, az iro dal mi for -
rás fel tün te té sé vel. Ha ös  sze ad juk a sa ját gyûj té si
ada ta in kat és az iro dal mi ada to kat, ak kor je len leg
516 Curculionoidea faj is mert Har gi ta me gyé bõl.
Ha pe dig az 516 faj ból le von juk az ös  szes iro da -
lom ból szár ma zó faj szá mot (197), ak kor meg ál -
la pít hat juk, hogy az el múlt 12 év ben 319 új fajt
mu tat tunk ki Har gi ta me gyé bõl.

Né hány iro dal mi ada tot a faj lis tá ban kér -
dõ jel lel (?) je löl tünk. Ezek a fa jok vagy a té ves
le lõ hely, vagy a té ves de ter mi ná lás kö vet kez té -
ben ke rül het tek a Har gi ta me gyei iro dal mi ada -
tok kö zé.

Har gi ta me gyé ben gyûj tött rit ka sá gok
kö zül né hány fajt kü lön is meg em lí tünk:

Otiorhynchus (Dorymerus) mocsaryi
Csiki, 1899 – Har gi ta me gyei endemizmus, rit ka -
ság. Ed dig csak a Görgényi-hegységbõl em lí tet te
az iro da lom. A tí pus pél dá nyok és az ál ta lunk
gyûj tött pél dá nyok a Har gi ta-hegy ség bõl szár -
maz nak. Meg fi gye lé se ink alap ján a táp nö vé nye a
Picea abies (L.).

Auleutes epilobii (Paykull, 1800) – Rit -
kán gyûjt he tõ faj. Táp nö vé nye a Chamaene rion
angustifolium (L.) El ter je dé se: Észak- és Kö zép-
Eu ró pa, Szi bé ria. Har gi ta me gyé ben a
Balánbányai-hegységben és a Görgényi-hegy -
ség ben gyûj töt tük, az iro da lom még Bor szék rõl
em lí ti.

Mogulones angulicollis (Schultze, 1896)
– Kirujfürdõ: Tol va jos-pa tak völ gyé ben és
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Zeteváralja: Szencsed-patak völ gyé ben gyûj töt -
tük, az iro da lom Balánbánya: Egyes kõrõl em lí ti.
Rit ka ság. Táp nö vé nye a Symphytum cordatum
W. & K. és (vagy) a Myosotis silvatica (Ehrh.)
El ter je dé se: Kö zép- és Nyu gat-Eu ró pa.

Mogulones curvistriatus (Schultze, 1897)
– Har gi ta me gyé ben csak Egerszeg kö ze lé ben az
Úz-völgyében gyûj töt tük. Na gyon rit ka faj. El ter -
je dé se a Kár pát-me den ce és a Bal kán te rü le té re
kor lá to zó dik. Táp nö vé nye a Symphytum tubero-
sum L.

To váb bi rit kán gyûjt he tõ fa jok az
Otiorhynchus carpathicus Daniel, 1898; O. daci-
cus Daniel, 1898; O. depilis Smreczyñski, 1935;
O. hypsibatus Ganglbauer 1896; O. edentatus
Seidlitz, 1891; O. moldaviensis Apfelbeck, 1895;
O. mehelyi Stierlin, 1895; O. polycoccus
Gyllenhal, 1843; Dichotrachelus kimakowiczi
Flach, 1890 a Kár pá tok endemizmusai. Na gyobb
el ter je dé sû fa jok, de rit ka ság nak szá mí ta nak a
Rhinomias maxillosus Petri, 1904; Mogulones
larvatus (Schultze, 1896); Hadroplontus litura
(Fabricius, 1775); Ceutorhynchus pandellei Ch.
Brisout, 1869; Orobitis nigrinus Reitter, 1885;
Tychius crassirostris Kirsch, 1871; Rhynchaenus
pseudostigma Tempère, 1982; Miarus ursinus
Abeille de Perrin, 1906; Phthorophloeus spinulo-
sus Rey, 1883; Ips amitinus (Eichhoff, 1827).

Rövidítések:

A gyûjtõk névsora:
(DR) – DANKOVICS Róbert
(FM) – FÖLDESSY Mariann
(KI) – KOCS Irén
(KJ) – KOCS János
(LGy) – LADÁR György
(LM) – LADÁR Mónika
(NB) – NAGY Barnabás
(OI) – OSZONICS István
(PA) – PODLUSSÁNY Attila
(Pné) – PODLUSSÁNY Attiláné
(PL) – PODLUSSÁNY Lajos
(RI) – ROZNER István
(RGy) – ROZNER György
(RJ) – RUDNER József
(SzD) – SZALÓKIDezsõ

(SzGy) – SZÉL Gyõzõ
(ZL) – ZOMBORI Lajos
(iBA) – irodalmi adat BIELZ Alberttól
(iCsE) – irodalmi adat CSIKI Ernõtõl
(iKD) – irodalmi adat KUTHY Dezsõtõl
(iPK) – irodalmi adat PETRI Károlytól

Gyûjtési módszerek:
f – fûhálózás
h – hálózás
e – egyelés
k – kopogtatás
ar – avarrostálás
tr – talajrostálás
mr – moharostálás
tcs – talajcsapdázás
kf – kõforgatás
ké – kérgezés

GGyyûûjjttõõhheellyyeeiinnkk HHaarrggiittaa mmeeggyyéébbeenn::

1. Árvátfalva (Arvãþeni) – 1994. VII. 25. (KI, KJ);

1997. V. 26. (KI, PA, RI, ZL) – f, e

2. Békás-szoros (Cheile Bicazului) – 1994. VI. 26.

(KI, PA, RI); 1995. VI. 15. (NB); 1995. VII. 4.

(KI, OI, PA, RGy, RI) – e, f, k

3. Bikafalva (Tureni) – 1994. VII. 25. (KI, KJ) – f

4. Bogárfalva (Bulgãreni) – 1994. VIII. 29. (KI, KJ) – f

5. Borszék (Borsec), Borszéki-hegy, 1100 m – 1985.

VII. 14. (KI, KJ, PA, Pné); 1991. VIII. 7. (PA,

SzGy); 1995. VII. 8. (OI, PA) – tr, f, k, mr, e

6. Bucsin (Bucin), Bucsin-tetõ, 1287 m (Görgényi-

havasok) – 1994. VI. 28. (PA, RI); 1995. V. 11.

(PA, RI); 1996. IX. 14. (FM, KI, PA) – mr, e

7. Csíkszentkirály (Sâncrãieni), Borsáros – 1992. V.

26., (PA, ZL) f; 1994. VII. 28. (KI); 1995. V. 26.

(KI, KJ) – f, k

8. Csíkszereda (Miercurea-Ciuc) – 1993. VI. 3. (KI,

PA, RI); 1994. VII. 28. (KI) – k, f

9. Farkaslaka (Lupeni) – 1994. VIII. 29. (KI, KJ) – f

10. Felsõboldogfalva (Feliceni) – 1994. VII. 25. (KI,

KJ) – f

11. Fenyéd (Brãdeºti) – 1994. VII. 28. (KI, KJ) – f

12. Gyergyószentmiklós (Gheorgheni), Hegyes-havas,

1000 m – 1991. VIII. 7. (LGy, LM, SzGy, PA) –

mr, k, f
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13. Gyilkos-tó (Lacu Roºu) – 1972. VI. 15. (PL);
1985. VII. 13–14. (KI, KJ, PA, Pné); 1995. VII. 4.
(KI, OI, PA, RGy, RI) – mr, k, f, e

14. Hargitafürdõ (Harghita-Bãi) – 1991. VIII. 7. (LGy,
LM, PA, SzGy); 1992. VI. 13. (KI); 1992. VIII.
15. (KI); 1992. VIII. 27–28. (KI, KJ, PA, Pné);
1994. VI. 25. (KI, KJ, PA, RI); 1996. V. 25. (RJ) –
h, e, tr, k, f, mr, kf, tcs, ar

15. Hargitagyöngye (Perla Harghitei) – 1994. VI. 25.
(KI, KJ, PA, RI) – f

16. Hargita-hegység  (Munþii Harghita) – 1992. VI.
13.; 1993. VIII. 27. (KI, KJ) – tcs, f

17. Homoródfürdõ (Bãile Homorod), Homoród-patak-
völgye – 1994. VI. 25. (KI, PA); 1995. V. 1. (PA,
RI); 1995. V. 8. (KI, PA, RI); 1995. VII. 7. (KI,
OI, PA, RGy, RI); 1995. V. 24. (RJ); 1996. V. 31.
(ZL); 1996. VI. 24. (KI); 1997. V. 20. (KI) – e, ar,
kf, k, f

18. Homoródszentmárton (Mãrtiniº) – 1994. VII. 25.
(KI, KJ) – f

19. Ivó (Izvoare), 1000 m – 1983. VII. 25. (SzD);
1997. V. 24. (KI, PA, RI, ZL) – e, f, k, mr

20. Kápolnásfalu (Cãpâlniþa) – 1994. VII. 28. (KI, KJ) – f
21. Kányád (Ulie) – 1994. VII. 25. (KI, KJ) – f
22. Kénos (Chinuºu) – 1994. VII. 25. (KI, KJ) – f
23. Kirujfürdõ (Bãile Chirui), Tolvajos-patak völgye –

1992. V. 26. (PA, ZL); 1992. VIII. 28. (KI, KJ,
PA, Pné); 1994. VI. 25. (KI, KJ, PA, RI); 1995. V.
7. (KI, PA, RI) – mr, f, k, kf, e

24. Libánfalva (Ibãneºti), Libán-tetõ – 1994. VI. 26. (KI,
KJ, PA, RI); 1995. V. 10. (PA, RI) – ké, k, tr, f, mr

25. Madarasi Hargita, 1800 m – 1986. IX. 10. (KI, KJ,
PA, Pné); 1995. VI. 6. (RJ); 1995. VII. 2. (KI, OI,
PA, RGy, RI) – mr, ar, k, f, kf

26. Máréfalva (Satu Mare) – 1994. VII. 28. (KI, KJ);
1995. IV. 30. (PA, RI); 1996. V. 22. (KI, PA, RI) –
k, f

27. Maroshévíz (Topliþa), Zsák-hegy – 1991. VIII. 6.
(LGy, LM, PA, SzGy) – f, k

28. Miklósfalva (Nicoleºti) – 1994. VII. 25. (KI, KJ) – f
29. Ócfalva (Oþeni) – 1994. VII. 25. (KI, KJ); 1995. V.

27. (KI, KJ) – k, f
30. Parajd (Praid), Kis-Küküllõ völgye – 1994. VI. 28.

(PA, RI); 1995. V. 11. (KI, KJ, PA, RI); 1995. VII.
1. (OI, PA, RGy, RI); 1996. IX. 13. (FM, KI, PA,
PL) – mr, tr, k, f, kf, e

31. Székelyderzs (Dârjiu) – 1994. VII. 25. (KI, KJ) – f
32. Szejkefürdõ (Bãile Szejke) – 1994. VIII. 29. (KI,

KJ); 1996. IX. 12. (FM, KI, KJ, PA, PL) – e, f

33. Székelymuzsna (Mujna) – 1986. IX. 12. (KI, KJ,
PA, Pné); l992. V. 9. (KI); 1994. V. 1. (KI); 1994.

VII. 10. (KI, KJ); 1995. V. 26. (KI); 1995. VII. 26.

(KI, KJ); 1996. V. 12. (KI) – tcs, e, f, k

34. Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) – 1989. V.
19. (DR); 1989. VI: 3. (DR); 1994. VII. 26. (KI,

KJ) – f, e

35. Szentegyházasfalu (Vlãhiþa) – 1994. VII. 28. (KI,
KJ); 1997. V. 22. (KI, PA, RI, ZL) – f

36. Szentlélek (Bisericani) – 1994. VIII. 29. (KI, KJ) – f, k
37. Tusnádfürdõ (Tuºnad-Bãi) – 1992. VIII. 19. (KI,

KJ); 1993. VI. 3. (KI, PA, RI); 1993. VIII. 27. (KI,

KJ); 1995. IV. 30. (KI); 1996. V. 25. (RJ) – tcs, f, k

38. Tusnádfürdõ (Tuºnad-Bãi), Szent Anna-tó – 1985.
VII. 8. (KI, KJ, PA, Pné); 1994. VI. 27. (KI, PA,

RI) – mr, f, k

39. Csíkszentmárton (Sânmartin) – 1994. VII. 28. (KI,
KJ); 1996. V. 21. (KI, KJ) – f, k

40. Homoródkeményfalva (Comãneºti) – 1995. V. 8.
(KI, PA, RI); 1995. VII. 7. (KI, OI, PA, RGy, RI);

1996. V. 24. (KI, PA, RI) – ar, f, k, e, h

41. Gyergyói-havasok (Munþii Giurgeului), Pongrác-
tetõ, Lóduj – 1995. VII. 4–5. (OI, PA, RGy, RI);

1996. IX. 15. (FM, KI, PA, PL) – k, f, mr, ar, kf

42. Hargita-hegység (Munþii Harghita), Erdõalja (Sub
Pâdure) – 1995. V. 7. (KI, KJ, PA, RI); 1995. VII.
4. (KI, OI, PA, RGy, RI) – ké, k, f, e

43. Balánbánya (Bãlan), Jáhoros-patak-völgye – 1995.
VII. 5–6. (OI, PA, RGy, RI) – mr, f, k, ar, kf, e

44. Székelyvarság (Vãrºag) – 1995. V. 9. (PA, RI) – k,
kf, e, ké, h

45. Csíkkozmás (Cozmeni) – 1995. VI. 17. (KI, KJ) –
f

46. Kászonaltíz (Plãieºii de Jos) – 1995. VI. 17. (KI,
KJ) – f, k

47. Tusnádfalu (Tuºnad) – 1995. V. 26. (KI, KJ) – f, k
48. Agyagfalva (Lutiþa) – 1994. VII. 12. (KI, KJ) – f, k
49. Csíkszereda (Miercurea-Ciuc), Csíksomlyó –

1995. VII. 6. (KI, OI, PA, RGy, RI); 1996. V. 25.

(RJ) – f, e

50. Kászonjakabfalva (Iacobeni) – 1995. VI. 17. (KI,
KJ) – f, k
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51. Kászonújfalu (Caºinu Nou) – 1995. VI. 17. (KI,
KJ) – f, k

52. Zeteváralja (Sub Cetate), Szencsed-patak völgye –
1995. V. 9–10. (PA, RI); 1995. VII. 3. (KI, OI, PA,
RI, RGy); 1996. V. 22. (KI, PA, RI); 1997. V. 24.
(KI, PA, RI, ZL) – e, ké, k, f, mr, tr, h

53. Zeteváralja (Sub Cetate), Nagy-Küküllõ-partja –
1995. V. 10. (PA, RI) – e, f, k

54. Csíki-havasok (Munþii Ciucului), Nyerges-tetõ –
1995. VI. 17. (KI, KJ) – f, k

55. Ditró (Ditrãu), Ditrói-hágó – 1995. V. 11. (PA, RI)
– ar, f, k

56. Balánbánya (Bãlan), Olt-part – 1995. VII. 5. (OI,
PA, RGy, RI) – f

57. Szárhegy (Lãzarea) – 1995. VII. 8. (OI, PA) – f
58. Sikaszó (ªicasãu) – 1995. V. 10. (PA, RI) – e, ké
59. Egerszeg (Eghersec), Úz-völgye – 1996. V. 21.

(KI, PA, RI) – e, k, f
60. Zetelaka (Zetea) – 1995. VII. 3. (KI, OI, RGy, RI,

PA); 1997. V. 24. (KI, PA, RI, ZL) – f, e
61. Balánbánya (Bãlan), Nagy-Hagymás – 1995. VII.

6. (OI, PA, RGy, RI) – kf, k, f
62. Küküllõkeményfalva (Târnoviþa) – 1995. VII. 3.

(KI, OI, PA, RI) – f
63. Csíkdelne (Delniþa) – 1996. V. 23. (KI, PA, RI) –

e, f, k
64. Abásfalva (Aldea) – 1996. V. 24. (KI, PA, RI) – f,

k, ar, e
65. Gyimesfelsõlok (Lunca de Sus) – 1996. V. 23. (KI,

PA, RI) – ar, e
66. Szencsed (Sâncel) – 1996. V. 22. (KI, PA, RI) –

mr, f, k, e, kf
67. Gyimesközéplok (Lunca de Jos) – 1990. VI. 5.;

1990. VIII. 17. (DR) – e
68. Lövéte (Lueta) – 1997. V. 22. (KI, PA, RI, ZL) – f,

k, e
69. Homoródalmás (Mereºti) – 1997. V. 22. (KI, PA,

RI, ZL) – f, k, e
70. Homoródszentpál (Sânpaul) – 1997. V. 26. (KI,

PA, RI, ZL) – f, e
71. Oklánd (Ocland) – 1997. V. 26. (KI, PA, RI, ZL) –

f, k, e
72. Zeteváralja (Sub Cetate) – 1997. V. 24. (KI, PA,

RI, ZL) – h, f, k, e
73. Kalonda, Kalonda-tetõ (Calonda) – 1997. V. 23.

(KI, PA, RI, ZL) – f

74. Kecsetkisfalud (Satu Mic) – 1997. V. 23. (KI, PA,
RI, ZL) – f

AA HHaarrggiittaa mmeeggyyéébbeenn ggyyûûjjttöötttt 
oorrmmáánnyyoossaallkkaattúú bbooggaarraakk ffaajjlliissttáájjaa::

CCOOLLEEOOPPTTEERRAA – rend (bogarak)
RRHHYYNNCCHHOOPPHHOORRAA – alrend (ormányosalkatú bogarak)
CCUURRCCUULLIIOONNOOIIDDEEAA – fõcsalád

AANNTTHHRRIIBBIIDDAAEE – család (orrosbogarak)
ANTHRIBINAE – alcsalád
BBrraacchhyyttaarrssuuss nneebbuulloossuuss (Forster, 1771) – 2, 8, 13,

14, 17, 23, 24, 25, 30, 33, 38, 43, 45, 52, 55, 59
BBrraacchhyyttaarrssuuss ffaasscciiaattuuss (Forster, 1771) – 17
DDiissssoolleeuuccaass nniivveeiirroossttrriiss (Fabricius, 1798) – (iCsE),

30, 52, 61
RRhhaapphhiittrrooppiiss mmaarrcchhiiccuuss (Herbst, 1797) – 17, 30, 40
TTrrooppiiddeerreess aallbbiirroossttrriiss (Herbst, 1784) – 17
UUlloorrhhiinnuuss bbiilliinneeaattuuss (Germar, 1818) – 52
AAnntthhrriibbuuss aallbbiinnuuss (Linné, 1758) – (iCsE), 17

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) – (iBA)

CCIIMMBBEERRIIDDAAEE – család (áleszelények)
CCiimmbbeerriiss aatttteellaabbooiiddeess (Fabricius, 1787) – (iPK), 30

AATTTTEELLAABBIIDDAAEE –– család (eszelények)
ATTELABINAE – alcsalád
Attelabus nitens (Scopoli, 1763) – (iPK)

RHYNCHITINAE – alcsalád
CCaaeennoorrhhiinnuuss aaeenneeoovviirreennss (Marsham, 1802) – 17, 33
CCaaeennoorrhhiinnuuss aaeeqquuaattuuss (Linné, 1767) – 1
CCaaeennoorrhhiinnuuss ggeerrmmaanniiccuuss (Herbst, 1797) – 1, 17, 33,

44, 64, 71
CCaaeennoorrhhiinnuuss iinntteerrppuunnccttaattuuss (Stephens, 1831) – 17,

26, 30
CCaaeennoorrhhiinnuuss ppaauuxxiilllluuss (Germar, 1824) – 7, 17, 74
IInnvvoollvvuulluuss ccaaeerruulleeuuss (De Geer, 1775) – 1, 17, 33,

40
IInnvvoollvvuulluuss ppuubbeesscceennss (Fabricius, 1775) – 7
LLaassiioorrhhyynncchhiitteess oolliivvaacceeuuss (Gyllenhal, 1833) – 64
PPsseellaapphhoorrhhyynncchhiitteess nnaannuuss (Paykull, 1792) – 1, 59
PPsseellaapphhoorrhhyynncchhiitteess ttoommeennttoossuuss (Gyllenhal, 1839) –

(iPK), (iCsE), 2, 23, 38, 54, 40, 64, 71
RRhhyynncchhiitteess bbaacccchhuuss (Linné, 1758) – 30, 40
RRhhyynncchhiitteess ccuupprreeuuss (Linné, 1758) – 40
BByyccttiissccuuss bbeettuullaaee (Linné, 1758) – (iCsE), 17, 26,

30, 59
BByyccttiissccuuss ppooppuullii (Linné, 1758) – 1, 17, 21, 31, 68,

71
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DDeeppoorraauuss bbeettuullaaee (Linné, 1758) – 15, 17, 19, 20, 26,
37, 52, 70, 71

APODERINAE – alcsalád
AAppooddeerruuss ccoorryyllii (Linné, 1758) – (iCsE), 17, 40, 52,

71
Apoderus erythropterus (Gmelin, 1790) – (iKD), (iPK)

AAPPIIOONNIIDDAAEE – család (cickányormányosok)
APIONINAE – alcsalád
AAccaanneepphhoodduuss oonnooppoorrddii (Kirby, 1808) – (iPK), 1, 7,

10, 17, 19, 20, 26, 30, 33, 34, 37, 40, 44, 48, 54,
55, 59, 68, 69, 71, 74

AAppiioonn ccrruueennttaattuummWalton, 1844 – 44, 52, 53
AAppiioonn ffrruummeennttaarriiuumm (Linné, 1758) – 7, 9, 26, 43,

51, 68, 70
AAssppiiddaappiioonn ((AAssppiiddaappiioonn)) rraaddiioolluuss (Marsham, 1802)

– 1
CCaattaappiioonn jjaaffffeennssee (Desbrochers des Loges, 1895) –

6
CCaattaappiioonn ppuubbeesscceennss (Kirby, 1811) – (iKD), (iPK),

17, 30, 34, 36, 39, 40, 49
CCaattaappiioonn sseenniiccuulluuss (Kirby, 1808) – (iPK), 1, 3, 4, 7,

8, 9, 10, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 40, 46, 49, 52, 60, 64, 68, 69, 71

CCeerraattaappiioonn ((CCeerraattaappiioonn)) ccaarrdduuoorruumm (Kirby, 1808) –
34

CCeerraattaappiioonn ((CCeerraattaappiioonn)) ggiibbbbiirroossttrree (Gyllenhal,
1813) – 1, 7, 17, 40

CCeerraattaappiioonn ((EEcchhiinnoossttrroommaa)) ppeenneettrraannss (Germar,
1817) – (iPK), 40, 68

CCyyaannaappiioonn ((CCyyaannaappiioonn)) ccoolluummbbiinnuumm (Germar,
1817) – (iPK), 1, 17, 22, 33, 35, 39, 40, 74

CCyyaannaappiioonn ((CCyyaannaappiioonn)) ssppeenncciiii (Kirby, 1808) –
(iKD), (iPK), (iCsE), 2, 15, 17, 45, 46, 49, 68

CCyyaannaappiioonn ((BBootthhrryyoorrrrhhyynncchhaappiioonn)) aaffeerr (Gyllenhal,
1833) – 17, 34, 40, 46, 53, 69, 71

CCyyaannaappiioonn ((BBootthhrryyoorrrrhhyynncchhaappiioonn)) ggyylllleennhhaalliiii
(Kirby, 1808) – 17, 29, 40, 46, 69

CCyyaannaappiioonn ((BBootthhrryyoorrrrhhyynncchhaappiioonn)) ppllaattaalleeaa
(Germar, 1817) – 1, 68

DDiippllaappiioonn ccoonnfflluueennss (Kirby, 1808) – 40, 69
DDiippllaappiioonn ssttoolliidduumm (Germar, 1817) – (iKD), (iPK),

17, 23, 40, 60, 64, 68, 71
EEuuttrriicchhaappiioonn ((EEuuttrriicchhaappiioonn)) eerrvvii (Kirby, 1808) – 1,

2, 17, 34, 40, 46, 59, 61, 67, 68, 69, 71
EEuuttrriicchhaappiioonn ((EEuuttrriicchhaappiioonn)) vviicciiaaee (Paykull, 1800)

– (iPK), 1, 8, 17, 24, 30, 33, 40, 41, 49, 52, 53,
59, 68, 69

EEuuttrriicchhaappiioonn ((PPhhaallaaccrroolloobbuuss)) mmeellaanncchhoolliiccuumm
(Wencker, 1864) – 33, 39

EEuuttrriicchhaappiioonn ((PPssiillooccaallyymmmmaa)) ppuunnccttiiggeerruumm
(Paykull, 1792) – 1, 17, 30, 33, 34, 40, 45, 64,
70, 71

Eutrichapion (Cnemapion) vorax (Herbst, 1797) –
(iBA), (iKD)

EExxaappiioonn ddiiffffiicciillee (Herbst, 1797) – 6, 33, 70
EExxaappiioonn ffoorrmmaanneekkii (Wagner, 1929) – (iPK), 33, 40,

49, 52, 60, 70
EExxaappiioonn hhiillffii (Wagner, 1912) – 17, 19, 23, 49, 64, 70
Exapion corniculatum (Germar, 1817) – (iPK)
HHeemmiittrriicchhaappiioonn ((DDiimmeessoommyyooppss)) ppaavviidduumm (Germar,

1817) – 2, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 30, 33, 34, 40,
49, 52, 59, 64, 68, 69

HHeemmiittrriicchhaappiioonn ((TTiinnooccyybbaa)) rreefflleexxuumm (Gyllenhal,
1833) – 33, 65

HHoolloottrriicchhaappiioonn ((HHoolloottrriicchhaappiioonn)) oonnoonniiss (Kirby,
1808) – 30, 40

HHoolloottrriicchhaappiioonn ((LLeeggaarriiccaappiioonn)) aaeetthhiiooppss (Herbst,
1797) – 46, 63

HHoolloottrriicchhaappiioonn ((AAppiioonnss)) aaeessttiimmaattuumm (Faust, 1891)
– 1, 8, 31, 32, 40, 49, 54, 63, 70, 71

HHoolloottrriicchhaappiioonn ((AAppiioonnss)) ppiissii (Fabricius, 1801) – 1,
2, 33, 41

IIsscchhnnoopptteerraappiioonn ((IIsscchhnnoopptteerraappiioonn)) lloottii (Kirby,
1808) – (iCsE), 1, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 29,
30, 31, 33, 34, 38, 40, 45, 46, 49, 52, 55, 56, 60,
64, 65, 66, 68, 69, 71, 74

IIsscchhnnoopptteerraappiioonn ((IIsscchhnnoopptteerraappiioonn)) mmooddeessttuumm
(Germar, 1817) – 17, 40, 52, 64

IIsscchhnnoopptteerraappiioonn ((CChhlloorraappiioonn)) vviirreennss (Herbst, 1797)
– (iPK), (iCsE), 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40,
41, 42, 46, 48, 49, 52, 54, 61, 62, 64, 68, 69, 70,
71

MMeellaannaappiioonn mmiinniimmuumm (Herbst, 1797) – (iPK), 7,
17, 30, 33, 44, 45, 52, 69

OOmmpphhaallaappiioonn hhooookkeerrii (Kirby, 1808) – 3, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 17, 21, 22, 25, 29, 30, 32, 33, 36, 38,
40, 41, 43, 55, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 74

OOxxyyssttoommaa cceerrddoo (Gerstäcker, 1854) – 1, 8, 15, 17,
30, 24, 33, 40, 46, 49, 63, 64, 68, 69, 71

OOxxyyssttoommaa ccrraaccccaaee (Linné, 1767) – (iPK), (iCsE),
23, 26, 40

OOxxyyssttoommaa ddiimmiiddiiaattuumm (Desbrochers des Loges,
1897) – 29

OOxxyyssttoommaa oocchhrrooppuuss (Germar, 1818) – (iKD), 17,
37, 51, 69

OOxxyyssttoommaa ooppeettiiccuumm (Bach, 1854) – (iPK), 17
OOxxyyssttoommaa ppoommoonnaaee (Fabricius, 1798) – 30, 33
OOxxyyssttoommaa ssuubbuullaattuumm (Kirby, 1808) – 19, 22, 40,

46, 51, 52, 53, 63, 69, 70
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PPeerraappiioonn aaffffiinnee (Kirby, 1808) – 53
PPeerraappiioonn ccuurrttiirroossttrree (Germar, 1817) – 17, 23, 30,

59, 74
PPeerraappiioonn mmaarrcchhiiccuumm (Herbst, 1797) – 17, 38
PPeerraappiioonn oobblloonngguumm (Gyllenhal, 1839) – 17, 59
PPeerraappiioonn vviioollaacceeuumm (Kirby, 1808) – 17, 19, 30, 40,

43, 52, 53, 64, 68, 71, 74
TTrriicchhoopptteerraappiioonn hhoolloosseerriicceeuumm (Gyllenhal, 1833) –

30
PPrroottaappiioonn aapprriiccaannss (Herbst, 1797) – (iPK), (iCsE),

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 45,
46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66,
68, 69, 70, 71, 74

PPrroottaappiioonn aassssiimmiillee (Kirby, 1808) – (iPK), (iCsE), 1,
3, 7, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 40, 45, 46,
49, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 74

PPrroottaappiioonn ffiilliirroossttrree (Kirby, 1808) – (iBA), (iKD),
15, 31, 40, 50, 71

PPrroottaappiioonn ffuullvviippeess (Fourcroy, 1785) – (iPK),
(iCsE), 1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23,
24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
59, 60, 61, 64, 68, 69, 71, 73

PPrroottaappiioonn ggrraacciilliippeess (Dietrich, 1857) – 17, 24, 33,
40, 55

PPrroottaappiioonn iinntteerrjjeeccttuumm (Desbrochers des Loges,
1895) – 1, 11, 17, 26, 30, 32, 33, 40, 41, 43, 49,
52, 59, 63, 68, 69, 71

PPrroottaappiioonn nniiggrriittaarrssee (Kirby, 1808) – (iPK), 17, 26,
31, 33, 34, 40, 63, 71

PPrroottaappiioonn oonnoonniiddiiss (Gyllenhal, 1827) – 1, 3, 6, 8,
17, 21, 29, 30, 32, 33, 40, 52, 59, 62, 63, 68, 69,
71

PPrroottaappiioonn rruuffiiccrruuss (Germar, 1817) – 11, 17, 25, 33,
40, 49, 52, 64, 69, 71

PPrroottaappiioonn ttrriiffoolliiii (Linné, 1768) – 1, 7, 8, 9, 10, 11,
15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 60, 64,
68, 69, 71, 74

PPrroottaappiioonn vvaarriippeess (Germar, 1817) – (iPK), 2, 29, 30,
33, 40, 48, 49, 52, 55, 64, 69, 71

PPsseeuuddooppeerraappiioonn bbrreevviirroossttrree (Herbst, 1797) – 17, 30,
29, 33

PPsseeuuddoopprroottaappiioonn aassttrraaggaallii (Paykull, 1800) – (iPK),
17, 30, 52

PPsseeuuddoopprroottaappiioonn eelleeggaannttuulluumm (Germar, 1818) –
(iKD), (iPK), 1, 7, 25, 33, 34, 68, 69

PPsseeuuddaappiioonn rruuffiirroossttrree (Fabricius, 1775) – 30
SSqquuaammaappiioonn aattoommaarriiuumm (Kirby, 1808) – (iKD),

(iPK), 8, 17, 28, 34, 36, 49, 55, 63

SSqquuaammaappiioonn cciinneerraacceeuumm (Wencker, 1864) – 17, 26,
32, 36, 63

SSqquuaammaappiioonn eelloonnggaattuumm (Germar, 1817) – 1, 36,
71

SSqquuaammaappiioonn ffllaavviimmaannuumm (Gyllenhal, 1833) –
(iKD), (iPK), 17, 30, 41

SStteennoopptteerraappiioonn mmeelliilloottii (Kirby, 1808) – (iPK), 1,
18, 40, 69

SStteennoopptteerraappiioonn tteennuuee (Kirby, 1808) – 8, 17, 21, 26,
29, 30, 31, 40, 45, 52, 64, 68, 69

SSyynnaappiioonn eebbeenniinnuumm (Kirby, 1808) – 2, 17, 52
TTaaeenniiaappiioonn uurrttiiccaarriiuumm (Herbst, 1784) – 1, 3, 9, 17,

19, 25, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 54, 61,
63, 68, 69, 71, 74

Pseudostenapion simum (Germar, 1817) – (iPK)

NANOPHYINAE
NNaannoopphhyyeess bbrreevviiss Boheman, 1845 – 40
NNaannoopphhyyeess mmaarrmmoorraattuuss (Goeze, 1777) – (iBA),

(iCsE), 7, 17, 30, 40, 53
DDiieecckkmmaannnniieelllluuss hheellvveettiiccuuss (Tournier, 1867) – 40

CCUURRCCUULLIIOONNIIDDAAEE – család (ormányosbogarak)
OTIORHYNCHINAE – alcsalád
OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) ccaarrppaatthhiiccuuss Daniel,

1898 – (iCsE), 24
OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) cchhrryyssoommuuss Boheman,

1843 – 52
OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) ddaacciiccuuss Daniel, 1898

– (iPK), 5, 6, 14, 23, 25, 42
OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) ddeeppiilliiss Smreczyski,

1935 – 5, 12, 13, 41
OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) dduubbiiuuss (Strøm, 1765)

– 14, 25, 41, 61
OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) ffuusscciippeess (Olivier,

1807) – (iPK), (iCsE), 2, 6, 12, 13, 14, 19, 25,
38, 41, 42, 52, 61

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) hhuunnggaarriiccuuss Germar,
1824 – 33

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) hhyyppssiibbaattuuss
Ganglbauer, 1896 – 6, 14

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) llaaeevviiggaattuuss (Fabricius,
1775) – 46, 50

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) mmoorriioo (Fabricius,
1781) – (iPK), (iCsE), 6, 14, 25, 43, 61

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) mmuullttiippuunnccttaattuuss
(Fabricius, 1792) – (iBA), (iCsE), 2, 55

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) nniiggeerr (Fabricius,
1775) – (iPK), (iKD), (iCsE), 2, 19, 25
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OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) pprrooxxiimmuuss Stierlin,
1861 – (iPK), (iCsE), 5, 6, 12, 13, 14, 19, 25, 41,
52, 61, 65

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) rraauuccuuss (Fabricius,
1776) – 6, 14, 24

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((OOttiioorrhhyynncchhuuss)) ssccaabbeerr (Linné, 1758)
– (iCsE), 2, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24,
25, 27, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 65, 66

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((AArraammmmiicchhnnuuss)) eeddeennttaattuuss Seidlitz,
1891 – (iPK), (iCsE), 17

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((AArraammmmiicchhnnuuss)) lliigguussttiiccii (Linné,
1758) – 8, 17, 20, 24, 30, 31, 33, 55, 59

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((AArraammmmiicchhnnuuss)) oorrbbiiccuullaarriiss (Herbst,
1795) – 1

Otiorhynchus (Arammichnus) cribricollis
Gyllenhal, 1834 – (iCsE), (iKD)

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDooddeeccaassttiicchhuuss)) ggeenniiccuullaattuuss
(Germar, 1817) – 13, 19, 25, 61

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDooddeeccaassttiicchhuuss)) mmoollddaavviieennssiiss
Apfelbeck, 1895 – (iPK), (iCsE), 13

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDooddeeccaassttiicchhuuss)) ppuullvveerruulleennttuuss
Germar, 1824 – 43

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) aasspplleenniiii Miller, 1868 –
(iPK), (iKD), (iCsE), 6, 19, 25, 30, 41, 61

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) aauussttrriiaaccuuss (Fabricius,
1801) – 17, 30

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) ddeeuubbeellii Ganglbauer,
1896 – 6, 14

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) eeqquueessttrriiss (Richter,
1821) – (iPK), (iCsE), 23, 43

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) ggeemmmmaattuuss (Scopoli,
1763) – (iBA), 30, 50, 52, 66

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) kkoollllaarrii Gyllenhal, 1834
– (iPK), (iCsE), 6, 14, 19, 25, 30, 43, 52

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) kkrraatttteerreerrii Boheman,
1843 – (iKD), (iPK), (iCsE), 13, 25, 41, 61

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) lleeppiiddoopptteerruuss (Fabricius,
1794) – (iKD), (iPK), (iCsE), 12, 14, 19, 25, 30,
41, 43, 52, 61

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) mmeehheellyyii Stierlin, 1895 –
5, 19, 23, 37

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) mmiilllleerriiaannuuss Reitter,
1913 – 2, 5, 13, 41, 43, 61

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) mmooccssaarryyii Csiki, 1899 –
(iKD), (iPK), 23, 25, 42

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) oobbssiiddiiaannuuss Boheman,
1843 – (iPK), (iCsE), 27

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) ppeenneecckkiiaannuuss Smreczyski,
1963 – 2, 6, 13, 14, 23, 25, 30, 43, 61

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((DDoorryymmeerruuss)) ppoollyyccooccccuuss Gyllenhal,
1843 – (iKD), (iPK), (iCsE), 2, 13, 43, 61

Otiorhynchus (Dorymerus) corvus Boheman, 1843
– (iKD) (?)

Otiorhynchus (Dorymerus) fussi Küster, 1849 –
(iKD), (iPK), (iCsE) (?)

Otiorhynchus (Dorymerus) rugifrons (Gyllenhal,
1813) – (iBA), (iKD)

Otiorhynchus (Dorymerus) cymophanus (Germar,
1821) – (iPK) (?)

Otiorhynchus (Dorymerus) schaumi Stierlin, 1861
– (iPK), (iCsE), (iKD)

Otiorhynchus (Dorymerus) obtusus Stierlin, 1843 –
(iPK), (iKD)

Otiorhynchus (Dorymerus) opulentus Germar, 1834
– (iPK), (iCsE)

Otiorhynchus (Dorymerus) riessi Fuss, 1868 –
(iKD), (iPK) (?)

Otiorhynchus (Dorymerus) alpigradus Miller, 1859
– (iPK), (iKD)

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((TToouurrnniieerriiaa)) oovvaattuuss (Linné, 1758) –
(iBA), (iCsE), 8, 17, 19, 20, 21, 31, 47, 52, 54, 60

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((TToouurrnniieerriiaa)) ppaauuxxiilllluuss Rosenhauer,
1847 – (iCsE), 2, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25,
27, 30, 37, 38, 41, 42, 52, 53, 58, 59, 61, 65, 66,
72

HHeennsscchhiiaa ppeerriitteellooiiddeess Fuss, 1861 – 21, 23, 33
OOmmiiaammiimmaa hhaannaakkii mmoonnttaannuuss (Petri, 1912) – (iPK),

(iKD), (iCsE), 5, 12, 14, 24, 25, 52
OOmmiiaass sseemmiinnuulluumm (Fabricius, 1792) – 45, 47
RRhhiinnoommiiaass mmaaxxiilllloossuuss Petri, 1904 – 27, 30
SSttoommooddeess ggyyrroossiiccoolllliiss Boheman, 1843 – 24, 36
TTrraacchhyypphhllooeeuuss aalltteerrnnaannss Gyllenhal, 1834 – 1, 8, 33,

55
TTrraacchhyypphhllooeeuuss aarriissttaattuuss (Gyllenhal, 1827) – 24
TTrraacchhyypphhllooeeuuss bbiiffoovveeoollaattuuss (Beck, 1817) – 7, 14,

37, 38, 41, 45, 47, 55, 63, 65
PPhhyylllloobbiiuuss ((PPsseeuuddoommyylllloocceerruuss)) cciinneerraasscceennss

(Fabricius, 1792) – 8
PPhhyylllloobbiiuuss ((PPtteerryyggoorrrrhhyynncchhuuss)) mmaaccuulliiccoorrnniiss

Germar, 1824 – (iCsE), 1, 6, 14, 15, 17, 24, 26,
40, 52, 59, 66, 68, 69, 70, 73, 74

PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) aallppiinnuuss Stierlin, 1859 –
(iCsE), 25, 43, 52

PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) bbeettuulliinnuuss (Bechstein &
Scharfenberg, 1805) – 1, 17, 19, 40, 64, 68, 73, 74

PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) iinnccaannuuss Gyllenhal, 1834 –
68

PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) lloonnggiippiilliiss Boheman, 1843 –
15, 17, 40, 52, 59, 74

PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) ppyyrrii (Linné, 1758) – 1, 15,
17, 19, 26, 30, 33, 35, 40, 46, 51, 52, 59, 66, 68,
69, 70, 71, 73, 74
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PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) sseellaaddoonniiuuss Brullé, 1832 –
17, 40, 70, 71

PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) ttrraannssssyyllvvaanniiccuuss Stierlin,
1894 – (iPK), (iCsE), 2, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 19,
23, 24, 25, 27, 30, 38, 41, 43, 52, 54

PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) vveessppeerrttiinnuuss (Fabricius,
1792) – 1, 7, 29, 33, 44, 47, 68

PPhhyylllloobbiiuuss ((UUddaanneelllluuss)) bbrreevviiss Gyllenhal, 1834 – 7,
45, 47

PPhhyylllloobbiiuuss ((SSuubbpphhyylllloobbiiuuss)) vviirriiddeeaaeerriiss (Laicharting,
1781) – 47

PPhhyylllloobbiiuuss ((SSuubbpphhyylllloobbiiuuss)) ssccuutteellllaarriiss (L.
Redtenbacher, 1849) – 30

PPhhyylllloobbiiuuss ((DDiieelleettuuss)) aarrggeennttaattuuss (Linné, 1758) – 14,
17, 23, 24, 26, 30, 38, 42, 52, 59, 70

PPhhyylllloobbiiuuss ((HHoopplloopphhyylllloobbiiuuss)) ppiilliiccoorrnniiss Desbro -
chers des Loges, 1873 – 2, 17, 23

PPhhyylllloobbiiuuss ((MMeettaapphhyylllloobbiiuuss)) ggllaauuccuuss Scopoli,
1763) – (iBA), (iCsE), 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 17,
19, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 38, 40, 41, 46, 51, 52,
59, 66, 68, 71, 73

PPhhyylllloobbiiuuss ((MMeettaapphhyylllloobbiiuuss)) ppoommaacceeuuss Gyllenhal,
1834 – 6, 7, 17, 19, 23, 29, 33, 41, 42, 46, 52, 68,
71

PPhhyylllloobbiiuuss ((NNeemmooiiccuuss)) oobblloonngguuss (Linné, 1758) – 1, 2,
17, 30, 33, 40, 41, 46, 51, 52, 54, 68, 69, 70, 71, 74

PPhhyylllloobbiiuuss ((PPaarrnneemmooiiccuuss)) vviirriiddiiccoolllliiss (Fabricius,
1792) – (iPK), (iCsE), 6, 8, 14, 23, 24, 25, 30,
38, 41, 43, 47, 52, 54, 61

BRACHYDERINAE – alcsalád
PPoollyyddrruussuuss ((PPoollyyddrruussuuss)) ffuullvviiccoorrnniiss (Fabricius,

1792) – 13, 23, 51, 52
PPoollyyddrruussuuss ((PPoollyyddrruussuuss)) ppiiccuuss (Fabricius, 1792) –

8, 17, 24, 30, 33, 34, 38, 40, 70
PPoollyyddrruussuuss ((PPoollyyddrruussuuss)) tteerreettiiccoolllliiss (De Geer,

1775) – 19, 25, 26, 38, 52, 59, 70
PPoollyyddrruussuuss ((CChhlloorrooddrroossuuss)) aammooeennuuss Germar, 1824

– (iKD), (iPK), 6, 13, 14, 15, 25, 30, 41, 43, 56,
61

PPoollyyddrruussuuss ((EEuuddiippnnuuss)) mmoolllliiss (Strøm, 1768) –
(iCsE), 2, 15, 17, 23, 26, 33, 38, 40, 52

PPoollyyddrruussuuss ((EEuussttoolluuss)) cceerrvviinnuuss (Linné, 1758) – 15,
70

PPoollyyddrruussuuss ((EEuussttoolluuss)) ccoonnfflluueennss Stephens, 1831 –
15, 19, 40, 49, 52, 60, 70

PPoollyyddrruussuuss ((EEuussttoolluuss)) ppiilloossuuss Gredler, 1866 –
(iCsE), 8, 14, 15, 19, 23, 25, 26, 37, 43, 45, 52,
61, 65, 66, 70

PPoollyyddrruussuuss ((MMeettaalllliitteess)) ppaalllliidduuss Gyllenhal, 1834 –
7, 8, 16, 23, 38, 42, 45, 49, 51, 54

PPoollyyddrruussuuss ((NNeeooddrroossuuss)) tthhaallaassssiinnuuss Gyllenhal,
1834 – 1, 17, 30, 38, 40

PPoollyyddrruussuuss ((TTyyllooddrruussuuss)) ccoorrrruussccuuss Germar, 1824 –
1, 10, 17, 29, 30, 51, 52, 62, 64, 69

PPoollyyddrruussuuss ((TTyyllooddrruussuuss)) ffllaavviippeess (De Geer, 1775) –
17, 29, 51, 70, 71

PPoollyyddrruussuuss ((TTyyllooddrruussuuss)) iimmpprreessssiiffrroonnss Gyllenhal,
1834 – 1

PPoollyyddrruussuuss ((TTyyllooddrruussuuss)) pptteerryyggoommaalliiss Boheman,
1840 – 2, 17, 71

PPoollyyddrruussuuss ((TTyyllooddrruussuuss)) vviirriiddiicciinnccttuuss Gyllenhal,
1834 – 30, 33

Polydrusus (Leucodrusus) tibialis Gyllenhal, 1834
– (iCsE)

PPaarraaffoouuccaarrttiiaa ssqquuaammuullaattaa (Herbst, 1795) – 1, 71
SScciiaapphhiilluuss aassppeerraattuuss (Bonsdorff, 1785) – (iCsE), 1,

2, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34,
36, 37, 40, 42, 43, 46, 52, 54, 59, 60, 68, 69, 71

SScciiaapphhoobbuuss ccaaeessiiuuss (Hampe, 1870) – 33
SSttrroopphhoossoommaa ccaappiittaattuumm (De Geer, 1775) – 25, 61
SSttrroopphhoossoommaa mmeellaannooggrraammmmuumm (Forster, 1771) – 1,

8, 14, 33, 34, 38, 42
BBaarryynnoottuuss oobbssccuurruuss (Fabricius, 1775) – (iPK), 6,

17, 23, 24, 43, 44, 52
Barynotus alternans Boheman, 1834 – (iCsE)
LLiioopphhllooeeuuss ((LLiioopphhllooeeuuss)) tteessssuullaattuuss (O. F. Müller,

1776) – 1, 7, 8, 17, 33, 59, 68, 69, 71
LLiioopphhllooeeuuss ((LLiioopphhllooeeooddeess)) hheerrbbssttii Gyllenhal, 1834

– (iKD), (iPK), (iCsE), 1, 2, 13, 17, 20, 23, 25,
30, 33, 56, 63, 65, 68, 69, 71

LLiioopphhllooeeuuss ((LLiioopphhllooeeooddeess)) hhoovveerrllaannuuss Smreczyski,
1958 – 2

LLiioopphhllooeeuuss ((LLiioopphhllooeeooddeess)) ggiibbbbuuss Boheman, 1842
– (iPK), (iCsE), 25, 30

Liophloeus (Liophloeodes) liptoviensis J. Weise,
1894 – (iPK)

BBrraacchhyyssoommuuss eecchhiinnaattuuss (Bonsdorff, 1785) – 17, 30,
41, 46, 52, 54, 72

EEuussoommuuss oovvuulluummGermar, 1824 – 1, 7, 8, 10, 11, 15,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35,
39, 40, 45, 46, 49, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 74

SITONINAE – alcsalád
SSiittoonnaa aammbbiigguuuuss Gyllenhal, 1834 – (iPK), 45, 59
SSiittoonnaa ccaammbbrriiccuuss Stephens, 1831 – 7, 45
SSiittoonnaa ccyylliinnddrriiccoolllliiss (Fåhraeus, 1840) – 1, 8, 17, 22,

30, 40, 68, 71
SSiittoonnaa hhiissppiidduulluuss (Fabricius, 1776) – 1, 7, 8, 11,

17, 19, 20, 30, 40, 44, 45, 46, 53, 54, 59, 64,
68
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SSiittoonnaa hhuummeerraalliiss Stephens, 1831 – (iBA), 1, 7, 10,
11, 17, 20, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 50, 52,
54, 56, 63, 64, 68, 69, 70

SSiittoonnaa iinnooppss Gyllenhal, 1832 – 1, 4, 7, 8, 11, 17, 20,
30, 33, 40, 45, 49, 50, 63, 64

SSiittoonnaa llaanngguuiidduuss Gyllenhal, 1834 – 1, 8, 17, 22, 30,
33, 34, 49, 52, 64, 71

SSiittoonnaa lleeppiidduuss Gyllenhal, 1834 – (iBA), (iCsE), 4,
7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 26, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 41, 46, 52, 62, 68, 69

SSiittoonnaa lliinneeaattuuss (Linné, 1758) – 1, 17, 19, 20, 26, 33,
36, 38, 40, 45, 49, 52, 55, 63, 64, 68, 69

SSiittoonnaa lloonngguulluuss Gyllenhal, 1834 – 1, 7, 11, 20, 21,
22, 30, 33, 39, 40, 48, 49

SSiittoonnaa mmaaccuullaarriiuuss (Marsham, 1802) – 31, 40, 63,
64, 68, 69

SSiittoonnaa oonnoonniiddiiss Sharp, 1866 – 1, 7, 8, 17, 20, 29,
33, 40, 45, 46, 51, 52, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 71,
74

SSiittoonnaa ppuunnccttiiccoolllliiss Stephens, 1831 – (iCsE), 4, 8, 9,
10, 33

SSiittoonnaa ssuullcciiffrroonnss (Thunberg, 1798) – (iPK), 4,
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 52,
54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71,
73, 74

SSiittoonnaa ssuuttuurraalliiss Stephens, 1831 – 7, 17, 19, 29, 30,
36, 40, 44, 45, 47, 51, 52, 59, 64, 69, 70

SSiittoonnaa ssttrriiaatteelllluuss Gyllenhal, 1834 – (iBA), 17, 33,
70

SSiittoonnaa wwaatteerrhhoouusseeii Walton, 1846 – 15, 17, 29, 32,
40, 45, 47, 52, 63, 68, 71, 74

MMeessaaggrrooiiccuuss oobbssccuurruuss Boheman, 1840 – 1

LEPTOPINAE – alcsalád
TTrrooppiipphhoorruuss eelleevvaattuuss (Herbst, 1795) – (iPK),

(iCsE), 6, 19, 30, 59
TTrrooppiipphhoorruuss mmiiccaannss Boheman, 1842 – (iPK), 20,

23, 53, 68, 69
TTrrooppiipphhoorruuss oobbttuussuuss (Bonsdorff, 1785) – 17, 25,

30, 43, 71

TANYMECINAE – alcsalád
CChhlloorroopphhaannuuss vviirriiddiiss (Linné, 1758) – (iPK), 2, 51
Chlorophanus graminicola Schönherr, 1832 – (iPK)
TTaannyymmeeccuuss ppaalllliiaattuuss (Fabricius, 1787) – 1, 9, 21,

22, 29, 33, 45, 71

CLEONINAE – alcsalád
CClleeoonniiss ppiiggrraa (Scopoli, 1763) – 33, 38, 63, 67

LLeeuuccoossoommuuss ppeeddeessttrriiss (Poda, 1761) – 68
CCyypphhoocclleeoonnuuss ttrriissuullccaattuuss (Herbst, 1795) – 68
PPsseeuuddoocclleeoonnuuss cciinneerreeuuss (Schrank, 1781) – 17, 63
MMeeccaassppiiss aalltteerrnnaannss (Herbst, 1795) – 68
RRhhiinnooccyylllluuss ccoonniiccuuss (Frölich, 1792) – (iPK),

(iCsE), 10, 30
LLaarriinnuuss ((LLaarriinnuuss)) bbrreevviiss (Herbst, 1795) – (iPK),

(iCsE), 34
LLaarriinnuuss ((LLaarriinnoommeessiiuuss)) oobbttuussuuss Gyllenhal, 1836 –

(iPK), (iCsE), 6, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 25,
30, 33, 34, 40, 51, 52, 56

LLaarriinnuuss ((LLaarriinnoorrhhyynncchhuuss)) jjaacceeaaee (Fabricius, 1775)
– (iBA), 2, 3, 17, 31, 40

LLaarriinnuuss ((LLaarriinnoorrhhyynncchhuuss)) ppllaannuuss (Fabricius, 1792)
– 1, 25, 29, 30, 34, 39, 40, 41, 52, 54, 56, 60, 63,
71

LLaarriinnuuss ((LLaarriinnoorrhhyynncchhuuss)) ssttuurrnnuuss (Schaller, 1783)
– (iPK), (iCsE), 10, 21, 34, 56

LLaarriinnuuss ((LLaarriinnoorrhhyynncchhuuss)) ttuurrbbiinnaattuuss Gyllenhal,
1836 – (iPK), (iCsE), 10, 14, 28, 29, 30, 38, 39,
40, 63, 71

LLiixxuuss ((DDiilliixxeelllluuss)) aanngguussttaattuuss (Fabricius, 1775) – 1,
68, 71, 74

LLiixxuuss ((DDiilliixxeelllluuss)) bbaarrddaannaaee (Fabricius, 1787) – 19
LLiixxuuss ((EEuulliixxuuss)) bbrreevviippeess Ch. Brisout de Barneville,

1866 – 7
LLiixxuuss ((EEuulliixxuuss)) iirriiddiiss Olivier, 1807 – 33, 74
LLiixxuuss ((LLiixxoocchheelluuss)) ccaarrdduuii Olivier, 1808 – 1, 17
LLiixxuuss ((LLiixxoocchheelluuss)) ffiilliiffoorrmmiiss (Fabricius, 1781) – 1,

17, 68, 71

HYPERINAE – alcsalád
AAlloopphhuuss ttrriigguuttttaattuuss (Fabricius, 1775) – (iCsE), 1, 7,

14, 17, 25, 33, 44, 46, 51, 52, 54, 59, 61, 65, 71, 72
AAlloopphhuuss ccaarrppaatthhiiccuuss Reitter, 1901 – 13, 14, 19, 25
AAlloopphhuuss wweebbeerrii Penecke, 1901 – 46
AAlloopphhuuss kkaauuffmmaannnnii Stierlin, 1884 – 43
DDoonnuuss ccoommaattuuss (Boheman, 1834) – (iCsE), 6, 14,

17, 19, 23, 25, 27, 30, 38, 40, 42, 68
DDoonnuuss eelleeggaannss (Boheman, 1842) – (iCsE), 33
DDoonnuuss iinntteerrmmeeddiiuuss (Boheman, 1842) – 13, 30
DDoonnuuss oovvaalliiss (Boheman, 1842) – (iPK), (iCsE), 14,

25, 30, 43, 52
DDoonnuuss ooxxaalliiss (Herbst, 1795) – (iCsE), 2, 13, 14, 17,

25, 27, 30, 38, 41, 43, 50, 52, 54, 59
DDoonnuuss rruubbii (Krauss, 1900) – (iPK), (iCsE), 6, 14,

25, 27, 43, 61
DDoonnuuss vveelluuttiinnuuss (Boheman, 1842) – (iPK), (iCsE),

6, 14, 17, 25, 30, 43
DDoonnuuss ppaalluummbbaarriiuuss (Germar, 1821) – (iPK), 17, 25,

30
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Donus pusillus (Petri, 1912) – (iPK), (iCsE)
HHyyppeerraa aaddssppeerrssaa (Fabricius, 1792) – 17
HHyyppeerraa ddiivveerrssiippuunnccttaattaa (Schrank, 1796) – 17, 19,

30, 40, 52
HHyyppeerraa ppllaannttaaggiinniiss (De Geer, 1775) – 5, 7, 52, 64, 68
HHyyppeerraa aarraattoorr (Linné, 1758) – 43, 74
HHyyppeerraa mmeelleess (Fabricius, 1792) – 2, 6, 9, 17, 33, 40,

49, 52, 74
HHyyppeerraa nniiggrriirroossttrriiss (Fabricius, 1775) – (iPK),

(iCsE), 1, 7, 11, 17, 23, 31, 34, 33, 49, 64, 69
HHyyppeerraa ppoossttiiccaa (Gyllenhal, 1813) – 1, 7, 8, 17, 30,

40, 45, 50, 59, 60, 64, 68, 69, 71, 74
HHyyppeerraa rruummiicciiss (Linné, 1758) – 8, 9, 68
HHyyppeerraa ssuussppiicciioossaa (Herbst, 1795) – 1, 2, 17, 19, 34,

60, 63, 64, 69
HHyyppeerraa vveennuussttaa (Fabricius, 1781) – (iCsE), (iPK),

1, 19, 40, 64
HHyyppeerraa vviicciiaaee (Gyllenhal, 1813) – 2, 17, 42
HHyyppeerraa zzooiilluuss (Scopoli, 1763) – (iCsE), 17, 30, 36,

38, 67, 68
LLiimmoobbiiuuss bboorreeaalliiss (Paykull, 1792) – 3, 20, 22, 28,

35, 39, 40, 45, 46, 47, 69
Coniatus splendidulus (Fabricius, 1781) – (iPK), (iKD)

MOLYTINAE – alcsalád
LLeeppyyrruuss ccaappuucciinnuuss (Schaller, 1783) – (iCsE), 8, 14,

17, 19, 59, 61, 63, 68
LLeeppyyrruuss ppaalluussttrriiss (Scopoli, 1763) – 38, 69
LLiippaarruuss ggllaabbrriirroossttrriiss Küster, 1849 – (iCsE), 13, 17,

19, 25, 30, 40, 67
LLiippaarruuss ttrraannssssyyllvvaanniiccuuss Petri, 1895 – 13
Liparus germanus (Linné, 1758) – (iBA) (?)
HHyylloobbiiuuss eexxccaavvaattuuss (Laicharting, 1781) – 30, 61
HHyylloobbiitteelluuss aabbiieettiiss (Linné, 1758) – (iBA), (iCsE),

5, 6, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 37, 54, 59
MMiinnyyooppss ccaarriinnaattuuss (Linné, 1767) – 67
LLeeiioossoommaa bboossnniiccuumm Daniel, 1906 – 13
LLeeiioossoommaa oobblloonngguulluumm (Boheman, 1842) – (iPK), 5,

13, 25, 52
LLeeiioossoommaa ccrriibbrruumm (Gyllenhal, 1834) – (iPK),

(iCsE), 5, 13, 14,17, 23, 25, 30, 52, 59, 71
Leiosoma robustum Seidlitz, 1867 – (iBA) (?)
PPiissssooddeess ppiicceeaaee (Illiger, 1807) – 25, 37
PPiissssooddeess ppiinnii (Linné, 1758) – 52
PPiissssooddeess hhaarrccyynniiaaee (Herbst, 1795) – (iCsE), 61
Plinthus tischeri Germar, 1824 – (iPK)
Plinthus sturmii (Germar, 1818) – (iCsE)

MAGDALIDINAE – alcsalád
MMaaggddaalliiss ((MMaaggddaalliiss)) nniittiiddaa (Gyllenhal, 1827) –

(iPK), 6, 14, 17, 24, 61

MMaaggddaalliiss ((MMaaggddaalliiss)) vviioollaacceeaa (Linné, 1758) –
(iPK), (iCsE), 43

MMaaggddaalliiss ((OOddoonnttoommaaggddaalliiss)) aarrmmiiggeerraa (Fourcroy,
1785) – 1, 17

MMaaggddaalliiss ((EEddoo)) nniittiiddiippeennnniiss (Boheman, 1834) – 71
MMaaggddaalliiss ((EEddoo)) rruuffiiccoorrnniiss (Linné, 1758) – 1, 17, 19,

40, 68, 69, 70
MMaaggddaalliiss ((NNeeooppaannuuss)) cceerraassii (Linné, 1758) – 40, 70

RHYTIRHININAE – alcsalád
DDiicchhoottrraacchheelluuss kkiimmaakkoowwiicczzii Flach, 1890 – (iPK),

(iCsE), 12

CRYPTORHYNCHINAE – alcsalád
AAccaalllleess ccoommmmuuttaattuuss Dieckmann, 1982 – 30
AAccaalllleess ccaammeelluuss (Fabricius, 1792) – 30
AAccaalllleess eecchhiinnaattuuss (Germar, 1824) – 30, 33, 40, 52
AAccaalllleess ppyyrreennaaeeuuss Boheman, 1844 – 30, 52
AAccaalllleess vvaalliidduuss Hampe, 1864 – 17, 30, 52
AAccaalllleess ssuuttuurraattuuss Dieckmann, 1983 – 17, 33, 52
Acalles roboris Curtis, 1835 – (iKD), (iPK)
EEcchhiinnooddeerraa hhyyppooccrriittaa (Boheman, 1837) – 17, 25,

30, 52
AAccaallllooccrraatteess ddeennttiiccoolllliiss (Germar, 1824) – 17, 30
CCrryyppttoorrhhyynncchhuuss llaappaatthhii (Linné, 1758) – (iPK), 32,

51, 69

COSSONINAE – alcsalád
RRhhyynnccoolluuss aatteerr (Linné, 1758) – (iKD), (iCsE), 14,

41, 52
Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827) – (iBA)
PPhhllooeeoopphhaagguuss ccyylliinnddrruuss Boheman, 1838 – (iPK),

(iKD), 52
Stereocorynes truncorum (Germar, 1824) – (iKD), (iPK)

ACICNEMIDINAE – alcsalád
TTrraacchhooddeess hhiissppiidduuss (Linné, 1758) – (iBA), (iKD),

24, 43

RHYNCHOPHORINAE – alcsalád
SSpphheennoopphhoorruuss ssttrriiaattooppuunnccttaattuuss (Goeze, 1777) – 34,

40, 69
SSiittoopphhiilluuss ggrraannaarriiuuss (Linné, 1758) – 33

CEUTORHYNCHINAE – alcsalád
RRhhiinnoonnccuuss ((RRhhiinnoonnccuuss)) bbrruucchhooiiddeess (Herbst, 1784)

– 17, 30, 68
RRhhiinnoonnccuuss ((RRhhiinnoonnccuuss)) ppeerriiccaarrppiiuuss (Linné, 1758) –

7, 13, 17, 19, 20, 23, 25, 30, 33, 34, 37, 40, 42,
43, 44, 52, 59, 64, 68, 70, 74
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RRhhiinnoonnccuuss ((RRhhiinnoonnccuuss)) iinnccoonnssppeeccttuuss (Herbst,
1795) – (iCsE), 34

RRhhiinnoonnccuuss ((AAmmaalloorrhhiinnoonnccuuss)) ppeerrppeennddiiccuullaarriiss
(Reich, 1797) – (iPK), (iCsE), 7, 23, 30, 38

RRuuttiiddoossoommaa ((SScclleerroopptteerriiddiiuuss)) ffaallllaaxx (Otto, 1897) –
(iPK), (iCsE), 1, 5, 17, 19, 23, 24, 25, 30, 44, 52,
61, 65, 66

Rutidosoma monticola (Otto, 1897) – (iPK)
PPeelleennoommuuss ccaannaalliiccuullaattuuss (Fåhraeus, 1843) – 68
PPeelleennoommuuss ccoommaarrii (Herbst, 1795) – 53
PPeelleennoommuuss vveellaarriiss (Gyllenhal, 1827) – 25
PPeelleennoommuuss wwaallttoonnii (Boheman, 1843) – 40
SScclleerroopptteerruuss sseerrrraattuuss (Germar, 1824) – (iPK),

(iCsE), 5, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 37,
42, 43, 52, 55

NNeeddyyuuss qquuaaddrriimmaaccuullaattuuss (Linné, 1758) – (iCsE), 1,
2, 6, 8, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 51, 52, 53, 54, 63, 68, 69, 71, 74

TTaappiinnoottuuss sseellllaattuuss (Fabricius, 1794) – 17, 19, 44, 52
TTrriicchhoossiirrooccaalluuss hhoorrrriidduuss (Panzer, 1801) – (iPK),

(iCsE), 3, 17
TTrriicchhoossiirrooccaalluuss ttrrooggllooddyytteess (Fabricius, 1787) –

(iPK), (iCsE), 1, 7, 17, 19, 26, 29, 30, 33, 40, 45,
47, 49, 60, 64, 68, 69, 71

TThhaammiiooccoolluuss ppuubbiiccoolllliiss (Gyllenhal, 1837) – 15,
40

TThhaammiiooccoolluuss ssiiggnnaattuuss (Gyllenhal, 1837) – (iKD),
1

ZZaaccllaadduuss ggeerraanniiii (Paykull, 1800) – 3, 7, 8, 10, 11,
17, 20, 28, 30, 34, 35, 39, 40, 45, 47, 51, 54, 57,
59, 62, 68, 69, 71

PPhhrryyddiiuucchhuuss ttooppiiaarriiuuss (Germar, 1824) – 49
AAmmaalluuss ssccoorrttiilllluumm (Herbst, 1795) – 38
AAuulleeuutteess eeppiilloobbiiii (Paykull, 1800) – (iPK), (iCsE),

43, 52, 61
CCaalloossiirruuss tteerrmmiinnaattuuss (Herbst, 1795) – 7, 26, 28, 33
CCooeelliiaasstteess llaammiiii (Fabricius, 1792) – 1, 7, 17, 69, 74
CCooeelliiooddeess eerryytthhrroolleeuuccooss (Gmelin, 1790) – 17
CCooeelliiooddeess ddrryyaaddooss (Gmelin, 1790) – 17
CCooeelliiooddeess pprrooxxiimmuuss Schultze, 1895 – 17
MMiiccrroopplloonnttuuss ccaammppeessttrriiss Gyllenhal, 1837) – 17, 40,

45, 52, 64, 68, 69, 74
MMiiccrroopplloonnttuuss eeddeennttuulluuss (Schultze, 1896) – 74
MMiiccrroopplloonnttuuss ffiigguurraattuuss (Gyllenhal, 1837) – 1, 29,

64, 69
MMiiccrroopplloonnttuuss ttrriiaanngguulluumm (Boheman, 1845) – 30
MMoogguulloonneess aassppeerriiffoolliiaarruumm (Gyllenhal, 1813) –

(iBA), 17, 33, 46, 52, 63
MMoogguulloonneess aabbbbrreevviiaattuulluuss (Fabricius, 1792) – 7, 8,

17, 29, 38, 40, 46, 64

MMoogguulloonneess aammpplliippeennnniiss (Schultze, 1896) – 17
MMoogguulloonneess aanngguulliiccoolllliiss (Schultze, 1896) – (iCsE),

23, 52
MMoogguulloonneess aauussttrriiaaccuuss (Ch. Brisout de Barneville,

1869) – 1
MMoogguulloonneess ccuurrvviissttrriiaattuuss (Schultze, 1897) – 59
MMoogguulloonneess eeuupphhoorrbbiiaaee (Ch. Brisout de Barneville,

1869) – 25
MMoogguulloonneess llaarrvvaattuuss (Schultze, 1896) – 17, 28
MMoogguulloonneess ppaalllliiddiiccoorrnniiss (H. Brisout de Barneville,

1890) – 17, 23, 25, 26, 30, 52, 68
MMoogguulloonneess ssyymmpphhyyttii (Bedel, 1885) – 15, 17, 29, 33
OOpprroohhiinnuuss ssuuttuurraalliiss (Fabricius, 1777) – 60, 71
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss aalllliiaarriiaaee H. Brisout de Barneville,

1860 – 17
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ccoonnssttrriiccttuuss (Marsham, 1802) – 59,

69
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss cchhaallyybbaaeeuuss Germar, 1824 – 64
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss eerryyssiimmii (Fabricius, 1787) – 1, 6, 17,

38, 44, 45, 47, 59, 62, 70
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ggaalllloorrhheennaannuuss F. Solari, 1949 – 1,

17, 63, 68, 71
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss hheennsscchhii Schultze, 1903 – 17, 64
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss iinntteerrjjeeccttuuss Schultze, 1903 – 40, 64
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ccoocchhlleeaarriiaaee Gyllenhal, 1813 –

(iCsE), 7, 17, 23, 53
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ccoonnttrraaccttuuss (Marsham, 1802) –

(iCsE), 1, 14, 17, 19, 30, 38, 62, 63
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss fflloorraalliiss (Paykull, 1792) – 1, 7, 8, 10,

17, 19, 23, 25, 27, 30, 40, 44, 45, 47, 52, 63, 68,
69, 70, 71, 74

CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss nnaannuuss Gyllenhal, 1837 – 1, 17,
63

CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss oobbssttrriiccttuuss (Marsham, 1802) –
(iKD), (iPK), 6, 17, 36, 68

CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ppaannddeelllleeii Ch. Brisout de Barneville,
1869 – 23

CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ppaalllliiddaaccttyylluuss (Marsham, 1802) – 7,
17, 52, 69

CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ppaarrvvuulluuss Ch. Brisout de Barneville,
1869 – 1

CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ppeerrvviiccaaxx J. Weise, 1883 – 52
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ppuullvviinnaattuuss (Gyllenhal, 1837) – 1,

17, 33, 63
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss pplleeuurroossttiiggmmaa (Marsham, 1802) – 7,

8, 17, 33, 69
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss rraappaaee Gyllenhal, 1837 – 1, 17
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss rroobbeerrttii Gyllenhal, 1837 – 1, 17, 26,

33
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ssoopphhiiaaee (Steven, 1829) – 1
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CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ssuullcciiccoolllliiss (Paykull, 1800) – 17, 40,
64

CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ssyyrriitteess Germar, 1824 – (iPK),
(iCsE), 1, 17, 71

CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ttuurrbbaattuuss Schultze, 1903 – 1
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss uunngguuiiccuullaarriiss Thomson, 1871 – 64
SSiirrooccaallooddeess nniiggrriinnuuss (Marsham, 1802) – 63, 65, 70
HHaaddrroopplloonnttuuss lliittuurraa (Fabricius, 1775) – 17, 43, 52,

56
HHaaddrroopplloonnttuuss ttrriimmaaccuullaattuuss (Fabricius, 1775) –

(iPK), (iCsE), 17
GGlloocciiaannuuss ddiissttiinnccttuuss (Ch. Brisout de Barneville,

1870) – 2, 17, 64
GGlloocciiaannuuss ppuunnccttiiggeerr (Gyllenhal, 1837) – (iPK), 1, 7,

8, 14, 17, 19, 20, 32, 33, 35, 39, 40, 44, 47, 51,
52, 59, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71

GGlloocciiaannuuss mmooeelllleerrii (Thomson, 1868) – 2
DDaattoonnyycchhuuss aanngguulloossuuss (Boheman, 1845) – 1, 40, 71
DDaattoonnyycchhuuss aarrqquuaattuuss (Herbst, 1795) – 17, 27, 39
DDaattoonnyycchhuuss mmeellaannoossttiiccttuuss (Marsham, 1802) – 1,

17, 23, 30, 40, 54, 63, 65, 69
DDaattoonnyycchhuuss uurrttiiccaaee (Boheman, 1845) – 17, 26, 33

ZYGOPINAE – alcsalád
CCoorryyssssoommeerruuss ccaappuucciinnuuss (Beck, 1817) – 17, 74

ITHYPORINAE – alcsalád
OOrroobbiittiiss nniiggrriinnuuss Reitter, 1885 – 15
OOrroobbiittiiss ccyyaanneeuuss (Linné, 1758) – (iPK), 49

BARINAE – alcsalád
BBaarriiss aarrtteemmiissiiaaee (Herbst, 1795) – 1, 29, 40, 52, 64
BBaarriiss ccooeerruulleesscceennss (Scopoli, 1763) – 1
BBaarriiss ppiicciiccoorrnniiss (Marsham, 1802) – 52
LLiimmnnoobbaarriiss ddoolloorroossaa (Goeze, 1777) – 7, 13, 24
LLiimmnnoobbaarriiss tt--aallbbuumm (Linné, 1758) – 7, 62

CURCULIONINAE – alcsalád
CCuurrccuulliioo nnuuccuumm Linné, 1758 – 15, 25
CCuurrccuulliioo ggllaannddiiuummMarsham, 1802 – (iBA), (iCsE),

8, 17, 33, 40, 71
CCuurrccuulliioo vveennoossuuss (Gravenhorst, 1807) – 25
CCuurrccuulliioo vviilllloossuuss Fabricius, 1781 – 1, 17, 19, 64
CCuurrccuulliioo ((BBaallaannoobbiiuuss)) ccrruuxx (Fabricius, 1776) – 2,

30, 33, 38, 69
CCuurrccuulliioo ((BBaallaannoobbiiuuss)) ssaalliicciivvoorruuss Paykull, 1792 –

2, 17, 30, 39, 40, 46, 54
CCuurrccuulliioo ((BBaallaannoobbiiuuss)) ppyyrrrrhhoocceerraass (Marsham,

1802) – 17, 19, 30, 33, 52, 68, 71

ACALYPTINAE – alcsalád
AAccaallyyppttuuss ccaarrppiinnii (Herbst, 1795) – 17, 19, 33, 35

ANTHONOMINAE – alcsalád
AAnntthhoonnoommuuss ((AAnntthhoonnoommuuss)) rruubbii (Herbst, 1795) –

(iPK), 1, 2, 7, 8, 14, 17, 19, 20, 35, 40, 42, 44,
47, 49, 52, 55, 59, 63, 64, 68, 71, 74

AAnntthhoonnoommuuss ((AAnntthhoonnoommuuss)) kkiirrsscchhii Desbrochers
des Loges, 1868 – 40

AAnntthhoonnoommuuss ((AAnntthhoonnoommuuss)) ppeeddiiccuullaarriiuuss (Linné,
1758) – (iPK), 26, 30, 40, 68

AAnntthhoonnoommuuss ((AAnntthhoonnoommuuss)) ppoommoorruumm (Linné,
1758) - 17, 33, 40

AAnntthhoonnoommuuss ((AAnntthhoonnoommuuss)) rruuffuuss Gyllenhal, 1836
– 17, 30

AAnntthhoonnoommuuss ((PPaarraanntthhoonnoommuuss)) pphhyyllllooccoollaa (Herbst,
1795) – 38, 52

AAnntthhoonnoommuuss ((PPaarraanntthhoonnoommuuss)) ppiinniivvoorraaxx
Silfverberg, 1977 – (iKD), (iPK), (iCsE), 2, 8,
23, 35, 41, 43, 55, 61

FFuurrcciippuuss rreeccttiirroossttrriiss (Linné, 1758) – 1, 17, 19, 30
BBrraaddyybbaattuuss kkeellllnneerrii Bach, 1854 – 17

TYCHIINAE – alcsalád
TTyycchhiiuuss aauurreeoolluuss Kiesenwetter, 1851 – 30
TTyycchhiiuuss bbrreevviiuussccuulluuss Desbrochers des Loges, 1873

– 17
TTyycchhiiuuss ccaallddaarraaii Dieckmann, 1986 – 33
TTyycchhiiuuss ccrraassssiirroossttrriiss Kirsch, 1871 – 17
TTyycchhiiuuss ffllaavvuuss Becker, 1864 – 21, 40, 63
TTyycchhiiuuss jjuunncceeuuss (Reich, 1797) – 17, 28, 30, 33, 64,

69
TTyycchhiiuuss kkuullzzeerrii Penecke, 1934 – 34
TTyycchhiiuuss mmeeddiiccaaggiinniiss Ch. Brisout de Barneville,

1862 – 7, 8, 17, 20, 21, 28, 29, 30, 40, 49, 63, 64
TTyycchhiiuuss mmeelliilloottii Stephens, 1831 – 25, 30, 40, 70
TTyycchhiiuuss ppiicciirroossttrriiss (Fabricius, 1787) – 6, 8, 11, 13,

17, 23, 25, 26, 30, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 60,
61, 62, 63, 64, 69

TTyycchhiiuuss qquuiinnqquueeppuunnccttaattuuss (Linné, 1758) – 17, 33,
40

TTyycchhiiuuss ssqquuaammuullaattuuss Gyllenhal, 1836 – 21, 33, 69
TTyycchhiiuuss sstteepphheennssii Schönherr, 1836 – 6, 7, 8, 9, 10,

15, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 40, 45, 46,
49, 52, 60, 63, 64, 68, 69, 70

Tychius pusillus Germar, 1842 – (iKD)
Tychius schneideri (Herbst, 1795) – (iPK)
LLiiggnnyyooddeess eennuucclleeaattoorr (Panzer, 1798) – 73
SSiibbiinniiaa ppeelllluucceennss (Scopoli, 1772) – 6, 17, 29, 33,

52, 60, 64, 65
SSiibbiinniiaa ssuubbeelllliippttiiccaa (Desbrochers des Loges, 1873) – 40
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EElllleessccuuss bbiippuunnccttaattuuss (Linné, 1758) – (iPK), 14, 17,
19, 44, 59

EElllleessccuuss iinnffiirrmmuuss (Herbst, 1795) – 69
EElllleessccuuss ssccaanniiccuuss (Paykull, 1792) – 30

NOTARINAE – alcsalád
CCoommaassiinnuuss sseettiiggeerr (Beck, 1817) – 23
DDoorryyttoommuuss ((DDoorryyttoommuuss)) ffiilliirroossttrriiss (Gyllenhal,

1836) – (iPK), 32, 46
DDoorryyttoommuuss ((DDoorryyttoommuuss)) lloonnggiimmaannuuss (Forster,

1771) – 45, 46
DDoorryyttoommuuss ((DDoorryyttoommuuss)) ttaaeenniiaattuuss (Fabricius,

1781) – (iPK), 2, 17, 30, 44, 69
DDoorryyttoommuuss ((OOllaammuuss)) mmeellaannoopphhtthhaallmmuuss (Paykull,

1792) – (iPK), 2, 24
DDoorryyttoommuuss ((OOllaammuuss)) rruuffaattuuss Bedel, 1888 – 24, 41
DDoorryyttoommuuss ((OOllaammuuss)) vviilllloossuulluuss (Gyllenhal, 1836) –

6, 41
GGrryyppuuss eeqquuiisseettii (Fabricius, 1775) – (iKD), (iPK), 7,

13, 33, 46, 61, 71
NNoottaarriiss ((EErryyccuuss)) aaccrriidduulluuss (Linné, 1758) – 7, 17,

19, 23, 30, 64, 69
NNoottaarriiss ((EErryyccuuss)) aatteerrrriimmuuss (Hampe, 1850) – (iPK),

(iCsE), 25, 41
SSmmiiccrroonnyyxx jjuunnggeerrmmaannnniiaaee (Reich, 1797) – 5, 6, 15,

22, 30, 38, 40, 45, 49, 68
SSmmiiccrroonnyyxx ppyyggmmaaeeuuss Curtis, 1840 – 11, 15

BAGOINAE – alcsalád
BBaaggoouuss ((AAbbaaggoouuss)) lluuttuulleennttuuss (Gyllenhal, 1813) – 7,

52

ANOPLINAE – alcsalád
AAnnoopplluuss rroobboorriiss Suffrian, 1840 – 6, 17, 19, 23, 30,

38, 51, 52, 59

RHYNCHAENINAE – alcsalád
RRhhyynncchhaaeennuuss ((RRhhyynncchhaaeennuuss)) ppiilloossuuss (Fabricius,

1781) – 17, 40
RRhhyynncchhaaeennuuss ((IIssoocchhnnuuss)) ffoolliioorruumm (O. F. Müller,

1776) – 13, 17, 25, 30, 38, 39, 43, 52, 56, 61
RRhhyynncchhaaeennuuss ((IIssoocchhnnuuss)) ppooppuulliiccoollaa Silfverberg,

1977 – (iPK), (iCsE), 2, 3, 17, 28, 30, 33, 40, 49,
45, 52, 56, 68, 69

RRhhyynncchhaaeennuuss ((EEuutthhoorroonn)) ffaaggii (Linné, 1758) –
(iCsE), 5, 14, 17, 19, 23, 25, 26, 30, 33, 37, 38,
40, 52, 53, 55, 68, 72

RRhhyynncchhaaeennuuss ((TTaacchhyyeerrggeess)) ddeeccoorraattuuss (Germar,
1821) – (iPK), 1, 17, 23, 25, 27, 30, 40, 44, 52,
56

RRhhyynncchhaaeennuuss ((TTaacchhyyeerrggeess)) ssaalliicciiss (Linné, 1758) –
(iPK), 14, 17, 19, 30, 39, 44, 52, 61

RRhhyynncchhaaeennuuss ((TTaacchhyyeerrggeess)) ppsseeuuddoossttiiggmmaa Tempère,
1982 – 52

RRhhyynncchhaaeennuuss ((TTaacchhyyeerrggeess)) ssttiiggmmaa (Germar, 1821)
– (iPK), (iCsE), 2, 6, 14, 15, 17, 24, 25, 30, 33,
39, 41, 43, 44, 52, 53, 56, 59, 61

RRhhyynncchhaaeennuuss ((TThhrreeccttiiccuuss)) tteessttaacceeuuss (O. F. Müller,
1776) – 17, 30, 68

Rhynchaenus (Pseudorchestes) pratensis (Germar,
1821) – (iKD)

RRhhaammpphhuuss ooxxyyaaccaanntthhaaee (Marsham, 1802) – 30, 42
RRhhaammpphhuuss ppuulliiccaarriiuuss (Herbst, 1795) – 30, 40, 70, 71

MECININAE – alcsalád
MMeecciinnuuss ccoollllaarriiss Germar, 1821 – (iPK), (iCsE), 1,

17, 52, 64, 70, 71
MMeecciinnuuss ppyyrraasstteerr (Herbst, 1795) – 7, 8, 17, 19, 33,

38, 40, 49, 63, 64, 68, 69, 71
MMiiaarruuss ((MMiiaarruuss)) aajjuuggaaee (Herbst, 1795) – 16, 17, 52, 63
MMiiaarruuss ((MMiiaarruuss)) mmoonnttiiccoollaa Petri, 1912 – (iPK),

(iCsE), 1, 6, 8, 13, 17, 19, 24, 26, 30, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 52, 59, 61, 66, 69

MMiiaarruuss ((MMiiaarruuss)) uurrssiinnuuss Abeille de Perrin, 1906 –
17, 61

MMiiaarruuss ((MMiiaarroommiimmuuss)) ggrraammiinniiss (Gyllenhal, 1813) –
(iPK), 1, 30, 33, 34, 49

Miarus (Miaromimus) distinctus (Boheman, 1845)
– (iPK)

GGyymmnneettrroonn ((GGyymmnneettrroonn)) llaabbiillee (Herbst, 1795) – 1,
17, 19, 30, 40, 64, 68, 69, 70, 71

GGyymmnneettrroonn ((GGyymmnneettrroonn)) mmeellaannaarriiuumm (Germar,
1821) – 17, 40, 70

GGyymmnneettrroonn ((GGyymmnneettrroonn)) vveerroonniiccaaee (Germar, 1821)
– 17, 25, 40, 43, 44, 51, 52, 68, 69, 71

GGyymmnneettrroonn ((GGyymmnneettrroonn)) vviilllloossuulluumm Gyllenhal,
1838 – 68

GGyymmnneettrroonn ((GGyymmnneettrroonn)) rroosstteelllluumm (Herbst, 1795)
– 31

GGyymmnneettrroonn ((RRhhiinnuussaa)) aasseelllluuss (Gravenhorst, 1807) –
(iKD), 17

GGyymmnneettrroonn ((RRhhiinnuussaa)) bbiippuussttuullaattuumm (Rossi, 1794) –
1, 17

GGyymmnneettrroonn ((RRhhiinnuussaa)) nneettuumm (Germar, 1821) – 25
GGyymmnneettrroonn ((RRhhiinnuussaa)) tteettrruumm (Fabricius, 1792) –

23, 52, 60

CIONINAE – alcsalád
CCiioonnuuss aallaauuddaa (Herbst, 1784) – (iKD), 17, 19, 37,

52
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CCiioonnuuss hhoorrttuullaannuuss (Fourcroy, 1785) – (iPK), 37, 38,
43, 52

CCiioonnuuss nniiggrriittaarrssiiss Reitter, 1904 – 38
CCiioonnuuss oolliivviieerrii Rosenschöld, 1838 – 2
CCiioonnuuss ssccrroopphhuullaarriiaaee (Linné, 1758) – (iPK), (iCsE),

6, 14, 19, 25, 30
CCiioonnuuss tthhaappssuuss (Fabricius, 1792) – (iPK), 38
CCiioonnuuss ttuubbeerrccuulloossuuss (Scopoli, 1792) – (iPK),

(iCsE), 2, 17, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 38, 41, 43,
52, 61, 69

SSCCOOLLYYTTIIDDAAEE – család (szúbogarak)
HYLESININAE – alcsalád
PPhhllooeeoopphhtthhoorruuss ssppiinnuulloossuuss (Rey & Eichhoff, 1883)

– 8, 13, 25, 26, 52
PPoollyyggrraapphhuuss ggrraannddiiccllaavvaa Thomson, 1886 – 37
HHyylluurrggooppss ggllaabbrraattuuss (Zetterstedt, 1828) – (iPK),

(iCsE), 13, 25, 30
HHyylluurrggooppss ppaalllliiaattuuss (Gyllenhal, 1813) – (iPK),

(iCsE), 52
HHyyllaasstteess aatteerr (Paykull, 1800) – (iPK), (iCsE), 8, 37
HHyyllaasstteess ccuunniiccuullaarriiuuss Erichson, 1836 – (iPK),

(iCsE), 5, 6, 8, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 37, 38, 52,
60, 65, 72

Xylechinus pilosus (Ratzeburg, 1837) – (iCsE)

SCOLYTINAE – alcsalád
IIppss ttyyppooggrraapphhuuss (Linné, 1758) – (iBA), (iCsE), 5, 6,

13, 14, 23, 24, 25, 30, 37, 43, 52
IIppss aammiittiinnuuss (Eichhoff, 1872) – (iCsE), 14
CCrryypphhaalluuss aabbiieettiiss (Ratzeburg, 1837) – (iCsE), 52,

55
CCrryypphhaalluuss ppiicceeaaee (Ratzeburg, 1837) – 52
TTrryyppooddeennddrroonn ddoommeessttiiccuumm (Linné, 1758) – (iCsE),

44
TTrryyppooddeennddrroonn lliinneeaattuumm (Olivier, 1795) – (iPK),

(iCsE), 24, 25, 30, 37, 41
Trypodendron signatum (Fabricius, 1792) – (iCsE)
OOrrtthhoottoommiiccuuss llaarriicciiss (Fabricius, 1792) – (iPK), 14, 52
Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827) – (iPK),

(iCsE)
DDrryyooccooeetteess aauuttooggrraapphhuuss (Ratzeburg, 1837) –

(iCsE), 6, 12, 14, 30, 33, 37, 42, 44, 52
DDrryyooccooeetteess hheeccttooggrraapphhuuss Reitter, 1913 – 14, 25, 42,

43
Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792) – (iPK),

(iCsE)
PPiittyyoopphhtthhoorruuss bbaallccaanniiccuuss Pfeffer, 1940 – 63
XXyylloocclleepptteess bbiissppiinnuuss (Duftschmid, 1825) – 17
XXyylleebboorruuss ((AAnniissaannddrruuss)) ddiissppaarr (Fabricius, 1792) –

17, 59
Xyleborus (Xyleborus) monographus (Fabricius,

1792) – (iPK)

CCrryyppttuurrgguuss cciinneerreeuuss (Herbst, 1793) – 52
Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813) – (iPK)
PPiittyyooggeenneess cchhaallccooggrraapphhuuss (Linné, 1761) – (iCsE),

7, 13, 14, 24, 25, 26, 30, 41, 42, 52, 59
Pityogenes quadridens (Hartig, 1834) – (iCsE)
Pityokteines curvidens (Germar, 1824) – (iPK)

PPLLAATTYYPPOODDIIDDAAEE – család (hosszúlábú szúbogarak)
Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) – (iPK)
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KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss::

Köszönjük a Magyar Rovartani Társaság
támogatását, melyet az 1994-ben meghirdetett
pályázatra benyújtott félig kész dolgozatunkért
kaptunk.

CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa ccuunnooaaººtteerreeaa
CCuurrccuulliioonnooiiddeelloorr ((CCoolleeoopptteerraa))
ddiinn jjuudd.. HHaarrgghhiittaa
(Rezumat)

În cursul al 12 ani, din 74 de localitãþi de
pe teritoriul judeþului Harghita, autorii prezentei
lucrãri au identificat 516 specii de Curculio -
noidea. Dintre acestea 197 de specii au fost sem-
nalate ºi în alte lucrãri de specialitate, iar cele-
lalte 319 sunt specii noi pentru fauna judeþului
Harghita.

DDaattaa CCoonncceerrnniinngg CCuurrccuulliioonnooiiddeeaa
((CCoolleeoopptteerraa)) ooff tthhee CCoouunnttyy
HHaarrgghhiittaa  ((RRoommaanniiaa))
(Abstract)

The authors collected 516 Curcu lio noi -
dea species from 74 localities of Transylvania in
Hargita County (Romania) during the past 12
years. The literature mentions only 197 species
from this county. Thus, 319 species are listed
here as new to the fauna of this area.
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80 1. ábra Hargita megye domborzata és vizei (Hargita, Csíkszereda, 1997)



ROZNER István

HHaarr ggii ttaa mmee ggyyee llee vvééll bboo ggáárr--
ffaa uu nnáá jjáá nnaakk aallaapp vvee ttéé ssee
((CCoolleeoopptteerraa:: CChhrryyssoommeelliiddaaee))

(Ki vo nat)
63 nem 252 fa ját és al fa ját mu tat ta ki a
szer zõ Har gi ta me gye te rü le té rõl. A faj -
lis ta tar tal maz za azok nak  a le vél bo ga -
rak nak az ada ta it, ame lye ket a Ma gyar
Ro var ta ni Tár sa ság és a Szé kely Nem ze -
ti Mú ze um (Sep si szent györgy) ku ta tói
gyûj töt tek Har gi ta me gyé bõl 1994 és
1996 kö zött. A faj lis tá ban meg ta lál ha tó -
ak a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze -
um le vél bo gár-gyûj te mé nyé nek és az
iro da lom nak az ada tai. Ezen ada tok alap -
ján a szer zõ ki mu ta tott 3 új fajt és al fajt
Er dély, 48 új fajt és al fajt  Har gi ta me gye
le vél bo gár-fa u ná já ban.

BBee vvee zzee ttééss

Ke let- és Dél ke let-Er dély ben 1985 óta
foly nak rend sze res ro var ta ni ku ta tá sok a sep si -
szent györ gyi Szé kely Nem ze ti Mú ze um, a bu da -
pes ti Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um és a
Ma gyar Ro var ta ni Tár sa ság ku ta tó i nak rész vé te -
lé vel. A ku ta tá sok fel ölel ték a je len le gi Har gi ta
me gye tel jes te rü le tét. Je len alap ve tés ben a Har -
gi ta me gyei ada to kat ki egé szí tet tem a Bé kás-szo -
ros kör nyé ki (Neamþ me gye) és a gyimesi (Bákó
me gye) gyûj té si ada tok kal. Az Alap ve tés tar tal -
maz za a ku ta tott te rü let rõl fel lel he tõ iro dal mi
ada to kat is.

AA HHaarr ggii ttaa mmee ggyyeeii llee vvééll bboo ggáárr--
kkuu ttaa ttáá ssookk ttöörr ttéé nnee ttee..

Már a 18. sz. vé gén szá mos eu ró pai ro var ász
hi vat ko zik le írá sá ban a Kár pát-me den cé ben gyûj tött
bo ga rak ra, így pl. A. SCOPOLI, M. PILLER, L.
MITTELPACHER, R. TOWSON, J. HOFF-
MANNSEGG, J. FABRICIUS stb. Ma már ne héz
meg ál la pí ta ni, hogy az ál ta luk gyûj tött, il let ve be -
szer zett bo ga rak kö zül me lyek az er dé lyi, ezen be lül
a Har gi ta me gyei pél dá nyok. Az 1830-as évek tõl
kezd te meg gyûj té se it FRIVALDSZKY Im re, majd
ké sõbb ro ko na FRIVALDSZKY  Já nos és an nak ki -
tû nõ gyûj tõ je, PÁVEL Já nos.  Igen so kat gyûj töt tek
Er dély ben, fõ ként a Bán ság ban, Krassó-Szörény me -
gyé ben, de meg for dul tak Máramarosban is. Saj nos,
gyûj té se ik bõl nem ta lál tam Har gi ta me gyei pél dá -
nyo kat a bu da pes ti Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi
Mú ze um gyûj te mé nyé ben.

Az 1850-es évek tõl kezd ve kezd te pub li -
kál ni BIELZ E. Al bert nagy sze be ni iskolafelü-
gyelõ és ter mé szet tu dós gyûj té se i nek ered mé -
nye it. Leg fon to sabb ki ad vá nya a “Die
Erforschung der Käferfauna Siebenbürgens bis
zum Schlusse des Jahres 1886” c. ka ta ló gu sa,
amely ben 341 le vél bo gár fajt, több al fajt és vál -
to za tot írt le Er dély te rü le té rõl, köz tük 38 fajt
Har gi ta me gyé bõl. Az ada tok szár ma zá sát a ka ta -
ló gu sa nem em lí ti, de fel té te lez he tõ, hogy nagy -
ré szük a nagy sze be ni Ter mé szet tu do má nyi Tár -
sa ság tag ja i tól szár ma zik, de szá mos kül föl di ro -
var ász is szol gál ta tott ada to kat. 

BIELZ kor tár sa volt FUSS Kár oly, aki a
gyûj té sei so rán ha lá lá ig több, mint 5000 eu ró pai
bo gár fajt tar tal ma zó gyûj te ményt mond ha tott
ma gá é nak. Szá mos pub li ká ci ó ja je lent meg 1850
és 1895 kö zött, köz tük az er dé lyi Chrysolina és
Oreina fa jok le írá sa 1856-ból. Köz le mé nye i ben
2983 bo gár fajt és vál to za tot mu ta tott ki Er dély -
bõl. Gyûj te mé nye a bu da pes ti Ma gyar Ter mé -
szet tu do má nyi Mú ze um ban ta lál ha tó, ben ne több
Har gi ta me gyei le vél bo ga rat is si ke rült meg ta lál -
nom. BIELZ (1886) ka ta ló gu sá ban csak rész ben
sze re pel nek FUSS ada tai. FUSS dol goz ta fel
HERMAN Ot tó nak a Balánbányai-hegységben
vég zett 1869-es gyûj té si ada ta it is. Ugyan csak az
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õ buz dí tá sá ra né hány év vel ké sõbb a szászrégeni
BIRTHLER Fri gyes gyûj tött a hegy ség ben.
1889-ben BÁ LINT Sán dor gyûj tött Szé kely föl -
dön, majd 1891-ben a bras sói DEUBEL Fri gyes
és MÉHELY La jos vég zett gyûj té se ket Ud var he -
lyen és Csík ban. Ugyan csak DEUBEL Fri gyes és
a bé csi Karl HOLDHAUS 1905-ben járt a mai
Har gi ta me gyé ben. ORMAY Sán dor nagy sze be -
ni gim ná zi u mi pro fes  szor  gyûj té se i nek ada ta it
ké sõbb KUTHY De zsõ és Karl PETRI is át vet te. 

A kül föl di tu dó sok kö zül Edmund REIT-
TER paskaui entomológus 1869-tõl vég zett gyûj -
té se ket a Kár pá tok te rü le tén, így a Ke le ti-Kár pá -
tok ban is. Julius WEISE ber li ni entomológus
több gyûjtõutat tett a Kár pát-me den cé ben és
1875-tõl szá mos pub li ká ci ó já ban fog lal ko zik az
itt ta lált Chrysomelidákkal, és több új fajt is le ír a
gyûj tött anyag ból. 

1896-ban je lent meg KUTHY De zsõ
szer kesz té sé ben „A Ma gyar Bi ro da lom Ál lat vi lá -
ga - Fa u na Regni Hungariae” bo ga rak kal fog lal -
ko zó kö te te. Ez a ka ta ló gus tar tal maz za az ad dig
fel lel he tõ ada to kat. Har gi ta me gyé bõl 19 faj le lõ -
hely ada tai ta lál ha tók ben ne, de sok faj nál csak a
gya ko ri, vagy kö zön sé ges meg jegy zés sze re pel.
Ez utób bi ak nál meg kí sé rel tem a MTTM gyûj te -
mé nyé bõl a pon tos le lõ he lye ket ös  sze ál lí ta ni.

1912-ben Nagy sze ben ben je lent meg a
se ges vá ri pol gá ri is ko la igaz ga tó ja, a je les ro var -
ász Karl PETRI ös  sze fog la ló bo gár ka ta ló gu sa
„Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer
Erforschung bis zum Jahre 1911” cím mel. Eb ben
a ka ta ló gus ban fel tün tet te mind azon fa jo kat, ame -
lyek az iro da lom ban, a sa ját és er dé lyi kor tár sai
gyûj te mé nye i ben ta lál ha tók vol tak 1911-ig. Ösz  -
sze sen 417 le vél bo gár faj, ezek nek az ad dig le írt
vál to za tai sze re pel nek a mû vé ben. Pon tos le lõ -
hellyel 93 Har gi ta me gyei faj ta lál ha tó a ka ta ló -
gus ban, ezen kí vül 30 faj Siebenbürgen vagy „a
hegy- és domb vi dé ken el ter jedt” meg je lö lés sel
sze re pel. PETRI 1925-1926-ban meg je len tet te az
1912-es er dé lyi bo gár ka ta ló gu sá nak a ki egé szí té -
sét DEUBEL Fri gyes, Dr. Eugen WORELL
nagy sze be ni fõ or vos és Dr. Ar nold MÜLLER,
va la mint sa ját gyûj té sei alap ján. Eb ben a köz le -
mény ben mind ös  sze 4 Har gi ta me gyei faj ada ta

ta lál ha tó. Karl PETRI gyûj te mé nye a nagy sze be -
ni BRUKENTHAL Mú ze um ban ta lál ha tó. 

1912-ben CSIKI Er nõ, 1916-ban HOR -
VÁTH Gé za, 1917-ben Ruff  Pé ter vég zett gyûj -
té se ket a vizs gált te rü le ten. A két vi lág há bo rú
kö zött vég zett ku ta tá sok ról nem ta lál tam le vél -
bo gár ada to kat. 1941 és 1943 kö zött szá mos ki tû -
nõ entomológus gyûj tött Har gi ta me gyé ben, a
tel jes ség igé nye nél kül meg em lí te ném kö zü lük
CSIKI Er nõt, MÓC ZÁR Mik lóst, SOÓS Ár pá -
dot, LOKSA Im rét, DUDICH End rét, KA SZAB
Zol tánt, SZÉKESSY Vil most. Ezek rõl a gyûjtõu-
takról CSIKI Er nõ két köz le mé nye je lent meg
1942-ben, az el sõ a Görgényi-hegység, a má so -
dik a Balánbányai-hegység bo gár fa u ná já hoz
szol gál tat ada to kat. Hos  szú szü net után 1956-ban
PAPP Je nõ gyûj tött is mét Har gi ta me gyé ben, fõ -
ként Balánbánya kör nyé kén. 1983 és 1985-ben
is mét ta lál koz ha tunk egy-egy entomológussal,
aki meg for dult a me gyé ben és szór vá nyos gyûj -
tést  vég zett ott.

1991-ben jött lét re a Szé kely Nem ze ti Mú -
ze um és a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um,
il let ve a Ma gyar Ro var ta ni Tár sa ság ku ta tói kö zött
az az együtt mû kö dés, ame lyet a  be ve ze tõ ben is je -
lez tem. A ku ta tá sok súly pont ja az el sõ évek ben
Kovászna me gyé re esett, de 1995-tõl ez át te võ dött
Har gi ta me gyé re, ahol a ku ta tás je len leg is fo lyik.

Je len köz le mény ben Har gi ta me gye te rü -
le té rõl 63 nem 252 fa ját si ke rült ki mu tat nom. Eb -
bõl Er dély bo gár fa u ná já ra néz ve 3 új faj és al faj,
Har gi ta me gyét te kint ve pe dig 48 új faj és al faj
volt ki mu tat ha tó. 

KKöö sszzöö nneett nnyyiill vváá nníí ttááss

Ez úton kö szö nöm meg KOCS Irén nek, a
sep si szent györ gyi Szé kely Nem ze ti Mú ze um
Ter mé szet tu do má nyi Osz tá lya ve ze tõ jé nek és
fér jé nek, KOCS Já nos nak azt az ön zet len se gít -
sé get, mel  lyel le he tõ vé tet ték a gyûjtõutak za var -
ta lan le bo nyo lí tá sát. Ugyan csak kö szö net il le ti
Dr. MERKL Ot tót, a Ma gyar Ter mé szet tu do má -
nyi Mú ze um Ál lat tá ra Bo gár gyûj te mé nyé nek ve -
ze tõ jét, aki biz to sí tot ta a gyûj te mény ben fo lyó
ku ta tá so mat.
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AA ffaajj lliiss ttaa aaddaa ttaaii ééss aa rröö vvii ddíí ttéé sseekk

A faj lis tá ban a kö vet ke zõ ada tok sze re pel nek.
FFééll kköö vvéérr be tûk kel az egyes le lõ he lyek, nor mál be tûk -
kel a le lõ he lye ket ki egé szí tõ ada tok, pl.  ma gas sá gok,
majd a gyûj té sek dá tu ma, a gyûjtõ(k) ne ve rö vi dít ve,
zá ró jel ben az iro dal mi ada tok és a gyûj te mé nyek meg -
je lö lé se, ahol a pél dá nyok ta lál ha tók, ugyan csak rö vi -
dít ve. Dõlt be tû vel az iro dal mak ban sze rep lõ, ma már
vál to zott ne ve ket je löl tem. - jel után a faj ra vo nat ko zó
meg jegy zé sek kö vet kez nek.

A gyûj tõk ne vé nek rö vi dí té sei: 
AI = ALLADIATORIS Ir ma
BJ = BA LOGH Já nos
CS = CSIKI Er nõ
DE = DUDICH End re
DF = DEUBEL Fri gyes
ÉG = ÉHIK Gyu la
FE = FEJÉRVÁRY Gézáné
FK = FUSS Kár oly
GE = GEBHARDT An tal 
HG = HOR VÁTH Gé za
KA = KAL MÁR Zol tán
KD = KUTHY De zsõ
KI = KOCS Irén
KZ = KA SZAB Zol tán
LI = LOKSA Im re
MI = MI HÓK Ot tó
ML = MÉHELY La jos
MM = MÓC ZÁR Mik lós
NB = NAGY Bar na
PA = PODLUSSÁNY At ti la
PJ = PAPP Je nõ
RI = ROZNER Ist ván
RJ = RUDNER Jó zsef
RU = RUFF Pé ter
SÁ = SOÓS Ár pád
SI = SZENT-IVÁNY Jó zsef
SV = SZÉKESSY Vil mos
SZ = SZA BÓ Zol tán
WÁ = WÁGNER Já nos   

Iro dal mi hi vat ko zá sok rö vi dí té sei:
(B) = BIELZ (1887)
(CS) = CSIKI (1942a,b)
(FRH) = Fa u na Regni Hungariae, KUTHY (1896)
(GMV) = GRUEV-MERKL-VÍG (1993)
(P) = PETRI (1912, 1925-26)
(SRK) = SZÉL-ROZNER-KOCS (1995)

Egyéb rö vi dí té sek:
(HNHM) = Hungarian Natural History Museum, Bu da -
pest
(mgy) = ma gán gyûj te mény
TN = táp nö vény

AA ffaa jjookk jjeeggyy zzéé kkee ééss aa llee llõõ hheellyy--aaddaa ttookk

DONACIINAE

DDoonnaacciiaa ((DDoonnaacciiaa)) aaqquuaattiiccaa (Linnaeus, 1758)

SSzzéé kkeellyy vvaarr ssáágg,, 1995. V. 9., RI, (RImgy); ZZeetteevváárraalljjaa::
NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, 1995.V.10., RI, (SNM) - A faj el -
sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Euroázsiai el ter je dé sû faj,
Er dély ben gya ko ri. TN: Glyceria- és Sparganium-
fajok.p

DDoonnaacciiaa ((DDoonnaacciiaa)) ccrraassssiippeess Fabricius, 1775

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (CS); NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, (P). -
Euro szi bé riai el ter je dé sû faj, Er dély ben csak Szász -
régenbõl és a Balánbányai-hegységbõl is mer jük. TN:
Nuphar luteum és Nymphaea alba.

DDoonnaacciiaa ((DDoonnaacciiaa)) sseemmiiccuupprreeaa Panzer, 1796

BBoorr sszzéékk,, (B,P); SSzzeennccsseedd,, 1996.V.22., RI, (SNM). -
Eu ró pai faj, Er dély ben el ter jedt és gya ko ri. TN:
Glyceria aquatica.

DDoonnaacciiaa ((DDoonnaacciiaa)) oobbssccuurraa Gyllenhal, 1813

TTuuss nnáádd,, KD, (HNHM). - Euroszibériai el ter je dé sû faj,
Erdély bõl csak két iro dal mi ada tunk van. TN: Carex-
és Schoeneplectus-fajok.

DDoonnaacciiaa ((DDoonnaacciiaa)) ssiimmpplleexx Fabricius, 1775

CCssííkk sszzee rree ddaa,, OOlltt--ppaarrtt,, SZ, (HNHM). - Palearktikus faj.
Er dély ben nem gya ko ri. TN: Glyceria-, Carex- és
Sparganium-fajok.

PPllaatteeuummaarriiss ((JJuulliiuussiinnaa)) ccoonnssiimmiilliiss (Schrank, 1781)

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., KI &
PA, (SNM); BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, CS); CCssíí kkii--hhaa vvaa ssookk::
CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., KI,PA & RI, (SNM); CCssííkk sszzee --
rree ddaa:: OOlltt--ppaarrtt,, SZ, (HNHM); EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., RI,
(SNM); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: BBuuccssiinn--tteettõõ,, 1941. VII.
24., CS, (CS, HNHM), 1995.VII.1., RI, (SNM);
GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., RI; GGyyeerr --
ggyyóó--TTööllggyyeess,, (P); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, 1943. VII. 6-7., SZ,
(HNHM); (SRK); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--
HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI, (SNM); HHoommoorróóddffüürrddõõ,,
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700 m, 1943. VII. 8-28., ÉG & LI, (HNHM),
1996.V.24., KI, PA & RI, (SNM) NNaaggyy--HHoommoorróódd--
vvööllggyy,, 1943. VII. 2., GE, (HNHM); HHoommoorróódd kkee --
mméénnyy ffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI,
(SNM); KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,, 1200 m, 1943.VI. 18-29.,
KZ, (HNHM), LLaass ssúú áágg--ppaa ttaakk,, 950 m, 1943. VII. 17-
21., SV, (HNHM), SSaalluuttaarriiss,, 800 m, 1943, VII. 10-
31., SV, (HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, (SRK); NNaaggyyccssoommáádd,, 1943. VI. 30.,  GE,
(HNHM); NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, DF, (HNHM); SSzzéékkeellyy kkee --
rreesszz ttúúrr,, l943. VI., MM, (HNHM); TTuuss nnáádd,, KD,
(HNHM); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK);
ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakkaa,, 1996.V.22., RI,
(SNM). - Pale arktikus el ter je dé sû faj, Er dély ben el ter -
jedt és a vi ze nyõs he lye ken kö zön sé ges. TN: Caltha
palustris és Carex-fajok.

ORSODACNINAE

OOrrssooddaaccnnee cceerraassii (Linnaeus, 1758)

BBoorr sszzéékk,, (P); NNaaggyy--HHoommoorróódd--vvööllggyy,, 1942.VII.3., GE,
(HNHM). - Euroszibériai el ter je dé sû faj. Er dély ben, fõ ként
a dé li ré sze ken el ter jedt és kö zön sé ges. TN: Crataegus-,
Prunus-, Sorbus-, Spiraea-, Ligustrum- stb. fa jok. 

OOrrssooddaaccnnee lliinneeoollaa (Panzer, 1795)

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 1996.V.24., KI, PA & RI, (SNM) - A
faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Holomediterrán faj,
amely Er dély ben több fe lé elõ for dul, de nem gya ko ri.
TN: Crataegus-, Mespilus-, Pyrus- és Prunus-fajok.

ZEUGOPHORINAE

ZZeeuuggoopphhoorraa ffllaavviiccoolllliiss (Marsham, 1802)

BBoorr sszzéékk,, (P); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, (SRK). - Eu ró -
pai faj, amely Er dély ben el ter jedt, de nem túl gya ko ri.
TN: Populus tremula.

CRIOCERINAE

LLeemmaa ((LLeemmaa)) ccyyaanneellllaa (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (CS); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m.,
1943.VII.8-28., leg. ÉG & LI, (HNHM). - Eur ázsiai
el ter je dé sû faj. Er dély ben el ter jedt és nem rit ka. TN:
Cirsium-fajok.

OOuulleemmaa ((HHaassppiiddoolleemmaa)) eerriicchhssoonnii (Suffrian, 1841)

HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa,, HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.8., RI, (RImgy); SSzzéé kkeellyy vvaarr ssáágg,, 1995.V.9., RI,
(Rimgy). - Euró pai faj, amely a vi ze nyõs he lye ken ta -
lál ha tó. Er dély ben el ter jedt, de rit ka. p

OOuulleemmaa ((HHaassppiiddoolleemmaa)) ggaallllaaeecciiaannaa (Heyden, 1870)

HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: NNaaggyy--HHoommoorróódd--
vvööllggyy,, 1942.VII.3., GE, (HNHM); SSzzéékkeellyy kkeerreesszzttúúrr,,
1943.VI., MM, (HNHM), (= Lema lichenis Voet).-
Euro szi bé riai faj, amely Er dély ben el ter jedt, a vi ze nyõs
he lye ken nem túl gya ko ri. TN: Cirsium-fajok.

OOuulleemmaa ((OOuulleemmaa)) mmeellaannooppuuss (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (B, P, CS); BBoorr sszzéékk,, (P); HHoommoorróódd ffüürr ddõõ,,
1996.V.24., RI, (SNM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaa ttaakk--
vvööllggyyee,, (SRK); TTuuss nnáádd,, KD, (HNHM). Nyugat-palear-
ktikus el ter je dé sû faj, amely egész Er dély ben el ter jedt és
kö zön sé ges. TN: kü lön bö zõ fû fé lék.

OOuulleemmaa ((OOuulleemmaa)) rruuffooccyyaanneeaa (Suffrian, 1847)

HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8.,
RI, (RImgy); TTuuss nnáádd,, KD, (HNHM). - A faj el sõ ada tai
Har gita me gyé bõl. Nyu gat-me di ter rán faj, amely Er dély -
ben igen rit ka, ez el ter je dé sé nek leg ke le tibb ré sze.

LLiilliioocceerriiss mmeerrddiiggeerraa (Linnaeus, 1758)

GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo rrooss,, (SRK); HHaarr ggii ttaa--
hheeggyy sséégg:: CCzzeekkeenndd--tteettõõ,, 1942.VII.4., GE, (HNHM);
NNaaggyy--HHoommoorróódd--vvööllggyy,, 1942.VII.3., GE, (HNHM);
HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, 1943. VII. 6-7., SZ, (HNHM); HHoommoo --
rróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-21., ÉG & LI, (HNHM);
ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.22., RI,
(SNM). - Euroszibériai el ter je dé sû faj. Er dély ben ál ta -
lá no san el ter jedt és gya ko ri. TN: Convallaria majalis,
Lilium-, Polygonatum-, Allium- és Muscari-fajok.  

CLYTRINAE

LLaabbiiddoossttoommiiss ttrriiddeennttaattaa (Linnaeus, 1758)

KKáásszzoonn:: GGoomm bbááss--bbéérrcc,, 1200 m, 1943.VII.26., SV,
(HNHM). - A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl.
Euroszibériai el ter je dé sû faj, amely Er dély ben szór vá -
nyo san elõ for dul. TN: Quercus, Corylus és Betula-
fajok.

LLaabbiiddoossttoommiiss hhuummeerraalliiss (Schneider, 1792)

BBoorr sszzéékk,, (FRH, B, P). - Ponto-mediterrán el ter je dé sû
faj. Az iro dal mi ada tok sze rint fõ ként Er dély dé li ré sze -
in ta lál ha tó. Har gi ta me gyé bõl is csak ré gi iro dal mi
ada tok em lí tik. 

LLaabbiiddoossttoommiiss lloonnggiimmaannaa (Linnaeus, 1761)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (CS); CCssíí kkii--mmee ddeenn ccee,, 1995.VI.13., NB,
(SNM); CCssííkk sszzeennttggyyöörrggyy,, 1943.VII.22-28., SÁ & AI,

84



(HNHM); GGöörrggéénnyyii--hheeggyysséégg:: BBooggddáánnmmeezzõõ,,
1941.VII.24., CS, (CS, HNHM); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk::
BBéé kkááss--sszzoo rrooss (SRK); GGyyii mmeess ffeellssõõllookk:: TTaattáárrooss--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, 850-1000 m, 1943.VII.23., SI,
(HNHM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: CCzzeekkeenndd--tteettõõ,,
1942.VII.4., GE, (HNHM); EErr ddõõ aall jjaa,, 1995.VII.4.,
RI, (SNM); HHaarr ggiittaaggyyöönnggyyee,, (SRK); HHoommoorróódd,,
1916, HG, (HNHM);  HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM);  KKáásszzoonn:: LLaass ssúú --
áágg--ppaa ttaakk,, 950 m, 1943.VII.17-21., SSaalluuttaarriiss,, 800 m,
1943.VII.10-31., SV, (HNHM); OOllááhh ffaa lluu,, (P);
SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM);
TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK). - Euroszibériai
el ter je dé sû faj, Er dély ben kö zön sé ges, TN: kü lön bö -
zõ pá zsit fû-fé lék.

LLaabbiiddoossttoommiiss ccyyaanniiccoorrnniiss (Germar, 1817)

SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM). - Ponto -
me di terrán faj, amely Er dély bõl csk né hány hely rõl is -
mert. Har gi ta me gyei elõ for du lá sa igen ér té kes adat.
TN: Salix-fajok.

CCllyyttrraa llaaeevviiuussccuullaa Ratzeburg, 1837

FFeennyyéédd,, 800 m, 1943.VII.27., ÉG & LI, (HNHM);
GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBuuccssiinn--tteettõõ,, (SRK); GGyyeerrggyyóó sszzeenntt  --
mmiikkllóóss,, 1941.VII.28., CS, (HNHM); KKéérruullyyffüürr ddõõ::
TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK); PPaarraajjdd,, KKiiss--KKüükküüllllõõ--
ppaarrtt,, (SRK); SSzzéé kkeellyy kkee rreesszzttúúrr,, 1943. VI., MM,
(HNHM). - Eur ázsiai faj, amely egész Er dély ben el ter -
jedt és a táp nö vé nye in kö zön sé ges. TN: Salix- és
Populus-fajok.

SSmmaa rraaggdd iinnaa ssaalliicciinnaa (Scopoli, 1763)

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., RI, (SNM); BBoorr sszzéékk,, (B, P), (=
Gynandrophthalma cyanea Fabr.); CCssííkksszzeenntt ggyyöörrggyy,,
1942. VII. 22-28., SÁ. & AI, (HNHM); HHoo mmoo --
rróóddffüürrddõõ,, 1996.V.24., RI, (SNM); HHoommoorróódd kkee mméénnyy --
ffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., KI & PA,
(SNM); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, 1995.VII.1., RI,
(RImgy); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM).
- Eur ázsiai el ter je dé sû faj, amely egész Er dély ben el -
ter jedt és kö zön sé ges. TN: Salix- és Crataegus-fajok.

SSmmaa rraaggdd iinnaa ffllaavviiccoolllliiss (Charpentier, 1825)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: CCzzeekkeenndd--tteettõõ,, 1942.VII.4., GE,
(HNHM); NNaaggyy--HHoommoorróódd--vvööllggyy,, 1942.VII.3., GE,
(HNHM); HHoommoo rróódd ffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG
& LI, (HNHM); KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,, 800 m,
1943.VII.10-31., SV, (HNHM); TTuuss nnáádd,, 1892.VII.,
ML, (HNHM). - Nyu gat-me di ter rán faj. Er dély ben fõ -
leg a dé li ré szek rõl volt is mert, Har gi ta-me gyei ada tai
ér té ke sek. TN: Alnus-fajok..

SSmmaa rraaggdd iinnaa xxaanntthhaassppiiss (Germar, 1824)

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: LLiibbáánnffaallvvaa,, LLiibbáánntteettõõ,, (SRK); HHaarr --
ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: CCzzeekkeenndd--tteettõõ,, 1942.VII.4., GE,
(HNHM); HHaarr ggii ttaa ggyyöönnggyyee,, (SRK). - Ke let-me di ter rán
faj, amely Erdélyben messze el ter jedt és gya ko ri. TN:
Quercus-, Salix-, Populus- és Crataegus-fajok. 

CCooppttoocceepphhaallaa uunniiffaasscciiaattaa (Scopoli, 1763)

OOllááhh ffaa lluu,, (P). - Ke let-me di ter rán faj. Er dély ben mes  sze
el ter jedt és gya ko ri. Har gi ta me gyé bõl csak ré gi iro dal mi
adat em lí ti. TN: Pastinaca sativa és a Daucus carota.

CCooppttoocceepphhaallaa rruubbiiccuunnddaa (Laicharting, 1781)

OOllááhh ffaa lluu,, (P). - Adriato-mediterrán faj. Er dé lyi el ter je dé -
sé re négy ré gi iro dal mi adat utal, kö zü lük egy Har gi ta me -
gyei adat is ta lál ha tó. Er dély ben na gyon rit ka faj nak tû nik.  

CRYPTOCEPHALINAE

PPaacchhyybbrraacchhiiss hhiieerrooggllyypphhiiccuuss (Laicharting, 1781)

BBoorr sszzéékk,, (P); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, (P). - Nyugat-paleark-
tikus faj, amely Er dély ben el ter jedt és kö zön sé ges.
Har gi ta me gyé bõl csak iro dal mi ada ta ink van nak. TN:
Salix-fajok.

PPaacchhyybbrraacchhiiss ssiinnuuaattuuss Mulsant & Rey, 1859

FFeennyyéédd,, 800 m, 1943.VII.27., ÉG & LI, (HNHM), (=
Pachy brac his haliciensis Suffrian); GGyyiimmeessbbüükkkk,,
1943.VI.21-29.,  SZ, (HNHM); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM); KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,,
800 m, 1943.VII.10-31.,  SV, (HNHM); PPaarraajjdd:: KKiiss--
KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, 1995.VII.1., RI, (RImgy);
SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM); SSzzéé kkeellyy --
uuddvvaarrhheellyy,, 1916, HG, (HNHM). - A faj el sõ ada tai Har -
gi ta me gyé bõl. Kö zép-eu ró pai faj, amely Er dély ben el -
ter jedt és a hegy vi dé ki pa ta kok men tén gya ko ri. TN:
Myricaria germanica és Salix-fajok. 

PPaacchhyybbrraacchhiiss tteesssseellaattuuss (Olivier, 1791)

HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.VII.7., RI, (RImgy) - A faj el sõ ada ta Har gi ta me -
gyé bõl. Ez a kö zép- és dél-eu ró pai faj Er dély ben szé le -
sen el ter jedt és gya ko ri. Har gi ta me gyé bõl a ko ráb bi
iro dal mak nem kö zöl ték. TN: Rhamnus cathartica és
Quercus-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((HHoommaallooppuuss)) ccoorryyllii (Linnaeus, 1758)

BBoorr sszzéékk,, ab. temesiensis Suffrian, (P); CCssííkkssoommllyyóó::
SSoomm llyyóó--hheeggyy,, 800-1030 m, 1943.VII.5., SZ, (HNHM),
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EEggeerrsszzeegg,, ab. temesiensis Suffrian, 1996.V.21., KI &
PA, (SNM). - Euro szi bé riai el ter je dé sû faj, amely Er -
dély ben el ter jedt és gya ko ri. TN: Corylus-fajok. 

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((BBuurrlliinniiuuss)) bbiilliinneeaattuuss (Linnaeus, 1767)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (CS); GGöörrggéénnyyii hhaa vvaa ssookk::
BBooggddáánn mmee zzõõ,, 1941.VII.24., CS, (CS, HNHM); NNaaggyy--
HHaaggyymmááss,, (P); SSzzéé kkeellyy uuddvvaarrhheellyy:: SSzzaarrjjaa--kkõõ,, NNyyíí rreess--ttee --
ttõõ,, 1942.VIII.5., BJ & KA, (HNHM). - Eur ázsiai áreájú
faj. Er dély ben fõ ként a szá ra zabb ré te ken el ter jedt és
gya ko ri. 

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((BBuurrlliinniiuuss)) ffrroonnttaalliiss Marsham, 1802

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 1996.V.24., RI, (RImgy) - A faj el sõ
ada ta Har gi ta me gyé bõl. Euroszibériai faj, amely nek
er dé lyi elõfordu lását a ré geb bi iro da lom is jel zi, de
min de nütt rit ka. TN: Populus tremula és Betula
pubescens.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((BBuurrlliinniiuuss)) oocceellllaattuuss Drapiez, 1819

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,,
1941.VII.25., CS, (CS); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM); SSzzéékkeellyy kkeerreesszz ttúúrr,,
1943.VI., MM, (HNHM). - Pontomediterrán faj,
amely Er dély ben a vi ze nyõs ré sze ken el ter jedt  és
gya ko ri. TN: Salix-, Betula-, Populus- és Corylus-
fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((BBuurrlliinniiuuss)) ccaarrppaatthhiiccuuss J. Frivaldszky,
1883

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P); BBoorr sszzéékk,, 1886.VII.8., (HNHM). - A
Kár pá tok en de mi kus fa ja. Er dély bõl csak né hány hely -
rõl is mert rit ka bo gár.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((BBuurrlliinniiuuss)) llaabbiiaattuuss (Linnaeus, 1761)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (CS); NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, (P); CCssii --
ccssóóii--HHaarrggiittaa,, 1450-1550 m, 1943.VII.15., SI, (HNHM);
CCssííkk sszzeerreeddaa:: OOlltt--ppaarrtt,, SZ; GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: BBuuccssiinn--
vvööllggyy,, 1941.VII.17., CS, (CS,HNHM), FFeell ssõõ mmee zzõõ,,
1113 m, 1941.VII.23., CS, (CS, HNHM); KKiiss--KKüükküüllllõõ
ffeell ssõõ vvööll ggyyee,, 1941.VII.22., CS, (CS); HHaarr ggiittaaffüürrddõõ,,
(SRK); KKáásszzoonn:: GGoomm bbááss--bbéérrcc,, 1200 m, 1943.VII.26.,
SV, (HNHM), SSaalluuttaarriiss,, 800 m, 1943.VII.10-31., SV,
(HNHM). - Euro szi bé riai faj, amely Er dély ben el ter jedt
és gya ko ri. TN: Salix-, Betula-, Alnus-, és Quercus-
fajok, va la mint a Vacci nium myrtillus.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((BBuurrlliinniiuuss)) ffuullvvuuss (Goeze, 1777)

CCssííkksszzeennttggyyöörrggyy,, 1943.VII.22-28., SÁ & AI, (HNHM).
- A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Euroszibériai faj,

amely Er dély ben, fõ ként a szá ra zabb ré te ken el ter jedt
és gya ko ri. TN: Po pulus-, Salix-, Corylus-, Thymus-,
Artemisia-, Limonium-fajok. 

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) ooccttooppuunnccttaattuuss
(Scopoli, 1763)

EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., KI & PA, (SNM); GGöörrggéénnyyii--
hhaavvaa ssookk:: BBuuccssiinn--tteettõõ,, 1941.VII.20., CS, (CS),
1995.VII.1., RI, (RImgy), BBuuccssiinn--vvööllggyy,, 1941.VII.24.,
CS, (CS), FFeerreenncciilláázzaa--ppaattaakk vvööll ggyyee,, 1941.VII.24, CS,
(CS); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TTooll vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (SRK); MMaarrooss --
hhéévvíízz:: ZZssáákk--hheeggyy,, (SRK); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüü kküüllllõõ ffeell ssõõ
vvööll ggyyee,, 1941.VII.22.,  CS, (CS); KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,,
1995.VII.1., RI, (RImgy); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--
ttóó,, (SRK). - Euroszibériai faj, amely Er dély ben el ter -
jedt és gya ko ri. TN: Salix-, Corylus-, Quercus-, Betula-
és Crataegus-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) sseexxppuunnccttaattuuss (Linnaeus,
1758)

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG & LI,
(HNHM),  1996.V.24., RI, (RImgy); PPaarraajjdd:: KKiiss--
KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, (SRK). - Ez az eur ázsiai faj Er dély ben el -
ter jedt, de va la mi vel rit kább, mint az elõ zõ faj. TN:
Salix-, Quercus-, Betula-, Corylus-, Crataegus- és
Fraxinus-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) qquuiinnqquueeppuunnccttaattuuss
(Scopoli, 1763)

GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1912.VII.4., (HNHM);
GGyyiimmeessbbüükkkk,, (HNHM). - A faj el sõ ada tai Har gi ta me -
gyé bõl. Észak- és kö zép-eu ró pai faj, amely a Kár pá tok -
ban for dul elõ leg gyak rab ban, de min de nütt rit ka. TN:
Salix-, Corylus-, Betula- és Quercus-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) bbiippuunnccttaattuuss (Linnaeus,
1758)

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., KI, PA, & RI, (SNM);
BBaalláánnbbáánnyyaa,, (B, P, CS); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: ÖÖccsséémm,,
(B, CS); BBoorr sszzéékk,, (B, P); CCssííkksszzeennttggyyöörrggyy,, 1943.VII.22-
28, SÁ & AI, (HNHM); CCssííkk sszzee rree ddaa:: OOlltt--ppaarrtt,, SZ,
(HNHM); FFeennyyéédd,, 600 m, 1943.VII.27., ÉG & LI,
(HNHM); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk,, LLii bbáánn ffaallvvaa:: LLiibbáánn tteettõõ,,
(SRK); GGyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóss,, (HNHM); HHaarr ggiittaa--
hheeggyysséégg:: CCzzeekkeenndd--tteettõõ,, 1942.VII.4., GE, (HNHM);
HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,, (SRK); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m,
1943.VII.8-29., ÉG & LI, (HNHM); HHoommoorróódd kkee mméénnyy --
ffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaa ttaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., KI & PA.,
(SNM); KKáásszzoonn:: GGoomm bbááss-- bbéérrcc,, 1200 m, 1943.VII.26.,
SV, (HNHM); SSzzéé kkeellyy kkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM.,
(HNHM). - Euroszibériai faj, amely Er dély ben min de nütt
kö zön sé ges. TN: Kü lön fé le lomb le ve lû fák és cser jék.   
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CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) bbiigguuttttaattuuss (Scopoli,
1763)

CCssííkksszzeennttggyyöörrggyy,, 1943.VII.27-28., SÁ & AI, (HNHM);
HHoo mmoorróódd,, 1916, HG, (HNHM); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700
m, 1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM); HHoommoorróódd --
kkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoo mmoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., KI
& PA, (SNM); KKáásszzoonn:: LLaass ssúú áágg--ppaa ttaakk,, 950 m,
1943.VII.17-21., SV, (HNHM); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,,
1943.VI., MM., (HNHM).   - A faj el sõ ada tai Har gi ta
me gyé bõl. Ez az euroszibériai faj Er dély ben el ter jedt és
gya ko ri, a vi ze nyõs ré tek vi rá ga in ta lál ha tó.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) aauurreeoolluuss Suffrian,
1847 ssp. iillllyyrriiccuuss Franz, 1949

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööllggyy,,
1941.VII.16., CS, (CS, HNHM); GGyyiimmeessbbüükkkk,,
1943.VI.21-28., SZ, (HNHM); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM); KKáásszzoonn:: GGoomm bbááss--
bbéérrcc,, 1200 m, 1943.VII.28., SV, (HNHM); OOllááhh ffaa lluu,,
(P); TToorr jjaaii--hheeggyy sséégg:: NNaaggyyccssoommáádd,, 1943.VI.30., GE,
(HNHM). - Kö zép- és dél-eu ró pai faj, amely Er dély
egész te rü le tén, így a Kár pá tok ban is el ter jedt és gya -
ko ri. TN: Compositae.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) sseerriicceeuuss sseerriicceeuuss
(Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI,
(RImgy); BBoorr sszzéékk,, (P); CCssiiccssóóii--HHaarrggiittaa,, 1300-1350 m,
1955.VIII.16-17., PJ, (HNHM); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: BBoogg  --
ddáánn--mmee zzõõ,, 1941.VII.24., CS, (CS, HNHM); HHaarrggii ttaa --
ggyyöönnggyyee,, (SRK); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28.,
ÉG & LI, (HNHM); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoo mmoorróódd--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.7., RI, (SNM); GGyyeerr ggyyóóii--hhaavvaa--
ssookk,, BBéé kkááss--sszzoo rrooss,, 1995.VII.4., RI, (SNM); HHaarr ggii ttaa--
hheeggyy sséégg:: EErr ddõõ aall jjaa,, 1995.VII.4., RI, (SNM); KKáá sszzoonn::
GGoomm bbááss bbéérrcc,, 1200 m, 1943.VII.28., SV, (HNHM);
LLaass ssúú áágg--ppaa ttaakk,, 950 m, 1943.VII.17-21., SV, (HNHM),
SSaalluuttaarriiss,, 800 m, 1943.VII.10-31., SV, (HNHM),
MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1700 m, 1943.VII.18, ÉG & LI,
(HNHM); MMaarroossffõõ,, 1943.VII.17, SÁ. & AI, (HNHM);
OOllááhh ffaa lluu,, (P); TTuuss nnáádd,, 1893.VII., ML, (HNHM);
ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakkaa,, 1995.VII.3., RI, (RImgy)
. - Pontomediterrán el ter je dé sû faj. A Kár pát-me den cé -
ben egyi ke a leg kö zön sé ge sebb fa jok nak. TN:
Compositae.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) hhyyppoocchhaaeerriiddiiss
hhyyppoocchhaaeerriiddiiss (Linnaeus, 1758)

BBoorr sszzéékk,, (C. cristula Duftschmid), (B, P); GGöörrggéénnyyii--
hhaavvaassookk:: BBoogg ddáánn--mmee zzõõ,, 1941.VII.24., CS, (HNHM);
BBuuccssiinn--vvööllggyy,, 1941.VII.13., CS, (CS, HNHM), KKiiss--
KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,, 1941.VII.24., CS, (CS, HNHM);

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarr ggiittaa ffüürr ddõõ,, 1400 m, 1943.VII.20.,
SI, (HNHM); EErr ddõõ aall jjaa,, 1911.VII.9., (HNHM);
HHoommoorróódd,, 1916., HG, (HNHM); HHoo mmoo rróóddffüürrddõõ,, 700
m, 1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM); KKáásszzoonn::
BBoorrddóóccaa,, 1200 m, 1943.VI.18-29., KZ, (HNHM);
GGoomm bbááss bbéérrcc,, 1200 m, 1943.VII.28., SV, (HNHM);
LLaass ssúú áágg--ppaa ttaakk,, 950 m., 1943.VII.17-21., SV,
(HNHM); SSaalluuttaarriiss,, 800 m., 1943.VI.19-29., KZ,
(HNHM), 1943.VII.10-31., SV, (HNHM); KKoorroonndd,, CS,
(HNHM); NNaaggyy--CCoohháárrdd,, 1956.VII.11., PJ, (HNHM); OOllááhh --
ffaa lluu,, (C. cristula Duftschmid); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,,
(SRK); 1995.VII.1., RI, (RImgy); SSzzéé kkeellyy kkeerreesszzttúúrr,,
1943.VI.,  MM, (HNHM); ZZeettee vváárr aalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaa ttaakkaa,,
1995.VII.3., RI, (SNM). - Eu ró pai faj, egész Er dély ben el -
ter jedt és kö zön sé ges. TN: Compositae.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) hhyyppoocchhaaeerriiddiiss ttrraann--
ssiieennss Franz, 1949

CCssííkksszzeennttggyyöörrggyy,, 1943.VII.22-28., SÁ & AI, (HNHM).
- A al faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Ez az al faj a Kár -
pát-me den ce nyu ga ti ré szé ben ho nos. Er dé lyi elõ for du -
lá sát mú ze u mi pél dá nyok bi zo nyít ják. TN: Compositae.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) vviioollaacceeuuss
Laicharting, 1781

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI.,
(SNM); BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, CS); BBoorr sszzéékk,, (P); CCssííkk ddeellnnee,,
1996.V.23., KI & PA, (SNM); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé --
kkááss--sszzoo rrooss,, 1943.VII.18., SÁ & AI, (HNHM); BBuuccssiinn--
tteettõõ,, (SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyysséégg:: NNaaggyy--HHoo mmoo rróódd--vvööllggyy,,
1942.VII.3., GE, (HNHM); HHoommoorróódd ffüürrddõõ,, 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM); 1996.V.24., RI,
(SNM); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoo mmoorróódd--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1996.V.24., KI & PA, (SNM); KKáá sszzoonn:: GGoomm bbááss --
bbéérrcc,, 1943.VII.28., SV, (HNHM), LLaass ssúú áágg--ppaa ttaakk,, 800
m, 1943.VII.17-21., SV, (HNHM);  NNaaggyy--CCoohháárrdd:: GGyyiill --
kkooss--ttóó,, 1956.VII.11., PJ, (HNHM); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüü kküüll llõõ--
vvööllggyyee,, 1995.VII.1., RI, (SNM); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,,
1943.VI., MM, (HNHM); TTuuss nnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,,
(SNM). - Euroszibériai faj, amely Er dély ben min den fe lé
meg ta lál ha tó és kö zön sé ges. TN: Salix-, Alnus-,
Crataegus-fajokon és a ré tek vi rá ga in.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) vviirreennss Suffrian, 1847

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P). - Kelet-palearktikus faj. Er dély bõl
csak né hány le lõ hely ada ta van. Vi rá gos ré te ken, er dõ -
sze gé lye ken ta lál ható.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) nniittiidduuss (Linnaeus,
1758)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: NNaaggyy--HHoommoorróódd--vvööllggyy,, 1942.VII.3., GE,
(HNHM). - A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Euroszibériai
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faj, amely Er dély ben több fe lé elõ for dul, de nem gya ko ri.
TN: Corylus-, Salix-, Betula- és Quercus-fajok.  

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) nniittiidduulluuss Fabricius,
1787

BBoorr sszzéékk,, (P); FFeennyyéédd,, 600 m, 1943.VII.27., ÉG & LI,
(HNHM); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG
& LI, (HNHM). - Euroszibériai el ter je dé sû, amely az
elõ zõ faj nál gya ko ribb Er dély ben. TN: Betula-,
Corylus- és Salix-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) ffrreennaattuuss Laicharting,
1781

TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK). - Euroszibériai faj,
amely Er dély ben el ter jedt, de nem gya ko ri. TN: Salix-
és Alnus-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) mmoorraaeeii (Linnaeus,
1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6.,
RI, (RImgy); FFeennyyéédd,, 600 m, 1943.VII.27., ÉG &
LI, (HNHM); GGöörr ggéénnyyii--hhaavvaassookk:: LLiibbáánnffaallvvaa,,
LLiibbáánntteettõõ,, (SRK); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: NNaaggyy--
HHoommoorróódd--vvööllggyy,, 1942.VII.3., GE, (HNHM),
VVaarrggyyaass--ppaattaakk vvööll ggyyee,, 1942.VI.26., GE, (HNHM);
HHaarrggiittaa ggyyöönn ggyyee,, (SRK); HHoommoorróódd,, 1916, HG,
(HNHM); HHoommoorróódd ffüürr ddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28.,
ÉG & LI, (HNHM); KKáásszzoonn:: LLaass ssúú áágg--ppaa ttaakk,, 950 m,
3.VII.17-21.,  SV, (HNHM); KKéé rruullyy  ffüürrddõõ::
TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK); SSzzéékkeellyy kkee rreesszz ttúúrr,,
1943.VI., MM, (HNHM); SSzzéékkeellyyuuddvvaarr hheellyy,, 1916,
HG, (HNHM); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK).
- Euro szibériai faj, amely egész Er dély ben el ter jedt
és kö zön sé ges. TN: Hypericum-fajok, va la mint a
Sarothamnus scoparius.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) ooccttaaccoossmmuuss Bedel,
1891

CCssííkksszzeennttggyyöörrggyy,, 1943.VII.22-28., SÁ & AI, (HNHM).
- A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Euroszibériai el ter -
je dé sû faj. Er dély ben a vi ze nyõs ré te ken kü lön fé le vi rá -
go kon min den fe lé meg ta lál ha tó és kö zön sé ges.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) qquuaaddrriigguuttttaattuuss Richter,
1820

BBoorr sszzéékk,, (P), GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo rrooss,,
1995.VII.4., RI, (RImgy). - Euroszibériai faj, amely
Er dély ben el ter jedt, de nem gya ko ri. TN: Alnus-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) qquuaaddrriippuussttuullaattuuss
Gyllenhal, 1813

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,,
1941.VII.21., CS, (CS, HNHM). - Észak- és kö zép-eu -
ró pai faj, amely a Kár pá tokban több fe lé meg ta lál ha tó,
de rit ka. TN: Picea- és Abies-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) ffllaavviippeess Fabricius,
1781

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI,
(SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: CCzzeekkeenndd--tteettõõ,, 1942.VII.4.,
GE, (HNHM); HHoo mmoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., KI & PA, (SNM);
MMaarroossffõõ,, 1943.VII.17., SÁ & AI, (HNHM);
SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM). - A faj el -
sõ ada tai Har gi ta me gyé bõl. Euroszibériai el ter je dé sû,
egész Er dély ben meg ta lál ha tó kö zön sé ges faj. TN:
Salix-, Alnus-, Populus-, Betula-, Corylus-,
Crataegus- és Quercus-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) ssiiggnnaattiiffrroonnss G. Müller,
1948

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHoommoorróóddffüürrddõõ,, HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1994.VI.25., RI, (RImgy) - A faj el sõ ada ta Er dély
le vél bo gár-fa u ná já ban. Kö zép- és dél-eu ró pai faj. A
Kár pát-me den cé ben a hegy- és domb vi dé ken el ter jedt,
de rit ka. Ko ráb bi er dé lyi gyûj té si ada ta nincs. TN:
Corylus-fajok.

CCrryyppttoocceepphhaalluuss ((CCrryyppttoocceepphhaalluuss)) vviittttaattuuss Fabricius,
1775

BBoorr sszzéékk,, (FRH); OOllááhh ffaa lluu,, (FRH, B, P). - Pontusi faj, amely
Er dély ben az iro dal mi ada tok alap ján szé le sen el ter jedt, de
nem gya kori. Újabb gyûj té si ada tai nin cse nek. TN:
Chrysanthemum leucanthemum és a Sarothamnus scoparius.

EUMOLPINAE

BBrroommiiuuss oobbssccuurruuss oobbssccuurruuss (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.9-11., CS, (CS, HNHM),
JJáá hhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995. VII. 5-6., RI, (SNM); GGöörr ggéé --
nnyyii--hhaavvaassookk:: BBuuccssiinn--vvööllggyy,, 1941.VII.14-24., CS, (CS,
HNHM), KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,, 1941.VII.22., CS,
(CS, HNHM); GGyyeerr ggyyóó,, (B, P); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK);
KKiiss--CCoohháárrdd,, 1995.VI.14., NB, (RImgy). - Eur ázsiai faj, a
nevezék al faj Er dély hegy vi dé kén el ter jedt és gya ko ri.
TN: Chamaenerion angustifolium és az Epilobium-fajok.

PPaacchhnneepphhoorruuss ppiilloossuuss (Rossi, 1790)

OOllááhh ffaa lluu,, (P). - Eu ró pai faj, amely Er dély ben el ter jedt,
de nem gya kori. Har gi ta me gyé bõl csak egy ré gi iro -
dal mi adat jel zi je len lét ét.
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EEuummoollppuuss aasscclleeppiiaaddeeuuss (Pallas, 1773)

HHoommoorróóddaallmmááss:: VVaarrggyyaass--ppaattaakk vvööll ggyyee,, 1943.VII..9-10.,
BJ & KA, (HNHM). - A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl.
Eur ázsiai faj, amely Er dély ben el ter jedt és gya ko ri. TN:
Cynanchum vin ce  toxicum.

CHRYSOMELINAE

LLeeppttiinnoottaarrssaa ddeecceemmlliinneeaattaa (Say, 1824)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII. 5-6., RI,
(SNM); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995. VII. 4.,
RI, (SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.
VII. 2., RI, (RImgy); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK), 1300 m,
1995.VI.5., RJ; TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK). -
Ame ri ká ból be hur colt faj, egész Er dély ben el ter jedt és
kö zön sé ges. TN: Solanaceae.

CChhrryyssoolliinnaa ((TThhrreennoossoommaa)) WWEEIISSEEii J. Frivaldszky, 1883

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, CS). - A Dé li-Kár pá tok ha va si ré gi ó já -
ból volt is mert, ahol nem rit ka. Iro dal mi adat a Keleti-
Kárpá tok ból is em lí ti.

CChhrryyssoolliinnaa ((OOvvoossttoommaa)) oolliivviieerrii oolliivviieerrii (Bedel, 1892)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8., CS, (CS, HNHM),
( Chry so mela caerulea caerulea CSIKI); HHaarr ggii ttaa--
hheeggyy sséégg,, CS,  (HNHM), VVaarrggyyaass--vvööllggyy,, 1500 m,
1942.VI.26., GE, (HNHM); HHoommoorróóddffüürrddõõ::
HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI, (SNM),
1995.VII.2., RI, (RImgy), VVaarrggyyaass--vvööllggyy,,
1943.VII.9-10., BJ & KA, (HNHM); PPaarraajjdd:: KKiiss--
KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,, 500 m, 1995.V.11., RI, (SNM); TTuuss --
nnáádd,, 1893.VII., ML, (HNHM); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt
AAnn nnaa--ttóó,, 1996.V.27.,  RJ; UUzz--vvööllggyy,, 1917.VII.2., RU,
(HNHM). - A faj el sõ pon tos le lõ hely ada tai Har gi ta
me gyé bõl. Eu ró pai hegy vi dé ki faj, amely az er dé lyi
he gyek ben el ter jedt és kö zön sé ges. Az iro da lom csak
általá ban em lí ti az elõ for du lá sát. TN: Salvia gluti-
nosa.

CChhrryyssoolliinnaa ((OOvvoossttoommaa)) oolliivviieerrii ssuubbaallppiinnaa Csiki, 1952

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8., CS, (CS,
HNHM), NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, DF, (HNHM); HHoommoorróóddaallmmááss,,
DF, (HNHM). - Az al faj el sõ ada tai Har gi ta me gyé bõl.
Az al faj a Ke le ti- és a Dé li-Kár pá tok alhavasi ré gi ó já -
ban él. 

CChhrryyssoolliinnaa ((OOvvoossttoommaa)) gglloobbiippeennnniiss gglloobbiippeennnniiss (Suffrian,
1851)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (CS); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,,
1942.VI.8-9., CS, (CS), NNaaggyy hhaaggyy mmááss,, (P), (=

Chrysomela coerulea var. glo bipennis Suffr.), ÖÖccsséémm,,
1942.VI.9., CS. - A Köz pon ti- és a Ke le ti-Kár pá tok en -
de mi kus rit ka fa ja. 

CChhrryyssoolliinnaa ((OOvvoossttoommaa)) gglloobbiippeennnniiss eeuummiinnuuttaa Bechyné,
1950

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, DF, (HNHM). -
Az al faj elõ for du lá sá nak el sõ er dé lyi ada ta. Ezt az en de -
mi kus kár pá ti al fajt a Ma gas-Tát rá ból ír ták le, de vár ha -
tó volt az elõ kerülése más he lye ken is. A Ke le ti-Kár pá -
tok ból szár ma zó pél dány igen ér té kes adat a faj el ter je -
dé sé hez. 

CChhrryyssoolliinnaa ((MMeenntthhaassttrriieellllaa)) hheerrbbaacceeaa (Duftschmid, 1825)

CCssííkkddeellnnee:: 1996.V.23., RI, (SNM); CCssííkksszzeennttggyyöörrggyy,,
1943. VII.22-28., SÁ & AI, (HNHM); EEggeerrsszzeegg,,
1996.V.21., RI, (SNM); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--
sszzoo rrooss,, ((SRK), GGyyiill kkooss--ttóó,, (SRK); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk::
KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,, 1941.VII.21., CS, (CS,
HNHM); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK); HHoo mmoo rróóddffüürrddõõ,,
1995.VII.7., RI., (RImgy);  HHoommoorróóddkkeemméénnyy ffaall vvaa,,
1995.VII.7., RI, (SNM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaa ttaakk--
vvööllggyyee,, (SRK); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--vvööllggyy,,
1995.V.11., RI, (SNM); 1995.VII.1., RI, (SNM);
SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM); TTuuss nnáádd,,
1943.VI.9-12., WÁ & FE, (HNHM); TTuussnnááddffüürrddõõ::
SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK). - Pontomediterrán el ter je dé sû
faj, amely Er dély egész te rü le tén el ter jedt és kö zön -
séges. TN: Mentha-fajok.  

CChhrryyssoolliinnaa ((SSyynneerrggaa)) ccooeerruullaannss (Scriba, 1791)

HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK). - Pontomediterrán faj, amely Er -
dély ben több fe lé elõ for dul a pa tak par to kon és a ned -
ves, to cso gós ré te ken. Az elõ zõ faj nál rit kább. TN:
Mentha aquatica.

CChhrryyssoolliinnaa ((HHeelliioossttoollaa)) ccaarrppaatthhiiccaa ccaarrppaatthhiiccaa (Fuss,
1856)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: (CS), EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8., CS,
(CS, HNHM); NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, (P), DF, (HNHM),
1942.VI.10., CS, (CS, HNHM). - A Ke le ti- és a Dél ke -
le ti-Kár pá tok en de mi kus fa ja. Ha va si gyep szint ben,
kö vek alatt gyûjt he tõ.

CChhrryyssoolliinnaa ((EErryytthhrroocchhrryyssaa)) ppoolliittaa (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI,
(SNM); EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., RI, (SNM); GGöörrggéénnyyii--hhaa --
vvaassookk:: KKiiss--KKüü kküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,, 1941.VII.20., CS, (CS,
HNHM); GGyyeerr ggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995.VII.4, RI,
(SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK),
VVaarrggyyaass--vvööllggyy,, 1942.VI.26., GE, (HNHM); MMaaddaarraassii--
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HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI., (SNM); HHoommoo rróóddffüürrddõõ,,
1995.VII.7., RI, (RImgy); HHoommoorróóddffüürrddõõ:: 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM), HHoommoorróódd--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI; 1996.V.24., KI & PA, (SNM);
KKéé rruullyy ffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK),
1995.V.7., RI., (SNM); PPaarraajjdd,, KKiiss--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,,
1995.VII.1, RI., (SNM); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,,
(SRK). - Palearktikus elterje dé sû faj. Egész Er dély ben
meg ta lál ha tó és kö zön sé ges. TN: Mentha aquatica,
Mentha longifolia, Lycopus europaeus, Nepe  ta cataria,
Glechoma hederacea, Salvia pratensis, Me lissa- és
Origanum-fajok.

CChhrryyssoolliinnaa ((CChhrryyssoolliinnaa)) ssttaapphhyyllaaeeaa (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8., CS, (CS,
HNHM), NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, 1942.VI.10., CS, (CS,
HNHM); BBoorr sszzéékk,, (P); GGyyiimmeessffeellssõõllookk,, 1996.V.23., RI,
(RImgy); OOllááhh ffaa lluu,, (B, P); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI.,
MM, (HNHM); TTuuss nnáádd,, KD, (HNHM). - Nyugat-palear-
ktikus faj. Egész Er dély ben a vize nyõs ré te ken el ter jedt
és gya ko ri. TN: Mentha-, Melissa- és Ocimum-fajok.

CChhrryyssoolliinnaa ((SSpphhaaeerroocchhrryyssoolliinnaa)) rruuffaa (Duftschmid, 1825)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (Cs); BBoorr sszzéékk,, (B), (var. opulen-
ta Suff rian). - Eu ró pai hegy vi dé ki faj, amely Er dély he -
gye i ben el ter jedt és he lyen ként nem rit ka. Har gi ta me -
gyé bõl csak iro dal mi ada ta ink van nak.

CChhrryyssoolliinnaa ((SSpphhaaeerroocchhrryyssoolliinnaa)) ccrraassssiiccoolllliiss ccrraassssiiccooll--
lliiss (Suffrian, 1851)

BBoorr sszzéékk,, (P); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,,
1700 m, 1943.VII.18., ÉG & LI, (HNHM); HHaarr --
ggiittaaffüürrddõõ,, 1995.VI.6., RJ; HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM), 1994.VI.25., RI,
(RImgy); HHoommoorróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--ppaa ttaakk --vvööllggyyee,,
1995.V.8., RI, (RImgy); KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,, 1200 m,
1943.VI.18-29., KZ, (HNHM), GGoomm bbááss bbéérrcc,, 1200 m,
1943.VII.28., SV, (HNHM), KKaattrroossaa--ppaattaakk,, 800 m,
1943.VII.27., SV, (HNHM); TTuuss nnáádd,, KD, (HNHM);
TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, 1996.V.27., luc fenyves,
RJ. - Eu ró pai hegy vi dé ki faj, amely Er dély he gye i ben
több fe lé elõ for dul és gya ko ri.

CChhrryyssoolliinnaa ((SSpphhaaeerroocchhrryyssoolliinnaa)) ccrraassssiiccoolllliiss rreemmeennttiinnaa
Bechyné, 1950

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.9., CS, (CS,
HNHM), NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, DF, (HNHM), 1942.VI.10.,
CS, (CS, HNHM), ÖÖccsséémm,, 1942.VI.9., CS, (CS,
HNHM). - A fel so rolt ada tok a Ke le ti-Kár pá tok fa u ná -
já ra néz ve új al fajt je len te nek, mert ed dig csak a Dé li-
Kár pá tok ból volt is mert ez az al faj.  

CChhrryyssoolliinnaa ((CCyyrrttoocchhrryyssoolliinnaa)) mmaarrccaassiittiiccaa mmaarrccaassiittiiccaa
(Germar, 1824)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8-9., CS, (CS),
GGyyüü mmööllccsséénneess ffeennnn ssííkk,, (CS), NNaaggyy--HHaaggyymmááss,,
1942.VI.10., CS, (CS); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, (SRK); OOllááhh ffaalluu,, (FRH, B, P). - Eu ró pai hegy vi -
dé ki faj, amely Er dély ben el ter jedt és gya ko ri.  

CChhrryyssoolliinnaa ((CCyyrrttoocchhrryyssoolliinnaa)) mmaarrccaassiittiiccaa ttuurrggiiddaa (Weise,
1882)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: (CS), EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.11.,
CS, (CS, HNHM), NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, DF, (HNHM); BBoorr --
sszzéékk,, (P), (=Chry somela marcasitica var. turgida Wse.);
1995.VII.8., PA, (SNM); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo --
rrooss,, 1994.VI.26., RI, (RImgy); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: EErr ddõõ --
aall jjaa,, 1995.VII.4., RI, (RImgy); HHoo mmoo rróóddffüürrddõõ,, 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM); MMaa ddaarraassii--HHaarrggiittaa,,
1995.VII.2., RI, (RImgy); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK), 1995.V.7., RI, (RImgy); PPaa rraajjdd::
KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, 500 m, 1995.V.11., RI, (SNM);
SSzzeenn ccsseedd,, 1996.V.22., KI & PA, (SNM). - Az al faj a
Kár pá tok egész vo nu la tá nak endemizmusa. Har gi ta
me gyé ben elég gya ko ri. 

CChhrryyssoolliinnaa ((CCoollaapphhoopptteerraa)) hheemmiisspphhaaeerriiccaa hheemmiisspphhaaeerr--
iiccaa (Germar, 1817)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, (CS). -- Adriato-
me di terrán faj, amely az iro dal mi ada tok sze rint Er dély
több pont ján, de fõ ként a Dé li-Kár pá tok ban ta lál ha tó.
Har gi ta-me gyei elõ fordulása en nek a rit ka faj nak igen
ér té kes adat.   

CChhrryyssoolliinnaa ((CCoollaapphhoopptteerraa)) ccrraassssiimmaarrggoo (Germar, 1824)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8-11., CS,
(CS), NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, 1942.VI.10., CS, (CS), ÖÖccsséémm,,
1942.VI.9.,  CS, (CS); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, (SRK). - Al pe si és montán eu ró pai faj, me lyet
az iro da lom csak a Dé li-Kár pá tok ból em lít. Har gi ta-
me gyei ada tai a faj jó val szé le sebb elterjedésére utal.

CChhrryyssoolliinnaa ((CCoollaapphhoopptteerraa)) ppuurrppuurraasscceennss ppuurrppuurraasscceennss
(Germar, 1822)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (CS); NNaaggyy hhaaggyy mmááss,, (P). - Eu ró -
pai hegy vi dé ki faj, amely Er dély ben több he lyen meg ta -
lál ha tó, de nem gya ko ri. Har gi ta me gyé bõl csak iro dal -
mi ada ta ink van nak.

CChhrryyssoolliinnaa ((CCoollaapphhooddeess)) hhaaeemmoopptteerraa (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, 1942.VI.10.,
CS (CS, HNHM); KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,, 800 m,
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1943.VII.10-31., SV, (HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ::
TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1992.VIII.28, KI et PA,
(RImgy); OOllááhh ffaa lluu,, (B, P); SSzzéé kkeellyy vvaarr ssáágg,, 1995.V.9.,
RI, (SNM). - Euroszibériai faj, amely Er dély ben ál ta lá -
no san el ter jedt és nem rit ka. TN: Plantago-fajok.

CChhrryyssoolliinnaa ((CCoollaapphhoossoommaa)) ssttuurrmmii (Westhoff, 1882)

HHoommoorróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI,
(RImgy); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK),
1996.V.27., lucfenyves, RJ. - Euroszibériai faj, amely
Er dély ben a hegy- és domb vi dé ken el ter jedt és gya ko ri.
TN: Glechoma hederacea, Mentha longifolia, Cirsium
erisithales és a Galium-fajok.  

CChhrryyssoolliinnaa ((TTaaeenniioossttiicchhaa)) RReeiitttteerrii lliinneeaattaa Papp, 1946

RRee mmee ttee ((GGyyeerrggyyóó--)),, (P), (=Chrysomela lurida L. ssp.
lineata Papp) - Kár pát-me den cei en de mi kus al faj. A
szá raz puszta fü ves he lye ket ked ve li. Er dély bõl csak az
iro da lom em lí ti. 

CChhrryyssoolliinnaa ((SSttiicchhoopptteerraa)) ssaanngguuiinnoolleennttaa (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (CS). - Euroszibériai faj, amely Er dély ben
el ter jedt és gya ko ri. TN: Linaria vulgaris.

CChhrryyssoolliinnaa ((SSpphhaaeerroommeellaa)) vvaarriiaannss (Schaller, 1783)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (CS); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI,  (RImgy); CCssiiccssóóii--HHaarrggiittaa,,
1450-1550 m, 1943.VII.15., SI, (HNHM); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaa--
ssookk:: BBuu ccssiinn--vvööllggyy,, 1941.VII.17., CS, (CS), BBuuccssiinn--tteettõõ,,
1941.VII.20., CS, (CS), FFeerreenncciilláázzaa--ppaattaakk vvööll ggyyee,,
1941.VII.24., CS, (CS, HNHM); KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll --
ggyyee,, 1941.VII.20-25., CS, (CS, HNHM); LLiibbáánnffaallvvaa::
LLiibbáánntteettõõ,, (SRK); GGyyeerrggyyóó:: BBaattrriinnaa,, RRee mmee ttee,,
1912.VII.12., CS, (HNHM); GGyyeerr ggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill --
kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., RI, (SNM); GGyyii mmeessffeellssõõllookk,,
1996.V.23., RI, (SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--
HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2, RI, (RImgy); HHoommoorróóddffüürrddõõ,,
1996.V.24., KI, PA & RI, (SNM); KKéé rruullyyffüürrddõõ::
TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK); KKáásszzoonn:: BBoorr ddóóccaa,, 1200
m, 1943.VI.18, KZ, (HNHM), GGoomm bbááss bbéérrcc,, 1200 m,
1943.VII.26., SV, (HNHM);  SSzzeennccsseedd,, 1996.V.22.,
KI, PA & RI, (SNM); TToorr jjaaii hheeggyy sséégg:: NNaaggyyccssoommáádd,,
1943.VI.30., GE, (HNHM); TTuuss nnáádd,, KD, (HNHM);
TTuussnnááddffüürrddõõ,, 1995.VI.13., NB, (RImgy); TTuussnnááddffüürrddõõ::
SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK); ZZeettee vváárr aalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakkaa,,
1995.VII.3., RI, (SNM), 1996.V.22., RI, (SNM). -
Nyugat-palearktikus faj, amely a Kárpát-meden ce
hegy vi dé ke in, így Er dély ben is el ter jedt és kö zön sé ges.
TN: Hypericum-fajok.

CChhrryyssoolliinnaa ((CChhaallccooiiddeeaa)) ccaarrnniiffeexx (Fabricius, 1792)

GGyyeerrggyyóó--TTööllggyyeess,, (FRH, P). - Kö zép- és ke let-eu ró pai
faj, amely Er dély bõl csak né hány hely rõl is me re tes.
Har gi ta me gyei elõ for du lá sá ról csak ré gi iro dal mi ada -
ta ink van nak. Ho mo kos he lye ken ta lál ha tó. TN:
Artemisia campestris.

CChhrryyssoolliinnaa ((CChhaallccooiiddeeaa)) mmaarrggiinnaattaa (Linnaeus, 1758)

GGyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóss:: HHee ggyyeess--hhaa vvaass,, 1000 m, (SRK);
GGyyeerr ggyyóó--TTööllggyyeess,, (P); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarr ggiittaa,,
1995.VII.2., RI, (RImgy); OOllááhh ffaa lluu,, (B, P). - Nyugat-pale -
arktikus faj. Er dély ben el ter jedt és igen gya ko ri. TN:
Achillea millefolium, Artemisia- és Chrysanthemum-fajok.

CChhrryyssoolliinnaa ((FFaassttuuoolliinnaa)) ffaassttuuoossaa (Scopoli, 1763)

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., KI & PA, (SNM);
BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyy  sséégg:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.9., CS, (CS,
HNHM); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll --
ggyyee,, 1941.VII.20-23., CS, (CS, HNHM); GGyyeerrggyyóóii--
hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo rrooss,, 1994.VI.26., RI, (SNM); GGyyiill --
kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., RI, (SNM); GGyyiimmeess bbüükkkk,,
1943.VI.21-29., SZ, (HNHM); LLiibbáánnffaallvvaa:: LLii bbáánn--ttee ttõõ,,
1994.VI.26., RI, (SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaa rraassii--
HHaarr ggiittaa,, 1995.VII.2., RI,  (RImgy); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,,
1994.VI.25., RI, (RImgy); HHoommoorróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI, (SNM), 1996.V.24., KI &
PA, (SNM); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, 1995.V.8, 1995.VII.7., 1996.V.24., RI, (SNM);
KKáásszzoonn:: LLaass ssúú áágg--ppaa ttaakk,, 950 m, 1943.VII.17-21., SV,
(HNHM), SSaalluuttaarriiss,, 800 m, 1943.VI.18-29., KZ,
(HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaa ttaakk--vvööllggyyee,, (SRK);
PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,, 1995.VII.1., RI, (SNM);
SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI.,  MM, (HNHM); SSzzeenn ccsseedd,,
1996.V.22., KI & PA, (SNM); TToorr jjaaii--hheeggyy sséégg:: NNaaggyy --
ccssoo mmáádd,, 1943.VI.30., GE, (HNHM); TTuuss nnáádd,, KD,
(HNHM); ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakkaa,, 1995.VII.3.,
1996.V.22., RI, (SNM). - Eur ázsiai faj, amely Er dély -
ben kö zön sé ges. TN: Galeopsis-. Lamium-, és Urtica-
fajok. 

OOrreeiinnaa ((AAlllloorriinnaa)) bbiiddeennttaattaa Bontems, 1981

BBaalláánnbbáánnyyaa:: (CS), JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6.,
RI, (RImgy); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,,
1995.VII.2., RI, (SNM); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo --
rrooss,, 1995.VII.4., RI, (RImgy); ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.3., RI, (RImgy). -  A faj el sõ
ada tai Har gi ta me gyé bõl. Eu ró pai el ter je dé sû hegy vi dé ki
faj, amely a Kár pá tok egész vonula tá ban meg ta lál ha tó és
gya ko ri. TN: Petasites-, Senecio- és Cen tau rea-félék.

OOrreeiinnaa ((AAlllloorriinnaa)) ccaaeerruulleeaa (Olivier, 1790)

PPaarraajjdd,, 1943.VI.20., WÁ & FE, (HNHM); SSzzéékkeellyy --
kkeerreesszz ttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM); SSzzeenntt eeggyy hháá zzaa,, 850
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m, 1995.VI.7., RJ - A faj el sõ ada tai Har gi ta me gyé bõl.
Eu ró pai faj, amely a Kár pá tok ban min den hol meg ta -
lál ha tó. TN: Centaurea jacea.

OOrreeiinnaa ((IInnttrriiccaattoorriinnaa)) iinnttrriiccaattaa iinnttrriiccaattaa (Germar, 1824)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (CS); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,,
1942.VI.8., CS, NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, 1942.VI.10., CS, (CS,
HNHM); ÖÖccsséémm,, 1942.VI.11., CS, (CS, HNHM); BBoorr --
sszzéékk,, (B, P); FFee hhéérr mmee zzõõ,, (CS); GGyyeerrggyyóó--TTööllggyyeess,, (P),
(= Chrysochloa intricata Germ); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé --
kkááss--sszzoo rrooss,, (SRK), GGyyiill kkooss--ttóó,, 1908.VII.23., (HNHM);
GGöörrggéénnyyii hhaa vvaa ssookk:: BBuuccssiinn--tteettõõ,, (SRK), FFeerreennccii lláázzaa--
ppaattaakk vvööll ggyyee,, 1941.VII.24., CS, (CS, HNHM); KKiiss--KKüü --
kküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,, 1941.VII.20., CS, (CS, HNHM);
HHaarrggiittaa ffüürrddõõ,, 1400 m, 1943.VII.20., SI, (HNHM);
PPoonngg rráácc--ttee ttõõ,, LLóó dduujj,, 1995.VII.4-5., RI, (RImgy); HHaarr --
ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: 1934.VII., leg. Th. CSIKI., (HNHM),
MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI, (SNM); UUzz--vvööllggyy,,
1917.VII.2., RU, (HNHM). - Eu ró pai hegy vidéki faj,
amely a Kár pá tok ban el ter jedt és gya ko ri. TN: Se necio
nemorensis.

OOrreeiinnaa ((IInnttrriiccaattoorriinnaa)) iinnttrriiccaattaa aannddeerrsscchhii (Duftschmid,
1825)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, (CS); BBoorr sszzéékk,, (P);
GGyyeerr ggyyóó--TTööllggyyeess,, (P), (Chrysochloa intricata Ger. var.
anderschi Duft.); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg,, (B); OOllááhh ffaa lluu,, (B). -
A törzs alak hoz ha son ló an ez az al faj Er dély ben sok fe lé
elõ for dul. Har gi ta me gyé bõl csak iro dal mi ada ta ink
van nak, az utób bi idõk ben nem gyûj töt ték. 

OOrreeiinnaa ((OOrreeiinnaa)) aallppeessttrriiss aallppeessttrriiss (Schummel, 1844)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: (CS), EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8., CS,
(CS, HNHM), TTaarr kkõõ,, (HNHM); CCssííkksszzeenntt ddoommookkooss,, FK,
(HNHM); CCssííkksszzééppvvíízz:: JJáá vvoorr--hheeggyy,, 1150 m,
1943.VII.23., SI, (HNHM); FFeennyyéédd,, 600 m,
1943.VII.27., ÉG & LI, (HNHM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg::
NNaaggyy--HHoommoorróódd--vvööllggyy,, 1943.VII.2., GE, (HNHM);
HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG & LI,
(HNHM); KKee rreesszztt hheeggyy,, FK, (HNHM); KKoo vvááccss ppaa ttaakk--
vvööll ggyyee,, (CS); BBoorr sszzéékk,, (FRH, B, P); NNaaggyy hhaaggyy mmááss,, (P);
GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo rrooss,, (SRK); UUzz--vvööllggyy,,
1917.VII.2., RU, (HNHM). - Kö zép-eu ró pai hegy vi dé ki
faj, amely egész Er dély ben a leg el ter jed tebb ha va si le -
vél bo gár és a bükk öve zet tõl fel fe lé igen gya ko ri.  TN:
Chearophyllum aromaticum, Chaerophyllum cicu taria
és az Anthriscus silvestris.

OOrreeiinnaa ((PPrroottoorriinnaa)) ppllaaggiiaattaa ppllaaggiiaattaa (Suffrian, 1861)

GGyyeerrggyyóó,, (P), (=Chrysochloa plagiata Suffr), CCssííkkii--
hhaavvaassookk:: BBaalláánnbbáánnyyaa ((ÖÖccsséémm,, NNaaggyy hhaaggyy mmááss)),, (P, CS),
(= Chr. plagiata Suffr. var. commutata Suffr.), FFee hhéérr mmee --

zzõõ,, (CS); GGöörr ggéénnyyii hhaa vvaa ssookk:: BBuuccssiinn--tteettõõ,, 1995.VII.1.,
RI, (RImgy), FFee rreenn ccii lláázzaa--ppaattaakk vvööll ggyyee,, 1941.VII.24.,
CS, (CS, HNHM); PPaa rraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,,
1995.VII.1., RI., (RImgy); UUzz--vvööllggyy,, 1917.VII.2., RU,
(HNHM). - A törzs alak a Kár pá tok ban él, Er délyben el -
ter jedt, de rit ka. TN: Doronicum austriacum.

OOrreeiinnaa ((PPrroottoorriinnaa)) mmeellaanncchhoolliiccaa (Heer, 1845)

(= melanocephala Duftschmid, 1825), CCssííkkii--hhaavvaassookk::
ÖÖccsséémm,, (FRH, B); NNaaggyy hhaaggyy mmááss,, (FRH). - A kö zölt ada -
tok va ló szí nû leg más faj ra vo nat koz nak, mert az O.
melancholica csak az Al pokban él, az er dé lyi fa u ná ban
nem for dul elõ.

OOrreeiinnaa (( VViirrgguullaattoorriinnaa)) vviirrgguullaattaa vviirrgguullaattaa (Germar,
1824)

GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo rrooss,, (SRK). - Eu ró pai
hegy vi déki faj, Er dély ben a Dé li- és a Ke le ti-Kár pá tok
vo nu la tá ban több fe lé elõ for dul és gya ko ri. TN:
Cirsium-fajok.

OOrreeiinnaa ((CChhrryyssoocchhllooaa)) ccaaccaalliiaaee (Schrank, 1785)
sseenneecciioonniiss (Schummel, 1843)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: (CS), EEggyyeesskkõõ,, (CS),
1956.VII.13., PJ, (HNHM); BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI, (RImgy); BBoorr sszzéékk,,
(FRH, B, P); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo rrooss,,
(SRK); GGyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóss:: HHee ggyyeess--hhaa vvaass,, 1000
m, (SRK); GGyyeerrggyyóó--TTööllggyyeess,, (P); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaa--
ssookk:: BBuuccssiinn--tteettõõ,, 1280 m, (SRK); HHaarr ggii ttaa,, (B, P),
1955.VIII.16-17, PJ, (HNHM); OOllááhh ffaa lluu,, (B, P);
TTuussnnááddffüürrddõõ,, 1943.VII.4, SZ, (HNHM); UUzz--vvööllggyy,,
1917.VII.2.,  RU, (HNHM). - Ez az al faj a Kár pá -
tok ban és a Szu dé ták ban for dul elõ, és Er dély ben
igen gya ko ri. TN: Senecio-, Eupatorium-, Petasites-
, és Tussi la go-fajok.

OOrreeiinnaa ((CChhrryyssoocchhllooaa)) ssppeecciioossiissssiimmaa ssppeecciioossiissssiimmaa (Scopoli,
1763)

BBoorr sszzéékk,, (FRH); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaaffüürrddõõ,,
(SRK). - Eu ró pai hegy vi dé ki faj, a törzs alak csak né -
hány he lyen for dul elõ Er dély ben. TN: Senecio
nemorensis.

OOrreeiinnaa ((CChhrryyssoocchhllooaa)) ssppeecciioossiissssiimmaa jjuunnccoorruumm (Suffrian,
1851)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (CS); HHaarr ggii ttaa,, (B, P);
GGyyeerrggyyóó--TTööll ggyyeess,, (P); OOllááhh ffaa lluu,, (B, P), (= Chry -
sochloa speciosissima Scop. var. juncorum Suffr.);
HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarr ggiittaa,, 1995.VII.2., RI,
(RImgy); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, 1450 m, 1996.V.25., RJ. -
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Kár pá ti al faj, amely egész Er dély ben el ter jedt, de nem
gya ko ri.

GGaassttrroopphhyyssaa ppoollyyggoonnii (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.9., CS, (CS,
HNHM), KKoo vvááccss ppaa ttaakk--vvööll ggyyee,, 1942.VI.7., CS, (CS,
HNHM); CCssííkk sszzeenntt  iimmrree,, CS, (HNHM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy --
sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarr ggiittaa,, 1995.VII.2., RI, (SNM);
HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoo mmoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.8., RI, (RImgy); GGöörrggéénnyyii--hhaa vvaassookk:: PPaarraajjdd,,
KKiiss--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,, 1995.V.11., RI, (SNM);
ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.3., RI,
(RImgy). - Holarktikus el ter je dé sû faj, amely Er dély -
ben min den fe lé el ter jedt és na gyon kö zön sé ges. TN:
Polygonum aviculare, Poly gonum convolvulus,
Fagopyrum vulgare és a Rumex-fajok.

GGaassttrroopphhyyssaa vviirriidduullaa (Ge Geer, 1775)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8., CS, (CS,
HNHM), 1956.VII.13., PJ, (HNHM), ÖÖccsséémm,, (B),
1942.VI.9.,  CS, (CS, HNHM); CCssíí kkii--hhaa vvaa ssookk,, (B); HHaarr  --
ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI,
(RImgy); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, 1450 m, 1995.VI.5.,
1996.V.25., RJ; HHoommoorróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--ppaa ttaakk--vvööll --
ggyyee,, 1995.VII.7., 1995.V.8.,  (RImgy, SNM); GGyyeerr --
ggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., RI, (SNM);
GGyyiimmeess bbüükkkk,, 1943.VI.21-29., SZ, (HNHM); GGyyiimmeess ffeell ssõõ --
llookk,, 1996.V.23., RI, (RImgy); FFaarrkkaassllaakkaa,, 1995.V.11., RI,
(RImgy); SSzzeenn ccsseedd,, 1996.V.22., KI & PA, (SNM);
TTuussnnááddffüürrddõõ,, 1995.VI.13., NB, (RImgy); ZZeetteevváárraalljjaa::
SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.3., 1996.V.22., RI,
(SNM). - Holarktikus faj, amely a Kárpát-me dencében
na gyon kö zön sé ges. TN: Rumex- és Polygonum-fajok.

PPhhaaeeddoonn ((PPhhaaeeddoonn)) llaaeevviiggaattuuss (Duftschmid, 1825)

KKoo vvááccss ppaa ttaakk,, CS, (HNHM). - A faj el sõ ada ta Har gi ta
me gyé bõl. Eu ró pai al pe si és montán faj. Er dély ben
csak né hány hely rõl ke rült elõ és nem gya ko ri. TN:
Galeopsis ladanum és a pubescens. 

PPhhaaeeddoonn ((PPhhaaeeddoonn)) ccoocchhlleeaarriiaaee (Fabricius, 1792)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: (CS), EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8., CS,
(CS); BBoorr sszzéékk,, (P); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,,
1995.VII.4., RI, (SNM); KKááppoollnnáássffaalluu,, GE, (HNHM);
KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaa jjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK); NNaaggyy hhaaggyy --
mmááss,, (P); SSzzeennccsseedd,, 1996.V.22., KI & PA, (SNM, RImgy);
TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,,  (SRK); ZZeetteevváárraalljjaa::
SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.22., PA & RI, (SNM). -
Euro-anatoliai faj, amely Er dély ben el ter jedt és a leg -
gya ko ribb fa ja ne mé nek. TN: Nasturtium officinale,
Ro rippa amphibia, Veronica beccabunga, Armoracia
rusticana.

PPhhaaeeddoonn ((PPhhaaeeddoonn)) aarrmmoorraacciiaaee (Linnaeus, 1758)

GGyyeerrggyyóó--TTööllggyyeess,, (P); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,,
(SRK). - Holarktikus faj, amely Er dély ben sok fe lé elõ -
for dul, de rit ka. TN: Rorippa amphibia, Nasturtium
officinale, Armoracia rusti cana, Cardamine hirsuta,
Veronica beccabunga.

PPhhaaeeddoonn ((NNeeoopphhaaeeddoonn)) ppyyrriittoossuuss (Rossi, 1792)

BBoorr sszzéékk,, leg. Lichtneckert, (HNHM). - Nyugat-paleark-
tikus faj, amely Er dély ben szór vá nyo san elõ for dul, de
nem gya ko ri. TN: Ranunculus-félék.

SScclleerroopphhaaeeddoonn ccaarrppaatthhiiccuuss Weise, 1875

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, CS); BBoorr sszzéékk,, (P); NNaaggyy hhaaggyy mmááss,, (P), (=
Scle rophaedon kenderesyi ab. carpathicus WEISE);
GGyyeerrggyyóórree mmee ttee:: BBaattrriinnaa,, 1912.VII.13., CS, (HNHM);
GGyyeerrggyyóósszzeenntt mmiikk llóóss:: HHee ggyyeess--hhaa vvaass,, 1000 m, (SRK);
GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., RI,
(RImgy); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK), 1943.VII.6-7., SZ,
(HNHM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarr ggiittaa,,
1995.VII.2., RI, (SNM). - A Ke le ti- és Dé li-Kár pá tok
en de mikus fa ja. Er dély ben fõ ként a Ke le ti-Kár pá tok ban
gya ko ri. TN: Caltha palustris.

SScclleerroopphhaaeeddoonn ccaarrnniioolliiccuuss (Germar, 1824)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, Cs); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,,
1942.VI.8-11., CS, (CS, HNHM), KKoo vvááccss ppaa ttaakk--vvööll ggyyee,,
1942.VI.7., CS, (CS, HNHM), JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.VII.5-6., RI, (RImgy), ÖÖccsséémm,, 1942.VI.11., CS, (CS,
HNHM); BBoorr sszzéékk,, (SRK), GGyyeerr ggyyóósszzeennttmmiikkllóóss:: HHee ggyyeess--
hhaa vvaass,, (SRK); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, (SRK),
1995.VII.4., RI, (SNM); GGyyiimmeessbbüükkkk,, 1943.VI.21-29.,
DE, (HNHM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: EErr ddõõ aall jjaa,, 1995.V.7.,
RI, (RImgy); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK); KKáásszzoonn:: BBoorr ddóóccaa,,
1200 m, 1943.VI.18-29., KZ, (HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ::
TTooll vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (SRK); MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1801 m,
1942.VI.26., GE, (HNHM), 1700 m, 1943.VII.18., ÉG &
LI, (HNHM), 1995.VII.2., RI, (SNM); OOllááhh ffaa lluu,, (FRH,
B, P); PPaarraajjdd,, (FRH, B, P); SSzzeennccsseedd,, 1996.V.22., KI &
PA, (RImgy); TTuussnnáádd ffüürr ddõõ:: NNaaggyy--CCssoommáádd,, VVáárr--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, 1996.V.25., RJ; ZZeettee vváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, 1995.V.9-10., 1996.V.22., RI, (SNM). - Kö zép-
eu ró pai hegy vi dé ki faj. Er dély ben igen el ter jedt és gya -
ko ri. TN: Ma lac hi um aquaticum és a Stellaria nemo-
rum.

SScclleerroopphhaaeeddoonn oorrbbiiccuullaarriiss (Suffrian, 1851)

NNaaggyy hhaaggyy mmááss,, (P). - Al pe si faj, a Kár pá tok ban szór vá -
nyos iro dal mi ada tok em lí tik, de ezek meg erõ sí tés re szo -
rul nak. Az utób bi evtizedekben Er dély bõl nem ke rült
elõ. TN: Stellaria nemorum és a Ma lac hi um aquaticum.
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HHyyddrrootthhaassssaa ggllaabbrraa (Herbst, 1783)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, 1908.VII.20., (HNHM); BBaalláánnbbáánnyyaaii--
hheeggyysséégg:: KKoo vvááccss ppaa ttaakk--vvööll ggyyee,, 1942.VI.7., CS, (CS,
HNHM), NNaaggyy--HHaaggyy mmááss,, 1942.VI.10., CS, (CS,
HNHM), ÖÖccsséémm,, 1942.VI.11., CS, (CS, HNHM);
BBoorr sszzéékk,, (P); CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., KI & PA,
(SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: NNaaggyy--HHoommoorróódd--vvööllggyy,,
1942.VII.3., GE, (HNHM), VVaarrggyyaass--vvööllggyy,,
1942.VI.26., GE, (HNHM); HHoo mmoorróóddffüürrddõõ,,
1996.V.24., KI & PA, (SNM); HHoommoorróódd kkee mméénnyy --
ffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI,
(RImgy); KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,, 1200 m, 1943.VI.18-
29., KZ, (HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, (SRK); ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeenn ccsseedd--ppaattaakkaa,,
1996.V.22., PA, (SNM). - Euroszibériai el ter je dé sû
faj. Er dély ben el ter jedt és a vizenyõs he lye ken na -
gyon gya ko ri. TN: Caltha palustris és a Ranunculus-
félék.

HHyyddrrootthhaassssaa mmaarrggiinneellllaa (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: KKoo vvááccss ppaa ttaakk--
vvööll ggyyee,, 1942.VI.7., CS, (CS, HNHM), NNaaggyy--HHaaggyymmááss,,
1942.VI 10., CS, (CS), ÖÖccsséémm,, 1942.VI.11., CS, (CS),
JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI, (RImgy); BBoorr --
sszzéékk,, (P); CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., KI & PA, (SNM);
GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., (SNM);
EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., RI, (SNM); HHoommoorróóddffüürrddõõ::
HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., 1996.V.24., RI, (SNM,
RImgy); KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,, 1200 m, 1943.VI.18-29.,
KZ, (HNHM), SSaalluuttaarriiss,, 1943.VII.10-31., SV,
(HNHM); KKéérruullyy ffüürrddõõ:: TTooll vvaa jjooss-- ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK);
TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK); ZZeetteevváárraalljjaa::
NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,, 1995.V.10., (SNM); SSzzeennccsseedd--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.3., 1996.V.22., KI, PA & RI,
(SNM, RImgy). - Euroszibériai faj, amely Er dély ben a
ned ves, vi ze nyõs ré te ken el ter jedt és na gyon gya ko ri.
TN: Caltha palustris és a Ranunculus-fajok.

HHyyddrrootthhaassssaa hhaannnnoovveerriiaannaa (Fabricius, 1775)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (CS), BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: NNaaggyy--
HHaaggyymmááss,, 1942.VI.10., CS, (CS, HNHM), ÖÖccsséémm,,
1942.VI.11.,  CS, (CS, HNHM); EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21.,
RI, (RImgy); ZZeetteevváárr aall jjaa:: NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,,
1995.V.10., RI, (RImgy). - Észak- és kö zép-eu ró pai faj,
amely Er dély ben szór vá nyo san elõ for dul és igen rit ka.
TN: Caltha palustris.

PPllaaggiiooddeerraa vveerrssiiccoolloorraa (Laicharting, 1781)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: OOlltt--vvööllggyyee,, 1942.VI.13., C, (CS, HNHM);
GGöörr ggéénnyyii--hhaavvaassookk:: KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,,
1941.VII.22., CS, (CS, HNHM); GGyyiimmeessbbüükkkk,,
1943.V.21-28., SZ, (HNHM); SSzzéé kkeellyykkeerreesszzttúúrr,,

1943.VI., MM, (HNHM). - Holarktikus faj, amely Er -
dély ben a hegy- és domb vi dé ken ál ta lá no san el ter jedt és
kö zön sé ges. TN: Salix- és Populus-fajok. 

LLiinnaaeeiiddeeaa ((LLiinnaaeeiiddeeaa)) aaeenneeaa (Linnaeus, 1758)

EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., KI, PA & RI, (SNM); HHaarr ggii ttaa,,
(B); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI,
(RImgy); HHoommoorróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.8., 1995.VII.7., RI, (SNM), 1996.V.24., KI &
PA, (SNM); KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,, 800 m, 1943.VI.18-29.,
KZ, (HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TTooll vvaa jjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
(SRK), 1994.VI.25., RI, (RImgy); OOllááhh ffaa lluu,, (B);
PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, (SRK); TTuuss nnáádd,, 1893.VII.,
ML, (HNHM); ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.9-10., 1996.V.22., KI, PA & RI, (SNM). - Eur -
ázsiai faj. Er dély ben el ter jedt és gya ko ri. TN: Alnus-
fajok.

CChhrryyssoommeellaa ((SSttrriicckkeerruuss)) ccuupprreeaa (Fabricius, 1775)

HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.8., RI, (RImgy); GGyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóss,,
1941.VII.28., CS, (CS, HNHM); GGyyeerrggyyóó--TTööllggyyeess,,
(P); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaa ttaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.7.,
RI, (RImgy); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, (SRK),
1995.V.11., RI, (SNM). - Euroszibériai faj. Er dély ben
el ter jedt és nem rit ka. TN: Salix-fajok.

CChhrryyssoommeellaa ((SSttrriicckkeerruuss)) vviiggiinnttiippuunnccttaattaa (Scopoli, 1763)

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., KI &
PA, (SNM); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1995.VII.5-6., RI, (RImgy), KKoo vvááccss ppaa ttaakk--vvööll ggyyee,,
1942.VI.7., CS, (CS, HNHM); BBoorr sszzéékk,, (P);
CCssííkksszzeennttddoommookkooss,, 1943.VII.15-16., SÁ & AI,
(HNHM); CCssííkk sszzee rree ddaa:: OOlltt--ppaarrtt,, SZ, (HNHM);
GGyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóss,, 1941.VII.18., CS, (HNHM);
HHoommoorróóddffüürrddõõ:: (SRK), 1996.V.24., KI, PA & RI,
(RImgy, SNM); HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8.,
RI, (SNM);  HHoo mmoo rróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaa ttaakk--
vvööllggyyee,, 1995.V.8., 1996.V.24., RI, (RImgy, SNM);
KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,, 800 m, 1943.VII.10-31., SZ,
(HNHM); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, 500 m, (SRK);
1995.V.11., 1995.VII.1., RI, (RImgy); SSzzéé kkeellyyvvaarrssáágg,,
1995.V.9., RI, (RImgy); ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--KKüü kküüllllõõ--
vvööllggyy,, 1995.V.10., RI, (SNM). - A törzs alak kö zép-eu -
ró pai el ter je dé sû. A faj Er dély ben el ter jedt és táp nö vé -
nyén kö zön sé ges. TN: Salix-fajok.

CChhrryyssoommeellaa ((PPaacchhyylliinnaa)) ccoollllaarriiss (Linnaeus, 1758)

GGöörrggéénnyyii hhaa vvaa ssookk:: BBuuccssiinn--tteettõõ,, 1941.VII.20., CS, (CS,
HNHM), BBuuccssiinn--vvööllggyy,, 1941.VII.17., CS, (CS, HNHM),
KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,, 1941.VII.22., CS, (CS,
HNHM); HHooss  sszzúú aasszzóó,, 1909.VIII.18., CS, (HNHM),
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1919.VII.18.,  MI, (HNHM); OOllááhh ffaa lluu,, (B); SSzzéékkeellyy --
uuddvvaarrhheellyy,, 1916., HG, (HNHM). - Euroszibériai faj,
amely az iro da lom sze rint Er dély hegy- és domb vi dé kén
el ter jedt. Az utób bi évek ben Har gi ta me gyé bõl nem ke -
rült elõ. TN: Salix-fajok.

CChhrryyssoommeellaa ((CChhrryyssoommeellaa)) ppooppuullii Linnaeus, 1758

GGyyiimmeessbbüükkkk,, 1943.V.21-29, SZ, (HNHM); HHoommoo --
rróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM);
HHoommoorróóddkkee mméénnyy ffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.8., 1995.VII.7., RI, (RImgy, SNM); KKáásszzoonn::
BBoorrddóóccaa,, 1200 m, 1943.VI.18-29., KZ, (HNHM), LLaass --
ssúú áágg--ppaa ttaakk,, 1943.VII.17-21., SV, (HNHM), SSaalluu ttaa rriiss,,
800 m, 1943.VI.18-29.,  KZ, (HNHM), 1943.VII.10-31.,
SV, (HNHM); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM,
(HNHM); SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy,, 1916.,  HG, (HNHM);
SSzzéé kkeellyy vvaarr ssáágg,, 1995.V.9., RI, (RImgy); SSzzeenntt eeggyy hháá zzaa,,
850 m, 1995.VI.7., RJ, TTuuss nnáádd,, 1943.VI.9-12.,  WÁ &
FE, (HNHM). - A faj el sõ pon tos le lõ hely ada tai Har gi -
ta megyé bõl. Az iro da lom csak ál ta lá ban em lí ti, hogy
ez a palearktikus faj Er dély hegy- és domb vi dé kén ál ta -
lá no san el ter jedt és táp nö vé nyén kö zön sé ges. TN:
Salix- és Populus-fajok.

CChhrryyssoommeellaa ((CChhrryyssoommeellaa)) ttrreemmuullaaee Fabricius, 1787

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, 1942.VI.10.,
CS, (CS); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo rrooss,,
1995.VII.4., RI, (RImgy). - Holarktikus faj, amely Er -
dély ben a hegy- és domb vi dé ken el ter jedt és gya ko ri.
TN: Populus- és Salix-fajok.  

CChhrryyssoommeellaa ((CChhrryyssoommeellaa)) ssaalliicceettii (Weise, 1884)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, 1942.VI.10.,
CS, (CS, HNHM); CCssííkk sszzee rree ddaa,, (SRK); GGyyiimmeessbbüükkkk,,
1943.VI.21-29., SZ, (HNHM); SSzzeenntt eeggyy hháá zzaa,, 850 m,
1995.VI.7.,  RJ. - Euro szibériai faj, amely Er dély ben
szór vá nyo san ta lál ha tó. TN: Sa lix-fajok.

GGoonniioocctteennaa ((SSppaarrttooxxeennaa)) ffoorrnniiccaattaa (Brüggemann,
1873)

KKoo vvááccss ppaa ttaakk,, MI, (HNHM); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,,
1943.VI., MM, (HNHM). - A faj el sõ pon tos ada tai
Har gi ta me gyé bõl. Pontusi-faj, amely Er dély ben a lu -
cer na fé lé ken gya ko ri.

GGoonniioocctteennaa ((GGoonniioocctteennaa)) vviimmiinnaalliiss (Linnaeus, 1758)

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: BBuuccssiinn--vvööllggyy,, 1941.VII.12., CS, (CS,
HNHM), FFeerreenncciilláázzaa--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1941.VII.24., CS,
(CS, HNHM); GGyyeerrggyyóó--TTööllggyyeess,, (P), (= Phytodecta vim-
inalis L.); KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,, 1200 m, 1943.VI.18-29.,
KZ, (HNHM); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, (SRK). -

Holarktikus faj, amely Er dély ben a vi ze nyõs he lye ken,
pa tak par to kon a Salix-féléken na gyon gya ko ri.

GGoonniioocctteennaa ((GGoonniioocctteennaa)) ddeecceemmnnoottaattaa (Marsham,
1802)

BBoorr sszzéékk,, (P), (= Phytodecta rufipes Ge Geer). - Eur -
ázsiai faj, amely Er dély ben el ter jedt és gya ko ri. TN:
Populus tremula és Salix caprea.

GGoonniioocctteennaa ((GGoonniioommeennaa)) iinntteerrmmeeddiiaa (Helliesen, 1913)

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: MMaarroosshhéévvíízz,, (SRK); KKáásszzoonn::
SSaalluuttaarriiss,, 800 m, 1943.VII.10-31., SV, (HNHM);
KKéérruullyyffüürrddõõ:: TTooll vvaa jjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK). - Észak-
és kö zép-eu ró pai faj, amely nek er dé lyi el ter je dé se még
pon to sí tás ra szo rul. Har gi ta me gyei ada tai igen ér té ke -
sek a faj elõ for du lá sát il le tõ en. TN: Corylus avellana és
a Prunus padus.

GGoonniioocctteennaa ((GGoonniioommeennaa)) ppaalllliiddaa (Linnaeus, 1758)

PPiiaattrraa CCssaakkii,, (P); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK), KKáásszzoonn::
BBoorrddóóccaa,, 1200 m, 1943.VI.18-29., KZ, (HNHM), GGoomm --
bbááss bbéérrcc,, 1200 m, 1943.VII.26., SV, (HNHM), SSaalluuttaarriiss,,
800 m, 1943.VII.10-31., SV, (HNHM).  - Euroszibériai
faj, amely a Kár pá tok he gyei ben el ter jedt és gya ko ri.
TN: Sorbus acuparia.

GGoonniioocctteennaa ((GGoonniioommeennaa)) iinntteerrppoossiittaa (Franz & Palmén,
1950)

HHoommoorróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8.,
RI, (RImgy); KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,, 800 m, 1943.VI.18-
29,  KZ, (HNHM), 1943.VII.10-31., SV, (HNHM);
KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaa ttaakk--vvööllggyyee,, (SRK),
1995.V.7., RI, (SNM); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüü kküüll llõõ--vvööllggyyee,,
500 m, 1995.V.11., RI, (RImgy); ZZeetteevváárraalljjaa::
SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.9-10., RI, (RImgy). -
Kö zép-eu ró pai hegy vi dé ki faj, amely nek er dé lyi el ter -
je dé se még tisz tázatlan. Har gi ta me gyé ben gya ko ri.
TN: Alnus viridis, Alnus incana, Sorbus acuparia és a
Salix-fajok. 

PPhhrraattoorraa ((CChhaaeerroocceettaa)) vvuullggaattiissssiimmaa (Linnaeus, 1758)

GGyyeerrggyyóó--TTööllggyyeess,, (FRH, P), (=Phyllodecta vulgatis-
sima L.); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK). - Holarktikus faj,
amely Er dély ben szór ványosan elõ for dul, de nem
gya ko ri. TN: Salix viminalis, S. cinerea, S. aurita és a
S. caprea.

PPhhrraattoorraa ((PPhhrraattoorraa)) ttiibbiiaalliiss (Suffrian, 1851)

GGyyiimmeessbbüükkkk,, 1943.VI.21-29., SZ, (HNHM); SSzzéékkeellyy --
kkee rreesszz ttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM). - A faj el sõ ada tai
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Har gi ta me gyé bõl. Er dély bõl csak né hány hely rõl ke -
rült elõ ez a közép-euró pai faj. TN: Salix purpurea.

PPhhrraattoorraa ((PPhhrraattoorraa)) llaattiiccoolllliiss (Suffrian, 1851)

HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--
HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI, (RImgy); HHoommoorróóddkkeemméénnyy --
ffaallvvaa:: HHoommoo rróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI, (SNM);
GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: BBuu ccssiinn--tteettõõ,, 1995.VII.1., RI, (SNM);
GGyyiimmeessffeellssõõllookk,, 1996.V.23., RI, (SNM); MMaarroosshhéévvíízz::
ZZssáákk--hheeggyy,,  (SRK); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüü kküüllllõõ--vvööllggyyee,, 500-
1000 m, RI, (RImgy). - Euroszibériai faj, amely fõ ként
Er dély dé li és ke le ti he gye i bõl ke rült elõ, ahol elég gya -
ko ri. TN: Populus alba és a P. tremula.

PPhhrraattoorraa ((PPhhrraattoorraa)) vviitteelllliinnaaee (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: OOlltt--vvööllggyyee,, 1942.VI.13., CS; CCssííkkddeellnnee,,
1996.V.23., RI, (SNM); CCssííkk sszzee rree ddaa:: OOlltt--ppaarrtt,, SZ,
(HNHM); FFeennyyéédd,, 600 m, 1943.VII.27., ÉG & LI;
GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1938.VII.27., ÉG,
(HNHM); GGyyeerrggyyóórreemmeettee,, (HNHM); GGyyeerrggyyóó --
sszzeennttmmiikkllóóss,, 1941.VII.28., CS, (HNHM); GGyyiimmeess --
bbüükkkk,, 1943.VI.21-29., DE & SZ, (HNHM);
HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m,
1943.VII.8-29., ÉG & LI, (HNHM); HHoommoorróóddffüürrddõõ::
HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1994.VI.25., RI, (SNM);
HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.8., RI, (RImgy); KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,, 1200 m,
1943.VI.18-29., KZ, (HNHM), LLaass ssúú áágg--ppaa ttaakk,, 950 m,
1943.VII.17-21., SV, (HNHM), SSaalluuttaarriiss,, 800 m,
1943.VII.10-31, SV, (HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,,
(SRK); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM);
SSzzéé kkeellyy vvaarr ssáágg,, 1995.V.9., RI, (RImgy). - Holark tikus
faj, Er dély ben el ter jedt és na gyon kö zön sé ges. TN:
Salix- és Populus-fajok. 

PPhhrraattoorraa ((PPhhrraattoorraa)) aattrroovviirreennss (Cornelius, 1857)

KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,, 1200 m, 1943.VI.18-29., KZ,
(HNHM). - A faj el sõ pon tos ada ta Har gi ta me gyé bõl.
Észak- és kö zép-eu ró pai faj, amely fõ ként a Dé li-Kár -
pá tok he gye i bõl ke rült elõ. TN: Populus tremula és a
Salix purpurea.

TTiimmaarrcchhaa ((TTiimmaarrcchhaa)) rruugguulloossaa Herrich-Schaffer, 1838

BBoorr sszzéékk,, leg. Lichtneckert, (HNHM); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaa--
ssookk:: BBuuccssiinn--vvööllggyy,, 1941.VII.17., CS, (CS,HNHM);
KKáásszzoonn:: SSaa lluu ttaarriiss,, 800 m, 1943.VI.18-29., KZ,
(HNHM),1943.VII.10-31., SV, (HNHM); TTuuss nnáádd,,
1943.VI.9-12., WÁ & FE, (HNHM). - A Kár pát-me -
den ce en de mi kus fa ja. Er dély ben el ter jedt, de nem gya -
ko ri. 

TTiimmaarrcchhaa ((TTiimmaarrcchhoossttoommaa)) ggooeettttiinnggeennssiiss (Linnaeus,
1758)

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: BBuuccssiinn--vvööllggyy,, 1941.VII.17., CS,
(CS). - Nyu gat- és kö zép-eu ró pai elterjedésû faj, amely
Er dély ben el ter jedt, és nem rit ka.

TTiimmaarrcchhaa ((MMeettaalllloottiimmaarrcchhaa)) mmeettaalllliiccaa (Laicharting,
1781)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, CS); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: (CS),
EEggyyeesskkõõ,, 1942.VI.8., CS, (CS, HNHM), 1956.VII.13.,
PJ, (HNHM), ÖÖccsséémm,, 1942.VI.11., CS, (CS, HNHM),
TTeerrkkõõ,, 1942.VI.9., CS (CS, HNHM); BBoorr sszzéékk,, leg.
Lichtneckert, (HNHM); GGyyiimmeess bbüükkkk,, 1943.VI.21-29.,
SZ, (HNHM); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg::
MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI, (RImgy),
1995.VI.6., RJ; HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28.,
ÉG & LI, (HNHM); KKoorroonndd:: KKoorroonnddii--tteettõõ,,
1943.VII.17., WÁ & FE, (HNHM); SSzzeenntt eeggyy hháá zzaa,, 850
m, 1995.VI.7., RJ; TTuuss nnááddffüürrddõõ,, 1942.VII.13-22., leg.
Kolosváry, (HNHM), 1943.VII.4., SZ; ZZeetteevváárraalljjaa::
SSzzeennccsseedd--ppaattaakkaa,, 1996.V.22., RI, (RImgy). - Kö zép-eu -
ró pai hegy vi dé ki faj, amely Er dély ben el ter jedt és gya -
ko ri a bük kös- és fe nyõ ré gi ók ban. 

GALERUCINAE

GGaalleerruucceellllaa ((NNeeooggaalleerruucceellllaa)) lliinneeoollaa (Fabricius, 1781)

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG & LI,
(HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
(SRK); SSzzéékkeellyy uudd vvaarr hheellyy,, 1916., HG, (HNHM). -
Nyugat-palearktikus faj, amely Er dély ben el ter jedt és
kö zön sé ges. TN: Salix viminalis, Alnus glutinosa,
Corylus avellana és a Populus nigra.

GGaalleerruucceellllaa ((NNeeooggaalleerruucceellllaa)) ccaallmmaarriieennssiiss (Linnaeus,
1767)

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG & LI,
(HNHM); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1995.V.8., RI, (RImgy); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI.,
MM, (HNHM). - Palearktikus faj. Er dély ben a vi ze -
nyõs he lye ken el ter jedt és gya ko ri. TN: Lythrum sali-
caria.

GGaalleerruucceellllaa ((NNeeooggaalleerruucceellllaa)) ppuussiillllaa (Duftschmid,
1825)

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 1996.V.24., KI & PA, (SNM);
ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,, 1995.V.10., RI,
(SNM). - A faj el sõ ada tai Har gi ta me gyé bõl. -
Euroszibériai el ter je dé sû faj. Er dély ben az ala cso nyabb
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ré szek vi ze nyõs he lye in for dul elõ, de nem gya ko ri.
TN: Lythrum salicaria, Stachys palustris és a Veronica-
fajok.

GGaalleerruucceellllaa ((NNeeooggaalleerruucceellllaa)) tteenneellllaa (Linnaeus, 1761)

LLiibbáánnffaallvvaa:: LLii bbáánn--ttee ttõõ,, 1995.V.10., RI., (RImgy) -
A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Euroszibériai
áreájú bo gár, amely Er dély ben a vi ze nyõs ré te ken
for dul elõ, de nem gya ko ri. TN: Comarum palustre
és az Alchemilla-, Fragaria-, Potentilla-, Geum-
fajok. 

PPyyrrrrhhaallttaa vviibbuurrnnii (Paykull, 1799)

BBoorr sszzéékk,, (FRH, B, P), (=Trirhabda viburni Payk.,
Galerucel la viburni Payk.).- Eu ró pai faj. Er dé lyi el ter -
je dé sé rõl csak né hány ré gi iro dal mi ada tunk van. Az
utób bi év ti ze dek ben Har gi ta me gyé bõl nem ke rült elõ.
TN: Viburnum opulus és a V. lantana.

LLoocchhmmaaeeaa ccaapprreeaaee (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6.,
RI, (RImgy); BBaalláánnbbáánnyyaa:: OOlltt--ppaarrtt,, 1995.VII.5-6.,
RI, (SNM); BBoorr sszzéékk,, (P); CCssííkksszzeennttggyyöörrggyy,,
1943.VII.22-28., SÁ & AI, (HNHM); GGöörrggéénnyyii--
hhaavvaassookk:: KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,, 1941.VII.16-22.,
CS, (CS, HNHM); GGyyiimmeessbbüükkkk,, 1943.V.21-29., DE,
(HNHM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,,
1995.VII.2., RI, (SNM); VVaarrggyyaass--vvööllggyy,, 1500 m,
1942.VI.26., GE, (HNHM); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK);
HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG & LI,
(HNHM); HHoommoorróódd kkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI, (SNM); KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,,
1200 m, 1943.VI.18-29., KZ, (HNHM); PPaarraajjdd:: KKiiss--
KKüükküüll llõõ--vvööllggyyee,, 1995.VII.1., RI,  (SNM);
SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM); SSzzéé kkeellyy --
vvaarr ssáágg,, 1995.V.9., RI, (RImgy). - Eur ázsiai faj,
amely a hegy vi dé ke ken, így Er dély ben is el ter jedt és
kö zön sé ges. TN: Salix-, Populus- és Betula-fajok. 

LLoocchhmmaaeeaa ccrraatteeggii (Forster, 1771)

MMáárrééffaallvvaa,, le ge lõ, 1996.V.22., PA., (SNM). - A faj el -
sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Nyugat-palearktikus faj,
amely Erdély ben fõ leg az ala cso nyabb ré sze ken ta lál -
ha tó a táp nö vé nye in. TN: Crataegus-fajok.

GGaalleerruuccaa ((GGaalleerruuccaa)) ttaannaacceettii (Linnaeus, 1758)

BBoorr sszzéékk,, (B); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK); HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,,
(SRK); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk,, LLiibbáánnffaallvvaa,, LLiibbáánntteettõõ,, (SRK);
KKéé rruullyy ffüürr ddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK);
HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 1995.VII.7., RI, (SNM); OOllááhh ffaa lluu,, (B),
SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM). -

Holarktikus faj, amely Er dély ben a hegy- és domb vi dé -
ken el ter jedt és kö zön sé ges. TN: Achillea millefolium,
Chrysanthemum vulgare és más Chrysanthemum-
fajok, to váb bá a Taraxacum-, Cirsium-, Stellaria- és
Cardamine-fajok.

GGaalleerruuccaa ((GGaalleerruuccaa)) ppoommoonnaaee (Scopoli, 1763)

BBoorr sszzéékk,, (B); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28.,
ÉG & LI, (HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, (SRK); OOllááhh ffaa lluu,, (B); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--
ttóó,, (SRK). - Holarktikus faj, amely Er dély ben min de -
nütt el ter jedt és kö zön sé ges. TN: Centaurea jacea,
Knautia arvensis, Cirsium palustre, to váb bá az
Achillea- és Leontodon-fajok.

AAggeellaassttiiccaa aallnnii (Linnaeus, 1758)

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28, ÉG & LI,
(HNHM). - A faj el sõ pon tos ada ta Har gi ta me gyé bõl.
Palearktikus faj, amely egész Er dély ben el ter jedt, és a
táp nö vé nye in közönsé ges. TN: Alnus glutinosa és más
Alnus-fajok.

PPhhyylllloobbrroottiiccaa qquuaaddrriimmaaccuullaattaa (Linnaeus, 1758)

GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., RI,
(RImgy). - A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl.
Euroszibériai faj, amely Er dély ben szór vá nyo san ta lál -
ha tó a ned ves he lye ken. TN: Scutellaria galericulata.

CCaalloommiiccrruuss cciirrccuummffuussuuss (Marsham, 1802)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, 1994.VI.25., RI,
(SNM); HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,, 1994.VI.25., RI, (RImgy) - A
faj el sõ ada tai Har gi ta me gyé bõl. Kö zép- és dél-eu ró pai
faj, amely Erdély ben el ter jedt és gya ko ri. TN:
Sarothamnus scoparius és a Genista-fajok.

CCaalloommiiccrruuss ppiinniiccoollaa (Duftschmid, 1825)

CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., RI, (RImgy): HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,,
1994.VI.25., RI, (RImgy) - A faj el sõ ada tai Har gi ta me -
gyé bõl. Észak- és kö zép-eu ró pai el ter je dé sû bo gár. Er -
dély bõl csak ke vés le lõ hely ada tunk van, rit ka faj. TN:
Pinus silvestris és a Pinus nigra.

LLuuppeerruuss xxaatthhooppooddaa (Schrank, 1781)

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI.,
(SNM): GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: PPaarraajjdd,, KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,,
(SRK); HHaarr ggiittaa--hheeggyysséégg:: HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 1996.V.24.,
RI, (SNM); HHoo mmoo rróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI., (SNM). - Turano-mediterrán
faj, amely Er dély ben el ter jedt és kö zön sé ges. TN:
Ulmus-fajok és kü lön bö zõ cser jék. 
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LLuuppeerruuss lluuppeerruuss (Sulzer, 1776)

BBoorr sszzéékk,, (P), (= Luperus niger Goeze); CCssííkkssoommllyyóó::
SSoomm llyyóó--hheeggyy,, 1943.VI.30., KZ, (HNHM); GGöörrggéénnyyii--
hhaavvaassookk:: PPaarraajjdd,, KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, (SRK),
1995.VII.1., RI, (SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: CCssííkk sszzee rree --
ddaa,, (SRK); HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,, (SRK); HHoommoorróódd --
kkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI,
(RImgy); SSzzeenntt eeggyy hháá zzaa,, 850 m, 1995.VI.7.,  RJ. -
Euroszibériai faj, amely Er dély ben sok fe lé elõ for dul,
de nem gya ko ri. TN: Ulmus campestris.

LLuuppeerruuss ffllaavviippeess (Linnaeus, 1767)

BBoorr sszzéékk,, (P); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ
vvööll ggyyee,, 1941.VII.20., CS, (CS, HNHM); GGyyeerrggyyóó--
TTööllggyyeess,, (P); HHaarr ggii ttaaffüürrddõõ,, 1300 m, 1995.VI.5., RJ;
HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 1996.V.24., RI, (RImgy). - Euro-turáni
faj, amely Er dély ben, fõ leg a dé li ré sze ken el ter jedt és
nem rit ka. TN: Alnus-, Betula- és Salix-fajok. 

LLuuppeerruuss vviirriiddiippeennnniiss Germar, 1824

BBoorr sszzéékk,, (P); KKáásszzoonn:: GGoomm bbááss--bbéérrcc,, 1200 m,
1943.VII.28., SV, (HNHM). - Eu ró pai hegy vi dé ki
faj, amely Er dély ben fõ ként a Dé li-Kár pá tok ból volt
is mert. Egyéb elõ for du lá sa szór vá nyos. TN: Alnus
viridis.

ALTICINAE

PPhhyylllloottrreettaa vviittttuullaa (Redtenbacher, 1849)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI, (SNM);
CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., RI, (RImgy); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaa--
ssookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., RI, (SNM); GGyyeerr ggyyóó --
sszzeennttmmiikkllóóss,, (GMK); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarr ggiittaa --
ggyyöönnggyyee,, (SRK); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 1995.VII.7., RI,
(SNM); ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1996.V.22., (SNM).

PPhhyylllloottrreettaa nneemmoorruumm (Linnaeus, 1758)

CCssííkksszzééppvvíízz:: PPoo ggáánnyy hhaa vvaass,, (GMV); FFeennyyéédd,, (GMV);
GGyyeerr ggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., RI, (SNM);
HHoo mmoo rróódd,, (GMV); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--
ppaattaakk--vvööll ggyyee,, 1995.V.8., (SNM); KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV);
TTuussnnáádd ffüürr ddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK);  

PPhhyylllloottrreettaa uunndduullaattaa (Kutschera, 1860)

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., KI, PA & RI, (SNM);
BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, (GMV); BBoorr sszzéékk,, (P,
GMV); CCssííkkssoomm llyyóó:: NNaaggyy--SSoommllyyóó--hheeggyy,, (GMV); CCssííkk --
sszzee rree ddaa,, (GMV); GGyyeerr ggyyóórreemmeettee,, (GMV); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy --
sséégg:: HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,, (SRK); MMaaddaarraassii HHaarr ggii ttaa,, (GMV),
1995.VII.2., RI, (RImgy); HHoommoorróódd,, (GMV);
HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 1996.V.24, KI & PA, (SNM);

HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa,, HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8.,
RI, (RImgy); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: LLiibbáánnffaallvvaa,, LLii bbáánn tteettõõ,,
(SRK); KKáásszzoonn:: LLaassssúúáágg--ppaattaakkaa,, SSaalluuttaarriiss,, (GMV);
KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,,
1995.VII.1., RI, (SNM); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, (GMV);
TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK); ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--
KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, 1995.V.10., RI, (RImgy); SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, 1996.V.22., PA & RI., (SRK).   

PPhhyylllloottrreettaa cchhrriissttiinnaaee Heikertinger, 1941

SSzzeennccsseedd,, 1996.V.23., KI & PA, (SNM). -  A faj el sõ ada -
ta Har gita me gyé bõl. Kö zép-eu ró pai faj, amely ko ráb ban
nem volt is mert Er dély bõl.

PPhhyylllloottrreettaa eerryyssiimmii Weise, 1900

KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV).

PPhhyylllloottrreettaa tteettrraassttiiggmmaa (Comolli, 1837)

BBoorr sszzéékk,, (P, GMV); CCssííkkssoommllyyóó:: NNaaggyyssoommllyyóó--hheeggyy,,
(GMV); GGyyiimmeessffeellssõõllookk,, 1996.V.23., KI & PA, (ab.
weiseana Csiki); HHaarr ggii ttaa:: TTooll vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (GMV);
KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV); SSzzeennccsseedd,, 1996.V.22., KI &
PA., (SNM), (ab. weiseana Csi ki); TTuuss nnáádd,, (GMV);
ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.3.,
1996.V.23., PA & RI, (SNM).

PPhhyylllloottrreettaa fflleexxuuoossaa (Illiger, 1794)

KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (GMV, SRK),
1994.VI.25., RI, (RImgy).

PPhhyylllloottrreettaa vviittttaattaa (Fabriciusi, 1801)

CCssííkkssoommllyyóó:: NNaaggyyssoommllyyóó--hheeggyy,, (GMV); CCssííkksszzeenntt --
mmiihháállyy,, (GMV); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,,
(SRK); HHoommoo rróóddffüürrddõõ,, 1996.V.24., RI, (RImgy); TTooll --
vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (GMV); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa::
HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., 1995.VII.7.,
(SNM); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, (GMV).

PPhhyylllloottrreettaa eexxccllaammaattiioonniiss (Thunberg, 1784)

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, (GMV); SSzzéé kkeellyy vvaarr ssáágg,, 1995.V.9., RI,
(RImgy).

.
PPhhyylllloottrreettaa aattrraa (Fabricius, 1775)

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., RI, (SNM); BBaalláánnbbáánnyyaa::
JJááhhoorrooss--ppaa ttaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI, (RImgy);
CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., KI, PA, RI, (SNM); KKáásszzoonn::
BBoorrddóóccaa,, (GMV); HHaarrggiittaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaa ggyyöönnggyyee,,
(SRK); MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI, (SNM);
HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaa ttaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.8., RI, (RImgy), 1996.V.24., KI & PA,
(SNM); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK);
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ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,, 1995.V.10., RI,
(RImgy); SSzzeennccsseedd--ppaattaakkaa,, 1996.V.22., RI., (SNM).

PPhhyylllloottrreettaa ccrruucciiffeerraaee (Goeze, 1777)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6, RI,
(RImgy) - A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl.
Holomediterrán faj, amely Er dély ben gya ko ri. TN: kü -
lön fé le ke resz tes vi rá gú ak. 

PPhhyylllloottrreettaa ddiiaaddeemmaattaa Foudras, 1859

SSóóss ttee lleekk,, (GMV); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, (GMV).

PPhhyylllloottrreettaa nniiggrriippeess (Fabricius, 1775)

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., KI & PA, (SNM); CCssííkkddeellnnee,,
1996.V.23., KI, PA & RI, (SNM); EEggeerrsszzeegg,,
1996.V.21., RI, (RImgy); HHoo mmoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa::
HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI, (SNM); SSzzéé --
kkeellyy vvaarr ssáágg,, 1995.V.9., RI, (SNM); TTuuss nnáádd ffüürr ddõõ:: SSzzeenntt
AAnn nnaa--ttóó,, (SRK); ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,,
1995.V.10., RI, (RImgy).

AApphhtthhoonnaa ccyyppaarriissssiiaaee (Koch, 1803)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (GMV).

AApphhtthhoonnaa vviioollaacceeaa (Koch, 1803)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: CCssííkk sszzee rree ddaa,, (SRK). - Eu ró pai faj,
amely Er dély ben a vi ze nyõs he lye ken he lyen ként nem
rit ka. TN: kü lön bö zõ Euphorbia-félék, fõ ként az
Euphorbia palustris.

AApphhtthhoonnaa vveennuussttuullaa (Kutschera, 1861)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, (GMV); CCssííkkssoomm llyyóó::
NNaaggyy --SSoommllyyóó--hheeggyy,, (GMV); CCssííkksszzééppvvíízz,, (GMV);
CCssííkksszzééppvvíízz:: KKiiss hhaavvaass,, (GMV); HHoommoorróódd ffüürrddõõ::
HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI, (RImgy);
KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,, (GMV).

AApphhtthhoonnaa eeuupphhoorrbbiiaaee (Schrank, 1781)

CCssííkk sszzee rree ddaa:: VVáárrddoottffaallvvaa,, (GMV); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg::
HHaarr ggii ttaa--ggyyöönnggyyee,, (SRK); HHoommoorróóddaallmmááss:: AAll mmááss--ppaa --
ttaakk,, (GMV); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: PPaarraajjdd,, KKiiss--KKüükküüllllõõ--
vvööllggyyee,, RI, (SNM); SSzzéé kkeellyy mmaa ggyyaa rrooss,, (GMV);
SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy,, (GMV); SSzzéé kkeellyyvvaarrssáágg,, 1995.V.9.,
RI, (SNM). 

AApphhtthhoonnaa lleecceerrttoossaa (Rosenhauer, 1847)

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI,
(RImgy); CCssííkkssoommllyyóó,, (GMV); CCssííkksszzeennttmmáárrttoonn,,
1996.V.21., RI, (RImgy); CCssííkksszzééppvvíízz,, (GMV).

AApphhtthhoonnaa oovvaattaa Foudras, 1861

HHoommoorróóddaallmmááss,, (GMV).

AApphhtthhoonnaa ssttuussssiinneerrii Weise, 1888

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHoommoorróóddffüürrddõõ,, HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1996.V.24., RI, (RImgy) - A faj el sõ ada ta Har gi ta
me gyé bõl. Kö zép-eu ró pai hegy vi dé ki faj, amely nek
elõ for du lá sa Er dély ben szór vá nyos és rit ka. TN:
Euphorbia-félék.

LLoonnggiittaarrssuuss jjaaccoobbaaeeaaee (Waterhouse, 1858)

BBoorr sszzéékk,, (P). - Nyugat-palearktikus faj, mely nek Har gi ta-
me gyei elõ for du lá sát csak ré gi iro dal mi adat jel zi. TN:
Senecio jacobaea.

LLoonnggiittaarrssuuss ssuucccciinneeuuss (Foudras, 1860)

BBoorr sszzéékk,, (GMV); HHoommoorróódd,, (GMV).

LLoonnggiittaarrssuuss nnoorriiccuuss Leonardi, 1976

CCssííkksszzééppvvíízz,, (GMV). 

LLoonnggiittaarrssuuss ttaabbiidduuss (Fabricius, 1775)

CCssííkksszzééppvvíízz:: PPoo ggáánnyy hhaa vvaass,, (GMV); HHoommoorróódd,,
(GMV); OOllááhh ffaalluu,, (P).

LLoonnggiittaarrssuuss llyyccooppii (Foudras, 1860)

BBoorr sszzéékk,, (GMV); CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., RI, (RImgy);
HHoo mmoo rróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.8., RI, (RImgy).

LLoonnggiittaarrssuuss mmeellaannoocceepphhaalluuss (De Geer, 1775)

CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., RI, (RImgy); CCssííkksszzééppvvíízz,,
(GMV); GGaaggyy:: ZZoonnggoottaa--vvööllggyy,, (GMV); GGyyiimmeess bbüükkkk,,
(GMV); HHoo mmoo rróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1995.V.8., RI, (SNM); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa::
HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI, (SNM); MMaa --
ddééffaallvvaa,, (GMV); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, (GMV); SSzzéé kkeellyy --
vvaarr ssáágg,, 1995.V.9., RI, (SNM); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn --
nnaa--ttóó,, 1994.VI.27., RI, (SNM); ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--KKüü --
kküüll llõõ--vvööllggyyee,, 1995.V.10., RI, (SNM).

LLoonnggiittaarrssuuss kkuuttsscchheerraaee (Rye, 1872)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: TTooll vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (GMV).

LLoonnggiittaarrssuuss ccuurrttuuss (Allard, 1860)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, (GMV); HHii ddeegg sséégg::
HHee ggyyeess--hhaa vvaass,, (GMV).
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LLoonnggiittaarrssuuss eexxoolleettuuss (Linnaeus, 1758)

CCssííkksszzééppvvíízz:: KKiiss hhaa vvaass,, (GMV); FFeennyyéédd,, (GMV); HHaarr --
ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,, 1994.VI.25., RI,
(RImgy); HHoommoo rróóddffüürrddõõ,, (GMV). 

LLoonnggiittaarrssuuss pprraatteennssiiss (Panzer, 1794)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, (GMV); BBoorr sszzéékk,, (P);
CCssííkk sszzééppvvíízz:: KKiiss hhaa vvaass,, (GMV); ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--
KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,, 1995.V.10., RI, (SNM).

LLoonnggiittaarrssuuss lloonnggiisseettaa Weise, 1888

BBoorr sszzéékk,, (GMV).

LLoonnggiittaarrssuuss ssuuttuurreelllluuss (Duftschmid, 1825)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, GMV); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg::
EEggyyeesskkõõ,, (GMV); BBoorr sszzéékk,, (P, GMV); GGyyeerrggyyóó --
rreemmeettee,, (GMV);  GGyyii mmeess ffeellssõõllookk,, 1996.V.23., RI,
(SNM); KKáásszzoonn:: LLaass ssúú áágg--ppaa ttaakk,, (GMV).

LLoonnggiittaarrssuuss nnaassttuurrttiiii (Fabricius, 1792)

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI,
(RImgy); EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., RI, (RImgy); HHaarr ggii ttaa--
hheeggyy sséégg:: MMaa ddaa rraassii HHaarr ggii ttaa,, (GMV); HHaarrggiittaa ggyyöönnggyyee,,
1994.VI.25., RI, (SNM); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, (GMV),
HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI, (RImgy);
KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV); SSzzéékkeellyy kkee rreesszz ttúúrr,, (GMV);
SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy,, (GMV); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--
ttóó,, (SRK); ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,,
1996.V.10., RI, (SNM), SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1996.V.22., RI, (SNM).

LLoonnggiittaarrssuuss aappiiccaalliiss (Beck, 1817)

CCssííkksszzééppvvíízz:: KKiiss hhaa vvaass,, PPoo ggáánnyy hhaa vvaass,, (GMV); HHaarr ggiittaa--
hheeggyy sséégg:: TTooll vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (GMV); HHoommoo rróódd aallmmááss:: AAll --
mmááss--ppaa ttaakk,, (GMV); OOllááhh ffaa lluu,, (P, GMV);
SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy:: SSzzaarrjjaakkõõ,, NNyyíírreesstteettõõ,, (GMV).

LLoonnggiittaarrssuuss lluurriidduuss (Scopoli, 1763)

CCssííkksszzééppvvíízz:: PPoo ggáánnyy hhaa vvaass,, (GMV); EEggeerrsszzeegg,,
1996.V.21., RI, (SNM); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoo --
mmoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.7., RI, (SNM).

LLoonnggiittaarrssuuss bbrruunnnneeuuss (Duftschmid, 1825)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHoommoorróóddffüürrddõõ,, HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1995.VII.7., 1996.V.24., RI, (RImgy) - A faj el sõ
ada tai Har gita me gyé bõl. Euroszibériai faj, amely Er -
dély ben el ter jedt és gya ko ri. TN: Thalictrum flavum.

LLoonnggiittaarrssuuss ppaarrvvuulluuss (Paykull, 1799)

CCssííkk sszzee rree ddaa:: VVáárrddoottffaallvvaa,, (GMV); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg::

TTooll vvaa jjooss--ppaattaakk,, (GMV); ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--
vvööllggyyee,, 1996.V.10., RI, (SNM).

LLoonnggiittaarrssuuss oobblliitteerraattuuss (Rosenhauer, 1847)

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI,
(SNM); CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., RI, (RImgy). - A faj el -
sõ ada tai Har gita me gyé bõl. Turano-mediterrán faj,
amely Er dély ben el ter jedt és nem rit ka. TN: Salvia
pratensis, Salvia nemorosa és a Thymus serpillum.

LLoonnggiittaarrssuuss ((TTeesstteerrgguuss)) aanncchhuussaaee (Paykull, 1799)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHoommoorróóddffüürrddõõ,, HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1995.V.8., RI, (SNM); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa,,
1995.V.8., 1996.V.24., RI, (SNM). - A faj el sõ ada tai
Har gi ta me gyé bõl. Ponto-mediterrán faj, amely Er dély -
ben el ter jedt és gya ko ri. TN: Echium-, Symphytum-,
Pulmonaria-, Anchusa-, Cynoglossum-fajok.

LLoonnggiittaarrssuuss ((TTeesstteerrgguuss)) ppiinngguuiiss Weise, 1888

HHaarr ggii ttaa:: VVaarrggyyaassvvööllggyy,, (GMV).  

AAllttiiccaa bbrreevviiccoolllliiss ccoorryylleettoorruumm Král, 1964

NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, (GMV).

AAllttiiccaa ttaammaarriicciiss Schrank, 1785

GGyyiimmeessbbüükkkk,, (GMV).

AAllttiiccaa oolleerraacceeaa (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, (GMV); CCssiiccssóóii HHaarr ggii --
ttaa,, (GMV); CCssííkkssoommllyyóó,, (GMV); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg::
CCssííkksszzee rree ddaa,, (SRK), HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (GMV, SRK),
HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,, (SRK); KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,, SSaalluuttaarriiss,,
(GMV); KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV); MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,,
(GMV); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, (GMV); TTuuss nnáádd,, (GMV).

AAllttiiccaa ccaarrdduuoorruumm (Guérin-Méneville, 1858)

KKéérruullyyffüürrddõõ:: TTooll vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (SRK). - Adriato-
mediterrán faj. Elõ for du lá sa Er dély ben szór vá nyos és
rit ka. TN: Cirsium- és Carduus-fajok.

HHeerrmmaaeeoopphhaaggaa mmeerrccuurriiaalliiss (Fabricius, 1792)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: NNaaggyy HHoommoorróódd--vvööllggyy,, (GMV);
HHoommoo rróódd ffüürrddõõ,, 1996.V.24., KI, PA & RI, (SNM).

BBaattoopphhiillaa rruubbii (Paykull, 1799)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, GMV); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg::
EEggyyeesskkõõ,, (GMV), JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-
6., RI, (RImgy); CCssííkkssoommllyyóó:: NNaaggyy--SSoommllyyóó--hheeggyy,,
(GMV); CCssííkksszzééppvvíízz:: KKiiss hhaavvaass,, PPoo ggáánnyy hhaa vvaass,,
(GMV); GGaaggyy:: ZZoonnggoottaa--vvööllggyy,, (GMV); GGöörrggéénnyyii--
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hhaavvaassookk:: PPaarraajjdd,, KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, 1995.V.11., RI,
(SNM); GGyyiimmeessbbüükkkk,, (GMV); GGyyiimmeessffeellssõõllookk,,
1996.V.23., KI & PA, (SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg::
CCzzeekkeenndd--tteettõõ,, TTooll vvaa jjooss--ppaattaakk,, VVaarrggyyaass--vvööllggyy,, (GMV);
HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, 1300 m, 1995.VI.7., RJ; HHoo mmoo --
rróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8.,
1995.VII.7., RI, (RImgy), 1996.V.24., KI & PA,
(SNM); TTuuss nnáádd,, (GMV); TTuussnnááddffüürrddõõ,, 1995.VI.13.,
NB, (SNM); ZZeetteevváárraalljjaa:: NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,,
1995.V.10., RI, (SNM), SSzzeennccsseedd--ppaattaakkaa,, 1996.V.22.,
KI, PA & RI, (SNM, RImgy).

LLyytthhrraarriiaa ssaalliiccaarriiaaee (Paykull, 1800)

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, (GMV), 1996.V.24., KI & PA, (SNM).

AAssiioorreessttiiaa ttrraannssvveerrssaa (Marsham, 1802)

CCssííkksszzeennttiimmrree,, SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,,
SSzzéékkeellyy uuddvvaarrhheellyy,, (GMV).

AAssiioorreessttiiaa ffeerrrruuggiinneeaa (Scopoli, 1763)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (GMV); CCssííkksszzééppvvíízz,, (GMV);
HHaarr ggii ttaa--hheeggyysséégg:: NNaaggyyhhoommoorróódd--vvööllggyy,, (GMV);
HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, HHaarr ggii ttaa--ggyyöönn ggyyee,, (SRK); HHoommoorróódd,,
(GMV);  HHoommoorróódd aall mmááss:: VVaarrggyyaass--ppaattaakk,, (GMV);
KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaa ttaakk--vvööllggyyee,, (SRK); NNaaggyy --
hhaaggyy mmááss,, (P); OOllááhh ffaa lluu,, (P); SSzzéé kkeellyy kkeerreesszzttúúrr,, (GMV);
SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy:: SSzzaarrjjaakkõõ,, NNyyíí rreess--tteettõõ,, (GMV);
TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (GMV, SRK).

AAssiioorreessttiiaa ffeemmoorraattaa (Gyllenhal, 1813)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI,
(RImgy); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK);
MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI, (RImgy); SSzzeennccsseedd,,
1996.V.22., KI & PA, (SNM)

AAssiioorreessttiiaa ccoorrppuulleennttaa (Kutschera, 1860)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,,
(GMV); BBoorr sszzéékk,, (GMV); EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., KI &
PA, (SNM); GGyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóss:: HHee ggyyeess--hhaa vvaass,,
(SRK); KKáásszzoonn:: GGoomm bbáássbbéérrcc,, HHii ddeegg sséégg,, HHee ggyyeess--hhaa --
vvaass,, KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV); NNaaggyy hhaaggyy mmááss,, (P);

AAssiioorreessttiiaa ttrraannssssyyllvvaanniiccaa (Fuss, 1864)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI,
(RImgy) - A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Kár pá ti
en de mi kus faj, ed dig Har gi ta me gyé bõl nem volt pon -
tos le lõ he lye. 

AAssiioorreessttiiaa ccyyaanneesscceennss (Duftschmid, 1825)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, (GMV); NNaaggyy--
HHaaggyymmááss,, (GMV).

AAssiioorreessttiiaa ccyyaanniippeennnniiss (Kutschera, 1860)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P); GGyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóss:: HHee ggyyeess--hhaa vvaass,,
(SRK).

AAssiioorreessttiiaa ccyyaanniippeennnniiss ppuunnccttiiccoolllliiss (Reitter, 1879)

BBoorr sszzéékk,, (P, GMV), (= Orestia puncticollis Reitter).

AAssiioorreessttiiaa nniiggrriittuullaa (Gyllenhal, 1813)

CCssííkksszzééppvvíízz:: KKiiss hhaa vvaass,, (GMV); GGaaggyy:: ZZoonnggoottaa--vvööllggyy,,
(GMV).

AAssiioorreessttiiaa ccrraassssiiccoorrnniiss (Falgermann, 1837)

HHoommoorróóddaallmmááss:: VVaarrggyyaass--ppaattaakk,, (GMV).

OOrreessttiiaa aallppiinnaa (Germar, 1824)

BBoorr sszzéékk,, (FRH, P, GMV); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg,, (FRH, P,
GMV).

OOrreessttiiaa aauubbeeii Allard, 1859

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P), (= Orestia arcuata Mill.); BBaalláánnbbáánnyyaaii--
hheeggyysséégg,, TTaarr kkõõ,, NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, (GMV);

DDeerrooccrreeppiiss rruuffiippeess (Linnaeus, 1761)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: CCssííkk sszzee rree ddaa,, (SRK), CCzzeekkeenndd--tteettõõ,,
VVaarr ggyyaass--vvööllggyy,, (GMV); CCssííkksszzééppvvíízz:: KKiiss hhaa vvaass,,
(GMV), HHoommoo rróóddffüürrddõõ,, (GMV), 1996.V.24., KI, PA
& RI, (SNM); HHoommoo rróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--
vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI, (SNM), 1996.V.24., KI & PA,
(SNM); KKiiss--CCoohháárrdd,, 1995.VI.14., NB, (SNM, RImgy);
SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, (GMV).

HHiippppuurriipphhiillaa mmooddeeeerrii (Linnaeus, 1761)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI,
(SNM); CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., KI & PA, (SNM);
EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., KI, PA & RI, (SNM); GGöörrggéénnyyii--
hhaavvaassookk:: PPaarraajjdd,, KKiiss--KKüü kküüll llõõ--ppaarrtt,, 1995.V.11., RI,
(RImgy); GGyyiimmeessbbüükkkk,, (GMV); GGyyiimmeessffeellssõõllookk,,
1996.V.23., KI, PA & RI, (SNM); HHoommoo rróóddffüürrddõõ,,
(GMV).

CCrreeppiiddooddeerraa aauurreeaa (Geoffroy, 1785)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarr ggii ttaa--ggyyöönn ggyyee,, (SRK), TTooll vvaa jjooss--
ppaa ttaakk,, (GMV); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (GMV); OOllááhh ffaa lluu,, (P).

CCrreeppiiddooddeerraa ffuullvviiccoorrnniiss (Fabricius, 1792)

BBoorr sszzéékk,, (P, GMV); KKáásszzoonn:: BBoorrddóóccaa,, (GMV);
KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV).
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CCrreeppiiddooddeerraa aauurraattaa (Marsham, 1802)

CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., (SNM); CCssííkkssoommllyyóó:: SSoommllyyóóhheeggyy,,
(GMV); CCssííkksszzeennttiimmrree,, CCssííkksszzééppvvíízz,, FFeennyyéédd,, GGyyeerrggyyóó rree --
mmee ttee,, GGyyiimmeessbbüükkkk,, (GMV); EEggeerr sszzeegg,, 1996.V.21., KI &
PA, (SNM); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: BBuuccssiinnvvööllggyy,, (GMV), LLii --
bbáánn ffaallvvaa:: LLiibbáánntteettõõ,, (SRK); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaa ffüürr --
ddõõ,, (SRK), MMaaddaarraassii--HHaarr ggiittaa,, 1995.VII.2., RI, (RImgy);
HHoo mmoo rróódd ffüürrddõõ,, (GMV), 1996.V.24., RI, (SNM); HHoommoo --
rróódd kkee mméénnyy ffaallvvaa:: HHoo mmoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8.,
(SNM); KKáá sszzoonn:: BBoorr ddóóccaa,, SSaalluuttaarriiss,, KKáásszzoonnffüürrddõõ (GMV);
SSzzéékkeellyy vvaarr ssáágg,, 1995.V.9., RI, (RImgy); SSzzeenntt eeggyy hháá zzaa,, 850
m, 1995.VI.7., leg. RUDNER J.; TTuuss nnáádd,, (GMV); ZZeettee --
vváárraalljjaa:: NNaaggyy--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,, 1995.V.10., RI, (RImgy);

CCrreeppiiddooddeerraa nniittiidduullaa (Linnaeus, 1758)

BBoorr sszzéékk,, (P, GMV); EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., RI,
(RImgy); HHaarr  ggiittaa--hheeggyysséégg:: TTooll vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (GMV). 

EEppiittrriixx ppuubbeesscceennss (Koch, 1803)

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: PPaarraajjdd,, KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,,
1995.VII.1., RI, (SNM). - A faj el sõ ada ta Har gi ta me -
gyé bõl. Palearktikus faj, amely Er dély ben sok fe lé ta lál -
ha tó, de nem gya ko ri. TN: Solanum dulcamara, Solanum
nigrum, to váb bá a Lycium- és Hyosciamus-fajok.

MMiinnoottaa ccaarrppaatthhiiccaa Heikertinger, 1911

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P), (= Minota obesa Waltl. ab. carpathica
Heik.); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: EEggyyeesskkõõ,, (GMV); BBoorr --
sszzéékk,, 1995.VII.8., PA, (SNM); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: GGyyiill  --
kkooss--ttóó,, (SRK); GGyyiimmeess bbüükkkk,, (GMV); GGyyiimmeess ffeellssõõllookk,,
1996.V.23., RI, (RImgy); HHaarr ggiittaa--hheeggyysséégg:: HHaarr --
ggiittaaffüürrddõõ,, (GMV, SRK), HHoommoorróóddffüürrddõõ,, (GMV);
KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK); ZZeettee --
vváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.22., PA,
(SNM).

MMiinnoottaa hhaallmmaaee (Apfelbeck, 1906)

KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV).

PPooddaaggrriiccaa mmeenneettrriieessii (Faldermann, 1837)

AAbbáássffaallvvaa:: NNaaggyy--HHoommoorróódd--vvööllggyy,, 1996.V.24, KI & PA,
(SNM). - A faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Euro-
turáni faj, amely Er délyben el ter jedt és gya ko ri. TN:
Althea rosea.

MMaannttuurraa oobbttuussaattaa (Gyllenhal, 1813)

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI,
(RImgy), HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa,, 1996.V.24., KI &
PA, (SNM). - A faj el sõ ada tai Har gi ta me gyé bõl.
Eu ró pai faj, amely Er dély ben fõ ként a Dé li-Kár pá -
tok ban for dul elõ és nem gya ko ri. TN: Rumex ace-
tosa.

CChhaaeettooccnneemmaa ((TTllaannoommaa)) ccoonncciinnnnaa (Marsham, 1802)

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI,
(RImgy); CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., KI & PA, (SNM);
CCssííkkssoommllyyóó:: NNaaggyy--ssoommllyyóó--hheeggyy,, (GMV); CCssííkksszzeenntt --
ggyyöörrggyy,, (GMV); GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: PPaarraajjdd,, KKiiss--
KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, (SRK), 1995.V.11., 1995.VII.1., RI.,
(SNM); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: TTooll vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (GMV);
HHoommoorróóddaallmmááss:: VVaarrggyyaass--ppaattaakk,, (GMV); HHoommoo rróódd --
ffüürrddõõ,, (GMV); HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaa ttaakk--
vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI, (SNM), 1996.V.24., KI & PA,
(SNM); KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,, (GMV); KKáásszzoonnffüürrddõõ,,
(GMV); SSzzéé kkeellyy vvaarrssáágg,, 1995.V.9., RI, (SNM);
TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK); ZZeetteevváárraalljjaa::
SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.22., RI, (SNM).

CChhaaeettooccnneemmaa ((TTllaannoommaa)) ccoonndduuccttaa (Motschulsky,
1838)

CCssííkkssoommllyyóó:: NNaaggyy--SSoommllyyóó--hheeggyy,, (GMV).

CChhaaeettooccnneemmaa ((TTllaannoommaa)) hheeiikkeerrttiinnggeerrii Ljubischev, 1963

CCssííkksszzééppvvíízz:: PPoo ggáánnyy hhaa vvaass,, (GMV).

CChhaaeettooccnneemmaa ((CChhaaeettooccnneemmaa)) aarriidduullaa (Gyllenhal, 1827)

HHoommoorróódd,, (GMV); OOllááhh ffaa lluu,, (FRH, P, GMV);

CChhaaeettooccnneemmaa ((CChhaaeettooccnneemmaa)) hhoorrtteennssiiss (Geoffroy, 1785)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI,
(RImgy); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, (GMV), 1996.V.24., RI,
(SNM); HHoommoo rróódd kkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1996.V.8., RI, (SNM); KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,, (GMV);
MMáárrééffaallvvaa,, 1996.V.22., PA, (SNM); OOllááhh ffaa lluu,, (P);
SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, (GMV), TTuuss nnáádd,, (GMV); TTuuss --
nnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK); 

SSpphhaaeerrooddeerrmmaa rruubbiidduumm (Graells, 1858)

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: PPaarraajjdd,, KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,, (SRK). -
Ho lo mediterrán faj. Er dély bõl csak né hány le lõ hely ét
is mer jük. TN: Carthamum-, Onopordum-,és Scabiosa-
fajok.

AApptteerrooppeeddaa sspplleennddiiddaa Allard, 1860

BBaalláánnbbáánnyyaa:: JJááhhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI,
(RImgy); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,,
1995.VII.2., RI, (RImgy). - A faj el sõ er dé lyi le lõ hely -
ada tai. Kö zép-eu ró pai hegy vi dé ki faj. Az er dé lyi Kár -
pá tok ból ko ráb bi gyûj té si ada tok nin cse nek.

MMnniioopphhiillaa mmuussccoorruumm (Koch, 1803)
BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, GMV); BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg:: TTaarr kkõõ,,
(GMV); BBoorr sszzéékk,, (GMV); CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., KI
& PA, (SNM); CCssííkksszzééppvvíízz:: KKiiss hhaa vvaass,, (GMV);
EEggeerrsszzeegg,, 1996.V.21., KI & PA, (SNM); GGöörrggéénnyyii--
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hhaavvaassookk:: BBuuccssiinn--tteettõõ,, 1280 m, 1995.V.11., RI,
(RImgy); LLiibbáánnffaallvvaa:: LLiibbáánntteettõõ,, (SRK); GGyyeerrggyyóóii--hhaa --
vvaa  ssookk:: GGyyiill kkooss--ttóó,, (SRK); GGyyiimmeessbbüükkkk,, (GMV);
GGyyiimmeess ffeell  ssõõllookk,, 1996.V.23., RI, (RImgy); HHaarr ggii ttaa--
hheeggyy sséégg:: HHaarr ggii ttaa  ffüürrddõõ,, (SRK); HHoommoorróóddffüürrddõõ,,
(GMV); HHoommoorróódd kkee mméénnyy ffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1995.V.8., RI, (RImgy); KKáá sszzoonn:: BBoorrddóóccaa,,
SSaalluuttaarriiss;; KKáásszzoonnffüürrddõõ,, (GMV); KKéérruullyy ffüürr ddõõ::
TToollvvaajjooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK); TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt
AAnn nnaa--ttóó,, (SRK); 

DDiibboolliiaa ((EEuuddiibboolliiaa)) sscchhiill lliinn ggii (Letzner, 1847)

AAbbáássffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.24., RI,
(RImgy); CCssííkkssoommllyyóó:: SSoomm llyyóó--hheeggyy,, (GMV).

DDiibboolliiaa ((DDiibboolliiaa)) ccrryyppttoocceepphhaallaa (Koch, 1803)

BBoorr sszzéékk,, (GMV); HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,,
(SRK).

DDiibboolliiaa ((DDiibboolliiaa)) ccaarrppaatthhiiccaa Weise, 1893

BBoorr sszzéékk,, (P).

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) aaffffiinniiss (Paykull, 1799)

BBoorr sszzéékk,, CCssííkksszzééppvvíízz,, KKáásszzoonn:: SSaalluuttaarriiss,, (GMV);
CCssííkk ddeell nnee,, 1996.V.23., KI & PA, (SNM); ZZeetteevváárraalljjaa::
SSzzeennccsseedd--ppaa ttaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.22., KI, PA & RI,
(SNM, RImgy).

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) lluutteeoollaa (O.F.Müller, 1776)

OOllááhh ffaa lluu,, (FRH, P, GMV);

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) ppiicciinnaa (Marsham, 1802)

OOllááhh ffaa lluu,, (P).

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) aatttteennuuaattaa (Koch, 1803)

SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, (GMV).

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) nnaa ppii nnaa ppii (Fabricius, 1792)

BBoorr sszzéékk,, (P, GMV).

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) ccuupprreeaa (Koch, 1803)

HHoommoorróóddkkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1996.V.24., RI, (RImgy). - A faj el sõ ada ta Har gi ta me -
gyé bõl. Holo me di terrán faj, Er dély bõl csak a Dé li-Kár -
pá tok ból volt is mert. TN: Sisymbrium officinale,
Brassica nigra, Diplotaxis muralis.

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) iinn ssttaa bbii lliiss Foudras, 1860

ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.22., KI &

PA, (SNM, RImgy). - A faj el sõ ada ta Har gi ta me -
gyé bõl. Holomediterrán faj, amely Er dély bõl csak
né hány le lõ hely rõl is me re tes. TN: Sinapis arvensis,
Alyssum montanum, to váb bá az Iberis- és
Erysimum-fajok.

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) ssuubbaaeenneeaa Kutschera, 1864

NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, (GMV).

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) hhyyoossccyyaammii (Linnaeus, 1758)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (GMV); NNaaggyy hhaaggyy mmááss,, (P).

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) cchhaallccoommeerraa (Illiger, 1807)

BBaalláánnbbáánnyyaa,, (P, GMV), (= Psylliodes hyoscyami ab.
Illiger); CCssííkkddeellnnee,, 1996.V.23., RI, (SRK);
CCssííkksszzééppvvíízz,, (GMV); GGyyiimmeess,, (GMV); 

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) dduullccaammaarraaee (Koch, 1803)

HHoommoorróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8.,
KI, PA & RI, (SNM, RImgy); ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1996.V.22., RI, (SNM). - A faj el sõ ada -
tai Har gi ta me gyé bõl. Euro-turáni faj, amely Er dély -
ben a vi ze nyõs he lye ken el ter jedt és gya ko ri. TN:
Solanum dulcamare.

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) ccuuccuullllaattaa (Illiger, 1807)

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (GMV); CCssííkksszzééppvvíízz;;
CCssííkksszzééppvvíízz:: PPoo ggáánnyy--hhaa vvaass,, HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: TTooll vvaa --
jjooss--ppaa ttaakk,, (GMV); NNaaggyy hhaaggyy mmááss,, (P).

PPssyylllliiooddeess ((PPssyylllliiooddeess)) FFrriivvaallddsszzkkyyii Weise, 1888

BBaalláánnbbáánnyyaaii--hheeggyysséégg,, (GMV); NNaaggyy--HHaaggyymmááss,, (P,
GMV).

CASSIDINAE

PPiilleemmoossttoommaa ffaassttuuoossaa (Schaller, 1783)

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: NNaaggyy--HHoommoorróódd--vvööllggyy,,
1943.VII.3., GE, (HNHM). - A faj el sõ ada ta Har -
gi ta me gyé bõl. Euroszibériai faj, amely Er dély ben
a ned ves ré te ken el ter jedt, de nem gya ko ri. TN:
Pulicaria dysenterica.

HHyyppooccaassssiiddaa ssuubbffeerrrruuggiinneeaa (Schrank, 1776)

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., KI & PA, (SNM). - A faj el sõ
ada ta Har gi ta me gyé bõl. Palearktikus faj, emely Er -
dély ben el ter jedt és gya ko ri. TN: Convolvulus-fajok.

CCaassssiiddaa ((LLoorrddiiccoonniiaa)) ccaannaalliiccuullaattaa Laicharting, 1781

HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 1996.V.24., KI & PA, (RImgy). - A faj
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el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Eu ró pai faj, amely Er -
dély bõl több hely rõl is mert, de nem gya ko ri. TN:
Salvia pratensis.

CCaassssiiddaa ((OOddoonnttiioonnyycchhaa)) vviirriiddiiss Linnaeus, 1758

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., KI & PA, (SNM); BBaalláánnbbáánnyyaa::
JJáá hhoorrooss--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.5-6., RI, (RImgy);
GGöörr ggéé nnyyii--hhaavvaassookk:: KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,,
1941.VII.20., CS, (CS, HNHM); LLiibbáánnffaallvvaa:: LLii bbáánn--ttee --
ttõõ,, (SRK); GGyyeerrggyyóóii--hhaavvaassookk:: BBéé kkááss--sszzoo rrooss,, (SRK);
GGyyiill kkooss--ttóó,, 1995.VII.4., RI, (RImgy); BBuuccssiinn--tteettõõ,, (SRK);
GGyyiimmeessbbüükkkk,, 1943.VI.21-29., SZ, (HNHM); HHaarr ggii ttaa--
hheeggyy sséégg:: MMaaddaarraassii--HHaarrggiittaa,, 1995.VII.2., RI, (Rimgy),
VVaarrggyyaass--vvööllggyy,, 1600 m, 1942.VI.26., GE, (HNHM);
HHaarr ggiittaa ffüürrddõõ, (SRK); HHoommoorróóddffüürrddõõ,, (SRK), 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM), 1995.VII.7., RI,
(SNM); KKáásszzoonn:: SSaa lluuttaarriiss,, 800 m, 1943.VII.10-31.,
SZ, (HNHM); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TTooll vvaa jjooss--ppaa ttaakk,, (SRK);
PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--vvööllggyyee,, 1995.V.11., 1995.VII.1., RI,
(SNM); SSzzéékkeellyykkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI., MM, (HNHM);
SSzzeennccsseedd,, 1996.V.22., KI & PA, (SNM, RImgy); TToorr --
jjaaii hheeggyy sséégg:: NNaaggyyccssoommáádd,, 1943.VI.30., GE, (HNHM);
TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK); ZZeetteevváárraalljjaa::
SSzzeenn ccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.VII.3., RI, (SNM). -
Palearktikus faj. Er dély ben na gyon kö zön sé ges. TN:
Salvia-, Stachys-, Mentha-, Galeopsis-, Lycopus- és
Cirsium-félék. 

CCaassssiiddaa ((CCaassssiiddaa)) nneebbuulloossaa Linnaeus, 1758

GGyyeerrggyyóó--TTööllggyyeess,, (P); HHaarrggiittaaffüürrddõõ,, (SRK). -
Palearktikus faj, amely Er dély ben el ter jedt és kö zön sé -
ges. TN: Chenopodium al bum és az Atriplex hastata.

CCaassssiiddaa ((CCaassssiiddaa)) ffllaavveeoollaa Thunberg, 1794

CCssííkksszzeennttddoommookkooss,, 1943.VII.15-16., SÁ & AI,
(HNHM); HHoo mmoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG
& LI, (HNHM); HHoommoorróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööll--
ggyyee,, 1996.VII.7., RI, (RImgy); KKéérruullyyffüürrddõõ:: TToollvvaajjooss--
ppaattaakk--vvööllggyyee,, (SRK); TTuuss nnáádd,, KD, (HNHM). - Eu ró pai
faj. Er dély ben a mo csa ras, vi zes te rü le te ken ta lál ha tó,
el ter jedt és gya ko ri. TN: Stellaria holostea, Stellaria
graminea és a Melandryum al bum.

CCaassssiiddaa ((CCaassssiiddaa)) vviibbeexx Linnaeus, 1767

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., KI & PA., (SNM);
HHoommoorróóddffüürrddõõ,, 700 m, 1943.VII.8-28., ÉG & LI,
(HNHM); OOllááhh ffaa lluu,, (B, P); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,,
1995.VII.1., RI, (SNM); SSzzéékkeellyy kkeerreesszzttúúrr,, 1943.VI.,
MM, (HNHM); ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1996.V.22., KI, PA & RI, (SNM). - Pale arkti kus faj,
amely Er dély ben el ter jedt és kö zön sé ges. TN: Cirsium
arvense, Cirsium palustre és a Chrysanthemum vulgare.

CCaassssiiddaa ((CCaassssiiddaa)) rruubbiiggiinnoossaa O.F.Müller, 1776
AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24, KI & PA., (SNM); CCssííkk sszzee rree ddaa,,

1993.VI.3., RI, (SNM); GGyyeerrggyyóó--TTööllggyyeess,, (P);
HHoommoo rróódd kkee mméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
RI, (SNM); PPaarraajjdd:: KKiiss--KKüükküüllllõõ--ppaarrtt,,
1995.VII.1., RI, (SNM); SSzzéékkeellyymmuuzzssnnaa,, (SRK);
TTuussnnááddffüürrddõõ:: SSzzeenntt AAnn nnaa--ttóó,, (SRK). -
Holarktikus faj. Er dély ben el ter jedt és kö zön sé -
ges. TN: Carduus- és Cirsium-fajok, de elõ for dul
egyéb nö vé nye ken is, mint a Onopordum acanthi-
um, Arctium lappa, Sonchus oleraceus,
Chrysanthemum vulgare stb.

CCaassssiiddaa ((CCaassssiiddaa)) ssttiiggmmaattiiccaa Suffrian, 1844

CCaassssiiddaa ((CCaassssiiddaa)) ddeennttiiccoolllliiss Suffrian, 1844

HHaarr ggii ttaa--hheeggyy sséégg:: HHaarrggiittaaggyyöönnggyyee,, (SRK); HHoommoo rróódd --
kkeemméénnyyffaallvvaa:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 1995.V.8., RI,
(SNM). - Euroszibériai faj. Er dély bõl csak né hány le lõ -
he lye is mert, rit ka. TN: Achillea millefolium és a
Chrysanthemum vulgare.

CCaassssiiddaa ((CCaassssiiddaa)) pprraassiinnaa Illiger, 1798

AAbbáássffaallvvaa,, 1996.V.24., KI & PA, (SNM, RImgy);
HHoommoo rróódd ffüürrddõõ,, 1996.V.24., KI & PA, (SNM,
RImgy); HHoommoorróóddkkee mméénnyy ffaallvvaa,, 1996.V.24., KI &
PA, (SNM); ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeenn  ccsseedd--ppaattaakk--vvööllggyyee,,
1996.V.22., RI, (SNM). - A faj el sõ ada tai Har gi ta
me gyé bõl. Euroszibériai faj, igen ke vés er dé lyi
lelõ hely adattal nem tû nik gya ko ri nak. TN:
Achillea-, Chrysanthe mum-, Matricaria-, és
Anthemis-félék.

CCaassssiiddaa ((PPsseeuuddooccaassssiiddaa)) mmuurrrraaeeaa Linnaeus, 1767

HHoommoorróóddffüürrddõõ:: HHoommoorróódd--ppaattaakk--vvööllggyyee,, 700 m,
1943.VII.8-28., ÉG & LI, (HNHM); 1995.VII.7., RI,
(RImgy). - A faj el sõ ada tai Har gi ta me gyé bõl.
Euroszibériai faj, amely Er dély ben a vi ze nyõs ré te ken
el ter jedt és gya ko ri. TN: Pulicaria dysenterica, Inula
salicina, Inula britannica, Verbascum thapsus és a
Mentha-félék.

CCaassssiiddaa ((CCaassssiidduulleellllaa)) nnoo bbii lliiss Linnaeus, 1758

GGöörrggéénnyyii--hhaavvaassookk:: KKiiss--KKüükküüllllõõ ffeell ssõõ vvööll ggyyee,,
1941.VII.25., CS. - Palearktikus faj, amely Edrélyben
a hegy- és dombvidé ken el ter jedt és gya ko ri. TN:
Silene-, Spergula-, Chenopodium-, Atriplex- és Beta-
fajok.

CCaassssiiddaa ((CCaassssiidduulleellllaa)) vviittttaattaa Villers, 1789

ZZeetteevváárraalljjaa:: SSzzeennccsseedd--ppaattaakkaa,, 1996.V.22., RI, (RImgy). - A
faj el sõ ada ta Har gi ta me gyé bõl. Palearktikus faj, amely Er -
dély bõl csak ke vés hely rõl is mert és rit ka. TN: Atriplex-,
Chenopodium-, Salicornia-, Salsola-, és a Lychnis-fajok, to -
váb bá az Urtica dioica és a Spergula arvensis.
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HHeellyy sséégg nnéévv ttáárr

A faj lis tá ban a le lõ hely ada tok ma gyar nyel ven
sze re pel nek. Az aláb bi ak ban köz löm a ma gyar ne vek
ro mán nyel vû meg fe le lõ jét.

Abásfalva - Aldea 
Balánbánya - Bãlan
Balánbányai-hegység - Munþii Bãlanului
Batrina - Bãtrâna
Bé kás-szo ros - Cheile Bicazului
Bor szék - Borsec
Bucsin-tetõ - Bu cin
Bucsin-völgy - Valea Bucinului
Csicsói-Hargita - Vf. Harghita Ciceu
Csíkdelne - Delniþa
Csí ki-ha va sok - Munþii Ciucului
Csí ki-me den ce - Depresiunea Ciuc
Csíksomlyó - ªumuleu
Csíkszentdomokos - Sândominic
Csíkszentgyörgy - Ciucsângeorgiu
Csíkszentmihály - Mihãileni
Csíkszentimre - Sântimbru
Csík sze re da - Miercurea-Ciuc
Csíkszépvíz - Frumoasa
Egerszeg - Eghersec
Er dõ al ja - Sub Pãdure
Egyeskõ - Piatra Singuraticã
Er dély - Transilvania (=Ardeal)
Fenyéd - Brãdeºti
Gagy - Goagiu
Görgényi-havasok, Görgényi-hegység - Munþii
Gurghiului
Gyergyó - Gheorgheni
Gyergyói-havasok - Mþii Giurgeului
Gyergyóremete - Remetea 
Gyergyószentmiklós - Gheorgheni
Gyergyó-Tölgyes - Tulgheº
Gyimes - Ghimeº
Gyimesfelsõlok - Lunca de Sus
Gyil kos-tó - Lacul Roºu
Gyimesbükk - Ghimeº-Fãget
Har gi ta-hegy ség - Munþii Harghita
Hargitafürdõ - Harghita Bãi
Har gi ta-gyön gye - Perla Harghitei
Hi deg ség (Kászon) - Valea Re ce (Caºin)
Homoród - Homorod
Homoródalmás - Mereºti
Homoródfürdõ - Bãile Homorod
Homoródkeményfalva - Comãneºti
Homoród-patak-völgye - Valea pâr. Homorod
Hos  szú aszó (Görgényi-havasok) - Valea Lungã
(Munºii Gurghiului)
Ivó - Izvoare
Kápolnásfalu - Cãpâlniþa
Kászonaltíz - Plãieºii de Jos
Kászonfürdõ - Bãile Casin

Kirulyfürdõ - Bãile Chirui
Kis ha vas - Muncel
Kis-Küküllõ fel sõ völ gye - Valea râului Târnava Micã
Korond - Corund
Las sú ág-pa tak (Kászon) - Casin
Libánfalva - Ibãneºti
Madarasi-Hargita - Harghita Mãdãraº
Madéfalva - Siculeni
Máréfalva - Sa tu Mare
Marosfõ - Izvoru Mureºului
Maroshévíz - Topliþa
Nagy-Csomád - vf. Ciomadul Mare
Nagy-Hagymás, Nagy hagy más - vf. Hãghimaºu Mare
Nagy Homoród - Homorodul Mare
Nagy-Küküllõ-part - Malul  râului Târnava Mare 
Oláh fa lu - Vlãhiþa
Olt-part - Malul râului Olt
Olt-völgye - Valea Oltului
Öcsém (Balánbányai-hg.) - Piatra Ascuþitã (=Ecem,
Munþii Bãlan)
Parajd - Praid
Po gány-ha vas - Muntele Pãgânilor 
Re me te (Gyergyó-) - Remetea
Szencsed - Sâncel
Szencsed-pataka - pârâul Sâncel  
Szent An na-tó - Lacul Sfânta Ana
Szent egy há za, Szentegyházasfalu - Vlãhiþa 
Székelykeresztúr - Cristuru Secuiesc
Székelymuzsna - Mujna
Székelyudvarhely - Odorheiu Secuiesc
Szé kely var ság - Vãrºag
Tolvajos-patak-völgye - Valea Chirui
Tor jai-hegy ség - Munþii Turiei
Tus nád - Tuºnad
Tusnádfürdõ - Bãile Tuºnad
Uz-völgy - Valea Uzului
Várdotfalva - de ªumuleu 
Vargyas-patak-völgye - Valea Vârghiº
Zeteváralja - Sub Cetate
Zsák-hegy (Maroshévíz) - Zencani (Topliþa)
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CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa ccuunnooaaººtteerreeaa
CChhrryyssoommeelliiddeelloorr ((CCoolleeoopptteerraa))
ddiinn jjuudd.. HHaarrgghhiittaa ((TTrraannssiillvvaanniiaa))
(Rezumat)

Pe teritoriul judeþului Harghita autorul a
identificat 252 de specii ºi subspecii aparþinând la
63 de genuri. Lis ta speciilor conþine atât datele
exemplarelor colectate de specialiºtii Societãþii
Entomologice Maghiare ºi Muzeului Naþional Se -
cuiesc din Sfântu Gheorghe, cît ºi ale celor exis-
tente în colecþia de Chrysomelidae a Mu zeului de
ªtiintele Naturii din Budapesta, respectiv ale
celor din literatura de specialitate. Pe baza acestor
date autorul a identificat 3 specii ºi subspecii noi
pentru fa u na Transilvaniei ºi 48 de spe cii ºi sub-
specii noi pentru fa u na judeþului Har ghita.

În prefaþã gãsim scurta istorie a cer ce tã -
rilor coleopterologice din Transilvania ºi în special
din judeþul Harghita, dupã care avem prescurtãrile
numelor colecþionarilor, a referirilor la literatura de
specialitate ºi la colecþiile existente. În lis ta speci-
ilor s-au utilizat denumirile în limba maghiarã a
localitãþilor, ceea ce a impus completarea lucrãrii
(dupã lis ta speciilor) cu o listã maghiaro-romãnã de
denumiri geografice (a locurilor de colectare).

FFoouunnddaattiioonn ooff tthhee LLeeaaff--BBeeeettllee
FFaa uu nnaa ooff tthhee CCoouunnttyy HHaarrgghhiittaa
((TTrraannssyyllvvaanniiaa))
((CCoolleeoopptteerraa:: CChhrryyssoommeelliiddaaee))
(Abstract)

63 genera, 252 spe ci es and subspecies
are shown by the author from the county Har gi ta.
The list of spe ci es contains the data of the leaf-
beetles collected between 1994-1996 by the
researchers of the Hungarian Entomological
Society and the Szé kely National Museum (Sep -
si szent györgy). The list also includes the leaf-
beetles’ data deriving from the collection of
Hungarian Natural History Museum and the lit-
erature. Herewith the author shows 3 spe ci es and
subspecies new for Transylvania and 48 spe ci es
and subspecies new for the county Har gi ta. The
prefatory part introduces the reader to a short his-
tory of the coleopterological research in
Transylvania and Har gi ta county. A list of abbre-
viations of collectors’ names, references to litera-
ture, and of collections are given. In the list of
spe ci es Hungarian locality names are used, there-
fore a Hungarian-Romanian locality register is
added at the end of the paper.
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Edith CSATA
Zoltán CSATA

DDaattee nnooii pprriivviinndd rrããssppâânnddiirreeaa
aammffiibbiieenniilloorr ddiinn DDeepprreessiiuunneeaa
BBrraaººoovv

(Rezumat)
În prezenta lucrare sunt prezentate, ca o
complectare a lucrãrii CSATA, E.,
CSATA, Z. (1997): Rãspândirea amfibie-
nilor din partea centralã ºi esticã a Dep -
resiunii Braºov, ACTA-1996, punc te  le ºi
localitãþile de colectare gãsite în anii 1996-
97 de cãtre autori, precum ºi o vedere de
ansamblu asupra situaþiei ac tu ale referi-
toare la rãspândirea speciilor de am fibieni
din Depresiunea Braºov, în su mâ nd atât
datele din lucrarea precedentã, mai sus
amintitã, cât ºi din lucrarea de faþã.

Date referitoare la rãspândirea amfibieni -
lor din Depresiunea  Braºov am mai publicat în ACTA-
1996 (CSATA, E., CSATA, Z.: Rãs pân di rea am -
fi bienilor din partea centralã ºi esticã a Dep re siu -
nii Braºov), unde au fost trecute în revistã speciile
de amfibieni, localitãþile ºi lo cu ri le de colectare
cu noscute din literaturã ºi cele noi descoperite de
autori. În lucrarea de faþã prezentãm locurile de
co lectare ºi localitãþile noi, gãsite în anii 1996-97,
care nu au apãrut în lucrarea sus amintitã (la pre -
zen tarea speciilor le-am enumerat numai pe acelea,
la rãspândirea cãrora au apãrut localitãþi noi), precum
ºi o însumare a cunoº tin þelor actuale asupra rãspân di -
rii speciilor de amfibieni din Depresiunea Braºov.

La prezentarea locurilor de colectare am
folosit ºi aici codurile biogeografice U.T.M., fo -
lo sind grila cu ochiuri de 2/2 km (dupã LEHRER
ºi LEHRER, 1990).

TTrriittuurruuss aa.. aallppeessttrriiss (Laurentus) 1768 
- Estelnic - MM 34.03 
- Vâlcele - LL 94.74

TTrriittuurruuss mmoonnttaannddoonnii (Boulenger) 1880
- Estelnic - MM 34.03

TTrriittuurruuss vv.. vvuullggaarriiss (Linnaeus) 1758
- Baraolt - LM 90.01-91.01
- Braºov - LL 93.53
- Crizbav - LL 81.72-81.71
- Estelnic - MM 34.03
- Hãghig - LL 90.73-91.73
- Podu Oltului - LL 94.63/ML 00.63
- Valea Mare - ML 22.64

TTrriittuurruuss cc.. ccrriissttaattuuss Laurentus 1768
- Baraolt - LM 90.01-91.01
- Hãghig - LL 90.73-91.73
- Podu Oltului - LL 94.63/ML 00.63
- Valea Mare - ML 22.64

BBoommbbiinnaa vv.. vvaarriieeggaattaa (Linnaeus) 1758
- Ariuºd - LL 93.63
- Baraolt - LM 90.01-91.01
- Braºov - LL 93.53
- Crizbav - LL 81.72-81.71
- Estelnic - MM 34.03
- Hãghig - LL 90.73 - 91.73
- Lunca Calnicului - ML 02.63
- Lemnia - MM 41.02 
- Podu Oltului - LL 94.63/ML 00.63
- Valea Mare - ML 22.64
- Vârghiº - LM 83.03

BBuuffoo bb.. bbuuffoo (Linnaeus) 1758
- Baraolt - LM 90.01.-91.01
- Estelnic - MM 34.03
- Podu Oltului - LL 94.63/ML 00.63

BBuuffoo vv.. vviirriiddiiss Laurentus 1768
- Baraolt - LM 90.01-91.01
- Hãghig - LL 90.73-91.73
- Podu Oltului - LL 94.63/ML 00.63
- Valea Mare - ML 22.64

HHyyllaa aa.. aarrbboorreeaa (Linnaeus) 1758
- Baraolt - LM 90.01-91.01
- Estelnic - MM 34.03
- Podu Oltului - LL 94.63/ML 00.63
- Vârghiº - LM 83.03

RRaannaa aa.. aarrvvaalliiss Nilsson 1842
- Tg. Secuiesc - ML 32.92

RRaannaa ddaallmmaattiinnaa Bonaparte 1839
- Codlea - LL 74.61
- Prejmer - ML 00.61 - 01.61
- Sf. Gheorghe - ML 01.74-02.74
- Turia - MM 22.00
- Vârghiº - LM 83.03

RRaannaa tt.. tteemmppoorraarriiaa Linnaeus 1758
- Bãile ªugaº - ML 00.80
- Breþcu - ML 42.94
- Codlea - LL 74.61
- Estelnic - MM 34.03
- Lemnia - MM 41.02 
- Malnaº Bãi - ML 03.94
- Micloºoara - LL 84.93
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- Prejmer - ML 00.61-01.61
- Sf. Gheorghe - ML 01.74-02.74

RRaannaa rr.. rriiddiibbuunnddaa Pallas 1771 (harta nr. 31., Foto nr. 10.)
- Araci - LL 92.71 
- Baraolt - LM 90.01-91.01
- Hãghig - LL 90.73-91.73
- Ilieni - ML 02.71
- Podu Oltului - LL 94.63/ML 00.63
- Sf. Gheorghe - ML 01.74-03.74

RRaannaa eessccuulleennttaa Linnaeus 1758
- Araci - LL 92.71 
- Ariuºd - LL 93.63
- Baraolt - LM 90.01-91.01
- Braºov - LL 93.53
- Crizbav - LL 81.72-81.71
- Hãghig - LL 90.73-91.73
- Ilieni - ML 02.71
- Podu Oltului - LL 94.63/ML 00.63

În timpul cercetãrilor noastre referitoare
la rãspândirea amfibienilor din Depresiunea Bra -
ºov, am vizitat împrejurimile majoritãþii localitã -
þilor gãsite în literaturã.

În multe cazuri am gãsit speciile deja
sem nalate, dar am constatat ºi multe excepþii.
Acest fapt se poate datora: a.) dispariþiei speciei
din zona respectivã; b.) specia existã, dar nu a
fost gãsitã de noi. Deoarece în literaturã nu este
menþionat exact punctul de colectare, ci numai
localitatea cea mai apropiatã, nu putem declara
cu certitudine cã specia a dispãrut.

În orice caz, industria ºi agricultura s-au
dezvoltat foarte mult în ultimele decenii, mai ales
în partea sudicã a depresiunii, ceea ce a dus la
desecarea terenurilor mlãºtinoase ºi la o poluare
accentuatã, care în mod sigur a influenþat negativ
ºi vieþuirea amfibienilor. În sprijinul acestei afir-
maþii vine lipsa speciei Rana a. arvalis din mlaº -
tinile dintre Hãrman ºi Prejmer care au fost în
parte drenate, iar stufãriºul existent este adesea
incendiat. Specia a mai fost semnalatã în anul
1962 (FUHN, 1962), dar noi nu am gãsit-o nici
dupã repetate cãutãri în aceastã zonã. De aseme-
nea, deºi în literaturã sunt menþionate des tul de
multe puncte de colectare ale amfibienilor din
partea sudicã a depresiunii, noi am gãsit spe cii de
amfibieni în relativ puþine locuri.

În tabelul alãturat am redat situaþia actualã
a rãspândirii amfibienilor din depresiune, lo ca -
litãþile de unde au fost semnalate diferitele spe cii,

care sunt localitãþile unde am gãsit ºi un de nu am
gãsit speciile respective, precum ºi lo calitãþile noi
de rãspândire, depistate de noi.
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AA BBrraassssóóii--mmeeddeennccéébbeenn ééllõõ
kkééttééllttûû ffaajjookk eelltteerrjjeeddéésséénneekk
úújjaabbbb aaddaattaaii
(Ki vo nat)

Je len dol go zat a CSA TA, E., CSA TA, Z.
(1997): A Bras sói-me den ce kö zép sõ és ke le ti ré -
szé nek két él tûi (ACTA-1996) ki egé szí té se ként
be mu tat ja a Bras sói-me den cé re vo nat ko zó an a
kü lön bö zõ két él tû fa joknak, a szer zõk ál tal 1996-
1997-ben vég zett ku ta tá sai alap ján is mert té vált
újabb le lõ he lye it. Ezen kí vül egy ál ta lá nos ké pet
ad a két dol go zat ban kö zölt ada tok alap ján a
Bras sói-me den ce két él tû i nek el ter je dé sé vel kap -
cso la tos pil la nat nyi is me re tek rõl.

NNeeww DDaattaa aabboouutt AAmmpphhiibbiiaann
OOccccuurreenncceess iinn BBrraaººoovv
DDeepprreessssiioonn
(Abstract)

This paper presents new occurences of
amphibians, found in 1996-97, completing the data
published in CSATA, E., CSATA, Z.(1997): The
Spread of Amphibians in the Central and Eastern
Part of the Braºov Depression (ACTA-1996). It
also offers a general view of the present situation in
amphibian species from Braºov Depression, using
the data published in both papers.
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LOCALITATE Ss Ta Tm Tv Tc Bbo Bva Pf Bbu Bvi Ha Ra Rd Rt Re Rl Rr
Araci A - + - +
Ariuºd Ad - + - + - +
Bãile ªugaº Bª + - + - + +
Baraolt B - + - + - + - + - + - + - + - +
Belin Be - +
Bita Bi - + - +
Bixad Bx + - - +
Bod Bo + - + -
Bodoc Bc + + + -
Braºov B + - + - + - + + + - + - + + + - + - + - + - + +
Bran Br + -
Brateº Bº - + - +
Breþcu Bþ + - + - + - + +
Catalina Ca + -
Chilieni Ch - + - +
Codlea Co + - - + - +
Covasna C + + - + - + - + + - - +
Cristian Cr + - + -
Crizbav Cb + - + + + + - +
Estelnic E - + - + - + - + - + - + - +
Ghidfalãu G + -
Hãghig H - + - + - + - + - + - +
Hãrman Hm + - + - + -
Ilieni I - + - +
Imeni Im + -
Lemnia L - + - +
Lunca Calnicului LC - +
Malnaº Bãi MB - +
Micloºoara M - +
Olteni O - +
Pãdureni P - + - + - + - + - +
Pãpãuþi Pp + - + - + - + -
Pava Pv + -
Podu Oltului PO - + - + - + - + - + - + - + - +
Prejmer Pr + - + - + - + - + - + + + +
Râºnov R + - + -
Reci Rc + + + + + - + + - + + - + + + + + + - + + - + +
Sântionlunca S - + - + - + - +
Sf.Gheorghe SG - + - + + + + + + + - + + + - + + + - + + + - +
Surcea Su - + - + - +
Telechia T - +
Tg.Secuiesc TS - + - + + + - + - + - + + + + + + + - + + +
Timiºul de Jos TJ + -
Turia Tu - + - +
Þufalãu Þ - +
Vâlcele V - +
Valea Mare VM - + - + - + - +
Vârghiº Vg - + - + - +
Zagon Z + - + -
Zãlan Zl - +
Zãrneºti Zn + -
Zizin Zz + -

Localitãþile Depresiunii Braºov, cu speciile de amfibieni gãsite. Ss = Salamandra s. sa la mandra, 
Ta = Triturus a. alpestris, Tm = Triturus montandoni, Tv = Triturus v. vulgaris, Tc = Tri tu rus c. crista-
tus, Bbo = Bombina bombina, Bva = B. v. variegata, Pf = Pelobates f. fuscus, Bbu = Bu fo b. bu fo, 
Bvi = B. v. viridis, Ha = Hyla a. arborea, Ra = Rana a. arvalis, Rd = R. dalmatina, Rt = R. tem po raria,
Re = R. esculenta, Rl = R. lessonae, Rr = R. ridibunda; “+ +” = rãspândire confirmatã de cer ce tãrile
noastre, “+ -” = rãspândire apãrutã în literaturã, dar negãsitã de noi, “- +” = localitãþi noi de rãs pân dire

Tabel 1.
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Zoltán CSATA

SSttuuddiiuu sseerroollooggiicc ººii mmoorrffoollooggiicc
aassuupprraa ffoorrmmeelloorr aappaarrþþiinnâânndd ccoomm--
pplleexxuulluuii RRaannaa eessccuulleennttaa

(Rezumat)
Complexul Rana esculenta es te format din
speciile Rana lessonae, R. ridibunda ºi for  -
ma hibridã R. esculenta. Aceste for me pot
alcãtui în naturã populaþii cu o struc turã
variatã, cum ar fi sistemele L-E (les so nae -
esculenta), R-E (ridibunda - escu len ta), L-
E-R (lessonae - esculenta - ridibunda) sau
E (esculenta). Între indivi zii de R.esculenta
apar deseori ºi forme trip loi de. Pentru de -
ter  minarea celor trei forme, precum ºi pen -
tru depistarea for me lor trip loi de, exis tã
mai multe metode. Prezenta luc rare tre ce
în revistã unele me tode de determinare, ca
metoda sero lo gicã bazatã pe electrofo reza
serului san guin, metode mor fologice ºi
biometri ce bazate pe di men  siuni corpo ra -
le, for ma ºi mãrimea tu ber culului meta tar -
sal in tern ºi diferiþi indici bio metrici, cãu -
tând acele me tode morfo lo gice ºi biomet -
ri ce care corespund în cea mai mare mãsu rã
deter mi nãrilor biochimice. Pentru aceste in -
ves tigaþii au fost comparate exemplare de -
terminate ca Rana lessonae, R. escu len ta ºi R.
ridibunda cu exemplarele unei populaþii, care
din punct de vedere morfologic ºi biometric
aparþin sistemului L-E-R.

11.. IInnttrroodduucceerree

Denumirea ºtiinþificã de Rana esculenta a
fost datã de LINNÉ (1758), aceasta fiind una din -
tre speciile aparþinând broaºtelor verzi, cu rãs -

pân dire largã în Europa. Rana ridibunda este un
alt membru al grupei, descris de PALLAS (1771).
Aceastã broascã este mai mare decât R. esculenta
ºi se întâlneºte mai ales în centrul ºi estul Europei. 

PFLÜGER ºi SMITH (1883) au realizat un
experiment de încruciºare între R. esculenta, întâl-
nitã în mod frecvent în Germania, ºi o po pu laþie
mare de broaºte verzi cunoscutã ca rasa ber li nezã,
care corespunde speciei R. ridibunda descri sã de
PALLAS. Rezultatele au arãtat cã ouãle se dezvoltã
normal ºi din ele eclozeazã mor  moloci normali.
Deºi broaºte metamorfozate nu au putut fi obþinute
datoritã lipsei de îngriji re, PFLÜGER ºi SMITH
considerã cã rasa ber linezã nu poate fi consideratã o
specie bunã din moment ce din încruciºare au rezul-
tat mormo lo ci normali.  CAMERANO, în 1878, a
descris Rana esculenta lesso nae, care a fost consid-
eratã de cãtre BOULENGER (1898) ca o varietate
de R. esculenta.

BERGER (1955) a descoperit broaºte iden -
tice cu Rana ridibunda într-un parc naþional de
lângã Poznan, Polonia, înpreunã cu R. escu len ta
lessonae, foarte frecvente în aceastã zonã.
Rezultatele examinãrii a numeroºi mormoloci ºi
broscuþe colectate din Poznan ºi împrejurimile sale
au arãtat cã aici existã trei forme, R. escu len ta ridi-
bunda, R. esculenta esculenta ºi R. escu lenta
lessonae. În timp ce R. ridibunda trãieºte de obicei
în lacuri sau râuri, celelalte douã trãiesc în bãlþi. 

Mai târziu (1966) el a examinat broaº tele
colectate din numeroase lacuri ºi bãlþi situa te în
suburbiile Poznanului, mãsurându-le diver se
pãrþi ale corpului. Rezultatele au arãtat cã
broaºtele pot fi împãrþite în trei grupe de mãri me:
mari, mijlocii ºi mici, neexistând forme in -
termediare între cele trei grupe. Deºi acestea au
fost considerate ca fiind 3 specii independente,
adicã R. ridibunda, R. esculenta ºi R. lessonae, în
1967 el a realizat experienþe de încruciºare între
ele ºi a urmãrit dezvoltarea ºi viabilitatea embri-
onilor ºi mormolocilor rezultaþi din aceste încru-
ciºãri. S-a constatat cã R. esculenta are o capaci-
tate reproductivã foarte scãzutã, fiind probabil un
hibrid între celelalte douã specii.

Pe baza numeroaselor experienþe de în -
cruciºare BERGER a concluzionat cã Rana escu -
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lenta este un hibrid dintre R. ridibunda ºi R.
lessonae, ambele fiind specii bune. Referitor la
raportul dintre sexe la broaºtele rezultate între
1963-1969, BERGER (1971) a raportat despre 9
feluri de combinaþii între R. ridibunda, R. escu-
lenta ºi R. lessonae. El (1976, 1977) s-a bazat pe
numeroase experienþe de încruciºare realizate cu
utilizarea exemplarelor rezultate din experi-
mentele sale, ºi care au confirmat datele obþi nu te
anterior. Rezultatul acestor experimente a arã tat
cã rata sexelor descendenþilor este determinatã de
pãrintele mascul. Dacã acesta este R. lessonae sau
R. ridibunda, rata sexelor este întotdeauna 1:1,
indiferent de specia la care a aparþinut femela. În
schimb, dacã tatãl este R. esculenta, va predomi-
na unul din sexe, în cele mai multe cazuri descen-
denþii fiind numai feme le. Dacã masculii R. escu-
lenta rezultaþi din fe mele R. lessonae ºi masculi
R. ridibunda sunt împerecheaþi cu femele R. escu-
lenta, majoritatea descendenþilor sunt masculi.

GÜNTHER (1967, 1968) a confirmat cã
R. ridibunda ºi R. esculenta au areale care se sup -
rapun pe teritorii întinse în jurul Berlinului ºi
oraºului Leipzig, chiar dacã cele douã specii sunt
izolate ecologic. El (1970) a gãsit triploizi printre
exemplarele de R. esculenta tipicã des crisã de
BOULENGER (1891), considerând cã apariþia
unui numãr atât de mare de triploizi in dicã capa -
ci tatea reproductivã inferioarã a R. esculenta,
aceas ta datorându-se faptului cã R. esculenta este
un hibrid între R. ridibunda ºi R. lessonae.
GÜNTHER (1973) a realizat nume roa se tipuri de
încruciºãri între R. ridibunda, R. esculenta ºi R.
lessonae, ºi a gãsit cã R. esculenta are întotdeau-
na o capacitate reproductivã in ferioarã, încru-
ciºãrile dintre masculi ºi femele de R. esculenta
având ca rezultat un numãr mic de ouã fecundate.
Majoritatea broaºtelor obþinu te din acest fel de
încruciºãri au fost de tipul R. esculenta, dar ºi de
tipul R. ridibunda sau de tipul intermediar între R.
esculenta ºi R. lessonae. Hibrizii reciproci dintre
R. ridibunda ºi R. lessonae sunt, în cea mai mare
parte, de tipul R. esculenta ºi au o capacitate
reproductivã extrem de scãzutã. Comparând hib-
rizii artificiali dintre R. ridibunda ºi R. lessonae
cu R. esculenta din teren, GÜNTHER a conclu -

zionat cã R. esculenta este un hibrid intre R. ridi-
bunda ºi R. lessonae, aºa cum BERGER presu-
pusese deja. El a propus ca denumirea R. escu-
lenta sã fie notatã în ghilimele (“Rana esculen-
ta”), pentru a arãta cã nu este o specie bunã.

TUNNER (1970, 1972) ºi ENGELMANN
(1972, 1973) au examinat cele trei tipuri de broaº -
te verzi R. esculenta, R. ridibunda ºi R. lessonae
distribuite simpatric în Europa, analizând electro-
foretic proteinele din serul sanguin. Rezultatele
au demonstrat în mod evident cã R. esculenta este
un hibrid între R. ridibunda ºi R. lessonae. TUN-
NER (1973) a analizat de asemenea proteinele
serice ale hibrizilor ºi indivizilor rezultaþi din
retroîncruciºare obþinuþi de BERGER, ºi a confir-
mat cã R. esculenta este în mod sigur un hibrid
între R. ridibunda ºi R. lessonae. Acest fapt a fost
confirmat în mod repetat de numeroºi cercetãtori,
ca ENGELMANN (1974), UZZEL ºi BERGER
(1975), TUNNER ºi DOBROWSKY (1976),
VOGEL ºi CHEN (1976, 1977), EBENDAL (1977),
în urma analizei proteinelor serice ºi a numeroase
enzime la broaºte verzi colectate din variate
regiuni ale Europei.

Odatã cu progresele obþinute atât în ex -
perienþele de încruciºare, cât ºi din observaþiile
din teren, a devenit tot mai evident faptul cã R.
esculenta diferã oarecum de un hibrid interspe-
cific obiºnuit. Deºi toate cele trei specii R. escu-
lenta, R. ridibunda ºi R. lessonae existã împreunã
în multe locuri, încruciºãri naturale între R. ridi-
bunda ºi R. lessonae din care sã rezulte R. escu-
lenta par sã fi fost observate doar foarte rar. În
multe regiuni din centrul Europei, coexistenþa
celor douã specii R. esculenta ºi R. lessonae
(complexul E-L) a fost semnalatã de numeroºi
cercetãtori. Pe de altã parte, coexistenþa dintre R.
esculenta ºi R. ridibunda a fost semnalatã în estul
ºi vestul Germaniei, în Elveþia, etc. O distribuþie
solitarã a R. esculenta a fost de asemenea rapor-
tatã din anumite regiuni din estul ºi vestul
Germaniei ºi din Polonia. Este interesant de cla-
rificat cum a rezultat R. esculenta fãrã sã fi avut
loc o încruciºare între R. ridibunda ºi R. lessonae.

TUNNER (1973) a realizat experienþe de
încruciºare între cele trei specii de broaºte ver zi
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trimise de BERGER din Polonia. Din în -
cruciºarea între R. lessonae ºi R. esculenta el a
obþinut numai R. esculenta, fãrã forme interme-
diare, ºi R. ridibunda, din încruciºãri între mas-
culi ºi femele de R. esculenta. Aceste rezultate
par sã indice cã în meioza de la R. esculenta nu
are loc o recombinare a cromozomilor.

TUNNER (1975) a confirmat aceste date
observând broaºtele verzi rãspândite într-un district
din Austria, unde au fost gãsiþi masculi ºi femele
de R. lessonae ºi numai femele de R. esculenta.
Datoritã creºterii numãrului de feme le R. esculen-
ta prin încruciºarea cu masculi R. lessonae, s-a
presupus cã ouãle de R. esculenta conþin doar
genomul de ridibunda prin elimina rea genomului
lessonae. De la aceastã presupu nere, el a consid-
erat cã R. esculenta din comple  xul L-E se repro-
duce prin hibridogenezã. În ce priveºte caracterul
sexual de femelã la R. esculenta, TUNNER a pre-
supus cã se poate datora heterogametismului
femelelor. Oricum, când masculii ºi femelele au
fost gãsite în raport de 1:1 R. esculenta în com-
plexul L-E, în Polonia ºi estul Germaniei, TUN-
NER ºi DOBROWSKY (1976) au considerat cã
în acest caz masculii sunt heterogametici. UZZEL
ºi BERGER (1975) au recunoscut de asemenea cã
reproducerea la R. esculenta are loc prin hibrido-
genezã, aºa cum presupunea TUNNER. În popu-
laþiile din complexul R-E, unde R. esculenta
existã împreunã cu R. ridibunda, R. esculenta par
sã creascã numeric prin hibridogenezã. În acest
caz, gameþii lor pot conþine numai genomul
lessonae, prin eliminarea genomului ridibunda, în
contrast cu R. esculenta în complexul L-E.

Hibridogeneza la R. esculenta a fost con -
fir matã în mod repetat în populaþii formate dintr-
un amestec R. esculenta ºi R. lessonae sau R. ridi-
bunda, sau din R. esculenta singurã. GÜNTHER
ºi LÜBCKE (1979) însã, dupã exa minarea morfo-
logicã ºi serologicã a unui numãr mare de broaºte
verzi din fosta Germanie De mocratã, Bulgaria ºi
fosta URSS, nu exclud nici posibilitatea recom-
binãrii genetice sau a introgresiei.

În naturã populaþiile de broaºte verzi pot
avea o structurã variatã, cum ar fi dupã TUN-
NER ºi HEPPICH-TUNNER (1992):

a.) sistemul L-E (lessonae - esculenta):
- L + 2nE masculi ºi femele
- L + 2nE femele (aprox. 97% din hibrizi

sunt femele, 3% sunt masculi, de obicei diploizi)
- L + 2nE ºi 3nE masculi ºi femele
- L + 3nE masculi
b.) sistemul R-E (ridibunda - esculenta):
- R + 2nE masculi ºi femele
- R + 2nE masculi
- R + 2nE ºi 3nE masculi ºi femele
- R + 3nE masculi (aprox. 97% din hibrizi

sunt masculi, 3% sunt femele, de obicei diploizi)
c.) sistemul L-E-R (lessonae-esculenta-

ridibunda) (BORKIN, 1986; GÜNTHER, 1983;
GUBÁNYI,1992)

d.) sistemul E (esculenta) (GRAF  ºi
PELAZ, 1989), în care exemplarele triploide
sunt frecvente

Odatã cu extinderea cercetãrilor asupra
complexului Rana esculenta, tot timpul apar noi
date asupra arealului lor de rãspândire. Având în
vedere cã pânã nu de mult Rana lessonae era pri -
vitã ca o subspecie sau o variaþie a Rana escu len -
ta, ºi faptul cã R. lessonae ºi R. esculenta sunt
destul de dificil de separat din punct de vedere
morfologic, ºi cã unii autori nu au acceptat sepa ra -
rea lessonae-esculenta (DELY, O. Gy., STOHL,
G., 1972), poate cã locurile de colectare ale R.
esculenta vor fi dovedite ulterior ca fiind ale R.
lessonae (ex. Reci - COGÃLNICEANU, D.,
TESIO, C., 1993), sau esculenta-lessonae.

22.. MMooddaalliittããþþii ddee ddeetteerrmmiinnaarree aa 
ffoorrmmeelloorr ddiinn ccoommpplleexxuull RRaannaa eessccuulleennttaa

Complexul Rana esculenta este format
din speciile Rana lessonae, R. ridibunda ºi for ma
hibridã, R. esculenta.

R. ridibunda este o formã mare ºi robus -
tã, pe când R. esculenta este mult mai micã, iar
R. lessonae are o talie ºi mai micã decât R. escu-
lenta. R. ridibunda are o culoare verde-mãslinie,
mãslinie închisã sau brunã, cu pete închise pe
spate, iar regiunea lombarã ºi partea internã a
coapselor, marmorate închis cu alb sau cenuºiu,
niciodatã cu galben. La R. esculenta ºi R. lesso -
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nae spatele este colorat în verde intens, uniform
sau pãtat cu negru; partea posterioarã a coapselor
ºi regiunea lombarã sunt marmorate cu negru ºi
cu galben intens (sulf). Sacii vocali ai masculului
de R. ridibunda sunt de culoare cenuºie închisã,
spre deosebire de R. esculenta ºi R. lessonae, la
care sunt albe sau fumurii foarte deschis.

Când picioarele posterioare sunt îndoite în
unghi drept faþã de axul corpului, la R. ridi bun da
articulaþiile tibio-tarsale se suprapun, la R. escu-
lenta se ating, iar la R. lessonae lasã o distanþã
între ele (Figura 1., st. sus). Tuberculul meta tarsal
intern, situat la baza celui mai mic deget de la
membrul posterior, este mic, alungit, cilindric ºi
uºor proeminent la R. ridibunda, mai ma re,
proeminent ºi comprimat la R. esculenta, pe când
la R. lessonae este foarte înalt, comprimat lateral
ºi are formã de semicerc (Figura 1. st. mijl.).

Indicii biometrici consideraþi de mulþi
autori (EBENDAL ºi UZZEL, 1982; COGÃL NI -
CEANU ºi TESIO, 1993; FUHN, 1960; BER GER,
1973; WIJNANDS ºi van GELDNER, 1976) ca
fiind cei mai semnificativi pentru distingerea
celor trei forme, sunt I1 = T/Ci (T = lungimea
tibiei, Ci = lungimea tuberculului metatarsal
intern - callus internus) ºi I2 = DP/Ci (DP =
lungimea primului deget de la membrul posteri-
or, mãsuratã din vârf pânã la capãtul distal al
tuberculului metatarsal - digitus primus), care
însã diferã puþin de la autor la autor (Tabel 1.).

WIJNANDS ºi van GELDNER (1976)
folosesc pentru identificarea formelor patru in di ci
biometrici, ºi anume: lungimea tibiei/lun gi mea
tuberculului metatarsal intern (I1=T/Ci lung.),
lungimea primului deget de la membrul posteri-
or/lungimea tuberculului metatarsal intern (I2=
DP/Ci lung.), lungimea tibiei/înãl þi mea tuberculu-
lui metatarsal intern (I3=T/Ci înãlþ.) ºi lungimea
primului deget de la membrul posterior/înãlþimea
tuberculului metatarsal in tern (I4= DP/Ci înãlþ.),
mãsurate atât pe partea dreaptã, cât ºi pe partea
stângã. Introducând aceºti indici în analiza dis-
criminantã, prin metoda pas cu pas, ei gãsesc cã
determinarea prin ana liza discriminantã core-
spunde cu tipul de al bumine serice determinate
prin electroforezã, într-un procentaj de 92,9% pen-

tru partea stângã ºi 92,3% pentru cea dreaptã.
Rezultate asemãnãtoare obþin ºi prin analiza discrim-
inantã realizatã numai cu indicii I2 ºi I4, adicã 92,9%
pentru partea stângã ºi 91,2% pentru partea dreaptã.

GUBÁNYI ºi KORSÓS (1992) calcu lea -
zã 12 indici biometrici mãsuraþi pe o singurã
parte a corpului (neprecizând care), dintre care
ºapte sunt introduºi în analiza discriminantã. Ei
gãsesc cã indicii cei mai semnificativi pentru se -
pa rarea celor trei forme sunt lungimea cor pu lui/ -
lun gimea primului deget de la piciorul posterior
(L/DP) ºi lungimea tibiei/lungimea tuberculului
metatarsal intern (T/Ci lung.). Fãcând anali za dis-
criminantã cu aceºti doi indici, ajung la un procen-
taj de 92,03% corectitudine a clasifi cãrii.

Dupã examinarea albuminelor sanguine
prin electroforezã, s-a dovedit cã R. lessonae are
o albuminã care migreazã rapid, R. ridibunda una
care migreazã mai lent, iar forma hibridã R. escu-
lenta prezintã la electroforezã amândouã albu-
minele (TUNNER, 1970, 1972, 1973; WIJ-
NANDS ºi van GELDNER, 1976; EBENDAL ºi
UZZEL, 1982; TUNNER ºi HEPPICH-TUN-
NER, 1992) (Figura 1. st. jos).

Mai mult, GÜNTHER ºi LÜBCKE
(1979) au gãsit câte o albuminã lentã ºi una ra pi -
dã atât la R. lessonae, cât ºi la R. ridibunda.
Asfel, electroforeza serului sanguin la homo -
zigoþii ss ºi ff (s = slow, f = fast) aratã altfel decât
la heterozigoþii sf de R. lessonae ºi R. ri di bunda,
iar la hibridul R. esculenta pot exista patru com-
binaþii diferite: Ls Rf, Ls Rs, Lf Rf ºi Lf Rs, care
sunt observabile ºi dupã electroforezã (Figura 1.).

În cadrul complexului R. esculenta apar de -
se ori forme triploide printre hibrizii de R. esculenta.

În afara metodelor cariologice, gradul de
ploidie se poate determina ºi prin alte meto de. De
exemplu, formele triploide pot fi distinse de cele
diploide dupã forma tuberculului meta tarsal
(BERGER, 1988). La triploidul LLR for ma
tuberculului metatarsal este o trecere între R.
lessonae (LL) ºi R. esculenta tipicã (LR), iar la
RRL, între LR, ºi RR (R. ridibunda) (Figura 1.).

O altã metodã de separare a triploizilor
de diploizi este examinarea eritrocitelor, care
sunt de obicei mai mari la triploizi (UZZEL ºi
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BERGER, 1975; GÜNTHER, 1977; EBENDAL
ºi UZZEL, 1982; BERGER, 1988; GUBÁNYI ºi
KORSÓS, 1992).

33.. MMaatteerriiaallee ººii mmeettooddee

În timpul cercetãrilor ºi observaþiilor
mele pe teren, referitoare la rãspândirea celor trei
forme care alcãtuiesc complexul Rana esculenta
(R. lessonae, R. esculenta, R. ridibunda), la
determinarea exemplarelor capturate, pe lân gã
unele caracteristici morfologice (mãrime, co -
loritul corpului ºi al pãrþii posterioare al gambei,
coloritul sacului vocal la masculi, poziþia articu-
laþiei tibio-tarsale), m-am bazat mai mult pe in -
formaþiile oferite de cãtre mãrimea ºi forma tu -
berculului metatarsal ºi pe cei doi indici biomet -
rici (T/Ci lung., DP/Ci lung.) consideraþi carac-
teristici pentru cele trei forme.

Fãcând determinãrile în felul mai sus
amintit, am gãsit cã într-un lac artificial aflat la 5
km de oraºul Sf. Gheorghe (numit de localnici
Lacul de la km 5) trãieºte o populaþie de L-E-R
(R. lessonae - R. esculenta - R. ridibunda).
Având în vedere cã în literaturã complexul L-E-R
este considerat a fi destul de rar, am vrut sã verific
corectitudinea determinãrii pe baza mãrimii ºi
formei tuberculului metatarsal intern ºi a celor
doi indici biometrici mai sus amintiþi.

Pentru studiu au fost capturate 19 exem-
plare din lacul de la km 5, ºi pentru comparare au
fost folosite 8 exemplare de R. lessonae din
Mestecãniºul de la Reci, plus 6 exemplare de R.
ridibunda ºi 8 exemplare de R. esculenta cap-
turate într-un canal de desecare de la Hãghig.

La toate animalele au fost mãsurate, cu o
precizie de 0,1 mm (cu ºubler) lungimea corpului
(L) de la vârful nasului la anus, lungimea tibiei
pe amândouã pãrþile corpului (T st., T dr.), de la
capãtul articulaþiei genunchiului la capãtul artic-
ulaþiei tibio-tarsale, când tibia este în unghi drept
faþã de corp; lungimea primului deget al mem-
brului posterior, de la vârf la capãtul distal al
tuberculului metatarsal intern; lungimea ºi
înãlþimea tuberculului metatarsal intern stâng ºi
drept (Ci st. lung., Ci st. înãlþ., Ci dr. lung., Ci dr.

înãlþ.). Pe baza acestor date au fost calculaþi nouã
indici biometrici, atât pentru partea stângã, cât ºi
pentru partea dreaptã: I1=T/Ci lung., I2=DP/Ci
lung., I3=Ci lung./înãlþ., I4=T/Ci înãlþ., I5=DP/Ci
înãlþ., I6=L/DP, I7=L/T, I8=L/Ci lung., I9=L/Ci
înãlþ. Dupã calcularea indicilor, am calculat ºi
media între indicii corespunzãtori de pe partea
stângã ºi partea dreaptã.

Am desenat apoi ºi forma fiecãrui tuber-
cul metatarsal.

Pentru analiza albuminelor serice am fo lo -
sit electroforeza la tensiune joasã, în gel agar-a gar.
Sângele a fost recoltat prin secþionarea vaselor de
sânge din zona pelvianã a animalelor anesteziate
cu cloroform. Sângele a fost apoi centrifugat la o
turaþie de 4000 rot/min timp de 15 minute, pen-
tru separarea serului de celulele sanguine. În ace-
laºi timp am fãcut ºi frotiuri de sânge pentru
examinarea eritrocitelor, în vederea  depistãrii
eventualelor exemplare triploide. 

În camera de electroforezã s-a folosit o
soluþie tampon cu pH 8,6, preparatã din 19,6 g
medinal (sarea sodicã a acidului dietil barbitu -
ric), 13 g acetat de sodiu cristalin, 120 ml HCl
0,1N, completat cu apã bidistilatã pânã la 2000
ml. S-a folosit gel agar-agar cu o concentraþie de
1,5% în soluþie tampon, 1,5 ml/lamã. Pe lamele
cu gel s-au aplicat aproximativ 5-6 ml probã de
ser, cu ajutorul unei benzi de hârtie de filtru.
Dupã difundarea serului în gel (aprox. 5 min.),
benzile au fost îndepãrtate. Electroforeza s-a
fãcut la un curent continuu de 150 V, 10
mA/lamã, timp de 2 ore. Dupã migrare probele
au fost fixate cu o soluþie preparatã din 4 ml acid
acetic glacial ºi 200 ml alcool etilic 50%, timp de
40 minute. Dupã fixare ºi uscare, probele au fost
colorate, timp de douã ore, într-o soluþie formatã
din 0,2 g amidoschwarz, 1,36 g acetat de sodiu, 6
ml acid acetic glacial, 22 ml glicerinã completat
cu apã bidistilatã pânã la 100 ml. Spãlarea sur-
plusului de colorant s-a fãcut în baie de spãlare,
soluþia fiind preparatã din 415 ml apã bidistilatã,
10 ml acid acetic glacial ºi 75 ml glicerinã.

Pentru depistarea exemplarelor triploide,
de pe fiecare frotiu de sânge au fost alese la
întâmplare 10 eritrocite. Cu ajutorul micro met ru -
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lui ocular au fost mãsurate diametrul mare (2a) ºi
diametrul mic (2b), iar suprafaþa s-a calculat cu
formula abp.

Prelucrarea statisticã a datelor obþinute a
fost fãcutã pe calculator, cu ajutorul progra me lor
SPSS for Windows 6.0 ºi Microcal Origin 3.5.

44.. RReezzuullttaattee ººii ddiissccuuþþiiii

44..11.. AAnnaalliizzaa aallbbuummiinneelloorr sseerriiccee
În urma electroforezei serului sanguin

am gãsit 4 tipuri de electroforegrame în ceea ce
priveºte albuminele serice (Figura 1. dr. jos):

1.) o singurã bandã subþire, cu migrare lentã
2.) o singurã bandã subþire, cu migrare rapidã
3.) douã benzi subþiri, una cu migrare

lentã ºi una cu  migrare rapidã
4.) o singurã bandã groasã
Electroforegramele cu o singurã bandã

cu migrare lentã au fost identificate ca fiind de
tipul ridibunda. Aici nu am putut deosebi ale le le
cu migrare rapidã Rf (f=fast - rapid), sau len tã Rs
(s=slow - lent) (GÜNTHER ºi LÜBCKE, 1979).
În consecinþã nu am putut identifica nici
genotipurile RsRs, RfRf sau RsRf, motiv din
care le voi trata ca RR.

Situaþia este aceeaºi ºi în cazul electro fo -
regramelor care prezentau o singurã bandã sub-
þire cu migrare rapidã, de tipul lessonae. Nici aici
nu am putut deosebi alelele Ls ºi Lf, deci nici
genotipurile LsLs, LfLf sau LsLf, motiv din care
le voi trata în continuare ca LL.

Nici în cazurile în care sunt prezente douã
benzi subþiri, adicã tipul esculenta, diferenþele dintre
genotipurile LsRs, LfRf, LfRs nu au putut fi puse în
evidenþã (toate sunt tratate în continuare ca LR).

În cazul benzii groase, marginea inferioa rã
corespunde marginii inferioare a albuminei de tip
ridibunda, iar marginea superioarã cu mar ginea
superioarã a albuminei de tip lessonae. Faptul cã
cele douã tipuri de albumine nu s-au separat în
timpul electroforezei se poate datora numai faptu-
lui cã aparþin genotipului LsRf (esculenta).

Toate exemplarele de R. lessonae captu -
rate în Mestecãniºul de la Reci au prezentat al -
bumine serice de tipul lessonae (LL), cele de R.

ridibunda colectate de la Hãghig de tipul ridibunda
(RR), iar exemplarele de R. esculenta de la Hãghig
ºi toate exemplarele de la Km 5, de tipul esculenta.
În cazul exemplarelor de R. es culenta de la Km 5,
27,78% erau de tipul LR ºi 72,22% de tipul LsRf,
iar la cele de la Hãghig procentajul era de 50-50%.
În concluzie, din punctul de vedere al albuminelor
serice, toate exemplarele de la Km 5 aparþin hib-
ridului Rana esculenta.

44..22.. MMoorrffoollooggiiee
44..22..11.. DDiimmeennssiiuunnii ccoorrppoorraallee
Primul lucru remarcat în timpul efectuãrii

mãsurãtorilor a fost faptul cã multe exemplare
capturate de la Km 5 au prezentat malformaþii,
care s-au manifestat prin lipsa parþialã sau totalã a
unor degete, mai ales de la membrul posterior.
Din totalul de 19 indivizi 5 aveau diferite malfor-
maþii, ceea ce înseamnã 26,32%. Din acest motiv
la aceste animale lipsesc unele date biometrice.

Datele biometrice sunt prezentate în
tabelele 2 - 5.

Dacã comparãm mediile diferitelor date
biometrice de la exemplarele capturate de la Km
5 cu celelalte trei forme (R. lessonae Reci, R.
ridibunda Hãghig, R. esculenta Hãghig) folosind
testul t (prag de semnificaþie = 0,05), gãsim
urmãtoarele (Tabel 6.):

Din tabelul nr. 6. reiese cã exemplarele
de la Km 5 sunt mai apropiate ºi din punct de
vedere morfologic de R. esculenta de la Hãghig,
decât de celelalte douã forme, fapt dovedit de alt-
fel ºi de cãtre rezultatele obþinute la electroforeza
serului sanguin.

Un alt fenomen de remarcat este asime -
tria bilateralã foarte accentuatã la unele exem-
plare. Deoarece nu se poate observa o dominanþã
a uneia dintre laturile corpului, am calculat dife -
renþele procentuale între cele douã laturi, la toate
datele biometrice, fãcând media atât pentru
fiecare exemplar, cât ºi pentru fiecare datã mor-
fometricã, iar apoi  pentru fiecare grupã luatã în
studiu (Tabelele 7-11.).

Dupã cum reiese din tabelul nr. 11., asi -
metria bilateralã este cea mai accentuatã, în ge -
ne ral, la dimensiunile tuberculului metatarsal,

116



mai ales la R. esculenta. Acest fapt este unul din-
tre motivele pentru care cred cã obþinem date
mult mai precise dacã luãm în considerare în
cadrul mãsurãtorilor morfometrice atât partea
stângã, cât ºi partea dreaptã a corpului, ºi nu
numai o singurã parte (de obicei cea stângã). 

Este de remarcat ºi faptul cã asimetria
bilateralã este mult mai accentuatã la forma hib-
ridã R. esculenta (8,61% ºi 11,28% la R. escu-
lenta de la Hãghig, respectiv cea de la Km 5),
decât la speciile pure (R. lessonae, R. ridibunda).
Dacã comparãm între ele mediile obþinute la cele
patru grupe de animale (cu ajutorul testului t, la
un prag de semnificaþie de 0,05), gãsim cã între
asimetria dintre R. lessonae ºi R. ridibunda nu
este o diferenþã semnificativã, ºi nici între R.
esculenta de la Hãghig ºi cele de la Km 5, dar
ultimele douã diferã de R. lessonae ºi R. ridibunda.

44..22..22.. FFoorrmmaa ttuubbeerrccuulluulluuii mmeettaattaarrssaall
iinntteerrnn
Forma tuberculului metatarsal intern es te

consideratã a fi una dintre cele mai semnifi ca tive
caractere care separã cele trei forme din com-
plexul Rana esculenta (ex. BERGER 1973, 1988;
FUHN 1960). În timpul cercetãrilor mele am
întâmpinat însã greutãþi atunci când am în cer cat
sã determin animalele dupã forma tuber cu lului
metatarsal. În multe cazuri morfologia externã
generalã nu corespundea întocmai for mei tuber-
culului metatarsal. Aceastã nesiguranþã putea sã
ducã la clasificãri greºite. Din aceastã cauzã, la
toate exemplarele considerate în pre zen tul
studiu, nu numai cã am mãsurat lungimea ºi
înãlþimea tuberculului metatarsal, dar am schi þat
ºi forma lor. În figurile 2-3, lângã forma tubercu-
lului metatarsal apare ºi grupa care este indicatã
de acesta, ca ºi grupa indicatã de electroforeza
serului sanguin.

În urma examinãrii formei tuberculului
metatarsal intern putem concluziona cã în cazul
unei clasificãri bazate numai pe acest aspect mor-
fologic pot rezulta erori, mai ales în cazul hi -
bridului R. esculenta.

44..22..33.. IInnddiiccii bbiioommeettrriiccii
Au fost calculaþi nouã indici biometrici,

atât pentru partea stângã, cât ºi pentru partea

dreaptã: I1=T/Ci lung., I2=DP/Ci lung., I3=Ci
lung./înãlþ., I4=T/Ci înãlþ., I5=DP/Ci înãlþ.,
I6=L/DP, I7=L/T, I8=L/Ci lung., I9=L/Ci înãlþ.
Apoi am calculat ºi media între indicii de pe
partea stângã ºi partea dreaptã (notat simplu, de
ex. I1, I2, etc.) (Tabelele 16-18).

Pentru a gãsi acei indici care ar separa
mai bine cele trei forme, i-am prezentat ºi sub
formã de grafice (Figurile 4-5. stânga). 

Aºa cum reiese din tabelele nr. 16-18. ºi
graficele nr. 33- 41., indicii I1, I2, I3, I4, I5, I8 ºi I9
au suprapuneri mai mici, pe când indicii I6 ºi I7
pot sã separe într-o anumitã mãsurã R. lesso nae
de celelalte douã forme, însã nu pot diferenþia R.
ridibunda de R. esculenta. La indicii I1, I2, I3, I4,
I5, I8 ºi I9, separarea este mai clarã în ca zul medi-
ilor decât la indicii referitori la partea stângã sau
la partea dreaptã. Mediile calculate între indicii
stângi ºi drepþi echilibreazã într-o bunã mãsurã
asimetria bilateralã tratatã mai înainte.

Pentru separarea celor trei forme se fo lo -
seºte deseori metoda graficã, în care sunt folo siþi
doi indici (unul pe abscisã, celãlalt pe ordo na tã).
De exemplu la COGÃLNICEANU (1993), WIJ-
NANDS ºi van GELDNER (1976) ºi EBEN DAL
ºi UZZEL (1982) T/lungimea Ci ºi DP/lun gimea
Ci (la mine I1-I2);  GUBÁNYI ºi KOR SÓS
(1992) L/DP ºi T/lungimea Ci (la mine I6-I1).

În încercarea mea de a gãsi acei indici
care dau posibilitatea unei separãri cât mai clare,
am folosit  prima datã I1 ºi I2 (Figurile 5 dreapta).

Dupã figurile nr. 19- 21., indicii I1 ºi I2 nu
fac posibilã o separare clarã, indiferent dacã folosim
indicele de pe partea stângã, pe cel de pe partea
dreaptã, sau media indicilor de pe cele douã pãrþi.

O imagine mult mai clarã ne dã folo si rea
indicilor I1 ºi I4, sau I2 ºi I4 (Figurile 6.).

Se poate observa cã media între partea
stângã ºi partea dreaptã a indicilor I1 ºi I4, sau I2
ºi I4 separã mai clar cele trei forme decât indicii
pãrþii stângi sau pãrþii drepte luaþi separat. Totuºi,
dacã folosim  pentru mãsurãtori numai o singurã
parte, se pare cã partea dreaptã este mai conclu-
dentã în cazul indicilor  I1 ºi I4.

Folosind toþi cei nouã indici (numai
mediile între partea stângã ºi cea dreaptã), în
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toate variaþiile posibile, fiecare pusã o datã pe
abscisã ºi dupã aceea ºi pe ordonatã, se poate
alege variaþia cea mai potrivitã pentru separarea
grupelor din complexul R. esculenta (Figura 7.).

În cazul exemplarelor luate în studiu se
pare cã cele mai elocvente combinaþii sunt: I1-I3,
I1-I4, I1-I5, I1-I9, I2-I4, I2-I5, I2-I9, I4-I8 ºi invers.

44..22..44.. AAnnaalliizzaa ddiissccrriimmiinnaannttãã aa 
iinnddiicciilloorr bbiioommeettrriiccii
Analiza discriminantã este folositã în

prelucrarea datelor statistice pentru gruparea
datelor observate, implicit putându-se folosi ºi
pentru determinarea exemplarelor aparþinând
complexului R. esculenta (WIJNANDS ºi van
GELDNER, 1976; GUBÁNYI ºi KORSÓS,
1992). Exemplarele luate în studiu se încadreazã
în anumite grupe pe baza unui caracter (în acest
caz, tipul albuminei serice). Cu ajutorul celorlalte
caractere investigate (indicii biometrici) se pot
alcãtui funcþii care permit recunoaºterea aparte-
nenþei indivizilor la una din grupele presupuse.
Pentru analiza discriminantã (metoda pas cu pas,
pragul de semnificaþie al lui F pentru intrare este
de 0,05 ºi pentru eliminare 0,1) am folosit cei
nouã indici calculaþi, atât pentru partea stângã,
cât ºi pentru partea dreaptâ, precum ºi media lor.
Gruparea preliminarã a animalelor a fost fãcutã
pe baza celor trei tipuri de albumine serice
(lessonae, ridibunda, esculenta).

WIJNANDS ºi van GELDNER folosesc
patru indici (corespunzãtori indicilor I1, I2, I4 ºi I5
din lucrarea de faþã) cu care obþin o clasificare
corectã de 92,9% pentru partea stângã, ºi 92,3%
pentru cea dreaptã. Ei gãsesc cã dintre aceºtia
mai importanþi sunt I1 ºi I4, deoarece folosind
doar aceºti doi indici au obþinut rezultate ase -
mãnãtoare (92,9%; 91,2%) cu cele obþinute în ca -
zul utilizãrii tuturor celor patru indici menþionaþi.

Aplicând analiza discriminantã pe aceiaºi
indici (I1, I2, I4 ºi I5), am obþinut un procentaj de
94,59% pentru partea stângã ºi 96,2% pentru partea
dreaptã (Tabel 19., 20.). În timpul analizei au fost
eliminaþi, ca ºi la WIJNANDS ºi van GELDNER,
indicii I2 ºi I5. Introducând din nou în analizã cei
doi indici rãmaºi (I1 ºi I4), procentajul obþinut era de
94,59% respectiv 95,0% (Tabel 21-22.).

Aplicând aceeaºi metodã, însã la mediile
între partea stângã ºi dreaptã ale indicilor, rezulta -
tele sunt uimitoare, procentul de clasificare corec-
tã putând ajunge pânã la 100% (Tabel 23-24.).

GUBÁNYI ºi KORSÓS (1992) nu pre-
cizezã pe ce parte a corpului au fost mãsurate di -
mensiunile morfometrice. Ei au introdus în ana -
liza discriminantã ºapte dintre cei 12 indici cal -
cu laþi de ei, dintre care considerã cã doi - lun gi -
mea corpului/lungimea tuberculului metatarsal
intern ºi lungimea tibiei/lungimea tuberculului
metatarsal intern (la mine I8 ºi I1) - sunt cei mai
semnificativi. Cu ajutorul acestora ei obþin o pre-
cizie de clasificare de 92,03%. Introducând în
analizã cei doi indici corespunzãtori calculaþi de
mine, am obþinut urmãtoarele rezultate: 91,89%
pentru partea stângã, 82,50% pentru partea
dreaptã ºi 86,11% pentru medii.

La analiza discriminantã a celor nouã in -
dici calculaþi de mine, aceºtia au fost introduºi în
analizã unul câte unul, adãugând de fiecare da tã
indicele nou introdus la ceilalþi deja aflaþi în ana -
lizã. Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 25.

Analizând tabelul nr. 25., se pot observa
urmãtoarele:

- Dacã comparãm procentajele de clasifi-
care gãsite pentru partea stângã ºi cea dreaptã, con-
statãm cã în majoritatea cazurilor clasificarea este
mai corectã cu ajutorul indicilor de pe partea
dreaptã (7 cazuri din 8), iar numai de o singurã datã
a fost posibilã o clasificare mai corectã pe ba za
indicilor de pe partea stângã. Procentajul de clasi-
ficare corect este egal între medii ºi indicii referi-
tori la partea dreaptã în 4 cazuri, la medii este mai
mare decât la indicii de pe partea dreaptã în 3
cazuri, iar într-un singur caz la indicele drept este
mai mare decât la medie. O clasificare corectã de
100% am obþinut la indicii drepþi ºi medii deja de
la introducerea indicilor I1, I2, I3 ºi I4 (eliminat I2).
Este de menþionat cã pentru partea stângã procen-
tajul cel mai mare atins a fost de 97,3%. De aseme-
nea, cu cât sunt introduºi mai mulþi indici, cu atât
scade ºi numãrul animalelor incorect clasificate.

- Indici eliminaþi:
- I2 medie, de 8 ori din 8 cazuri, I2 stâng,

8 din 8 ºi I2 drept, 7 din 8
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- I4 stâng, o singurã datã din 6 cazuri
- I5 stâng, drept ºi medie, în toate cazurile
- I6 stâng, drept ºi medie, în toate cazurile
- I9 drept ºi medie au fost introduºi o sin  -

gurã datã, dar ºi eliminaþi
- Prin indicii I2, I5 ºi I6, au fost elimi na þi

toþi indicii la calcularea cãrora a contribuit ºi
lungimea primului deget (DP/Ci lung., DP/Ci
înãlþ., L/DP). Este de menþionat cã  situaþia este
aceeaºi ºi la WIJNANDS ºi van GELDNER
(1976), dar nu a fost menþionatã de ei.

- În legãturã cu trecerea animalelor într-o altã
grupã decât cea indicatã de tipul albumine lor serice,
situaþia este în unele cazuri foarte in te resantã. De
exemplu, exemplarul nr. 100, dupã tipul de albumine
serice este R. ridibunda, dar în toate cazurile este
clasificat, pe baza indicilor de pe partea stângã, ca
fiind R. esculenta, iar partea dreaptã ºi mediile indi-
cilor îl clasificã drept R. ridibunda. Aºa cum se poate
observa pe tabelul nr. 13, forma tuberculului
metatarsal la exemplarul nr. 100 este tipicã ridibunda
pentru partea dreaptã, dar tipicã esculenta pe partea
stângã. În cazul exemplarului nr. 27 (dupã tipul albu-
minei serice R. esculenta), forma tuberculului meta -
tarsal pe partea dreaptã seamãnã mai mult cu forma
lessone. Când am folosit indicii de la I1 la I7 de pe
partea dreptã, analiza discriminantã  îl considerã a fi
R. lessonae, ca ºi pe exemplarul nr. 19, care este la fel
plasat în grupa lessonae (indici de la 1 la 5).

44..33.. DDiimmeennssiiuunniillee eerriittrroocciitteelloorr
Pentru fiecare exemplar am mãsurat ºi

calculat suprafaþa a 10 eritrocite. Rezultatele sunt
prezentate în tabelele nr. 26-28.

EBENDAL ºi UZZEL (1982) au gãsit cã
la indivizii triploizi de R. esculenta suprafaþa
eritrocitelor este cuprinsã între 368±12) -
439(±11)mm2, iar la diploizi între 315(±11) -
324(±11)mm2. În investigaþiile mele numai un sin-
gur individ de R. lessonae (nr.33) a avut suprafaþa
medie a eritrocitelor de 379,74 (±9,5) mm2. La
celelalte exemplare de R. lessonae valorile sunt
cuprinse între 277,86(±8,68) ºi 353,6(±8,72)mm2.
La R. ridibunda valorile s-au situat în intervalul de
271,17(±9,26) ºi 331,88(±13,89)mm2 ºi la R. escu-
lenta între 271,68(±15,88) ºi 358,64(±13,56)mm2.

Valorile medii, calculate pentru fiecare grupã, au
fost cele mai mari la R. lessonae (325,44 ±11,41),
intermediare la R. esculenta (310,29 ±4,84) ºi cele
mai mici la R. ridibunda (307,73 ±8,54).

BERGER (1988) menþioneazã cã anima le -
le mai mari au  de obicei ºi eritrocite mai mari. Pent -
ru a afla dacã dimensiunile corpului influen þeazã ºi
mãrimea eritrocitelor, am calculat coefici entul de
corelaþie între suprafaþa eritrocitelor ºi dimensiunile
mãsurate de mine, folosind mediile între partea
stângã ºi partea dreaptã a corpului (Tabel 29.).

Din tabelul nr. 29. reiese cã mãrimea
sup rafeþei eritrocitelor este în corelaþie negativã
cu lungimea tibiei, lungimea primului deget ºi cu
lungimea ºi înãlþimea tuberculului metatarsal
intern la R. lessonae, ºi în corelaþie pozitivã cu
lun gimea corpului, lungimea tibiei ºi cu lun -
gimea ºi înãlþimea tuberculului metatarsal intern
la R. esculenta. La R. ridibunda însã analiza
corelaþiei nu gãseºte nici o dependenþã stohasticã
între mãrimea suprafeþei eritrocitelor ºi dimensi-
unile corpului. 

55.. CCoonncclluuzziiii
- Dintre metodele folosite de mine, me -

toda cea mai sigurã pentru determinarea for melor
aparþinând complexului R. esculenta pare sã fie
examinarea albuminelor serice prin electroforezã.

- Folosirea pentru determinare numai a
formei ºi mãrimii tuberculului metatarsal intern
poate da naºtere de multe ori la erori.

- Din cauza asimetriei bilaterale accentu-
ate întâlnitã la multe exemplare, pentru luarea
datelor morfometrice în vederea calculãrii indi-
cilor biometrici este indicat sã se mãsoare atât
partea stângã, cât ºi partea dreaptã. Dupã datele
obþinute de mine, mai potriviþi pentru deter-
minare sunt indicii obþinuþi prin calcularea
mediei între indicii referitori la partea stângã ºi
cea dreaptã. Dintre indicii de pe partea stângã ºi
partea dreaptã, par sã fie mai concludenþi cei
obþinuþi de pe partea dreaptã.

Este de menþionat ºi faptul cã asimetria bilat-
eralã la hibridul R. esculenta este mult mai accentu-
atã decât la speciile R. ridibunda ºi R. lessonae.

- În afara electroforezei serului sanguin, o
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metodã foarte bunã de determinare pare a fi analiza
discriminantã, folosind preferabil mediile indicilor
(între partea stângã ºi dreaptã), sau dacã se mãsoarã
numai pe o singurã laturã a corpului, atunci sã fie
pe partea dreaptã. Numãrul ºi semnificaþia fiecãrui
indice folosit la determinare prin analiza discrimi-
nantã sunt date de metoda matematicã folositã. În
orice caz, cu cât luãm în considerare mai multe ca -
racteristici, cu atât va fi mai precisã determinarea.

- Este cunoscut faptul cã mãrimea
eritrocitelor la R. esculenta este influenþatã de gradul
de ploidie, dar ºi de mãrimea corpului (BERGER,
1988). La exemplarele studiate de mine, suprafaþa
eritrocitelor era mai mare la exemplarele mai mari
de R. esculenta, ºi mai micã la exemplarele mai mari
de R. lessonae. În cazul exemplarelor de R. ridibun-
da se pare cã dimensiunea corpului nu influenþeazã
mãrimea eritrocitelor.
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AA RRaannaa eessccuulleennttaa kkoommpplleexxuummoott
aallkkoottóó ffoorrmmáákkoonn vvééggzzeetttt sszzeerroollóó--
ggiiaaii ééss mmoorrffoollóóggiiaaii ttaannuullmmáánnyy
(Kivonat)

A Rana esculenta komp le xu mot két faj, a
Rana lessonae és a R. ridibunda, va la mint a két faj
kö zöt ti hib rid, a R. esculenta al kot ja. Ezen for mák
ter mé sze tes po pu lá ci ói vál to za tos szer ke ze tû
rend sze re ket al kot nak. Ilye nek az L-E (lessonae -
esculenta), R-E (ridibunda - esculenta), L-E-R
(lessonae - esculenta - ridibunda) és az E (escu-
lenta) rend sze rek. A R. esculenta egye dek kö zött
elõ for dul nak triploidok is. A há rom for ma meg kü -
lön böz te té sé re és a ploidia meg ha tá ro zá sá ra több -
fé le mód szer is me re tes. Ezek kö zül je len dol go zat

né há nyat vesz szám ba, és pe dig a sze ro ló gia mód -
sze rét, amely a szé rum al bu mi nok elektroforézisén
alap szik; mor fo ló gi ai és biometriás mód sze re ket,
ame lyek hez a test kü lön bö zõ ré sze i nek és a bel sõ
sa rok gu mó mé re te i nek ará nya és for má ja hasz ná -
la tos, il let ve bi zo nyos biometriai mu ta tó kat. A ta -
nul mány azo kat a mor fo ló gi ai és biometriás meg -
ha tá ro zá si mód sze re ket ke re si, ame lyek ered mé -
nyei leg in kább meg kö ze lí tik a bio ké mi ai módszek
se gít sé gé vel ka pott ered mé nye ket. Eh hez, ös  sze -
ha son lí tott mor fo ló gi a i lag Rana lessonae, R. ridi-
bunda és R. esculenta-nak meg ha tá ro zott egye de -
ket egy olyan po pu lá ció egye de i vel, ame lyek mor -
fo ló gi ai és biometriás szem pont ból az L-E-R
rend szer hez tar to zó nak tûn tek.

SSeerroollooggiiccaall aanndd MMoorrpphhoollooggiiccaall
SSttuuddiieess oonn RRaannaa eessccuulleennttaa
CCoommpplleexx FFoorrmmss
(Abstract)

The Rana esculenta complex contains the
two species Rana lessonae and R. ridibunda and
the hybrid form R. esculenta. This forms may be
found in populations with a various structure,
like L-E (lessonae-esculenta), R-E (ridibunda-
esculenta), L-E-R (lessonae-esculenta- ridibun-
da) or E (esculenta) systems. The R. esculenta
individuals may be often triploids. More methods
are known to determine the three forms and the
triploids. This paper presents some of these
methods, like the serological method, based on
the blood serum electrophoresis, and morpholog-
ical and biometrical methods based on the sizes
of body, the form and size of internal metatarsal
tuberculum and biometrrical indicators, trying to
find those morphological and biometrical meth-
ods approaching most the biochemical results.
On this purpose, individuals considered as Rana
lessonae, R. esculenta and R. ridibunda were
compared with individuals from a population
determined as a L-E-R system, using morpholog-
ical and biometrical methods.
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R. lessonae R. esculenta R. ridibunda

AUTOR
I1

(T/Ci)
I2

(DP/Ci)
I1

(T/Ci)
I2

(DP/Ci)
I1

(T/Ci)
I2

(DP/Ci)

FUHN, 1960 5 - 8 1,5 - 2 7 - 10 2 - 3 9,5 - 14 2,5 - 4,5

BERGER, 1973 5 - 7 6,8 - 9,3 9,5 - 13

WIJNANDS ºi van 
GELDNER, 1976

5,5 - 8,5 0,5 - 2,5 6 - 9,7 0,75 - 2,75 8 - 13 1,75 - 3,75

Tabel 1. Indicii biometrici I1 ºi I2 la Rana lessonae, R. esculenta ºi R. ridibunda

NR. ex. SEX L T st. T dr. DP st. DP dr.
Ci st.
lung.

Ci st.
înãlþ

Ci dr.
lung.

Ci dr.
înãlþ

12 f 55,7 24,2 24,6 7,6 6,8 4,4 2,1 4,1 2,3
13 f 59 24,8 25,2 6,6 6,7 3,9 1,7 4 1,6
14 m 46,2 - 21,1 5,9 5,8 4,6 1,6 3,5 1,6
15 m 49,9 23 22,9 6,6 6,2 3,6 1,7 3,9 1,9
32 f 50 21,2 21,2 6,2 6,4 3,6 1,2 3,5 1,3
33 m 42,5 19,9 20,3 5,5 5,5 3,5 1,5 3,2 1,4
34 f 46,3 20,6 20,7 5,6 5,5 3,3 1,3 3,3 1,4
35 m 48,1 21,6 21,1 6,3 6,3 3,5 1,3 3,3 1,3
MEDIA 49,71 22,19 22,14 6,29 6,15 3,8 1,55 3,6 1,6
ES± 1,89 0,7 0,66 0,24 0,18 0,16 0,1 0,12 0,12
DS± 5,36 1,85 1,87 0,67 0,5 0,47 0,29 0,35 0,35
MIN. 42,5 19,9 20,3 5,5 5,5 3,3 1,2 3,2 1,3
MAX. 59 24,8 25,2 7,6 6,8 4,6 2,1 4,1 2,3
N 8 7 8 8 8 8 8 8 8

Tabel 2. Datele biometrice ale exemplarelor de R. lessonae din Mestecãniºul de la Reci

Tabel 3. Datele biometrice ale exemplarelor de R. ridibunda din Hãghig

NR. ex. SEX L T st. T dr. DP st. DP dr.
Ci st.
lung.

Ci st.
înãlþ

Ci dr.
lung.

Ci dr.
înãlþ

100 m 87 42 43 11,8 11 4,6 1,6 4,5 1,5
109 m 90,5 47 48,9 12,5 12 4,5 1,5 5 1,3
28 m 85 45 45,4 12,6 12,6 4,2 1,4 4,5 1,7
37 m 88,3 46,2 46,7 12,9 12,9 4,2 1,3 4,9 1,2
38 f 96,3 49,3 49,3 13 13,2 4,9 1,3 4,8 1,4
39 f 88,6 43 43,6 11,4 11,5 4,7 1,2 4,8 1,2
MEDIA 89,28 45,2 46,15 12,37 12,2 4,53 1,38 4,75 1,38
ES± 1,59 1,09 1,08 0,26 0,35 0,11 0,06 0,08 0,08
DS± 3,89 2,68 2,64 0,63 0,85 0,28 0,15 0,21 0,19
MIN. 85 42 43 11,4 11 4,2 1,2 4,5 1,2
MAX. 96 49,3 49,3 13 13,2 4,9 1,6 5 1,7
N 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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Tabel 4. Datele biometrice ale exemplarelor de R. esculenta din Hãghig

Tabel 5. Datele biometrice ale exemplarelor de R. esculenta de la Km 5

NR. ex. SEX L T st. T dr. DP st. DP dr.
Ci st.
lung.

Ci st.
înãlþ

Ci dr.
lung.

Ci dr.
înãlþ

25 f 91 43 44,4 12,3 12 5,6 1,9 4,8 2,5
26 m 76,3 38 38,9 10,8 9,7 5,9 0,8 4,6 1,9
27 f 96,7 43,5 43,8 12,3 10,9 5,4 2,4 5,6 2,4
29 f 85,5 39,5 39,6 12 10,2 5,8 1,9 6 2
30 f 50,8 25,8 25,8 7,4 7,3 3 1,1 3 1,5
31 f 49 23,8 24,3 6,8 6,8 2,5 11 2,1 1,3
116 f 68,5 33,1 33,3 9,7 9,9 4,4 1,8 4,5 1,7
36 f 50,3 24,6 24,5 7,3 7,3 3,2 1,3 2,8 1,1
MEDIA 71,01 33,91 34,32 9,83 9,26 4,47 1,54 4,17 1,8
ES± 6,85 2,92 3,02 0,84 0,67 0,49 0,19 0,49 0,18
DS± 19,37 8,26 8,54 2,37 1,91 1,39 0,54 1,39 0,5
MIN. 49 23,8 24,3 6,8 6,8 2,5 0,8 2,1 1,1
MAX. 96,7 43,5 44,4 12,3 12 5,9 2,4 6 2,5
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8

NR. ex. SEX L T st. T dr. DP st. DP dr.
Ci st.
lung.

Ci st.
înãlþ

Ci dr.
lung.

Ci dr.
înãlþ

1 m 58 29,5 - 8 - 4 1,1 - -
2 f 50 25,7 26 6,8 7 2,8 1,5 3,3 1,3
3 m 55 27,8 27,7 7,6 7,6 4,1 1,6 3,6 1,3
4 m 57,7 29 28,5 8,1 8,6 3,8 1,2 4,1 1,6
5 m 63,2 - 32,5 - 9,4 - - 4,9 1,8
6 m 65 30,1 32,5 8,9 8,8 3,6 1,1 4,8 1,4
7 f 70,5 34,3 31,2 9,4 9,4 5,7 1,4 4,7 0,8
8 f 54,6 29,1 28,6 7,6 7,6 3,8 1,4 4,1 1,2
9 m 65,3 34,4 33,8 - 8,6 5,1 1,6 4,4 2
10 m 57,7 28,2 28,4 - 8,3 - - 3,8 1,4
11 f 55 26,7 26,9 7,8 7,9 3,5 1,4 3,1 1,2
17 m 56,5 28,6 29,1 8,2 7,7 3,7 1,3 3,3 1,2
18 m 70 34,4 35,4 9,5 9,5 4,3 1,4 4,5 1,9
19 m 65,6 32,5 32,5 9,8 9,7 5,1 1,8 4 1,5
20 m 61,4 31,7 31,3 - 8,5 - - 4,5 1
21 m 68,5 35 35,4 10,2 10,2 4,1 1,5 4,9 1,7
22 m 61,4 30,5 30,5 8,8 8 3,2 1,4 3,9 1,4
23 m 55,5 26,7 28,4 7,3 8 3,1 1,4 3,4 1,2
24 m 60 30,9 31,1 8,5 9 3,7 1,3 3,6 1,6
MEDIA 60,57 30,28 30,54 8,43 8,54 3,97 1,4 4,05 1,42
ES± 1,33 0,68 0,66 0,25 0,2 0,19 0,05 0,14 0,07
DS± 5,78 2,9 2,78 0,98 0,86 0,77 0,18 0,59 0,31
MIN. 50 25,7 26 6,8 7 2,8 1,1 3,1 0,8
MAX. 70,5 35 35,4 10,2 10,2 5,7 1,8 4,9 2
N 19 18 18 15 18 16 16 18 18
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Km 5 R. lessonae R. ridinunda R.esculenta
L + + +
T st. + + -
T dr. + + -
DP st. + + -
DP dr. + + -
Ci st. lung. - - -
Ci dr. lung. + + +
Ci st. înãlþ. - - -
Ci dr. înãlþ. - - +
Tabel 6. Compararea mediilor la diferite date biometrice de la exemplarele de la Km 5 cu cele de la Hãghig (R. ridi-
bunda, R. esculenta) ºi Reci (R. lessonae), folosind testul t (prag de semnificaþie de 0,05). “+” înseamnã diferenþã
semnificativã, “-” nu este diferenþã semnificativã

Tabel 7. Diferenþele exprimate procentual între cele douã laturi ale corpului la R. lessonae de la Reci

Tabel 8. Diferenþele exprimate procentual între cele douã laturi ale corpului la R. ridibunda de la Hãghig

NR. T DP Ci lung. Ci înãlþ. MEDIA DS± ES±

12 1,62 10,52 6,81 8,69 6,91 3,83 1,91

13 1,58 1,49 2,5 5,88 2,86 2,06 1,03

14 - 1,69 23,91 0 8,53 13,34 7,7

15 0,43 6,06 7,69 10,52 6,17 4,25 2,12

32 0 3,12 2,77 7,69 3,39 3,18 1,59

33 1,97 0 8,57 6,66 4,3 3,98 1,99

34 0,48 1,78 0 7,14 2,35 3,28 1,64

35 1,37 0,86 2,08 0 1,07 0,87 0,43

MEDIA 1,06 3,19 6,79 5,82 4,45

DS± 0,74 3,47 7,55 3,85 2,53

ES± 0,28 1,22 2,67 1,36 0,89

NR. T DP Ci lung. Ci înãlþ. MEDIA DS± ES±

100 2,32 6,77 2,17 6,25 4,37 2,47 1,23

109 3,88 4 8 13,33 7,3 4,45 2,22

28 0,88 0 6,66 17,64 6,29 8,11 4,05

37 1,07 0 14,28 7,69 5,76 6,62 3,31

38 0 1,51 2,04 7,14 2,67 3,1 1,55

39 1,37 0,86 2,08 0 1,07 0,87 0,43

MEDIA 1,58 2,19 5,87 8,67 4,58

DS± 1,35 2,68 4,87 6,1 2,35

ES± 0,55 1,09 1,98 2,49 0,96
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Tabel 9. Diferenþele exprimate procentual între cele douã laturi ale corpului la R. esculenta de la Hãghig

Tabel 10. Diferenþele exprimate procentual între cele douã laturi ale corpului la R. esculenta de la Km 5

NR. T DP Ci lung. Ci înãlþ. MEDIA DS± ES±

25 3,15 2,43 14,28 24 10,96 10,24 5,12

26 2,31 10,18 22,03 57,89 23,10 24,56 12,28

27 0,68 11,38 3,57 0 3,90 5,21 2,60

29 0,25 15 3,33 5 5,89 6,38 3,19

30 0 1,35 0 26,66 7,00 13,12 6,56

31 2,05 0 16 15,38 8,35 8,51 4,25

116 0,6 2,02 2,22 5,55 2,59 2,09 1,04

36 0,4 0 12,5 15,38 7,07 8,02 4,01
MEDIA 1,18 5,29 9,24 18,73 8,61
DS± 1,15 5,92 7,99 18,36 6,39
ES± 0,4 2,09 2,82 6,49 2,26

NR. T DP Ci lung. Ci. înãlþ. MEDIA DS± ES±
1 - - - - - - -
2 1,15 2,85 15,15 13,34 8,12 7,14 3,57
3 0,35 0 12,19 18,75 7,82 9,22 4,61
4 1,72 5,81 7,31 25 9,96 10,30 5,15
5 - - - - - - -
6 7,38 1,12 25 21,4 13,73 11,33 5,66
7 9,03 0 17,54 42,85 17,35 18,44 9,22
8 1,71 0 7,31 14,28 5,82 6,44 3,22
9 1,74 - 13,7 20 11,81 9,27 5,35
10 0,7 - - - 0,7 0 0
11 0,74 1,26 11,42 14,28 6,92 6,94 3,47
17 1,71 6,09 10,81 7,69 6,57 3,78 1,89
18 2,82 0 4,44 26,31 8,39 12,08 6,04
19 0 1,02 21,56 16,66 9,81 10,93 5,46
20 1,26 - - - 1,26 0 0
21 1,12 0 16,32 11,76 7,3 8,01 4,00
22 0 9,09 17,94 0 6,75 8,59 4,29
23 5,98 8,75 8,82 14,28 9,45 3,47 1,73
24 0,64 5,55 2,7 18,75 6,91 8,14 4,07

MEDIA 2,23 2,96 12,81 17,69 11,28
DS± 2,64 3,39 6,25 9,58 5,45
ES± 0,64 0,9 1,61 2,47 1,32
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Tabel 11. Tabel cumulativ cu mediile diferenþelor exprimate în procente de la cele patru grupe de broaºte ºi media
totalã pe grupã

Tabel 16. Indici biometrici la R. lessonae

INDICE MEDIA ES± DS± Minimum Maximum N

I1 6,11 0,08 0,21 5,75 6,33 7
I1st. 6,03 0,13 0,35 5,50 6,39 7
I1dr. 6,16 0,07 0,19 5,87 6,39 8
I2 1,69 0,04 0,11 1,47 1,85 8
I2st. 1,67 0,06 0,17 1,28 1,83 8
I2dr. 1,71 0,04 0,10 1,59 1,91 8
I3 2,40 0,10 0,29 1,94 2,85 8
I3st. 2,49 0,12 0,34 2,10 3,00 8
I3dr. 2,30 0,10 0,29 1,78 2,69 8
I4 14,53 0,78 2,07 11,11 16,99 7
I4st. 14,72 0,81 2,13 11,52 17,67 7
I4dr. 14,19 0,72 2,05 10,70 16,31 8
I5 4,04 0,22 0,62 3,29 5,04 8
I5st. 4,13 0,21 0,59 3,62 5,17 8
I5dr. 3,96 0,25 0,69 2,96 4,92 8
I6 8,00 0,15 0,41 7,63 8,87 8
I6st. 7,92 0,18 0,51 7,33 8,94 8
I6dr. 8,08 0,14 0,39 7,63 8,81 8
I7 2,26 0,03 0,09 2,11 2,36 7
I7st. 2,26 0,03 0,09 2,14 2,38 7
I7dr. 2,24 0,03 0,09 2,09 2,36 8
I8 13,50 0,36 1,03 11,62 14,94 8
I8st. 13,19 0,55 1,56 10,04 15,13 8
I8dr. 13,81 0,25 0,70 12,79 14,75 8
I9 32,32 1,83 5,17 25,37 40,06 8
I9st. 32,76 1,86 5,27 26,52 41,67 8
I9dr. 31,89 1,88 5,31 24,22 38,46 8

11,2817,6912,812,962,23R. esculenta Km 5

8,6118,369,245,291,18R. esculenta Hãghig

4,588,675,872,191,58R. ridibunda

4,455,826,793,191,06R.lessonae

MEDIA pe
grupã

Ci.î.Ci.l.DPTGRUPA
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Tabel 17. Indici biometrici la R. ridibunda

INDICE MEDIA ES± DS± Minimum Maximum N

I1 9,88 0,22 0,53 9,12 10,40 6

I1st. 10,05 0,32 0,78 9,13 11,00 6

I1dr. 9,72 0,17 0,43 9,08 10,27 6

I2 2,65 0,08 0,20 2,41 2,90 6

I2st. 2,74 0,10 0,25 2,43 3,07 6

I2dr. 2,57 0,07 0,18 2,40 2,80 6

I3 3,41 0,18 0,44 2,82 3,96 6

I3st. 3,31 0,18 0,43 2,87 3,92 6

I3dr. 3,50 0,24 0,58 2,65 4,08 6

I4 33,54 1,65 4,10 27,96 37,23 6

I4st. 33,17 1,71 4,19 26,25 37,92 6

I4dr. 33,91 2,05 5,02 26,71 38,92 6

I5 8,99 0,45 1,09 7,35 10,34 6

I5st. 9,02 0,42 1,02 7,38 10,00 6

I5dr. 8,96 0,55 1,34 7,33 10,75 6

I6 7,29 0,17 0,41 6,75 7,74 6

I6st. 7,23 0,16 0,38 6,75 7,77 6

I6dr. 7,34 0,19 0,47 6,75 7,91 6

I7 1,95 0,03 0,08 1,88 2,05 6

I7st. 1,97 0,03 0,08 1,89 2,07 6

I7dr. 1,94 0,03 0,08 1,85 2,03 6

I8 19,27 0,19 0,46 18,65 19,86 6

I8st. 19,73 0,34 0,82 18,85 21,02 6

I8dr. 18,81 0,32 0,79 18,02 20,06 6

I9 65,42 3,28 8,03 55,36 73,83 6

I9st. 65,21 3,27 8,02 54,38 74,08 6

I9dr. 65,64 3,91 9,58 50,00 73,83 6
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Tabel 18. Indici biometrici la R. esculenta

INDICE MEDIA ES± DS± Minimum Maximum N

I1 9,88 0,22 0,53 9,12 10,40 6

I1st. 10,05 0,32 0,78 9,13 11,00 6

I1dr. 9,72 0,17 0,43 9,08 10,27 6

I2 2,65 0,08 0,20 2,41 2,90 6

I2st. 2,74 0,10 0,25 2,43 3,07 6

I2dr. 2,57 0,07 0,18 2,40 2,80 6

I3 3,41 0,18 0,44 2,82 3,96 6

I3st. 3,31 0,18 0,43 2,87 3,92 6

I3dr. 3,50 0,24 0,58 2,65 4,08 6

I4 33,54 1,65 4,10 27,96 37,23 6

I4st. 33,17 1,71 4,19 26,25 37,92 6

I4dr. 33,91 2,05 5,02 26,71 38,92 6

I5 8,99 0,45 1,09 7,35 10,34 6

I5st. 9,02 0,42 1,02 7,38 10,00 6

I5dr. 8,96 0,55 1,34 7,33 10,75 6

I6 7,29 0,17 0,41 6,75 7,74 6

I6st. 7,23 0,16 0,38 6,75 7,77 6

I6dr. 7,34 0,19 0,47 6,75 7,91 6

I7 1,95 0,03 0,08 1,88 2,05 6

I7st. 1,97 0,03 0,08 1,89 2,07 6

I7dr. 1,94 0,03 0,08 1,85 2,03 6

I8 19,27 0,19 0,46 18,65 19,86 6

I8st. 19,73 0,34 0,82 18,85 21,02 6

I8dr. 18,81 0,32 0,79 18,02 20,06 6

I9 65,42 3,28 8,03 55,36 73,83 6

I9st. 65,21 3,27 8,02 54,38 74,08 6

I9dr. 65,64 3,91 9,58 50,00 73,83 6
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Tabel 19. Rezultatul clasificãrii pe baza analizei discriminante, folosind I1, I2, I4 ºi I5 pentru partea stângã

Tabel 20. Rezultatul clasificãrii pe baza analizei discriminante, folosind I1, I2, I4 ºi I5 pentru partea dreaptã

Tabel 21. Rezultatul clasificãrii pe baza analizei discriminante, folosind I1 ºi I4 pentru partea stângã

Grupa actualã 
Grupa presupusã

Numãr exemplare
R. lessonae R. ridibunda R. esculenta

R. lessonae 7
7

100%
0
0%

0
0%

R. ridibunda 6
0
0%

5
63,3%

1
16,7%

R. esculenta 24
1

4,2%
0
0%

23
95,8%

Procent de clasificare corectã 
94,59%

Procent de clasificare corectã 
97,50%

25
96,2%

0
0%

1
3,8%

24R. esculenta

0
0%

6
100%

0
0%

6R. ridibunda

0
0%

0
0%

8
100%

8R. lessonae

R. esculentaR. ridibundaR. lessonae 
Numãr exemplare

Grupa presupusã
Grupa actualã 

Procent de clasificare corectã 
94,59%

23
95,8%

0
0%

1
4,2%

24R. esculenta

1
16,7%

5
63,3%

0
0%

6R. ridibunda

0
0%

0
0%

7
100%

7R. lessonae

R. esculentaR. ridibundaR. lessonae 
Numãr exemplare

Grupa presupusã
Grupa actualã 
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Grupa actualã 
Grupa presupusã

Numãr exemplare
R. lessonae R. ridibunda R. esculenta

R. lessonae 8
8

100%
0
0%

0
0%

R. ridibunda 6
0
0%

6
100%

0
0%

R. esculenta 26
0
0%

2
7,7%

24
92,3%

Procent de clasificare corectã 
95%

Tabel 22. Rezultatul clasificãrii pe baza analizei discriminante, folosind I1 ºi I4 pentru partea dreaptã

Tabel 23. Rezultatul clasificãrii pe baza analizei discriminante, folosind I1, I2, I4 ºi I5 (medii între partea stângã ºi dreaptã)

Tabel 24. Rezultatul clasificãrii pe baza analizei discriminante, folosind I1, ºi I4 medii

Procent de clasificare corectã 
100%

23
100%

0
0%

0
0%

23R. esculenta

0
0%

6
100%

0
0%

6R. ridibunda

0
0%

0
0%

7
100%

7R. lessonae

R. esculentaR. ridibundaR. lessonae 
Numãr exemplare

Grupa presupusã
Grupa actualã 

Procent de clasificare corectã 
100%

23
100%

0
0%

0
0%

23R. esculenta

0
0%

6
100%

0
0%

6R. ridibunda

0
0%

0
0%

7
100%

7R. lessonae

R. esculentaR. ridibundaR. lessonae 
Numãr exemplare

Grupa presupusã
Grupa actualã 
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Index introdus în
analizã Index eliminat Index rãmas în anal-

izã
Procent de clasifi-
care corectã 

Exemplare clasificate în altã
grupã, decât cea indicatã de

albuminele serice
1 2 3 4 5

I1,I2 I2 I1 91,67%
nr.7 E(r)L
nr.31 E(r)R 
nr.39 R(r)E

I1,I2st. I2st. I1st. 81,08% nr.7 E(r)L 
nr.19 E(r)L 
nr.22 E(r)R 
nr.26 E(r)L 
nr.31 E(r)R 
nr.39 R(r)E 
nr.100 R(r)E

I1,I2dr. I2dr. I1dr. 96,2% nr.31 E(r)R 
nr.39 R(r)E

I1(r)I3 I2 I1,I3 97,22% nr.31 E(r)R

I1(r)I3st. I2st. I1,I3st. 94,59% nr.19 E(r)L 
nr.100 R(r)E

I1(r)I3dr. I2dr. I1,I3dr. 95% nr.7 E(r)L 
nr.31 E(r)R

I1(r)I4 I2 I1,I3,I4 100%

I1(r)I4st. I2st.
I1,I3,
I4st.

94,59% nr.19 E(r)L 
nr.100 R(r)E

I1(r)I4dr. I2dr.
I1,I3,
I4dr.

100%

I1(r)I5 I2,I5 I1,I3,I4 100%

I1(r)I5st. I2,I5st.
I1,I3,
I4st.

94,59% nr.19 E(r)L 
nr.100 R(r)E

I1(r)I5dr. I2,I5dr.
I1,I3,
I4dr.

100%

I1(r)I6 I2,I5
I1,I3,I4,
I6

100%

I1(r)I6st. I2,I5st.
I1,I3,I4,
I6st.

97,22% nr.100 R(r)E

I1(r)I6dr. I5
I1,I2,I3,
I4,I6dr

95% nr.27 E(r)L 
nr.29 E(r)l

I1(r)I7 I2,I5,I6
I1,I3,I4,
I7

100%

I1(r)I7st. I2,I5,I6st.
I1,I3,I4,
I7st.

97,3% nr.100 R(r)E

I1(r)I7dr.
I2,I5,
I6dr.

I1,I3,I4,
I7dr.

97,5% nr.27 E(r)L

I1(r)I8 I2,I5,I6
I1,I3,I4,
I7,I8

100%

I1(r)I8st.
I2,I5,
I6st.

I1,I3,I4,
I7,I8st.

97,3% nr.100 R(r)E

I1(r)I8dr.
I2,I5,
I6dr.

I1,I3,I4,I7,
I8dr.

100%

I1(r)I9
I2,I5,I6,
I9

I1,I3,I4,
I7,I8

100%

I1(r)I9st.
I2,I4,I5,
I6st.

I1,I3,I7,
I8,I9st.

97,3% nr.100 R(r)E

I1(r)I9dr.
I2,I5,I6,
I9dr.

I1,I3,I4,
I7,I8st.

100%

Tabel 25. Rezultatul analizei discriminante asupra indicilor de la 1 la 9. Indicii sunt introduºi în ana -
lizã unul câte unul, adãugând de fiecare datã indicele nou la ceilalþi deja aflaþi în analizã (L = R.
lessonae, R = R. ridibunda, E = R. esculenta)
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Nr. exemplar Media de la 10 eritrocite (mm2) DS± ES±

12 277,86 27,45 8,68
13 309,66 24,21 7,65
14 314,91 24,08 7,61
15 298,03 34,65 10,95
32 353,60 27,59 8,72
33 379,34 30,06 9,50
34 335,69 35,57 11,25
35 334,05 20,71 6,55

MEDIA 325,44
DS± 32,28
ES± 11,41
Minimum 277,86
Maximum 379,74

Tabel 26. Suprafaþa eritrocitelor la R. lessonae (µm2)

Tabel 27. Suprafaþa eritrocitelor la R. ridibunda (µm2)

Nr. exemplar Media de la 10 eritrocite (mm2) DS± ES±

26 298,90 19,53 6,17

37 310,68 36,64 11,58

38 331,88 43,94 13,89

39 314,49 41,44 13,10

100 271,17 29,30 9,26

109 319,28 37,74 11,93

MEDIA 307,73

DS± 20,91

ES± 8,54

Minimum 271,17

Maximum 331,88
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Tabel 28. Suprafaþa eritrocitelor la R. esculenta (µm2)

Tabel 29. Coeficienþii de corelaþie între mãrimea suprafeþei eritrocitelor ºi lungimea corpului (L), lungimea tibiei
(T), lungimea primului deget (DP), lungimea tuberculului metatarsal intern (Ci lung.) ºi înãlþimea tuberculului
metatarsal intern (Ci înãlþ.). "*" - corelaþie la un prag de semnificaþie de 0,05.

Nr. exemplar Media de la 10 eritrocite (mm2) DS± ES±

1 304,82 41,43 13,10
2 348,66 46,90 14,83
3 332,81 44,65 14,12
4 293,09 24,38 7,70
5 301,12 32,61 10,31
6 300,81 25,87 8,18
7 292,37 28,67 9,06
8 304,51 24,73 7,82
9 310,99 21,06 6,66
10 298,03 19,10 6,04
11 308,11 35,39 11,19
17 342,49 53,65 16,96
18 358,33 42,85 13,55
19 338,98 50,11 15,84
20 335,90 36,93 11,67
21 288,56 40,45 12,79
22 273,23 26,74 8,45
23 278,37 21,69 6,86
24 287,22 14,70 4,64
25 335,69 26,49 8,37
26 339,91 29,25 9,25
27 335,90 26,87 8,49
29 325,92 20,15 6,37
30 279,35 52,32 16,54
31 289,70 27,44 8,67
36 271,68 50,24 15,88
116 302,76 14,13 4,46

MEDIA 310,29
DS± 25,17
ES± 4,84
Minimum 271,68
Maximum 358,64

Eritrocite L T DP
Ci
lung.

Ci
înãlþ.

R. lessonae -0,6873 -0,8541* -0,7533* -0,8099* -0,8140*

R. ridibunda 0,7308 0,7990 0,5946 0,6641 0,6375

R. esculenta 0,4116* 0,4509* 0,3830 0,4305* 0,4490*
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SÁNTHA István

SSeeppssiisszzeennttggyyöörrggyy vváárrooss
ffuunnkkcciioonnáálliiss öövveezzeetteeiinneekk 
ttéérr-- ééss iiddõõbbeennii vváállttoozzáássaa

(Ki vo nat)
A Sep si szent györgy vá ros te rü le ti és
funk ci o ná lis fej lõ dé sét tár gya ló dol go zat
el sõ sor ban az em be ri té nye zõk re össz -
pon to sít: a vá ros fej lõ dés tör té ne ti té nye -
zõi, a vá ro si a so dás sza ka szai, a vá ros
funk ci o ná lis öve ze te i nek kér dé se, a te le -
pü lés szer ke ze te és tex tú rá ja, a vá ros te -
rü le ti fej lõ dé se, a vá ros né pes sé gé nek
ala ku lá sa funk ci o na li tá sa vál to zá sá nak
kö vet kez té ben. A dol go zat ki tér a ku ta tás
mód szer tan ára, fel vá zol ja a vá ros le het -
sé ges 21. szá za di ar cu la tát, a fej lõ dés irá -
nya it a ter mé sze ti és em be ri té nye zõk
függ vé nyé ben. Fel hív ja a fi gyel met a vá -
ro si a so dás egyes ne ga tív je len sé ge i re és
fo lya ma ta i ra, mint az et ni kai és tár sa dal -
mi szeg re gá ció, pe rem-, vagy köz pon ti
ne gye dek le pusz tu lá sa, gettósodás. A
dol go zat meg kí sé rel ja vas la to kat ke res ni
az em lí tett ne ga tív je len sé gek és fo lya -
ma tok  meg elõ zé sé re, ki kü szö bö lé sé re,
vagy eny hí té sé re.

Mint min den er dé lyi te le pü lés re, a ré gi
Sep si szent györgy re is a temp lom köz pon tú ság
volt jel lem zõ. Az õsi köz pont te hát a mai vár -
temp lom kör nyé kén volt, pon to sab ban az et tõl
dél ke let re fek võ KÁLVIN-téren ala kult ki, ahol
1749-ig a ki ra kó vá sá ro kat tar tot ták. A Ba rom vá -
sárt ugyan csak e tér rõl már ko ráb ban (1690 kö -
rül) ki te le pí tik a mai Sza bad ság-tér te rü le té re. A
KÁLVIN-tér ke le ti ré szén volt az ak ko ri vá ros -

há za is. A vár temp lom tól dél re esõ te rü le te ken, a
Debren pa tak két ol da lán és az Õr kõ dél ke le ti lá -
bá nál te rült el a la kó öve zet, ame lyet föld szin tes,
fá ból ké szült szal ma fö de les há zak al kot tak.

Má ria Te ré zia pa ran csá ra 1763-64-ben a
ka to nai pa rancs nok sá gi épü let és az eh hez tar to -
zó mel lék épü le tek az ak ko ri ba rom pi ac dél ke le ti
ol da lán épül tek fel. Így az ad mi niszt ra tív in téz -
mé nyek is át köl töz nek a mai Sza bad ság-tér kör -
nyé ké re, szék he lyek kel épít ve kör be a te ret. A
Vár me gye há za, a Fe renc Jó zsef Kór ház, a Vá ros -
há za, a Ba zár, a Szé kely Mikó Kol lé gi um, a Bér -
pa lo ta épületeit egy sor la kó ház egészíti ki. Te hát
vi szony lag rö vid idõ alatt, a köz pont he lyet vál -
toz tat, és gya kor la ti lag a vá ro si pe ri fé ri án ala kul
ki, az õsi vá ros mag dé li szé lén. A vá ros köz pont
el to ló dá sa len dü le tet ad a vá ros dé li, dél ke le ti és
dél nyu ga ti ter jesz ke dé sé nek, a ko ráb bi vá ros köz -
pont el vesz ti a je len tõ sé gét és kül sõ la kó funk ci ót
kap. A bel sõ la kó öve zet (a mai VÁRADI Jó zsef-
ut ca és kör nyé ke, Daczó-utca és kör nyé ke) fi zi -
kai tá vol sá ga az új köz pont tól egyes ut cák gaz da -
sá gi po ten ci ál já nak fel ér té ke lõ dé sé hez ve zet. A
köz pont fe lé zaj ló for gal mat le bo nyo lí tó ut cák -
ban ala kul nak ki a vá ros ke res ke del mi és szol gál -
ta tó egy sé gei. A két leg fon to sabb ut ca az Is ko la
ut ca (ma KOS SUTH La jos) és a Csí ki ut ca. Az
utób bin ve ze tett át a Bras só fe lõl Csík sze re da fe -
lé tar tó tran zit for ga lom is, ezért itt ala kult ki a
leg je len tõ sebb ke res ke del mi köz pont.

A 19. szá zad vé gén kez dõ dik meg a vá -
ros ipa ro sí tá sa. Az 1857-ben meg ala kult el sõ
szentgyörgyi gyár a WELLENREITER Já nos
sör gyá ra (a mai Mihai Viteazul Lí ce um he lyén),
majd 1879-ben az el sõ szé kely szö võ gyár, és
1899-re a Ma gyar Ál la mi Do hány gyár el sõ épü -
let cso port ja is fel épül, ame lyek együt te sen ki raj -
zol ják a vá ros leg õsibb és ma is lé te zõ ipa ri öve -
ze tét. 

Szentgyörgy be kö té se az or szá gos vas úti
há ló zat ba (1891-ben Brassó-Szentgyörgy-Kézdi -
vá sárhely és 1897-ben Szentgyörgy-Csíkszereda
vo na lak) újabb im pul zust ad a vá ros fej lõ dé sé nek
és te rü le ti ter jesz ke dé sé nek, elõ ször lé pi át a vá -
ros ha tár az Olt-folyót, ki ala kít va az Ál lo má si
kül sõ la kó öve zet csí rá ját.
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1880-ban Szemerja fa lu adminisztratíven
is egye sül a vá ros sal, lét re hoz va egy újabb kül sõ
la kó öve ze tet. A má so dik vi lág há bo rú ig kü lö nö -
sebb vál to zás nem áll be a vá ros funk ci o ná lis
öve ze te i nek el he lyez ke dé sé ben, csu pán a köz -
pon ti ré sze kezd „city”-jel le get nyer ni kü lön bö zõ
in téz mé nyek fel épí té sé vel: KOSSUTH-kávézó
(1905), Ál ta lá nos Fiú és Le ány is ko la, Ta ní tó- és
Óvó nõ kép zõ, Szé kely Nem ze ti Mú ze um (1912-
13), stb.

Már 1935-ben el kez dik ki épí te ni Szent -
györgy el sõ sakk táb la há ló za tú kertnegyedét, a
Tiszt vi se lõ te le pet, de a je len tõ sebb épít ke zé sek
1944 után kez dõd nek. A fent em lí tett ne gyed
1944 és 1956 kö zött épül ki tel je sen. 

A vá ros hoz csa tol nak két fa lu si te le pü -
lést 1968-ban, Szotyort és Kilyént, így a vá ros
újabb két kül vá ro si la kó öve zet tel gya ra po dik.

A 60-as évek vé gén, 70-es évek ele jén
ki épül nek a si vár betonnegyedek: Újszemerja
(1969-75), Csí ki-ne gyed (1969-76). Mind ket tõ a
bel sõ la kó öve zet be so ro ló dik be. Eze ket kö ve ti
az 1969-ben ki épült Állomás-negyedi kül vá ro si
la kó öve zet. Az 1980-as évi bon tás hul lám, amely
a vá ros dé li és dél ke le ti ré szét érin tet te, egy szel -
lõs kert vá ro si kül sõ la kó öve zet meg sem mi sí té sét
ered mé nyez te, ki épít ve egy zsú folt, jel leg te len
be ton er dõ bel vá ro si tömbháznegyedét: Lenin-
negyed és Mun kás-ne gyed. 

A 70-es évek be li ipa ro sí tás két új nagy
ipa ri öve ze tet ho zott lét re: 

- a vá ros dél ke le ti pe ri fé ri á ján az Olt bal
ol da lán lé võ ál lo má si ipa ri öve zet (Cél gé pe ket és
Gépkocsi alkat részeket Gyár tó Vál la lat -  ISAMA,
Au tó vil la mos sá gi és Villanymotrokat Gyár tó
Vál la lat - IAME, Bú tor gyár, Mû anyag gyár, stb.)

- a vá ros észak ke le ti ré szén, az Oltmezõ
utca vá ros fe lõ li ol da lán (Tej gyár és egyéb in téz -
mé nyek)

- a ré gi ipa ri öve ze tet is to vább bõ ví tet ték
a vá ros dél ke le ti pe ri fé ri á ján, a ke nyér gyár és a
hús fel dol go zó vál la lat lét re ho zá sá val (a KÓS
Kár oly- és JÓKAI-utcák men tén).

A vá ros te rü le tén újabb szol gál ta tá si in -
téz mé nye ket épí te nek fel, ez zel is nö vel ve CBD
jel le gét és en nek a tér be li ki ter je dé sét: Bodok-

szálló (1975), a Pos ta épü le te, Park-szál ló és -
vendéglõ, Ter ve zõ in té zet (1973), Sugás-áruház
stb. Az Is ko la ut ca dé li ol da lá nak le bon tá sa kor
tömb ház so ro kat épí tet tek a bel vá ros te rü le té re, és
ugyan csak ez a fo lya mat ját szó dik le a VÁRADI
Jó zsef-ut ca al só fe lé nek sza bá lyo zá sa kor, a GÁ -
BOR Áron-tér ki kép zé sé vel, ami kor is mét je len -
tõs tömbházlakás-komplexum épül be a vá ros -
köz pont ba. Ezek a be épí té sek hal vá nyí tot ták a
köz pont CBD jel le gét. 

A totalitarista rend szer ben föl épült ne -
gye dek a vá ros kü lön bö zõ ré sze in újabb, a köz -
pont fe le tar tó ut cá kat hoz tak lét re, vagy ré gi e ket
vet tek in ten zí veb ben igény be, amely nek so rán az
ut cák rang so ro lá sa át ér té ke lõ dött. A ré geb bi ek
vesz te nek je len tõ sé gük bõl (Csí ki-, VÁRADI Jó -
zsef-, KOSSUTH-utcák), má sok föl ér té ke lõd nek
(Is ko la-, BÁN KI Donáth-, KÓS Kár oly-). Az
újon nan meg je lent ut cák kö zül a rang lis ta élé re
ke rül nek: Sta di on-, Vasile GOLDIª- (Újszemer-
ját kö ti ös  sze a vá ros köz pont tal), 1 Dec. 1918-
(Ál lo más-ne gye det a központal), Grigore BÃLAN-,
PÃIUª David-utcák. Egyes ut cák nak föl ér té ke -
lõ dé sé hez a he lyi tö meg köz le ke dé si vál la lat is
hoz zá já rult, a fon to sabb busz já ra tok bi zo nyos ut -
cá kon va ló köz le ke dé sé vel (a Szemerja-Köz -
pont-Állomás vo na lú 1-es szá mú au tó busz vo na -
la a Vasile GOLDIª- és a Sta di on-ut cák fel ér té -
ke lõ dé sé hez ve ze tett). A Sugás-áruház és a vas -
úti me net jegy iro da lé te sí té se az Is ko la- és az 1
Dec. 1918-utca ta lál ko zá sá nál, va la mint egy sor
üz let lán co lat ki ala kí tá sa az Is ko la ut cá ban a vá -
ros köz pont egy dél ke let fe lé va ló el moz du lá sát
ered mé nyez te, ame lyet az a tény is fo ko zott,
hogy ko ráb bi ve ze tõ-ad mi niszt ra tív in téz mé nyek
a Köz pont észak ke le ti ré szé ben funk ci ót vál tot -
tak, mint pél dá ul a vár me gye ház, amely könyv -
tár rá “deg ra dá ló dott”, vagy a hu szár ez red pa -
rancs nok sá gi épü le te, a Lábasház, amely le vél -
tár rá ala kult.

Az 1989-es rend szer vál tást kö ve tõ en a
vá ros is a sza bad pi a ci gaz da ság út já ra lé pett,
amely igen rö vid idõ alatt lé nye ge sen be fo lyá sol -
ta a funk ci o ná lis öve ze tek ha tár vo na la it, ezen be -
lül is leg na gyobb ha tást a bel vá ro si köz pon ti
funk ci ó jú öve zet re gya ko rolt, amely nek ke re tén
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be lül ki ala kult a vá ros CBD öve ze te. A gaz da sá -
gi fej lõ dés ha tá sá ra az ed dig nagy já ból egy sé ges
tár sa dal mi osz tá lyon be lül je len tõs anya gi kü -
lönb sé gek kezd tek ki ala kul ni, a je len gaz da sá gi
fej lõ dés csak to vább mé lyí ti a tár sa dal mi ré te gek
kö zöt ti sza ka dé kot. En nek ha tá sa ként meg fi gyel -
he tõ Szentgyörgy te rü le tén egy kez dõ dõ szeg re -
gá ci ós fo lya mat, amely a kö zel jö võ ben ko moly
prob lé má kat okoz hat a vá ro si ve ze tõ ség nek, és
je len tõs ki ha tás sal lesz a jö võ be ni vá ros kép re.

Mind ezek nek a ha tá sok nak a fi gye lem -
be vé te lé vel ké szült el a vá ros je len le gi funk ci o -
ná lis öve ze te i nek a be ha tá ro lá sa e dol go zat ke re -
tén be lül, fi gye lem be vé ve nem csak tár sa dal mi-
gaz da sá gi, ha nem épí té sze ti té nye zõ ket is, mint:
la kás tí pus és -méret, ki vi te le zés mi nõ sé ge és föl -
sze relt ség, a te rü let beépítettségi fo ka, stb.

JJee lleenn llee ggii ffuunnkk ccii oo nnáá lliiss öövvee zzee tteekk

a) Bel sõ mun ka hely öve ze te (CBD)
A múlt szá za di vá ros mag te rü le tén ala -

kult ki, CBD-jellegét az 1990-es évek el sõ fe lé -
ben nyer te el, je len leg is fej lõ dés ben van dél-dél -
ke let fe lé ter jesz ke dõ ten den ci á val. Mun ka idõ ben
zsú folt tá vá lik (a ter ci er szek tor ban 1200 dol go zó
van fog lal koz tat va eb ben az öve zet ben). Te rü le -
tén 9 bank és pénz in té zet, egy üz let cent rum, 2
szál lo da, 2 tu risz ti kai uta zá si iro da, 2 pos ta hi va tal
mû kö dik. Ugyan csak itt ta lál ha tó a me gyei és a
vá ro si rend õr ség épü le te, a pol gár õr ség, vá ro si ta -
nács, prefektura épü le te, 5 temp lom, ugyan en  nyi
is ko la, 1 könyv tár, 2 mo zi, kép tár, kul túr ház, még
szá mos ad mi niszt ra tív in téz mény és ke res ke del -
mi egy ség. Te rü le tén ala kul tak ki a vá ros és a me -
gye leg fon to sabb ve ze tõ in téz mé nyei: me gyei
prefektúra, vá ro si ta nács, me gyei és vá ro si rend -
õr ség, tör vény szék, sta tisz ti kai hi va tal stb. 

A for ga lom in ten zi tá sa a dél elõt ti mun -
ka idõ ben a leg na gyobb (8-13h kö zött), a dél utá ni
for ga lom mér sé kel tebb, csak a ke res ke del mi és
kul tu rá lis igé nye ket ki elé gí tõ in téz mé nyek mû -
kö dé sé re kor lá to zó dik. Es te 22 óra kor le áll szin te
min den gaz da sá gi ak ti vi tás, és ki ürül az öve zet.
Ki vé telt ké pez nek a GÁ BOR Áron-té ri és az Is -

ko la ut ca dé li fe lé ben lé võ la kó funk ci ó val ren -
del ke zõ tömb há zak. 

A la kó öve zet és az ipa ri öve zet köz ti
kap cso la tot biz to sí tó tö meg köz le ke dé si esz kö zök
ki vé tel nél kül a köz pon ton ke resz tül ha lad nak át,
ezért csúcs idõ ben fönn aka dá so kat okoz nak a
köz le ke dés ben és túl ter helt té vá lik a city. Az
öve zet ke le ti ré szén ma gas a zaj- és lég szen  nye -
zett ség mér té ke, nyu ga ti ré sze ked ve zõbb hely -
zet ben van, mi vel ma gá ba fog lal ja a köz pon ti
par kot, amely mér sé ke li e ká ros ha tá so kat.  

b) A kül sõ és bel sõ la kó öve ze tek
- Régiszemerja, kül vá ro si, rurális jel le gû

la kó öve zet: 1880-ig önál ló te le pü lés ként (köz -
ség ként) mû kö dött. Szemerja rurális jel le gét az -
óta is vál to zat lan for má ban õriz te meg. Ural ko -
dó ak a föld szin tes, ker tes és gaz da sá gi mel lék -
épü le tek kel ren del ke zõ csa lá di ház tar tá sok.
Gyen ge inf rast ruk tu rá lis fel sze relt ség jel lem zi
(asz fal to zat lan utak, köz te rü le tek rossz ki vi lá gí -
tá sa, köz mû ve sí tés ala csony fo ka). Fej lõ dé sét gá -
tol ja a köz pont tól és a na gyobb ipa ri öve ze tek tõl
va ló tá vol sá ga. A Pacé kör nyé ki tu risz ti kai po -
ten ci ál jobb ki hasz ná lá sá val (a sí pá lya és a -
felvonó fel újí tá sá val), tö meg köz le ke dé si esz kö -
zök gya ko ribb for gal má val e vi szony lag el ma ra -
dott öve ze tet is ak tí vab ban le het ne in teg rál ni a
vá ro si gaz da ság ba. Az inf rast ruk tu rá lis be ru há -
zá sok (köz mû ve sí tés, út bur ko lat ok rend be té te le)
lé nye ge sen hoz zá já rul ná nak e te rü let fölértéke -
lõdéséhez. Épí té sze ti leg a vé dett bel sõ te rü le tek
kö zé tar to zik, bon tá si ti la lom alatt van.

- Õs vá ros mag (Fel szeg): kül vá ro si,
rurális jel le gû la kó öve zet. A Debren fo lyó mind -
két ol da lán ki ala kult leg ko ráb bi la kó öve zet. A
múlt szá za di jel leg ze tes Szentgyörgy-képet kép -
vi se li. Ural ko dó a föld szin tes, ker tes és gaz da sá -
gi mel lék épü le tek kel ren del ke zõ csa lá di ház tar -
tás, ame lyek al kal maz kod tak a he lyi me re dek te -
rep vi szo nyok hoz. Ez az öve zet az Õr kõ ke le ti ol -
da lá nál te rül el, a há zak a hegy ol dal kö ze pé ig is
föl ha tol nak, kis sé ka o ti ku san he lyez ked nek el.
Jel lem zõ a te rü let sû rû be épí tett sé ge és az ut ca -
há ló zat nyu gat-ke le ti irá nyí tott sá ga, ame lyek
me re de ken lej te nek ke let fe le, gya ko ri ka nya rok -
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kal, (a te rep vi szo nyok kö vet kez té ben). Inf rast -
ruk tu rá lis föl sze relt sé ge igen gyen ge, az ut cák
ke vés ki vé tel lel asz fal to zat la nok, sõt egye se ket
még zú zott kõ sem fed. Az ut cai köz vi lá gí tás
szin te tel jes mér ték ben hi ány zik, a köz mû ve sí tés
igen gyen ge mér té kû. Egyes há zak ban még vil la -
mos ener gia sincs be ve zet ve. A má so dik vi lág há -
bo rú után, az új tömbháznegyedek meg je le né sé -
vel so kan ki köl töz tek eb bõl az öve zet bõl, és csak
a tár sa dal mi rang lét ra al sóbb fo kán lé võ la kos ság
ma radt itt, amely az öve zet slamosodásához ve -
ze tett. Je len leg is  a vá ros leg el ma ra dot tabb öve -
ze te, en nek ha tá sá ra a tár sa da lom  pe ri fé ri á já ra
szo rult ro ma et ni kum köl tö zött a meg ürült há -
zak ba, be in dít va egy et ni kai-tár sa dal mi szeg re -
gá ci ós fo lya ma tot (klipp-effektus).

Az öve zet nyu ga ti ha tá rá nál (köz vet le -
nül az õr kõi kõ bá nya mel lett) a Ken der- és az
IRI NYI Já nos ut cák foly ta tá sa ként a ro ma la kos -
ság il le gá lis épít ke zés be kez dett (1936-tól), ki -
ala kít va egy iga zi nyo mor ne gye det (Sqatter set-
tlement), amely épí té sze ti leg a leg alap ve tõbb
sza bá lyok nak sem fe lel meg. Hi ány zik a köz mû -
ve sí tés legalapvetõbb for má ja is, nin cse nek el lát -
va vil la mos ener gi á val sem.  Az inf rast ruk tu rá lis
föl sze relt sé ge en nek az öve zet nek a szó leg szo ro -
sabb ér tel mé ben a nul lá val egyen lõ. Az et ni kai
ös  sze té tel 100%-ban ro ma et ni kum. A W. L.
HENDERSON és L. C. LEDEBUR gettósodási
mo dell jé nek ta lá ló pél dá ja ez az öve zet. Saj nos, a
gettósodás mér té ke az elõbb em lí tett alövezetben
el ér te a ki tel je se dé si fá zist, és ez ko moly tár sa -
dal mi és et ni kai konf lik tu sok táp ta la ja le het a kö -
zel jö võ ben, a kör nye zõ la kó ne gye dek és nem
utol só sor ban a vá ros ro vá sá ra. A rend szer vál tás
után kü lön bö zõ hu ma ni tá ri us és nonprofit szer -
ve ze tek fel vál lal ták a ro ma et ni kum ér dek kép vi -
se let ét, és gyak ran lé pé se ket is tet tek a tár sa da -
lom ba va ló in teg rá ló dá suk ér de ké ben. A Te réz
anya-nõ vé rek sze re tet szol gá la tot mû köd tet nek
eb ben az öve zet ben, kü lön “ci gány temp lo mot”
épí tet tek, és ugyan csak itt a vá ro si ta nács és a
me gyei tan fel ügye lõ ség tá mo ga tá sá val kü lön le -
ges prog ra mú ok ta tás fo lyik, a ro ma et ni kum hát -
rá nyos hely zet ben lé võ gye re kei szá má ra. Eb ben
az öve zet ben kb. 1400 ro ma et ni ku mú la kos él

(CSEREY Zol tán, JÓ ZSEF Ál mos, Sep si szent -
györgy ké pes kró ni ká ja, Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um Fü ze tek, II. so ro zat 1. szám (Ige Nyom da,
Kovászna), Sep si szent györgy, 1991, 2. o.). Az
ak tív la kos ság 80%-a mun ka nél kü li.

A kü lön le ges te rep vi szo nyok és az
illegális épít ke zé sek ered mé nye ként meg je lent
nyo mor ne gyed mi att az el kö vet ke zõ idõ szak ok -
ban sem kép zel he tõ el en nek az öve zet nek a fej -
lesz té se. Ki vé telt ké pez nek a ke le ti és a dél ke le ti
ré szek (a vá ros köz pont hoz kö ze lebb esõk), ame -
lyek vi szony lag jobb út vi szo nyok kal ren del kez -
nek. Az épü le tek ál la ga nem an  nyi ra le rom lott,
ami nek kö vet kez té ben egy re töb ben köl töz nek
ide a bel vá ro si nyo masz tó tömbháznegyedekbõl
(fõ leg a fel sõ tíz ezer kö re i bõl), föl újít va egész
ház so ro kat. Szentgyörgy tör té nel mi ré szét al kot -
ja, bon tá si kor lá to zá sok alá esik. 

- A ré gi vá ros mag bel vá ro si la kó öve ze te
(Bol gár szeg, Eregetíz). A vár temp lom dél ke le ti
ré szé ben fek szik, a KÁLVIN-tér és a Csí ki ut ca
köz ti te rü le tet fog lal ja ma gá ba. A ti pi kus zárt ut -
ca fron tos, pol gá ri föld szin tes há zak jel lem zik, de
a kú ri a sze rû for mák is meg ta lál ha tó ak. Inf rast -
ruk tu rá lis föl sze relt sé ge ki elé gí tõ. Ur ba nisz ti kai
szem pont ból a bon tá si kor lá to zá sok alá esik.

- Tiszt vi se lõ te lep: 1936-ban par cel láz ták
föl a Ba rom pi ac te rü le tét és ala kí tot ták ki a vá ros
el sõ sakk táb la ut ca há ló za tú kert vá ro sát. A vá ros
leg jobb fek vé sû la kó ne gye de, kis ker tes, föld -
szin tes, il let ve egy eme le tes csa lá di há zak és vil -
lák al kot ják. Az er dõ és a köz pont kö zel sé ge, az
át me nõ for ga lom hi á nya a tár sa dal mi elit la kó ne -
gyed évé tet te. Az inf rast ruk tu rá lis föl sze relt sé ge
ki vá ló. Vá ros ter jesz ke dés a kö zel jö võ ben ezen
öve zet nyu ga ti, il let ve dé li pe rem te rü le té re van
elõ irá nyoz va. 1990 után újabb épít ke zé si hul lám
ér te kü lö nö sen a Va dász ut ca dé li ol da lán, ahol
ki zá ró la go san egy-kéteme le tes vil lá kat épí tet tek.
Meg fi gyel he tõ egy faj ta tár sa dal mi szeg re gá ci ós
fo lya mat, ami nek kö vet kez té ben a te rü let nagy -
mér ték ben fel ér té ke lõ dött. 

- ÚJVÁROSI-kert bel sõ la kó öve ze te: a
mai tör té nel mi köz pont ki ala ku lá sá val egyidõben
je lent meg (1760-1850). Meg je le né se kor kül vá -
ro si la kó jel leg gel bírt, azon ban az idõk fo lya mán
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egy re sû rûb ben be épült, és a Tiszt vi se lõ te lep
meg jele nésével e te rü let tõl nyu gat ra bel sõ la kó -
ne gye di funk ci ót ka pott. Jel lem zõ ek a kis ker tes
föld szin tes, vagy egy eme le tes csa lá di há zak,
ame lyek al kal maz kod tak a ke let re me re de ken
lej tõ fel szín for mák hoz. Fek vé sé nél fog va az ut -
ca há ló za ta ka nyar gós, ke let-nyu ga ti irá nyí tott sá -
gú, az ut cák me re de ken lej te nek ke let fe lé. Hi á -
nyoz nak az észak-dél irá nyú be kö tõ ut cák, ez kis -
sé ne héz kes sé te szi az öve ze ten be lü li köz le ke dé -
si le he tõ sé ge ket. Csen des fek vé se, a köz pont hoz
va ló kö zel sé ge, jó inf rast ruk tu rá lis föl sze relt sé ge
a tár sa dal mi elit ked velt la kó hely évé tet te. A tár -
sa dal mi szegregálódás fo lya ma ta itt is érez he tõ, a
te lek árak az utób bi év ti zed ben nagy mér ték ben
meg ug rot tak. A te rü let észa ki és ke le ti pe rem te -
rü le te bon tás kor lá to zás alá esik. 

- Újszemerja bel sõ la kó öve zet (1969-75).
A Régiszemerja és az ÚJVÁROSI-kert kö zöt ti
me zõ gaz da sá gi te rü le ten épült fel. Jel lem zõ a te -
rü le tek re a vi szony lag magasfokú be épí tett ség,
tíz- és négy eme le tes tömbházlakások az ural ko -
dók. Pi ac, temp lom, ját szó te rek, be éke lõ dé sek
szel lõ seb bé te szik a ne gye det, ezt fo koz za az
utak magasfokú fá sí tá sa is. Inf rast ruk tu rá lis föl -
sze relt sé ge ki tû nõ, vi szony lag csen des fek vé sû,
és központközeli fek vé se a kö zép osz tály ide á lis
la kó ne gyed évé tet te.

-Csíki-negyed kül vá ro si la kó öve zet.
1972-1975 kö zött épül fel a vá ros észa ki ré szé -
ben, tá vol a vá ros köz pont tól és a fon to sabb ipa ri
öve ze tek tõl. Ural ko dó ak az elõregyártott ele mek -
bõl fel épült négy eme le tes tömbházlakások, de a
tíz eme le tes tömb há zak is meg ta lál ha tók az öve zet
nyu ga ti ré szé ben. Magasfokú a be épí tett ség mér -
té ke, az épü le tek esz té ti ku ma is hagy ma ga után
kí ván ni va lót. Mind ez már a kez de tek tõl egy szeg -
re gá ci ós fo lya mat meg in du lá sá hoz ve zet ett, és
csak a tár sa da lom al sóbb ré te gei köl töz tek be az
új la kó ne gyed be (fõ leg a ro ma la kos ság kö ré bõl).
Az et ni kai szeg re gá ció oly mér té kû volt, hogy
má ra a la kos ság 43%-a a ro ma nem ze ti ség hez tar -
to zik. Az épü le tek ál la ga is nagy mér ték ben le -
rom lott, slamosodást idéz ve elõ, amely to vább fo -
koz ta a szeg re gá ci ós fo lya ma tok di na miz mu sát.
Inf rast ruk tu rá lis el lá tott sá ga ki elé gí tõ.

- Mun kás bel sõ la kó ne gyed: a vá ros ke le -
ti, dél ke le ti fe lé ben épült fel több cik lus ban
(1965-95). Az öve zet köz pon ti, il let ve észa ki ré -
sze ere de ti leg kül vá ro si kert vá ro si funk ci ó val
ren del ke zett. Szá za dunk má so dik fe lé ben ha tal -
mas bon tá si hul lám kez dõ dött , le ta rol va a ker tes
csa lá di há zak nagy ré szét, és négy eme le tes ház -
töm bök épí té sé vel bel vá ro si öve zet té ala kít ják át.
Há rom alövezetre oszt hat juk: 

- Strand-zó na (1 Dec. 1918-sugárúttól
észak ra): a 80-as évek bon tá si hul lá ma után épült
ki, négy- és hét eme le tes tömb há zak jel lem zik, le
nem bon tott kertvárosi há zak kal tar kít va, ame -
lyek szel lõ sebb jel le get ad nak a má sik két
alövezethez ké pest. Csen de sebb fek vé sû, la kó sû -
rû sé ge mér sé kel ten ma gas.

- LENIN-lakónegyedi alövezet: magas-
fokú be épí tett ség jel lem zõ, elõregyártott ele mek -
bõl fel épí tett ház sor ok do mi nál nak. Ki vé telt ké -
pez nek a fõ uta kat sze gé lye zõ 6-8 eme le tes, esz té -
ti ka i lag el fo gad ha tóbb te tõ cse re pes tömbházlaká-
sok (1 Dec. 1918, Grigore BÃLAN-sugárutak
men tén). A vá ros leg zsú fol tabb la kó ne gye de. Hi -
ány zik a tömb há zak kö zöt ti zöld öve zet (fák hi á -
nya). Meg fi gyel he tõ egy kis mé re tû slamosodás és
szeg re gá ci ós folya mat is (et ni kai-tár sa dal mi).

- Munkás-negyedi alövezet. Az öve zet
dé li pe re mén fek szik, a vá ros leg újabb la kó ne -
gyed ét ké pe zi (1985-96 kö zött épült). Ural ko dó -
ak a négy eme le tes te tõ cse re pes tömb ház sor ok. A
be épí tett ség vi szony lag ma gas, szé les su gár út tal
(Nicolae IORGA) és tér ki kép zé sek kel tet ték
szel lõ seb bé. Ugyan csak csök ken ti a be épí tett ség
mér té két a két újon nan épí tett is ko la, tág is ko la -
ud var ral és sport pá lyák kal. En nek az alövezetnek
a dél ke le ti ré szé ben egy rek re á ci ós öve ze tet ter -
vez tek  (fut ball pá lyát) egé szen az Olt folyóig. A
rend szer vál tást kö ve tõ gaz da sá gi krí zis kö vet -
kez té ben fél be ma rad tak a meg kez dett mun ká la -
tok. A jö võ ben vi szont szük ség sze rû e tér ség ben
sza bad idõ köz pon tok, par kok lé te sí té se, hogy el -
len sú lyoz zák az öve zet túl zott be épí tett sé gét.

- Az Ál lo má si kül sõ la kó öve zet 1891-
ben lé te sült a Brassó-Kézdivásárhely vas út vo nal
meg épí té sé vel. 1976-ig ker tes csa lá di há zak vol -
tak jel lem zõ ek er re az öve zet re, ek kor egy tíz -
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eme le tes tömbházkomplexum-csoportot lé te sí te -
nek. Jel lem zõk te hát a tíz eme le tes tömb ház   so  -
rok, a Ba rát ság- és a Kö zép ut cá ban négy eme le -
tes  tömb há zak, míg a Ro mán Had se reg ut cá tól
észak ra ker tes csa lá di há zak öve ze te az ural ko dó.
Ugyan csak eb ben az öve zet ben ta lál ha tó a vas úti
pá lya ud var és a tá vol sá gi autóbuszállomás épü le -
te, ezen kí vül egy pi ac, rak tá rak, le ra ka tok, he gyi -
va dász-lak ta nya, ame lyek ki hang sú lyoz zák a
kül vá ro si la kó te lep funk ci ó ját. 

- Kilyén és Szotyor al vó fal vak. Kilyén el -
sõ ok le ve les em lí té se 1334-bõl , Szotyor el sõ ok -
le ve les em lí té se 1448-bõl való.1968-ban csa tol ják
a két fa lut a vá ro si ad mi niszt rá ció ha tás kö ré be. Az
ak tív la kos ság a vá ros ba jár be dol goz ni. Ker tes,
csa lá di (rurális) há zak jel lem zõ ek gaz da sá gi mel -
lék épü le tek kel. Inf rast ruk tú rá juk sze gé nyes.

c) Ipa ri öve ze tek
- Állomás negyedi kül sõ ipa ri öve zet: Az

1970-es és 80-as évek kö zött épül ki. Itt ta lál ha -
tók a vá ros és egy ben a me gye leg na gyobb ma -
mut vál la la tai: ISAMA, IAME, a mû anyag gyár,
stb. Meg je le né sük nagy mér ték ben be fo lyá sol ta a
vá ros fej lõ dé sét. Az ipar ban dol go zók több mint
75 %-a dol go zik eb ben az ipa ri öve zet ben.

- Észak ke le ti (Ol tár té ri) ipa ri öve zet:
Ugyan csak a het ve nes évek kö ze pén lé te sí tet ték,
ki sebb gyá ra kat tö mö rít (Tej gyár, stb.) és in téz -
mé nye ket (Hid ro ló gi ai-, Me te o ro ló gi ai-in té zet,
stb.). Az ipar ban dol go zók 7%-a dol go zik eb ben
az öve zet ben. 

- Dé li kül sõ ipa ri öve zet: 1879-ben a
Szö võ gyár és 1898-ban az Ál la mi Ma gyar Do -
hány gyár lé te sí té sé vel kezd körvonalazódni. A
má so dik vi lág há bo rú után is mét egy sor vál la la -
tot lé te sí te nek (Ke nyér gyár, Húsfeldolgozógyár
stb.), ame lyek to vább erõ sí tik az öve zet ipa ri jel -
le gét. Az ipar ban dol go zók 15%-a dol go zik
Szentgyörgy leg ré geb bi ipa ri öve ze té ben.

AA ttee llee ppüü llééss ffuunnkk ccii óó ii nnaakk iiddõõ bbee nnii 
vvááll ttoo zzáá ssaa

A 17. szá zad kö ze pé ig a vá ros nak ti pi kus
ag rár funk ci ó ja volt, a la kos ság dön tõ több sé ge

me zõ gaz dál ko dás sal fog lal ko zott, ezen be lül is
nö vény ter mesz tés sel. Ga bo na fé lé ket, bur go nyát
és ipa ri nö vé nye ket (do hányt) ter mesz tet tek.
Csak egy tö re dé ke volt a la kos ság nak a ke res ke -
de lem ben foglalkoz tatva. 

Az 1764-ig föl épült lak ta nya föl len dí ti a
vá ros gaz da sá gi éle tét, bõ vül a fel ve võ pi ac, így a
kí ná lat nak lé pést kell tar ta nia a vál to zás sal. A 19.
szá zad el sõ fe lé ben kez de nek meg je len ni a cé -
hek, me lyek differenciáltabbá te szik a la kos ság
mun ka meg osz tá sát. 60%-ban a vá ros még ek kor
is meg õr zi ag rár jel le gét, de már a szol gál ta tá si
szek tor ban dol go zók ará nya is meg nö vek szik
(ke res ke dõk, hi va tal no kok, ta ní tók stb.). 

1857-ben WELLENREITER sör gyá rá -
nak meg ala pí tá sá val meg kez dõ dik a vá ros ipa ro -
sí tá sa, 1879-ben a tex til- és  1897-ben a do hány -
gyár meg je le né se to vább nö ve li az ipar ban dol -
go zók szá mát. A me zõ gaz da ság ban fog lal koz ta -
tot tak ará nya 50% alá csök ken, és je len tõ sen
meg nö vek szik a szol gál ta tás ban dol go zók ará -
nya. Így a vá ros a szá zad for du ló ra a ve gyes funk -
ci ó jú vá ro sok ka te gó ri á já ba ke rül, te hát az ak tív
la kos ság egyik szek tor ban sem ha lad ja meg az
50%-os arányt. 

Az 1960-as évek ben egy funkcióváltás
kezd ki bon ta koz ni, mi vel az ipar ban dol go zók
ará nya rend kí vül meg nö vek szik az ipa ro sí tás nak
kö szön he tõ en. A nagy vál la lat ok meg je le né sé vel
(ISAMA, IAME, stb.) a vá ros az ipa ri funk ci ó jú
vá ro sok so rá ba ke rül, az 1990-es évek kö ze pé ig
ott is ma rad.

A rend szer vál tást kö ve tõ idõ szak ban is -
mét egy funk ció vál tá si ten den cia kezd ki bon ta -
koz ni. A pi ac gaz da ság ra va ló át té rés ered mé nye -
kép pen a ma mut vál la la tok nem tud ják ver seny -
ké pes sé gü ket meg õriz ni sem az or szá gos, sem a
nem zet kö zi pi a co kon. Nagy le épí té sek tör tén tek
(és tör tén nek a je len ben is), így so kan kény te le -
nek  mun ka he lyet és egy ben pro filt is vál toz tat ni.
1992-re a pri mer szek tor ban csu pán 3,9%-a dol -
go zott az ak tív ke re sõk nek, míg az ipar ban dol -
go zók ará nya is 55,9%-ra csök kent, el len ben
meg nõtt a szol gál ta tá si szek tor ban dol go zók szá -
ma: 37,2 %-os ez az arány, és nö vek võ ten den ci -
át mu tat a je len ben is a sze kun der szek tor ro vá sá -
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ra. A pri mer szek tor ban dol go zók ará nya is eny -
hén emel ke dett, ami nek a ma gya rá za ta a föl dek
tu laj don jo gá nak meg vál to zá sá ban ke re sen dõ.
Vis  sza ad ták a kol lek ti vi zá lás kor el vett föld je i ket,
és so kan (fõ ként a mun ka nél kü li ek) a pri mer
szek tor ban ke res tek meg él he tést.

1994-re a nagy vál la lat ok egy re job ban
le épí tik a ter me lõ sze mély ze tet, en nek ha tá sá ra a
ko ráb bi von zó ef fek tus ta szí tó erõ ként kezd mû -
köd ni. A rurális öve zet bõl be ván do rol tak kö zül
so kan vis  sza men nek ere de ti lak hely ük re. ågy a
vá ros la kos sá ga is le csök ken, 33784-rõl (1992-
ben) 27017-re (1994-ben) csök ken az ak tív la -
kos ság, te hát alig két év alatt 6767 ak tív mun kást
ve szít a vá ros, és ez a fo lya mat ko ránt,sem állt le
tel je sen. A vá ros  már 1992-ben a komp lex  ipa ri
és szol gál ta tá si funk ci ó jú vá ro sok kö zé ke rült,
mi vel a szol gál ta tá si szek tor ban dol go zók ará nya
meg ha lad ta a 25%-ot. 1990 óta egy re töb ben in -
dí ta nak el önál ló gaz da sá gi vál lal ko zást. A több -
ség  a szol gál ta tá si szek tor te rü le tén fej ti ki gaz -
da sá gi te vé keny sé gét (ke res ke de lem, egész ség -
ügy, stb.). Ha ez a ten den cia meg ma rad a jö võ -
ben is, a vá ros rö vi de sen is mét funk ci ót  vált, és a
ve gyes funk ci ó jú vá ro sok cso port já ba ke rül is -
mét (te hát egyik szek tor ban sem ha lad ja meg az
50%-ot a fog lal koz ta tot tak ará nya).

AA vváá rrooss ttéérr bbee nnii nnöö vvee kkee ddéé ssee

A 18. szá zad kö ze pé ig je len tõs nö ve ke dés -
rõl nem be szél he tünk, ami nek okát a vá ros  za va ros
tör té nel mi múlt já ban kell ke res ni (ta tár-tö rök be tö -
ré sek). Ki ter je dé se a Debren-patak men tén alig ér -
te el a 3 km-es hos  szú sá got, míg szé les sé ge se hol
nem ha lad ta meg az 1 km-t. A ki ter je dést föld raj zi
té nye zõk  is gá tol ták, hi szen a vá ros dé li ré szén
(mai Mun kás-ne gyed te rü le te) nagy ki ter je dé sû
mo csa rak, lá pok gá tol ták meg a dél fe lé va ló ter -
jesz ke dést, míg ke let fe le az Olt gya ko ri ára dá sai
aka dá lyoz ták a ke let fe lé tör té nõ nö ve ke dést.

A Má ria Te ré zia pa ran csá ra meg ala pí tott
Szé kely  Hu szár ez red föl ál lí tá sa (1756-ban) je len -
tett for du ló pon tot a vá ros nö ve ke dés szem pont já -
ból. A vá ros dé li pe ri fé ri á ján fel épí tett lak ta nya
kö rül ala kul ki alig egy év szá zad alatt az új vá ros -

köz pont. Úgy az ad mi niszt ra tív, mint a gaz da sá gi
funk ci ók a ré gi vá ros köz pont ból (KÁLVIN-tér)
át te võd nek az új köz pont ba (mai Sza bad ság tér).
Az 1850-es éve kig  a ter jesz ke dés az új vá ros köz -
pont kör nyé ké re kor lá to zó dik. A szá zad má so dik
fe lé ben meg kez dõ dik a vá ros ipa ro so dá sa, és a
gyá rak több sé ge a dé li pe rem te rü le te ken épül fel
(WELLENREITER sör gyá ra, tex til gyár, do hány -
gyár), 1880-ban Szemerja fa lu csat la ko zá sá val a
vá ros te rü le te is mét je len tõ sen meg nö vek szik.
Ugyan csak  en nek az év szá zad nak a vé gén Szent -
györgy be kap cso ló dik az or szá gos vas úti há ló zat -
ba, ami a vá ros ke let fe lé va ló ter jesz ke dé sét ered -
mé nye zi és a vá ros ha tár elõ ször lé pi át az Olt
folyót, az ál lo más is a fo lyó bal part ján ta lál ha tó.

A má so dik vi lág há bo rú kez de té ig nem tör -
tén nek na gyobb vál to zá sok a vá ros te rü le tét il le tõ -
en.  Az épít ke zé sek  in kább a bel te rü le tek re kor lá -
to zód nak, és a vá ros köz pont és Szemerja köz ti üres
bel te rü le tek re,  ami nek kö vet kez té ben a két hely -
ség tel je sen ös  sze épül. Még a má so dik vi lág há bo rú
elõtt (1936-ban) meg kez dik  a Tiszt vi se lõ-ne gyed
ki ala kí tá sát, de ez az 1944 utá ni idõ szak ban kezd
in ten zí ven ki épül ni. A to ta li ta riz mus kor sza ká ban
je len tõs épít ke zé sek be kez de nek, ame lyek ha tá sá ra
új la kó ne gye dek je len nek meg: 1964-ig be fe je zõ -
dik a Tiszt vi se lõ-ne gyed ki épí té se, 1969-75 kö zött
az Újszemerja-negyed, 1972-73-között a Csí ki-ne -
gyed, 1969-75 kö zött az Ál lo más-ne gyed, míg
1972-90 kö zött a mai Mun kás-ne gyed.

Nap ja ink ban a vá ros bel te rü le te el ér te a
838 ha-t, eh hez a szám hoz hoz zá adó dik Kilyén
(51ha) és Szotyor (51ha) fal vak bel te rü le te.
Utób bi a kat az 1968-as év ben csatolták a vá ros -
hoz, és ren del ték a vá ros köz igaz ga tá sa alá.

Sep si szent györgy kül te rü let ének nö ve ke dé se:
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1870 1.389 ha

1896 3.676 ha 

1913 3.688 ha

1986 7.641 ha 

1989 7.768 ha 

1992 12.171 ha 



AA vváá rrooss sszzeerr kkee zzee ttee ééss tteexx ttúú rráá jjaa

A mai Sep si szent györgy szer ke ze tét a te -
le pü lés idõ be ni fej lõ dé se ha tá roz ta meg. A két te -
le pü lés bõl ös  sze ol vadt vá ros (Szemerja falu-
Szentgyörgy) és az utó la gos la kó ne gye dek  föl -
épí té se egy komp lex szer ke ze tû  vá rost ered mé -
nyez tek. Ezért csak kü lön ál ló ré szek ként le het
ka te go ri zál ni a te le pü lés szer ke ze tet:

- Szemerja fa lu: lét ra tí pu sú ut ca szer ke -
zet, két fõ ut ca ala kult ki a Szemerja-patak men -
tén, eze ket mel lék ut cák kö tik ös  sze

- Tiszt vi se lõ-ne gyed, sakk táb la tí pu sú ut -
ca há ló zat

- Ál lo más-la kó ne gyed, sakk táb la-ut ca há -
ló zat 

- Mun kás-ne gyed,  sakk táb la-ut ca há ló zat 
Ez utób bi há rom la kó ne gyed az utol só 5

év ti zed ben épült fel.
- Újszemerja, dom bor zat hoz iga zo dó ka -

o ti kus ut ca há ló zat
- Ré gi Szentgyörgy õs vá ros mag, dom -

bor zat hoz iga zo dó ke let-nyu gat irá nyí tott sá got
tük rö zõ ut ca há ló zat.   

A la kos ság nö ve ke dé se a vá ros funk ci o -
ná lis fej lõ dé sé nek függ vé nyé ben:

A múlt szá zad má so dik fe lé ig a vá ros la -
kos sá ga so ha nem ha lad ta meg a 2500 la kost, ez
ugyan csak vi szon tag sá gos tör té nel mé nek volt
kö szön he tõ. 

Já nos Zsig mond ide jé ben 63 ka pu val van
meg em lít ve (1567), ez kb. 524 la kost je len tett (8
ta gú csa lád ese tén), te hát je len ték te len te le pü lés -
nek szá mí tott. A vá ro si jo gok vég le ges el nye ré sé -
vel vi rág zó kor szak kö vet ke zik: BÁTHORI Zsig  -
mond, BETH LEN Gá bor, I. RÁ KÓ CZI György
ural ko dók alatt ta pasz tal ha tó az el sõ gaz da sá gi
föl len dü lés kor sza ka. A tö rök és ta tár be tö ré sek
elõtt a la kos ság lét szá ma el éri a 2000 fõt, azon ban
1662-re, a tö rök be tö rés után 700-900 la kos ra
csök ken, mi vel az in vá zi ók ide jén a vá ros több
mint fe lét le öl ték, vagy rab ság ba hur col ták. A vá -
ros gaz da sá ga ös  sze rop pan, és csu pán 1750-es
évek után len dül föl, a ka szár nya lé te sí té se kor. A
19. szá zad  má so dik fe lé ben kezd a la kos ság is -
mét nö ve ked ni, egyidõben a vá ros ipa ro so dá sá -

nak kez de té vel. A sör gyár, tex til gyár, do hány gyár
meg épü lé se je len tõs mun ka erõt vonz a vá ros ba,
így 1890-ben la kos sá ga el éri az 5665 fõt, és fo -
lya ma to san nö vek szik. 1900-ban 6885 la kos, míg
1930. de cem ber 29-én 11898 la kos (Szentgyörgy,
Kilyén, Szotyor), 1956-ban 18896 la kos. A szo ci -
a lis ta ipa ro sí tás ha tá sá ra a vá ros la kos ság szá ma
megduplázodik 1930-hoz ké pest, el ér ve a 22058
lakost. A mamutvállalatok lé te sí té sé vel a 70-es
évek vé gé re is mét dup lá zó dik a la kos ság szám,
1977-ben el ér ve a 40804 la kost, és ez az erõ tel jes
nö ve ke dés egészen a rend szer vál tá sig tart (1989).
Így 1980-ban 55162, míg 1991-ben 72157 la kos -
ra duz zadt a vá ros la kos sá ga.

A rend szer vál tás utá ni idõ szak ban egy
fo gyá si pe ri ó dus áll be, mi vel a rurális kör nyék re
ha tó szí vó erõ ta szí tó erõ vé ala kul a nagy le épí té -
sek kö vet kez té ben, így mun ká sok szá zai hagy ják
el a vá rost, és tér nek vis  sza fa lu ra a jobb meg él -
he tés re mé nyé ben. Az 1992-es nép szám lá lás kor
a vá ro si la kos ság 68359-re csök ken és ez a csök -
ke nés to vább tart nap ja in kig is, 1994-ben a vá ros
la kos sá ga 68073. Va ló szí nû leg a kö zel jö võ ben
sta bi li zá ló dik a la kos ság szám, a pi ac gaz da ság
nor ma li zá ló dá sá val új mun ka he lyek je len nek
meg, és ez le ál lít ja a to váb bi el ván dor lást.

EEppii llóó gguuss,, aavvaaggyy aa 2211.. sszzáá zzaadd 
SSeepp ssii sszzeenntt ggyyöörr ggyyee

A  vá ros tör té nel mé rõl, szá mos mun ka
író dott, azon ban ezek in kább az ese mény tör té net
rög zí té sé re tö re ked tek, vagy más cé lú és té ma kö -
rû mun kák be ve ze tõ je ként je len tek meg, gyak ran
fi gyel men kí vül hagy va a kü lön bö zõ té nye zõk
vá ros for má ló ha tá sát.

Mun kám ban re mé lem si ke rült e hi ányt
meg szün tet nem, és olyan je len sé gek re is fel hív ni a
fi gyel met, ame lyek a kö zel jö võ ben nagy mér ték -
ben ki hat hat nak majd a vá ro si tár sa da lom ra és ez -
ál tal köz vet ve a vá ros ar cu la tá ra is. E ne ga tív ha tá -
sok szük ség sze rû en meg je len nek min den vá ros nak
egy adott fej lõ dé si szint jén, de szá mos pél dá ból ta -
nul va, ame lye ket a vi lág vá ros ok fej lõ dé se nyúj tott,
ki kü szö böl he tõk, vagy mér sé kel he tõk a ne ga tív
vá ro si a so dá si ha tá sok. Ugyan ak kor a po zi tív fo lya -
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ma tok ser kent he tõ ek, és meg kell ta lál ni azo kat a
mód sze re ket és esz kö zö ket ame lyek kel a kel lõ me -
der be te rel het jük a vá ro si a so dás fo lya ma tát. 

Konk rét ada tok kal bi zo nyít ha tó, hogy
Sep si szent györgy egyes ne gye de i ben et ni kai,
vagy tár sa dal mi szegregácios fo lya ma tok men -
nek vég be, ame lyek ko moly konf lik tu sok hoz ve -
zet nek a kö zel jö võ ben. Ha nem te szik meg a
meg fe le lõ el len lé pé se ket vá ro si ve ze tés szint jén,
ak kor rö vid idõ alatt az ur ba ni zá ci ós fo lya ma tok
el len õriz he tet len né vál nak, és a har ma dik vi lág
nagy vá ro sa i ra jel lem zõ je len sé gek lesz nek ész -
lel he tõ ek, úgy mint a Bidonwille-negyedek meg -
je le né se, vá ros ré szek slamosodása, et ni kai get tók
lét re jöt te, stb.

Az 1989-es vál to zá sok ser ken tõ en ha tot -
tak a vá ros gaz da sá gi fej lõ dé sé re, ezen be lül is a
ma gán gaz da sá gi szek tor ra. A piacgazdaságra va -
ló át té rés az erõl te tett ipa ro sí tás ha tá sá ra lét re jött
ma mut vál la la to kat a csõd szé lé re so dor ta, csu pán
az ál la mi tá mo ga tás men tet te meg õket a szét hul -
lás tól. Egy re töb ben ke res tek ál lást a ma gán szek -
to ron be lül, amely fõ leg a ter ci er szek to ron be lü li
ága za tok ra sza ko so dott. A gyá rak ban vég be ment
nagy le épí té sek ha tá sá ra több száz ipar ban dol go -
zó sze mély a szol gál ta tá si szek tor ban he lyez ke -
dett el. Így a vá ros funk ci ó ja is vál to zást szen ve -
dett. A jö võ ben ez a fo lya mat to vább fog erõ söd -
ni, míg nem Szentgyörgy a szol gál ta tá si funk ci ó jú
vá ro sok ka te gó ri á já ba ke rül.

A vá ros te rü le ti fej lõ dé sé re a nyu gat fe lé
va ló ter jesz ke dés lesz jel lem zõ, a Tiszt vi se lõ-ne -
gyed dé li ré szén van nak te rü le tek ki je löl ve a vá -
ros ter jesz ke dé sé re. Az ál la mi tá mo ga tás sal épült
tömb há zak kor sza ka vég le ge sen le járt, de ezek
sem esz té ti ka i lag, sem a kom fort szem pont já ból
nem vol tak meg fe le lõ ek. Kertnegyedek ki épí té se
ja va solt ezen a te rü le ten, fo koz nák az öve zet
szel lõs sé gét. A ke let fe lé tör té nõ vá ros fej lesz tés
el len ja vallt, mi vel ér té kes me zõ gaz da sá gi te rü le -
tek men nek ve szen dõ be (a Szép me zõ vi dé ke).
Szin tén a vá ros szel lõs sé gének hiányát kel le ne
el len sú lyoz ni park- és rek re á ci ós öve ze tek lé te sí -
té sé vel a még be nem épí tett vá ro si bel te rü le te -
ken, mint ami lyen a Mun kás-ne gyed ke le ti ré sze
és az Olt kö zöt ti te rü let.

A vá ros tö meg köz le ke dé si há ló za tá nak
új ra szer ve zé se is szük ség sze rû. Egyes la kó ne -
gye dek tel je sen ki es nek a tö meg köz le ke dé si út -
vo na lak ból (Tiszt vi se lõ-ne gyed, Mun kás-ne -
gyed dé li ré sze, Fel szeg, míg má sok nak igen
ros  szak a kap cso la tai: Régiszemerja, Kilyén,
Szotyor. Ugyan csak meg érett a helyzet egy má -
sik Olt-híd megépítésére, amely te her men te sí te -
né az elõ zõt. Ja va solt meg épí té si he lye a Mun -
kás-ne gyed és a ke le ti ipa ri öve zet kö zött len ne
op ti má lis, így a vá ros leg na gyobb lét szá mú ne -
gyed ével köz ve tet ten Régiszemerját köt né ösz  -
sze. Szin tén a vá ro si köz le ke dést kön  nyí te né egy
kül sõ for gal mi gyû rû meg épí té se, amely te her -
men te sí te né a köz pon ti for gal mat. A fon to sabb
út sza kasz ok, út ke resz te zõ dé sek men tén (Pl.: 1
Dec. 1918-Grigore BÃLAN, 1 Dec. 1918-
PÃIUª David stb.) alul já rók épí té se volna kívá-
natos a gya lo gos for ga lom szá má ra. A meg-
növekedett sze mély gép ko csik szá ma za va ró an
hat a vá ro si for ga lom ra. A leg több prob lé mát
par ko lá suk okoz za, amel  lyel nem szá mol tak a la -
kó ne gyed meg ter ve zõi. A meg ol dás a föld alat ti
par ko lók lé te sí té se vol na (igen költ sé ges, de jobb
tér ki hasz ná ló), vagy föld fel szí ni par ko ló há zak
meg épí té se (ol csóbb meg ol dás).

A jö võ vá ros ve ze tõ sé gé nek mind ezek kel
a prob lé mák kal szá mol nia kell.
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EEvvoolluuþþiiaa tteerriittoorriiaallãã ººii ffuunnccþþiioo nnaallãã
aa oorraaººuulluuii SSff.. GGhheeoorrgghhee
(Rezumat)

Cercetând evoluþia teritorialã ºi funcþio -
nalã a oraºului Sf. Gheorghe, prezenta lucrare se
concentreazã în primul rând asupra factorilor
umani: factorii istorici asupra evoluþiei oraºului,
treptele urbanizãrii, delimitarea zonelor
funcþionale în cadrul oraºului, stabilirea structurii
ºi texturii localitãþii, evoluþia teritorialã în spaþiu
ºi timp a oraºului, creºterea numãrului populaþiei
sub influenþa schimbãrii funcþionalitãþii oraºului.
Se descriu de asemenea metodele cercetãrii, se
proiecteazã înfãþiºarea oraºului în sec. XXI. ºi
direcþia evoluþiei sub influenþele factorilor natu-
rali ºi umani actuali.Se atrage atenþia asupra unor
fenomene ºi procese negative ale urbanizãrii,

între care: apariþia fenomenului de segregare
etnicã ºi socialã, degradarea unor cartiere peri -
ferice sau centrale (slam-uri) ºi apariþia ghe-
tourilor. Lucrarea încearcã sã caute ºi sã propunã
unele soluþii în vederea prevenirii, combaterii,
sau ameliorãrii acestor fenomene ºi procese ne -
gative.

TThhee CChhaannggeess iinn TTiimmee aanndd SSppaaccee
ooff tthhee FFuunnccttiioonnaall ZZoonneess ooff
SSeeppssiisszzeennttggyyöörrggyy 
((SSff.. GGhheeoorrgghhee))
(Abstract)

The paper discussing the functional and
territorial development of Sepsiszentgyörgy
wants to stress first of all the human characteris-
tics: the historical characteristics of the town, the
stages of turning into a town, the question of the
functional zones of the town, the structure and
system of the town, the formation of the popula-
tion, and its functionality according to the
changes. The paper also reflects on methodologi-
cal problems, presents the 21st century possibili-
ties of the town, the directions of development
according to the human and natural characteris-
tics. It draws attention to some negative traits of
urbanisation, having as a consequence ethnic and
social segregation, the relative destruction of
suburbs compared to the central districts, the
ghetto-phaenomenon. The paper attempts to find
proposals to avoid the above-mentioned negative
aspects, or at least to improve them.
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Botond BARTÓK

DDeessccooppeerriirrii eenneeoolliittiiccee ttâârrzziiii
((ppoosstt--aarriiuuººddiieennee)) îînn ssuudd--eessttuull
TTrraannssiillvvaanniieeii

(Rezumat)
Epoca eneoliticã sau a cuprului reprezin-
tã o etapã istoricã relativ frãmântatã ºi
complexã datoritã atât fenomenelor eco-
nomice ºi sociale noi generate de apariþia
ºi dezvoltarea metalurgiei aramei, cât ºi a
influenþelor etno-culturale sudice ºi mai
ales rãsãritene. Prin noþiunea de ene-
olitic, ne referim pentru sud-estul Tran -
sil  vaniei la cultura Tisa cu fazele sale târ -
zii Tiszapolgár ºi Bodrogkeresztúr. Cul -
tura Tiszapolgár, fiind consideratã de
unii cercetãtori a treia fazã a marelui
complex cultural Tisa, acoperã un spaþiu
larg, cuprinzând Câmpia Tisei, zone din
Slovacia esticã, din Iugoslavia, Banatul,
Criºana, nord-vestul României cu
excepþia Ma ra mu reºului precum ºi o
mare parte a Transilvaniei, inclusiv
colþul ei sud-estic. Lucrarea parcurge
problema tica amintitã, fãcând inventarul
des co pe ri rilor eneolitice târzii din sud-
estul Tran sil vaniei.

Epoca eneoliticã sau a cuprului reprezin-
tã o etapã istoricã relativ frãmântatã ºi complexã
datoritã atât fenomenelor economice ºi sociale
noi generate de apariþia ºi dezvoltarea me -
talurgiei aramei, cât ºi a influenþelor etno-cultu -
rale sudice ºi mai ales rãsãritene. În locul ma -
rilor comunitãþi specifice neoliticului mijlociu ºi
mai ales celui târziu, se produce apariþia unui
nou orizont cultural, accentuându-se ºi mai mult

complexitatea fenomenelor din perioada avutã
în discuþie. Prin noþiunea de eneolitic, ne referim
pentru sud-estul Transilvaniei la cultura Tisa cu
fazele sale târzii Tiszapolgár ºi Bodrog keresz -
túr. 

Cultura Tiszapolgár, fiind consideratã
de unii cercetãtori a treia fazã a marelui com-
plex cultural Tisa acoperã un spaþiu larg,
cuprinzând Câmpia Tisei, zone din Slovacia
esticã, din Iugoslavia, Banatul, Criºana, o mare
parte a Transilvaniei în care se încadreazã ºi
colþul ei sud-estic, precum ºi nord-vestul
României cu excepþia Maramureºului. Potrivit
unui consens unanim al specialiºtilor cu privire
la originea ºi dezvoltarea, rãspândirea acestei
culturi, Tisza pol gár este rezultatul unui proces
evolutiv în de lun gat, din fondul local al neoliti cu  -
lui târziu.

Cultura Bodrogkeresztúr a luat naºtere
pe un fond local Tiszapolgár, la care se adaugã
influenþe sud-est europene ºi elemente culturale
din interiorul arcului carpatic ºi din vest, fiind
consideratã ca ultima fazã (a IV-a) a culturii
Tisa; pãtrunzând pânã în sud-estul Transil va -
niei1.

Pe baza cercetãrilor întreprinse în spe-
cial în ultimele trei decenii în sud-estul
Transilvaniei s-a putut cunoaºte mai bine aria de
rãspândire a culturii Tisa, în fazele sale
Tiszapolgár, Bod rog ke resztúr, aºezãrile, cultura
materialã, ritul ºi ri tualul de înmormântare, al
purtãtorilor acestor cul turi, legãturile cu cul-
turile vecine, cât ºi as pec te privind cronologia
lor internã.

aa.. SSttaaddiiuull aaccttuuaall aall cceerrcceettããrriilloorr

De la semnalarea pentru prima datã a
prezenþei culturii Tisa cu faza Bodrogkeresztúr în
Transilvania de cãtre I. NESTOR2, abia la sfâr -
ºitul deceniului al cincelea al secolului nostru, au
fost executate primele sondaje care au atestat
existenþa acestei culturi ºi în sud-estul Transil va -
niei.

Sondajele executate de Zoltán SZÉ -
KELY la Reci3 între 1957-1959 vin sã com-

155



pleteze informaþiile cu privire la aceastã culturã,
dacã avem în vedere ºi materialele aflate în
colecþia muzeului din Sfântu Gheorghe, desco -
perite anterior la Mãgheruº4 (judeþul Covasna),
de acelaºi cercetãtor în Valea Râului Negru,
afluent al Oltului. Cercetãrile au fost continuate
în primii ani ai deceniului al ºaselea, des -
coperindu-se noi aºezãri ale culturii Tisa, de data
aceasta în Valea Târnavei Mari, pe teritoriul
comunei Mugeni5 (judeþul Harghita) de cãtre
Géza FE RENCZI ºi ªtefan FERENCZI între
1960-1961 ºi la Cristuru Secuiesc6 (judeþul
Harghita) de Zoltán SZÉKELY. Rezultatul cer -
cetãrilor au constituit obiectul unor studii referi-
toare la cultura Tisa în sud-estul Transilvaniei,
permiþând cunoaºterea ariei ºi în zona avutã în
discuþie.

La aceste descoperiri trebuie amintite ºi
cea a ciobului ornamentat cu potcoavã în relief
de la Feldioara7 (judeþul Braºov), care subliniazã
în acelaºi timp ºi existenþa totuºi a unui contact
între comunitãþile Bodrogkeresztúr ºi Coþofeni,
situaþie ce apare ºi în aºezarea de la Reci, precum
ºi de la Mugeni, ca ºi a vasului de culoare neagrã
lustruitã, atribuit culturii Tisa, descoperit la
Hãrman8.

bb.. AArriiaa ddee rrããssppâânnddiirree

Pe teritoriul României, cultura Tisa cu
fazele Tiszapolgár ºi Bodrogkeresztúr este
rãspânditã în Criºana, Banat, nord-vestul
României cu excepþia Maramureºului, o mare
parte a Transilvaniei în care se include ºi colþul ei
sud-estic. Numãrul relativ mare de descoperiri
aparþinând fazei Tiszapolgár în nord-vestul
României (între Criºul Repede ºi Munþii
Oaºului), în total 63 (23 în j. Bihor, 14 în j. Sãlaj,
1 în j. Maramureº ºi 25 în j. Satu Mare) ºi mai ales
concentrarea majoritãþii acestora între Barcãu ºi
Crasna îl face pe Neþa IERCOªAN sã presupunã
cã aceastã zonã constituie o regiune de genezã a
acesteia9. În privinþa fazei Bodrog ke resz túr se
remarcã raritatea aºezãrilor, fenomen ce este
explicat de P. PATAY prin caracterul preponde -
rent pãstoresc al vieþii economice a comunitãþii10.

Descoperirile culturii Tisa în fazele sale
târzii din sud-estul Transilvaniei, puþine la numãr
– Mãgheruº, Reci (judeþul Covasna); Mugeni,
Cristuru Secuiesc (judeþul Harghita); Hãrman,
Feldioara (judeþul Braºov) – pot fi interpretate fie
ca apariþii izolate aflate în afara spaþiului propriu-
zis de rãspândire a acesteia, fie ca puncte ce
marcheazã limita esticã a ariei culturii, ce este
mult mai verosimil.

cc.. AAººeezzããrriillee

Purtãtorii culturii Tisa în fazele
Tiszapolgár ºi în special Bodrogkeresztúr
pãtrund în sud-estul Transilvaniei pe douã
direcþii, dupã cum atestã descoperirile: a) pe
Valea Oltului în pãrþile sudice ºi centrale ale
zonei; b) de pe Valea Mureºului (s-au stabilit
anterior în Valea Târnavei Mari)11, în pãrþile
nordice ale spaþiului avut în vedere.

În partea de sud-est a Transilvaniei au
fost depistate pânã în prezent un numãr de ºase
puncte arheologice, din care patru aºezãri unde
au fost descoperite vestigii ale culturii Tisa în
fazele sale târzii. Dintre acestea trei – Reci,
Cristuru Secuiesc ºi Mugeni – au fost cercetate
prin sãpãturi sistematice, constituindu-se în
aºezãri ale culturilor Tiszapolgár-Bodrog ke resz -
túr. Celelalte descoperiri izolate atribuite culturii
Bodrogkeresztúr de la Hãrman, Mãgheruº ºi
Feldioara, au apãrut cu ocazia cercetãrii altor cul-
turi materiale.

O primã constatare ce se desprinde, este
aceea cã dispunerea aºezãrilor este determinatã
de mai mulþi factori. Între aceºtia un loc impor-
tant îl joacã condiþiile geografice (relief, climã)
ce favorizeazã diferite ocupaþii.

Toate locurile sunt aºezãri deschise, fãrã
ºanþ de fortificaþie, gãsindu-se concentrate pe
Târnava Mare ºi afluenþii sãi (Beta, Pârâul
Cetãþii, Pârâul Fântânei Sãrate) în cazul celor
din judeþul Harghita, Râul Negru în cazul celor
din judeþul Covasna, în zonele ce mãrginesc
aceste cursuri de apã. Datoritã condiþiilor
geografice specifice ºi a altor factori, în special
cei legaþi de ocupaþii, durata în timp a aºezãrilor
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nu este prea îndelungatã, fapt confirmat ºi de
cercetãrile întreprinse la Reci, Mugeni ºi
Cristuru Secuiesc.

În ceea ce priveºte amplasarea aºezãrilor,
s-a putut constata cã ele sunt situate în general pe
locuri dominante, apãrate natural: bot de deal
(Cristuru Secuiesc); promontoriu (Mugeni);
terasã (Reci). Acestea prin cotele lor destul de
ridicate, dominã zonele înconjurãtoare. În acelaºi
timp ele sunt situate în imediata apropiere a unor
surse, cursuri de apã.

Sintetizând datele stratigrafice relevate
de cercetãrile întreprinse la aºezãrile cercetate
din sud-estul Transilvaniei se pot trage urmã-
toarele concluzii: Deoarece toate locuirile de tip
Tiszapolgár-Bodrogkeresztúr aflate în zona cer -
cetatã fac parte din categoria aºezãrilor deschise,
stratul de culturã are o grosime mai redusã,
cuprinsã între 30-40 cm. În cazul unei singure
aºezãri, cea de la Mugeni12, s-a putut observa
doar un singur strat de culturã, pe când în cazul
celor de la Cristuru Secuiesc ºi Reci avem o
suprapunere de aºezãri din La Tène-ul dacic,
epoca prefeudalã secolele VII-VIII13, peste cea
eneoliticã târzie în cazul primeia ºi hallstattianã
în cazul celei de-a doua14.

dd.. LLooccuuiinnþþee,, iinnssttaallaaþþiiii ddee ffoocc

Pentru stabilirea tipurilor, precum ºi a
tehnicii de construcþie a locuinþelor, instalaþi-
ilor de foc, dispunem de elemente ºi date limi-
tate.

În privinþa aºezãrii de la Cristuru Se -
cuiesc, cu ocazia cercetãrilor au fost descoperite
trei bordeie în mare parte distruse. Dimensiunile
bordeiului au fost stabilite de suprafaþa acoperitã
de fragmentele de vase ºi de culoarea diferitã a
umpluturii bordeiului. Forma bordeiului I a fost
dreptunghiularã având dimensiunile de 6,5 x
5,25 m, în colþul sãu nord-vestic fiind dispusã o
instalaþie de foc circularã, din care s-au pãstrat
doar câteva pietre. Urme de pari nu au fost sur-
prinse. Bordeiul II a fost deranjat de o locuinþã
prefedualã ºi de douã gropi dacice, pãstrându-se
intactã numai instalaþia de foc de formã circularã

fãcutã din pietre. Nu s-au putut surprinde dimen-
siuni ca de altfel ºi în cazul bordeiului III, deran-
jat la rândul sãu de o locuinþã prefedualã din se -
colele VII-VIII15.

În aºezarea eneoliticã târzie de la Reci
elementele privind construcþia celor trei locuinþe
descoperite sunt mult mai semnificative. Din cele
trei locuinþe, una a fost pãstratã mai bine – cele-
lalte douã fiind în bunã parte deranjate de
lucrãrile agricole – surprinzându-se podeaua din
bârne lipi te cu pãmânt, în felul binecunoscutelor
locuinþe ale culturii Cucuteni-Ariuºd, de formã
dreptunghiularã, având dimensiunile de 4 x 2,5
m16. În mijlocul uneia din locuinþe s-a gãsit o
instalaþie de foc în formã de potcoavã cu gardinã
de lut.

Locuinþele de la Cristuru Secuiesc ºi Reci
se încadreazã în categoria celor de suprafaþã, pre-
cum e cazul ºi a celei cvasi-patrulatere din 1960 ºi
a celor douã din 1961, descoperite în aºezarea de
la Mugeni17.

ee.. MMoorrmmiinnttee iizzoollaattee,, rriitt ffuunneerraarr

Numãrul redus al aºezãrilor atrage dupã
sine ºi numãrul redus al descoperirilor fune -
rare. Într-un singur caz, doar la Reci au fost
posibile descoperirile funerare, care se în -
cadreazã în categoria înmormântãrilor plane.
Este vorba de trei morminte izolate descoperite
în apropierea locuinþelor cercetate.18 Ana -
lizarea lor ne permite precizarea ritului funerar
în etapa eneoliticului târziu din sud-estul
Transil vaniei.

Pe baza datelor ºi a planului de ansam-
blu publicat de descoperitor, se poate afirma cã
la Reci se practica ritul inhumaþiei, în poziþie
chircitã, fãrã a se constata o regulã precisã în
privinþa poziþiei, cãci unul dintre cele trei
schelete s-a gãsit chircit moderat, pe partea
dreaptã pe când altul era chircit accentuat, pe
partea stângã19. De aici deducem ºi concluzia
cã în cadrul grupului omenesc respectiv nu s-a
aplicat o anumitã regulã în privinþa orientãrii.
Unul dintre schelete era cu craniul orientat spre
vest, iar un altul spre est. Braþele lor erau
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îndoite din cot ºi aºezate cu palmele în dreptul
obrazului20.

În gropile mormintelor cercetate s-au
gãsit puþine obiecte; sub un schelet au apãrut
câteva cioburi Coþofeni ºi alãturi de el o
mandibulã de porc21; lângã craniul celui de-al
doilea s-a gãsit o râºniþã fragmentarã, un obiect
de os ºi câteva cioburi22. În privinþa celui de-al
treilea schelet din care s-au pãstrat numai
picioarele, în dreptul genunchilor s-au gãsit douã
mãrgele din dinþi perforaþi23.

Dintre cele trei schelete pentru perioada
analizatã sunt de interes cele douã în poziþie
chircitã, care într-o primã fazã a cercetãrilor de
la Reci au fost încadrate greºit ca aparþinând
purtãtorilor culturii Coþofeni de descoperitorul
lor SZÉKELY Zoltán24, informaþie preluatã ºi
de Eugen COMªA25. Continuarea cercetãrilor
într-o etapã ulterioarã a dus la reconsiderarea
încadrãrii celor douã morminte în poziþie
chircitã de însuºi descoperitorul lor, atribuindu-
le eneoliticul târziu26, existând în acest sens
analogii în cimitirele din aceeaºi perioadã din
Ungaria27.

În privinþa celui de-al treilea schelet din
care s-au pãstrat numai picioarele, i se pot atribui
aceleiaºi perioade ca ºi celorlalte douã, elementul
cronologic fiind obiectul de podoabã din dreptul
genunchilor.

ff.. CCeerraammiiccaa

Constituie cea mai reprezentativã cate-
gorie de material în inventarul aºezãrilor din
sud-estul Transilvaniei. Din punct de vedere al
compoziþiei ºi culorii pastei, al aspectului gene -
ral, ceramica se poate împãrþi în douã mari cate-
gorii: a) ceramica de uz comun; b) ceramica
finã.

FFoorrmmaa vvaasseelloorr

Caracterul fragmentar al ceramicii din
sud-estul Transilvaniei împiedicã cunoaºterea
repertoriului complet de forme al ceramicii.
Principalele forme ceramice sunt:

I. Vase cu picior înalte, arse cãrãmiziu. Pe
peretele exterior, la limita dintre cupã ºi picior se
gãsesc proeminenþe cilindrice, iar sub acestea, în
peretele piciorului, gãuri ovale dispuse unele sub
altele. Ia – arse cãrãmiziu, prevãzute cu gãuri
ovale, cupa prevãzutã cu butoni perforaþi orizontal.

II. Vase cu picior scund, perforat orizon-
tal sub baza cupei.

III. Vase cu picioare mici
IV. Vase cu corp globular cu gât cilin-

dric, pe pântec unele au butonul perforat orizon-
tal. IVa – pe pântec se gãsesc patru urechiuºe
groase, orizontale.

V. Vase cu picior plin.
VI. Vase de formã dreptunghiularã (rec-

tangularã), decorate cu un ºir de alveole. VIa – cu
nouã picioare, muchiile decorate cu un ºir de
alveole, pe margini la colþuri se gãseºte câte un
cap de animal. La exterior, pe laturile lungi se
aflã câte trei proeminenþe lungi, iar pe laturile
mici câte o toartã încadratã de douã proeminenþe.
VIb – decorate cu elemente meandrice pictate cu
negru pe fond roºu.

VII. Suport de vase, de formã bitronicã,
cu cupele aproape egale. În jurul mijlocului
suportului se gãsesc butoni perforaþi orizontal, ca
niºte urechiuºe groase, aºezate în zigzag.

VIII. Vase mici în formã de sac, cu douã
urechiuºe orizontale situate chiar sub margine.

IX. Vase cu douã urechiuºe orizontale
sub margine. IXa – partea superioarã din
regiunea urechiuºelor este bine articulatã spre o
formã bitronconicã. IXb – cu corp conic ºi fundul
plat. IXc – cu buza uºor evazatã în afarã ºi pe
pântec prevãzute cu butoni.

X. Strachini cu buza rãsfrântã înãuntru,
decorate pe umãr cu caneluri plate ºi oblice.

XI. Vase cu buza dreaptã, pe gât pre-
vãzute cu butoni plaþi, sau cu urechiuºe groase
perforate orizontal. XIa – cu buza lobatã.

XII. Vase cu gât înalt cilindric, cu corp
bombat. Sub buzã se aflã buton plat perforat ori-
zontal (“oale de lapte” “milchtopfförmiges
Gefäß). XIIa – decorate cu un ºir de alveole ºi pe
pântec prevãzute cu urechiuºe orizontale.

158



XIII. Vase cu corp îngust ºi lung, cu fun-
dul plat.

XIV. Vase cu decor meandric din benzi
incizate, având ºi o ureche unghiularã. XIVa –
decorate cu înpunsãturi care formeazã elemente
meandrice. XIVb – colþ tras în sus. XIVc – cu
decor fãcut cu unghia în formã de spic.

FFoorrmmee aappaarrttee

Pe lângã formele cunoscute în repertoriul
de forme ale culturilor Tiszapolgár ºi Bodrog -
keresztúr, în aºezãrile din sud-estul Transilvaniei
au fost descoperite ºi piese ceramice cu destinaþii
aparte. Includem în aceastã categorie urmã-
toarele piese:

1. fragment din buza unei strecurãtori
2. jumãtatea unui tub de lut prevãzut cu

un buton

gg.. DDeeccoorruull cceerraammiicciiii

Din punct de vedere al ornamentãrii cera -
mice fãuritorii olãriei Tiszapolgár-Bodrogkeresztúr
au utilizat urmãtoarele procedee tehnice:

I. Ornamentarea în relief constând din:
Ia–butoni; Ib–urechiuºe perforate orizontal;
Ic–alveole; Id–proeminenþe.

II. Procedeul prin adâncire cuprinde:
IIa–incizii sub forma unor linii sau benzi simple;
linii sau benzi în meandre.

III. Procedeul prin perforare cuprinde:
IIIa–gãuri ovale.

I. Ornamentarea în relief
Ia–Butonii sunt aplicaþi sub buza, pe pân-

tecul, sau gâtul vasului. Aceºtia pot fi simpli
neperforaþi, perforaþi orizontal, sau plaþi perforaþi
orizontal. Numãrul lor variazã de la vas la vas,
uneori fiind dispuºi în zigzag.

Ib–Urechiuºele perforate orizontal sunt si -
tuate în genere pe pântec, dar le întâlnim ºi pe re -
gistrul gâtului. Uneori urechiuºele pot fi unghiu-
lare.

Ic–Alveolele sunt întâlnite îndeosebi pe
registrul gâtului vaselor.

Id–Canelurile plate oblice se întâlnesc
mai rar în ornamentarea ceramicii, fiind întâlnite
în special la strãchini.

Ie–Proeminenþele pot fi cilindrice sau
lungi, dispuse fie la limita dintre cupã ºi picior,
fie pe laturile lungi ale vaselor rectangulare.

II. Procedeul prin adâncire
IIa–Decorul incizat
IIa1–Incizii sub forma unor linii simple

fãcute cu unghia, în formã de spic.
IIa2–Meandrul, un alt motiv decorativ

este cunoscut ºi în aºezãrile din sud-estul
Transilvaniei. Realizarea lui se face fie în benzi
umplute cu pãtrãþele (haºuri), fie prin împunsã-
turi care formeazã elemente meandrice.

IIb–Decorul canelat
IIb1–Canelurile plate oblice au apãrut

numai în cazul strãchinilor, pe umãrul acestora.

III. Procedeul prin perforare
IIIa–Decorul perforat
IIIa1–Gãuri ovale aºezate uneori câte

douã una sub alta, sau singulare, perforate ori-
zontal, situate în registrul piciorului vaselor.

hh.. OObbiieeccttee ddee ppiiaattrrãã,, lluuttooss ººii mmeettaall

În aºezãrile aparþinând culturilor Tisza -
polgár ºi Bodrogkeresztúr din sud-estul Trans -
ilvaniei, ca urmare a cercetãrilor întreprinse au
fost descoperite, ce-i drept, într-un numãr mai
redus, ºi o serie de obiecte din piatrã, lut ºi metal.

I. Obiecte din piatrã.
Unelte.
Uneltele de lucru sunt reprezentate prin

nuclee de obsidian, de andezit ºi lame de cremene
(Reci, Cristuru Secuiesc, Mugeni). Alãturi de
acestea se încadreazã ºi râºniþa fragmentarã
descoperitã în mormântul nr. 2, de la Reci.

II. Obiecte din lut.
În categoria acestor obiecte se încadreazã

greutãþile de plasã din aºezãrile de la Reci ºi
Mugeni.
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III. Obiecte din os.
IIIa–Obiecte de podoabã
În aºezãrile cercetate numai într-un singur

caz, la Reci s-au descoperit obiecte de podoabã,
care constau din mãrgele confecþionate din dinþi
(probabil de cerb) perforaþi, descoperite lângã cel
de-al treilea schelet, în dreptul genunchilor.

IV. Obiecte din metal
În cadrul acestei categorii vor fi tratate

atât obiectele din metal (aramã) descoperite în
aºezãrile cercetate, cât ºi cele apãrute întâmplã-
tor în unele localitãþi din sud-estul Transil -
vaniei.

1. Material brut
În umplutura bordeiului eneolitic

descoperit în ºanþul nr. 2 din aºezarea de la
Cristuru Secuiesc s-a descoperit o bucatã de
aramã în formã brutã, ceea ce ne face sã pre-
supunem cã prelucrarea acestui metal a fost
fãcutã ºi de cãtre localnici.

2. Unelte
2a–Topoare
2a1–Topoare cu braþele “în cruce”
În sud-estul Transilvaniei au fost

descoperite atât prin cercetãri sistematice, cât ºi
prin descoperiri întâmplãtoare un numãr de opt
topoare cu braþele “în cruce”.

a. Sîndominic, judeþul Harghita,
descoperit în 1959 în hotarul comunei, neavând
date concrete asupra împrejurãrilor desco -
peririi. Toporul are douã braþe dispuse în cruce
ºi uºor arcuite. Braþele sunt inegale, cel vertical
fiind mai lung. Pe partea concavã gaura de
înmãnuºare are un manºon profilat. Dupã anal-
izele executate în laboratoarele de la Stuttgart,
s-a constatat cã toporul este din aramã
purã28.

b. Ariuºd, judeþul Covasna, descoperit de
F. LÁSZLÓ, dupã toate probabilitãþile aparþinând
stratului Cucuteni B, care reprezintã ultima fazã
de dezvoltare a culturii Ariuºd.

c. Odorhei, judeþul Harghita, pe locul
denumit “Cetatea Bud”, au fost gãsite douã,

eventual trei topoare cu braþele “în cruce”29, în
apropierea unei aºezãri aparþinând fazei Cucuteni
B30 din care se aflã în colecþia muzeului din
Cristuru un fragment de vas pictat.

d. Leþ-Varheghiu, comuna Reci, judeþul
Covasna, un topor cu braþele “în cruce” în
aºezarea aparþinând fazei Cucuteni B a culturii
Ariuºd, cercetatã în 195531.

e. Cernatu de Sus, judeþul Covasna, un
topor de aramã, pe locul numit Cetate ciuntitã32.
În aceastã localitate, cu ocazia sãpãturilor execu-
tate în anul 1961, în aºezarea de la Movila
Bisericii, situatã în apropierea locului de
descoperire a toporului, a fost atestatã ºi faza
Cucuteni B33.

f. Mugeni, judeþul Harghita, un topor cu
braþele “în cruce”, gãsit în unicul strat de culturã
al aºezãrii, se pare contemporanã cu fazele finale
ale culturii, Cucuteni B (B2 ºi B3)34.

Prin urmare toate aceste topoare, cu
excepþia celui de la Sândominic, au fost
descoperite în aºezãri în care este atestat un nivel
de culturã care aparþine etapei târzii a culturii
Ariuºd (Cucuteni B). Din cele de mai sus rezultã,
dacã avem în vedere ºi toporul-ciocan de la
Reci35 descoperit în nivelul de locuire Cucuteni
A2, cã toporul cu braþele “în cruce” de tip Vidra-
Reci este atestat în Transilvania în cultura Ariuºd
în faza Cucuteni A, iar celelalte descrise anterior
se pot lega mai bine de faza Cucuteni A-B sau B
ºi nu de faza Cucuteni A, cum a presupus Al.
VULPE36.

2a2–Topoare plate
Din categoria acestor topoare în sud-estul

Transilvaniei a fost descoperit un singur exemplar:
a. Araci, judeþul Covasna, în hotarul

comunei, având marginile ridicate. Îi lipseºte din
ambele pãrþi (capete) câte o bucatã, care au fost
tãiate de descoperitor ºi apoi reciocãnite margi -
nile asupra cãrora s-a intervenit37.

2a3–Topoare ciocan
Din categoria acestor topoare în sud-estul

Transilvaniei a fost descoperit un singur exemplar:
a. Araci, judeþul Covasna, un topor cio-

can în apropierea unui mormânt cu cistã,
aparþinând culturii Schneckenberg38.
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2b–Ace pentru cusut
În sud-estul Transilvaniei este cunoscut un

singur ac de cusut, confecþionat dintr-o barã subþire
de aramã, pãstrându-se în stare fragmentarã,
descoperit în aºezarea de la Cristuru Secuiesc.

3. Accesorii pentru îmbrãcãminte
3a–Nasturi
În categoria acestor obiecte a fost des co -

pe rit la Cristuru Secuiesc un singur exemplar, de
formã rotundã, perforat, prevãzut pe interior cu o
urechiuºã.
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KKééssõõ eenneeoolliittiikkuummii ((rréézzkkoorrii))
ffeellffeeddeezzéésseekk DDééllkkeelleett--EErrddééllyybbeenn
(Ki vo nat)

Az eneolitikum vagy réz kor a réz ko há -
szat meg je le né se és fej lõ dé se, va la mint a dé li, de
fõ leg a ke le ti etno-kulturális be ha tá sok kö vet -
kez té ben mind gaz da sá gi, mind tár sa dal mi
szem pont ból egy vi szony lag bo nyo lult tör té nel -
mi kor szak nak te kint he tõ. Dél ke let-Er dély ben
eneolitikum alatt a Ti sza mû velt sé get és en nek a
ké sõb bi, Tiszapolgár és Bodrogkeresztúr sza ka -
sza it ért jük. A tiszapolgári mû velt ség, amely
egyes ku ta tók vé le mé nye sze rint a nagy Ti sza
mû velt ség-komp le xum har ma dik sza ka szá nak
te kint he tõ, szé les ki ter je dé sû (Nagy al föld, Ke -
let-Szlo vá kia, Ju go szlá via ré szei, Bán ság, a Kö -
rö sök vi dé ke, Er dély nagy ré sze, be le ért ve a dél -
ke le ti sar kát is, de nem ért ve be le pl.
Máramarost). Az utób bi év ti ze dek so rán vég zett
dél ke let-er dé lyi ku ta tá sok alap ján job ban meg is -
mer het tük a Ti sza mû velt ség el ter je dé si te rü le -
tét, tiszapolgári és bodrogkeresztúri sza ka sza it,
úgy te le pü lé sek, anya gi kul tú ra, szom szé dos

161



kap cso la tok, mint bel sõ kro no ló gia szem pont já -
ból.

Az Tisza-bodrogkeresztúri mû velt ség
er dé lyi je len lét ének el sõ, I. NESTOR ál tal tör -
tént em lí té se után csak szá za dunk ötö dik év ti -
zed ében iga zol ták e mû velt ség je len lét ét Dél ke -
let-Er dély ben. Ez után SZÉ KELY Z. vég zett
1957-1959-ben ide vá gó ku ta tá so kat Rét yen,
Sepsimo gyo ró son (Kovászna me gye, az Olt
mel lék vi ze, a Fe ke te ügy völ gyé ben). A ku ta tá -
so kat a hat va nas évek ben foly tat ták a Nagy-
Küküllõ men tén, ahol újabb Ti sza mû velt sé gi te -
le pü lé se ket fe dez tek fel FERENCZI G. és FE -
RENCZI I. irá nyí tá sa alatt 1960-1961-ben
Bögözön (Har gi ta me gye), va la mint SZÉ KELY
Z. Székely ke resz túron (Har gi ta me gye). E fel tá -
rá sok mel lett meg kell em lí te ni a Föld vá ron
(Bras só me gye) ta lált dom bo rú pat kós dí szí té sû
cse rép tö re dé ket is, amely iga zol ja a Bodrog -
keresztúr és Coþofeni kö zös sé gek kö zöt ti kap -
cso la tot. Ugyan ez vo nat ko zik a rétyi és bögözi
te le pü lé sek re is, va la mint a Bras só me gyei
Szászhermányban ta lált, Ti sza mû velt ség nek tu -
laj do ní tott fé nye sí tett fe ke te cse rép edény re.

LLaattee EEnneeoolliittiiccaall DDiissccoovveerriieess
((PPoosstt--AArriiuuººdd PPeerriioodd)) iinn 
SSoouutthh--EEaasstteerrnn TTrraannssyyllvvaanniiaa
(Abstract)

The Eneolitical epoch or that of copper
represents a relatively troubled historical period,
that was also complex one, due to the economical
and new socialphaenomena, caused by the
appearance and developement of brass metalur-
gy, as well as by the ethno-cultural influences
from the South, but above all from the East.

By the notion „eneolitic" in South-
Eastern Transylvania we refer to the Tisa culture,
with its late phases in Tiszapolgár and
Bodrogkeresztúr. The Tiszapolgár culture was
considered by some the third phase of the bog
cultural Tisa complex. It covers a large space,
over the Great Hungarian Plain, parts of Eastern
Slovakia and Yugoslavia, the Banat, Criºana, an

important part of Transylvania including its
south-eastern corner, as well as the North-
Western part Romania, excepting Maramureº.
On the basis of the research done especially dur-
ing the last decades in South-Eastern Tran -
sylvania, one arrived at a better understanding of
the spreading aria of the Tisa culture, its
Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr phases, from
the point of view of the settlements, the material
culture, the links with the neighbouring cultures,
as well as the internal chronology. From the first
signalling of the Tisa culture in Transylvania by
I. NESTOR, only in the fifth decade of our centu-
ry could the investigations prove the existence of
this culture in South-Eastern Transylvania. The
researches done between 1957-1959 by Z.
SZÉKELY come to complete the information
regarding this culture, if we have in view the
materials in the Székely National Museum dis-
covered at  Reci, Mãgheruº, (Réty, Sepsimogyo -
rós) Covasna County, in the Râul Negru  Valley
(Feketeügy), an affluent of the Olt. The research-
es were continued in the sixties, when new settle-
ments of the Tisza type were discovered, this
time in the Târnava Mare Valley (Nagy-Kü kül -
lõ), at Mugeni (Bögöz), Harghita County by G.
FERENCZI and I. FERENCZI between 1960-
1961 and at Cristuru Secuiesc (Székelykeresz túr)
Hargita County by Z. SZÉKELY.

Beside these discoveries we should also
mention that of the ornes shiver with the horse-
shoe in relief from Feldioara (Braºov County),
which at the same time underlines a link between
the Bodrogkeresztúr and Coþofeni cultures. This
also refers to Reci, Mugeni, and the black pol-
ished vase discovered at  Hãrman (Szászher -
mány), Braºov County.
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Botond BARTÓK

PPeerriiooddiizzaarreeaa ººii ccrroonnoollooggiiaa
ddeessccooppeerriirriilloorr eenneeoolliittiiccee ttâârrzziiii
ddiinn ssuudd--eessttuull TTrraannssiillvvaanniieeii

(Rezumat)
Materialul arheologic aparþinând culturii
Tisa în fazele sale târzii descoperit în
sud-estul Transilvaniei, are un caracter
re lativ unitar. Periodizarea, precum ºi în -
cadrarea cronologicã ºi culturalã a aces-
tuia se poate face în principal pe baza
pieselor ceramice descoperite, care dom-
inã cantitativ. Alãturi de acestea, piesele
litice, din os ºi în special cele din metal,
ce-i drept în cantitãþi mai mici, au ºi ele
rol important în încadrarea cronologicã a
descoperirilor. În analiza materialului
ceramic, în privinþa încadrãrii lui cro no -
lo gice ºi culturale ne sunt de un real folos
analogiile de la Bodrogkeresztúr, Pusz ta -
is tvánhá za, Hódmezõvásárhely-Kotacpart,
Deszk, Jászladány, Hódmezõvásárhely-
Kökénydomb, Tiszadomb, Tiszapolgár-
Basatanya, Polgár-Bacsókert etc. Piesele
litice reprezentate prin nuclee de obsidi-
an, de andezit ºi lame de cremene, îºi
gãsesc analogii în mormântul descoperit
în cariera de pietriº din hotarul comunei
Gheja, în faþa gãrii Luduº, atribuit cul-
turii Bodrogkeresztúr. Obiectele ºi unel-
tele din metal descoperite în aºezãrile din
sud-estul Transilvaniei sunt în totalitatea
lor din aramã ºi se încadreazã cronologic
de asemenea la cultura Bodrogkeresztúr.
Dezvoltarea din eneolitic a neoliticului
lo cal se poate lega de triburile Tisza pol -
gár, acestea pe teritoriul României sunt

cunoscute sub numele de Româneºti,
dupã descoperirile din peºtera de la Ro -
mâ neºti, comuna Tomeºti, judeþul Timiº,
ºi constituie populaþii autohtone inclusiv
în sud-estul Transilvaniei.

Materialul arheologic aparþinând culturii
Tisa în fazele sale târzii descoperit în sud-estul
Transilvaniei, are un caracter relativ unitar.
Periodizarea, precum ºi încadrarea cronologicã ºi
culturalã se poate face în principal pe baza
pieselor ceramice descoperite, care dominã canti-
tativ. Alãturi de acestea, piesele litice, din os ºi în
special cele din metal, în speþã din cupru, ce-i
drept în cantitãþi mai mici, îºi au ºi ele rolul
important în încadrarea cronologicã a descoperi -
rilor.

În analiza materialului ceramic, în pri -
vinþa încadrãrii lui cronologice ºi culturale ne
sunt de un real folos analogiile de la Bodrog -
keresztúr, Pusztaistvánháza, Hódmezõ vá sár hely-
Kotacpart, Deszk, Jászladány, Hódme zõ  vásár -
hely-Kökény domb, Tiszadomb, Tisza polgár-Ba -
sa tanya, Pol gár-Bacsókert etc1.

Astfel pentru vasele cu picior înalt pre-
vãzute cu gãuri ovale, analogii se gãsesc în cimi-
tirul de la Tiszapolgár-Basatanya2, în aºezarea
de la Tiszapolgár3, ca ºi în aria culturii Cucuteni-
Ariuºd4. Pentru vasul cu picior mai scund
analogii avem în materialul ceramic de la
Tiszapolgár-Basatanya ºi Pusztaistvánháza5 (ci -
mi tirele), dar este frecvent ºi în aºezãrile culturii
Ariuºd, unde sunt pahare cu picior6.

Vasele cu corp globular ºi cu gât cilin-
dric, ca ºi cele de formã rectangularã de la Reci ºi
Cristuru Secuiesc se întâlnesc des printre materi-
alele din cimitirul de la Bodrogkeresztúr7. Din
aria culturii Ariuºd este cunoscut vasul mare cu
gât cilindric, prevãzut cu urechiuºe orizontale pe
pântec ºi decorat cu un ºir de alveole8. Tot în aria
culturii Bodrogkeresztúr trebuie cãutatã analogia
pentru vasul cu buza rãsfrântã înãuntru ºi decorat
cu caneluri oblice.

Vasul cu gât înalt tronconic ºi cu corp
bombat, cunoscut în literatura arheologicã sub
denumirea de „oalã de lapte” (milchtopfförmiges
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Gefäß) este cunoscut din cimitirele de la
Pusztaistvánháza9, Tiszapolgár-Basatanya10 ºi
de la Battonya11.

Pentru vasele cu margini lobate cu colþuri
trase în sus analogii deocamdatã din aºezãri ºi
cimitire din eneoliticul târziu nu cunoaºtem,
aceastã formã este însã destul de frecventã în
epoca bronzului. Vasele mici de diferite forme,
de sac, de cupã sunt frecvente în cimitirele de la
Pusztaistvánháza12 ºi Tiszapolgár-Basatanya13.

Suportul de vas ºi vasul cu patru torþi
prezintã analogii apropiate cu formele cunoscute
din aºezãrile de la Tiszapolgár14 ºi Tiszazug-
Kisrét part15, fiind cunoscute ºi în aria culturii
Cucuteni-Ariuºd16.

Ceºtile mici cu câte douã torþi sub mar-
gine sunt cunoscute la Bodrogkeresztúr, Kis -
körös ºi Kunszentmárton-Pusztaistván há za17.
Vasul cu gura dreptunghiularã este cunoscut în
ariile culturilor Tisa, Bodrogkeresztúr ºi Cu cu -
teni-Ariuºd, mai ales în etapele finale. Analogia
cea mai apropiatã pentru exemplarul de la Reci se
gãseºte în cimitirul de la Bodrogkeresztúr18.
Aceluiaºi tip, ca formã, i se ataºeazã ºi fragmentul
pictat având pe colþ tot un cap de animal cornut.

La încadrarea cronologicã a aºezãrilor
din sud-estul Transilvaniei ne serveºte ºi materi-
alul ceramic, care din punct de vedere al for me -
lor ºi al decorului format din benzi cu câmpul
liber sau acoperite cu haºuri este caracteristic
culturii Tisa în fazele Tiszapolgár ºi Bod rog -
keresztúr. Decorul meandric din bronz incizate,
umplute cu pãtrãþele este ornamentarea cunos-
cutã la vasele din cimitirul de la Pusz ta -
istvánháza, iar cel realizat prin împunsãturi suc-
cesive din aºezarea de la Hódmezõvásárhely20.

În privinþa pieselor litice reprezentate
prin nuclee de obsidian, de andezit ºi lame de
cremene, ce-i drept în cantitãþi reduse, acestea îºi
gãsesc analogii în mormântul descoperit în cari-
era de pietriº din hotarul comunei Gheja, în faþa
gãrii Luduº21 atribuit culturii Bodrogkeresztúr.

Obiecte similare obiectului de podoabã, sin-
gular, descope rit la Reci într-un mormânt de inhu-
maþie planã, constând din douã mãrgele din dinþi
perforaþi (probabil de cerb), sunt prezente câteodatã

în mormintele culturii Bodrogkeresztúr de cele mai
multe ori lucrate din marmurã22. Confecþio na rea
mãrgelelor din dinþi de animal, este atestatã ºi prin cele
trei exemplare de dinþi de urs perforaþi de la Câlnic,
atribuiþi în contextul materialului des cope rit comu-
nitãþii Tiszapolgár-Bodrog keresztúr23.

Legat de analiza celor douã mãrgele de
dinþi perforaþi, trebuie adus în discuþie ritualul de
inhumaþie practicat de purtãtorii culturii Bod rog -
keresztúr, pentru o justã încadrare a celor trei
morminte de la Reci. Morþii sunt îngropaþi întot-
deauna în poziþie chircitã, uneori accentuat chir -
citã, culcaþi fiind pe partea dreaptã sau stângã,
ocrul lipseºte constant din inventarul mor min -
telor, fiecare mormânt are ca inventar cel puþin
trei-patru vase, de diferite forme24. Din catego-
ria elementelor prezentate mai sus la Reci
lipseºte cel legat de inventarul vaselor ºi în plus
în cadrul unui mormânt sub un schelet se aflau
cioburi de tip Coþofeni. Tocmai aceste lucruri au
fãcut ca într-o prima fazã a cercetãrilor de la
Reci, mormintele sã fie atribuite purtãtorilor cul-
turii Coþofeni, dar ulterior au fost reconsiderate
de însuºi descoperitorul lor SZÉKELY Zoltán ºi
atribuite purtãtorilor culturii Bodrogkeresztúr.

Prezenþa cioburilor de tip Coþofeni în
mormântul de la Reci explicã cel puþin parþial un
sincronism între cultura Bodrogkeresztúr ºi faza
de început a culturii Coþofeni, aspect pe care îl
vom analiza mai pe larg la concluziile finale.

Dintre obiectele ºi uneltele din metal
descoperite în aºezãrile din sud-estul Tran sil va -
niei, acestea în totalitatea lor sunt din aramã.
Astfel acul din aramã gãsit fragmentar, este
frecvent în cimitirele de la Tiszapolgár-Basa -
tanya25, iar existenþa aramei în stare brutã ne
face sã presupunem cã prelucrarea acestui metal
a fost fãcutã ºi de localnici.

În privinþa uneltelor confecþionate din
aramã, topoarele în cele trei variante, topoare-
ciocan, topoare plate ºi topoare cu braþele „în
cruce” ocupã un loc aparte în cadrul descoperi -
rilor din eneoliticul târziu din sud-estul Tran sil va -
niei. Astfel toporul-ciocan din aramã este cunos-
cut în Taransilvania numai din descoperiri întâm-
plãtoare, pe când în Ungaria a fost descoperit în
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inventarul mormintelor care aparþin purtãtorilor
culturii Bodrogkeresztúr26. Tipologic se poate
considera cã este o variantã evoluatã din tipul
Vidra, reprezentatã în Transilvania prin toporul-
ciocan de la Reci descoperit în nivelul de locuire
Cucuteni A2. Poziþia lui stratigraficã cronologicã
în Transilvania nu este încã stabilitã. În privinþa
toporului-ciocan descoperit la Sic27, credem cã
acest tip derivã din tipul Vidra-Reci, ca ºi toporul
cu braþele „în cruce” ºi persistã pânã în ultima
etapã de dezvoltare a culturilor în cadrul cãrora
este cunoscut. Faptul este confirmat ºi prin
descoperirea în asociere cu toporul cu braþele „în
cruce” în cultura Bodrogkeresztúr28 ºi de alte
descoperiri din Transilvania29, evoluþia lor para-
lelã fiind observatã ºi de I. NESTOR30.

În categoria topoarelor-ciocan se în -
cadreazã ºi toporul descoperit la Araci, unde a
apãrut ºi un topor plat cu marginile ridicate.
Fiind provenite din descoperiri întâmplãtoare,
încadrarea lor trebuie fãcutã cu precauþie din
urmãtoarele motive: Toporul-ciocan descoperit
în aºezarea Schneckenberg de la Sfântu Gheor -
ghe-Õrkõ (Piatra de veghe), precum ºi toporul
plat cunoscut tot de acolo31, reprezintã tipuri
mai evoluate. Astfel în aceastã arie de culturã
sunt obiºnuite securile de tip Baniabic (Bá nya -
bükk)32, ºi securi plate mai late. Pe baza acestor
elemente categoriile de topoare descoperite la
Araci trebuie situate spre sfârºitul eneoliticului,
legându-le de purtãtorii culturii Bodrogkeresztúr,
culturã atestatã în Transilvania33, inclusiv în
colþul ei sud-estic, apãrând concomitent în inter-
valul acestei culturi34.

Toporul de aramã cu braþele „în cruce”
descoperit la Sândominic, reprezintã tipul Jász la -
dány, a cãrui încadrare cronologicã în Ungaria
este sigurã, el aparþinând culturii Bodrog ke resz -
túr35. În Moldova, Al. VULPE, a descoperit la
Brad un topor de aramã cu braþele „în cruce” în
complexul Cucuteni A-B36, iar în Transilvania
un astfel de topor descoperit în cimitirul de la
Decea Mureºului este considerat de D. BERCIU
ca aparþinând fazei târzii a culturii Bod rog ke resz -
túr37, în timp ce I. KUTZIÁN îl încadreazã într-

un grup de culturã analog cu Tiszapolgár sau
Gumelniþa38.

Cu excepþia toporului de aramã cu
braþele „în cruce” descoperit la Sândominic,
cele lalte din aceastã categorie s-au gãsit în
aºezãri în care este atestat un nivel de culturã,
care aparþine etapei târzii a culturii Ariuºd
(Cucuteni A-B; B), ultima fazã de dezvoltare a
acesteia. În aceastã fazã, în sud-estul Tran sil -
vaniei pãtrund purtãtorii culturilor Tiszapolgár-
Bodrogkeresztúr, care pun capãt existenþei cul-
turii Ariuºd. E adevãrat cã poziþia stratigraficã a
toporului de aramã cu braþele „în cruce” nu este
sigurã, dar tipologic forma lor evoluatã aratã o
etapã de dezvoltare mai târzie.

În privinþa locului de genezã a acestor
topoare, P. PATAY presupune cã în Iugoslavia ºi
Transilvania, în afarã de cultura Bodrog ke -
resztúr, se pot lua în considerare ºi alte culturi39.

Alãturi de considerentele prezentate pânã
acum, în încadrarea cronologicã a descoperirilor
din sud-estul Transilvaniei trebuie avute în
vedere ºi alte elemente. În prezentarea lor trebuie
pornit de la o remarcã: în timp ce aºezãri ºi cimi-
tire Bodrogkeresztúr de sine stãtãtoare se gãsesc
foarte multe, nu se cunosc descoperiri Tisza -
polgár „pure”, în cadrul cãrora sã nu se poatã
sesiza în germene unele sau altele din caracteris-
ticile culturii Bodrogkeresztúr. De pildã vasele
cu picior de tip „fructierã ºi cele în formã de
„ghiveci de flori” trec în cultura Bodrogkeresztúr
ca o moºtenire Tisa, iar vasele în formã de „oalã
de lapte” apar deja la Polgár40. Acestea fixeazã
totodatã limita inferioarã a cronologiei relative a
culturii Bodrogkeresztúr.

Poziþia cronologicã relativã a materialu-
lui aparþinând culturii Tisa în fazele sale Ti -
szapolgár ºi Bodrogkeresztúr e datã de aflarea lui
împreunã cu materialele pictate de tip Ariuºd, din
faza Cucuteni A-B ºi B. Aceastã situaþie se
regãseºte ºi în aºezãrile din sud-estul Tran -
silvaniei cunoscute prin cercetãri sistematice.

Prezenþa în aceeaºi locuinþã de la Reci a
materialului ceramic decorat cu împunsãturi suc-
cesive, ori cu decor din benzi cu câmpul liber sau
acoperit cu haºuri, împreunã cu vase ºi fragmente
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ceramice care aparþin culturii Ariuºd din etapa
Cucuteni A-B ºi poate B, poate arãta ºi contem-
poraneitatea celor douã faze ale culturii Tisa ºi
Ariuºd.

Cele douã forme de locuinþã întâlnite la
Reci, cu ºi fãrã platformã de chirpic în cadrul
aceleiaºi culturi, precum ºi faptul cã în ultima
locuinþã se gãseºte mai mult material ceramic
caracteristic culturii Bodrogkeresztúr, poate sã
indice prezenþa a douã etape de dezvoltare: prima
Tiszapolgár, la nivelul penultimei sau ultimei
faze a culturii Ariuºd, iar cealaltã a purtãtorilor
culturii Bodrogkeresztúr.

Prezenþa ceramicii Cucuteni-Ariuºd din
fazele A-B ºi B în aºezãrile din sud-estul
Transilvaniei, dovedeºte cã stabilirea purtãtorilor
culturii Bodrogkeresztúr s-a fãcut atunci când
cultura Ariuºd era în etapa ei de dezvoltare finalã
ºi nu în faza de mijloc de dezvoltare; prin urmare
nu se poate vorbi în zona avutã în vedere de un
sincronism între Cucuteni A-Ariuºd ºi cultura
Tiszapolgár cum presupune I. BOGNÁR-
KUTZIÁN. În întãrirea afirmaþiei vin ºi des -
coperirile de la Mugeni unde asistãm la pãtrun-
derea purtãtorilor culturii Tisa târzie în curs de
dezvoltare spre cultura Bodrogkeresztúr, într-o
aºezare din faza târzie a culturii Ariuºd (Cucuteni
B), fãrã picturã42.

Apariþia în aºezarea de la Reci a res-
turilor culturii Coþofeni atât într-o groapã din
apropierea unei locuinþe eneolitice târzii
aparþinând culturii Bodrogkeresztúr cât ºi unul
dintre morminte, ca ºi în aºezarea de la Mugeni,
ne îndeamnã sã presupunem – cel puþin parþial –
un sincronism între cultura Bodrogkeresztúr ºi
faza de început a culturii Coþofeni. Ceaºca de tip
Coþofeni gãsitã la Valea Rea împreunã cu vase
ale culturii Bodrogkeresztúr, este un argument în
plus în favoarea pãrerii de mai sus43. Totodatã
apariþia materialelor de tip Coþofeni la Reci ºi
Mugeni în cadrul aºezãrilor Tisa târzii, pot sã
constituie limita cronologicã superioarã a materi-
alelor Bodrogkeresztúr din zona de sud-est a
Transilvaniei.

În acest context se impun o serie de
remarci privind manifestãrile culturale ale ene-

oliticului târziu care sunt mai puþin cunoscute ºi
care se manifestã ºi în zona avutã în discuþie.
Astfel vecinii culturilor cu ceramicã pictatã din
Transilvania (Petreºti, Ariuºd) au fost triburi cu
ceramicã nepictatã care, sub numele de cultura
Tiszapolgár, ocupau îndeosebi Câmpia Tisei,
Slovacia rãsãriteanã ºi Ucraina Subcarpaticã.

Pe teritoriul României, triburile Tisza -
polgár sunt cunoscute sub numele de Româneºti,
termenul folosit pentru prima datã de Petre
ROMAN, dupã foarte caracteristicile descoperiri
din peºtera de la Româneºti, comuna Tomeºti,
judeþul Timiº, ºi sunt populaþii autohtone atât în
zona de câmpie joasã din Criºana ºi Banat, cât ºi
pe valea Mureºului unde au fost în contact cu
cele ale culturii Petreºti44. Câmpia someºeanã de
la nord ºi nord-vest de Someºul Mare ºi Mic intrã
în aria de formare, nefiind evitate nici zonele
montane ale Banatului ºi Transilvaniei45.

Într-un fel cultura Tiszapolgár ºi tipul
Româneºti reprezintã evoluþia în eneolitic a fon-
dului local neolitic, situaþie constatatã ºi în sud-
estul Transilvaniei. Rezultanta pare creaþia unei
populaþii paºnice, dar dinamice, prima care
renunþã la picturã în ornarea ceramicii, având
tendinþa de acaparare a resurselor bogate în mi -
nereuri de cupru, în complexe ale acestei culturi
descoperindu-se topoare-ciocan, dãlþi ºi podoabe
de aramã.

În urma îndelungatului ºi nemijlocitului
contact cu cei ai culturilor Petreºti, Ariuºd ºi
Sãlcuþa, purtãtorii culturii Româneºti preiau ºi
transmit mai departe spre apus o serie de bunuri
culturale, iar în crearea ºi rãspândirea uneltelor
grele de metal tot ei trebuie sã fi avut un rol
esenþial46. Pe baza analizei fãcute mai sus, pen-
tru descoperirile Tiszapolgár din sud-estul Tran -
silvaniei, se poate folosi denumirea culturalã Ro -
mâneºti-Tiszapolgár, care corespunde mai bine
realitãþilor, termen preluat pentru descoperirile
din Banat ºi de Adriana OPRINESCU47.

În periodizarea ºi cronologia descoperi -
rilor eneolitice târzii din sud-estul Transilvaniei,
trebuie avut în vedere ºi miºcarea grupelor etno-
culturale pe teritoriul actual al României, ori -
ginare din regiunile nord-estice, începând cu
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neoliticul târziu ºi continuându-se ulterior secole
de-a rândul. Chiar dacã primele grupe indoeu-
ropene din sud-estul Europei ar fi mai vechi, a
fost decisiv numai aportul acestor ultime popu-
laþii la adâncirea procesului de indoeuropenizare
ºi ulterior de formare a neamurilor tracice. Spre
sfârºitul mileniului al V-lea ºi începutul celui de
al IV-lea î.e.n., pe întinsele stepe de la Caspica ºi
Volga inferioarã, se naºte ºi capãtã amploare o
activitate economicã nouã, bazatã pe creºterea
animalelor în turmã, activitate care este asociatã
cu forma de organizare patriarhalã.

Triburile de pãstori care se îndeletniceau
cu aceastã activitate, presupuse a fi de limbã
indoeuropeanã, vor presa pe douã direcþii: spre
sud, asupra centrelor de civilizaþie ale Orientului
Mijlociu, unde erau în curs de constituire primele
formaþiuni statale ºi spre vest asupra zonei care le
separa de marile centre agricole ale Europei de
Est ºi Sud-Est. Acestor populaþii de pãstori se
datoreazã împingerea spre regiunile noastre a
unor populaþii originare din þinuturile vest-
azoviene, în bunã mãsurã indoeuropene, care vor
da naºtere culturii Cernavodã I48. În acelaºi timp
asistãm la presiunea exercitatã asupra limitelor
nordice ale ariei Cucuteni-Tripolie a unor comu-
nitãþi aflate într-un proces evoluat de integrare în
cultura Cucuteni49, care vor contribui la apariþia
fenomenului Cucuteni C.

Mai spre sud, principala grupare etno-
culturalã nord-ponticã ajunsã în þinuturile vest-
pontice, Cernavodã I, dislocã triburile gumel-
niþene de pe o mare parte a ariei iniþiale din sudul
Moldovei, Dobrogei, estul Munteniei, nord-estul
Bulgariei50.

Prezenþa unor elemente de facturã
Cernavodã I sau doar de origine nord-ponticã
pânã în sudul Olteniei ºi al Macedoniei ca ºi
apariþia unor elemente ale culturii Sãlcuþa pe
valea Moravei ºi a altora gumelniþene în Albania,
dovedesc amploarea acestor miºcãri care, dupã
unele resturi rãzleþe dar semnificative, a atins
Câmpia Tisei ºi Bosnia51. În acelaºi cadru
cronologic, grupe izolate au pãtruns în centrul
Transilvaniei, unde apar sub forma descoperirilor
din necropola de la Decea Mureºului, provocând

reacþii ºi miºcãri care duc la încetarea evoluþiei
independente a culturilor Ariuºd, Petreºti, Tisza -
polgár-Româneºti; la amestecul ºi îmbinarea lor
în sinteze etno-culturale noi de tip Deva, Reci,
Gorneºti, Cheile Turzii52.

Sensul evoluþiei culturale din Tran sil va -
nia, care în urma amestecului dintre grupe ene-
olitice locale ºi cele alogene tind spre unifor -
mizare, rezultã din analiza descoperirilor de la
Deva Ceangãi53 ºi Reci54. Materialele des co pe -
rite reflectã rolul important jucat de elemente de
tip Româneºti (Tiszapolgár) pânã în rãsãritul
Transilvaniei ºi contribuþia lor pare decisivã, la
anihilarea grupurilor nord-pontice pãtrunse în
interiorul arcului Carpatic, asigurându-se într-o
formã nouã, preponderenþa elementelor ene-
olitice locale55.

În comparaþie cu cele care s-au dezvoltat
pe un fond Tiszapolgár „curat” la apus de Carpaþi
primind numele de „cultura Bodrogkeresztúr”,
des co peririle din interiorul Transilvaniei pot
cãpãta un nume propriu, „tipul Gorneºti”56,
deoarece sunt ºi rezultanta unor componente di -
ferite ºi nu doar a unui fenomen de imigrare din-
spre Câmpia Tisei, cum s-a admis într-o primã
fazã a cercetãrilor. Însuºi procesul de formare a
culturii Bodrogkeresztúr este la rândul sãu mult
mai complex, întrucât pe de o parte fondul
Tiszapolgár se îmbogãþeºte cu elemente culturale
din interiorul arcului carpatic, din zona de con-
tact cu triburile Sãlcuþa - Bubanj-Hum Ia -
Krivodol ºi prin miºcarea dinspre sud spre nord a
unor grupe etnice cu caracter somatic medite -
ranean gracil; pe de altã parte, se produce
difuzarea unor forme noi care vor caracteriza
etapa Bodrogkeresztúr ºi în afara fostei arii
Tiszapolgár57.

Acest proces de difuzare a unei „mode
stilistice”, cu efect unificator se desfãºoarã mai
intens asupra unei zone în care, sub presiunea
înfiltrãrilor nord-pontice de tip Decea Mureºului
sau Csongrád (R. Ungaria), se produsese deja un
profund amestec etno-cultural58.

Purtãtorii culturii Bodrogkeresztúr, în
cimitirele cãrora predominã uneori tipul somatic
mediteranean, gracil, trãiesc în comunitãþi care-ºi
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schimbã adesea locul (situaþie constatatã ºi la
Mugeni), instabilitatea accentuându-se în com-
paraþie cu perioada anterioarã. Prelucrarea cupru-
lui (descoperirea în stare brutã a acestuia ºi în
sud-estul Transilvaniei ne face sã presupunem cã
prelucrarea lui a fost fãcutã ºi de localnicii din
aceastã zonã) atinge maxima dezvoltare pentru
eneolitic, fiind evidentã dependenþa triburilor
Bod rogkeresztúr de zonele cuprifere din Tran -
silvania, Banat ºi nord-estul Serbiei. Tocmai ºi
datoritã acestui lucru Gheorghe LAZAROVICI59

considerã cã pe baza datelor cunoscute, se pare
cã zona de formare a culturii Bodrog ke resz túr ar
fi mai degrabã în Banat ºi nu în Tran sil va nia cum
a considerat Petre ROMAN. Dat fiind zonele la
care se referã cei doi cercetãtori ca fiind proba-
bile pentru formarea culturii Bodrog ke resz túr,
considerãm cã acestea trebuie privite unitar ºi nu
separat, pentru a avea o imagine realã, fãrã a
exclude-o una pe cealaltã.

Descoperiri caracteristice culturii Bod -
rog keresztúr sunt cunoscute din Banat (Baba Veche,
Cenad, Sânpetru German, Curtici) ºi nord-vestul
þãrii (Ciumeºti, împrejurimile Careiului)60, în
timp ce în Transilvania resturi de tip Gorneºti au
apãrut la Cheja, Tg. Mureº, Unirea61. Cultura
Bodrogkeresztúr ºi descoperirile de tip Gorneºti
reprezintã dupã pãrerea lui Petre ROMAN62

doar o etapã a unui lung ºi complicat proces de
unificare a culturilor eneolitice de pe un vast teri -
toriu est-central ºi sud-est european, ce se mani-
festã prin creºterea proporþiei elementelor co -
mune într-o regiune care anterior adãpostea mai
multe culturi bine individualizate – Tiszapolgár-
Româneºti, Petreºti, Ariuºd.

Consideratã în Ungaria ca o culturã
specificã autohtonã, cultura Bodrogkeresztúr se
dezvoltã genetic din faza ultimã a culturii Tisa,
reprezentatã cel mai bine prin descoperirile de la
Polgár ºi Tiszazug (cultura Tiszapolgár), grupul
principal masându-se la est de Tisa, în special în
jurul gurii Criºului. Spre vest de Tisa, descoperi -
rile se rãresc, iar dincolo de Dunãrea panonicã
vestigiile culturii Bodrogkeresztúr apar în aria
culturii Baden-Pécel, doar ca piese izolate. În
jurul gurii Mureºului se observã un facies aparte,

în cadrul cãruia se gãsesc cele mai vechi variante
ale „oalei de lapte”, cu micile tortiþe caracteris-
tice plasate nu sub buzã, ci la linia de întâlnire a
gâtului zvelt, tronconic, cu pântecele vasului63.

Al doilea grup l-ar forma descoperirile
din Transilvania, pe care P. PATAY le considerã
un rezultat al imigrãrii culturii spre bazinul tran-
silvãnean, pe valea marilor râuri64.

Totuºi la acest grup trebuie avutã în vedere
ºi ipoteza variantei transilvãnene a culturii Tisa,
care a generat fenomene similare culturii Tisa din
Ungaria, situaþie ce scoate în evidenþã deosebirile
materialului Bodrogkeresztúr din Transilvania faþã
de cel din Ungaria, având la bazã deosebirile ce l-
au generat. Aceastã ipotezã de lucru a fost vehicu-
latã de N. VLASSA65, care a surprins pe baza
acesteia influenþele ºi interferenþele dintre cultura
Tisa transilvãneanã ºi cultura Petreºti, influenþe
sesizabile mai ales în faza începãtoare a celei din
urmã, în special pe specia ceramicii nepictate, ci
împodobite cu motive incizate.

În încadrarea cronologicã a descoperiri -
lor eneolitice târzii din sud-estul Transilvaniei,
îndeosebi a celor care aparþin din punct de vedere
cultural tipului Bodrogkeresztúr, se impun câteva
referiri cu privire la legãturile acestei culturi cu
sud-estul Europei ºi în special cu lumea egeeanã.
Legãturile culturii Bodrogkeresztúr cu sud-estul
Europei sunt deja cunoscute prin rãspândirea
unor tipuri ceramice caracteristice ca de pildã
„oala de lapte”, ori podoabele din aur caracteris-
tice acestei culturi eneolitice66. În aceastã situ-
aþie nu trebuie sã ne surprindã cã o serie de ele-
mente sudice de pe teritoriul egeean au ajuns prin
reþeaua de schimburi comerciale pânã în þinu-
turile Tisei ºi þinuturile purtãtorilor culturii
Bodrogkeresztúr67. Ne referim în primul rând la
ceramica de tip „red slipped” (cu gobin roºu),
care a apãrut în trei aºezãri ale culturii Bod rog -
keresztúr din Ungaria de la Jászberény, Kiskörös
ºi Mezõtúr68. Originea ceramicii cu slip roºu
(globin roºu) nu trebuie cãutatã în nici un caz
printre vestigiile sud-est-europene, ci numai pe
teritoriul Greciei unde avem date certe cu privire
la aceastã tehnicã aparte, mai exact în regiunile
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centrale ºi sudice, unde s-a stabilit ºi poziþia ei
stratigraficã69.

În pãrþile nordice ale Greciei, în Ma ce do -
nia acest tip de ceramicã apare în mod accidental,
în relaþii cronologice neclare. Faþã de aceastã
situaþie în aºezarea de la Maliq din Albania, apar
împreunã atât tipul ceramic „oala de lapte”, ca -
rac teristic culturii Bodrogkeresztúr, cât ºi cel cu
gobin roºu. Pe baza acestor elemente se pre-
supune cã aºezarea de la Maliq (straturile
aparþinând perioadei aramei), a avut relaþii nu
numai cu regiunile nordice ale Greciei, ci ºi cu
cele ale Tisei. Având în vedere ºi faptul cã în
stratul Hissar I de la Kosovo au apãrut în aceeaºi
legãturã cele douã tipuri ceramice ca la Maliq,
putem conchide cã ceramica cu gobin roºu îºi are
originea în regiunile sudice ºi centrale ale
Greciei, Thessalia, de unde prin Balcani a ajuns
în pãrþile bazinului carpatic.

Încadrarea în timp a acestui tip de
„marfã” aparte se face pe baza descoperirilor de
la Eutresis, Perachira care corespunde pentru EH
I (Earl Helladic) ºi Argissa-Magula corespun-
zând pentru ETh I-II = EH II70. În aceastã situ-
aþie ºi cele trei vase cu gobin roºu descoperite,
asemãnãtoare cu cele din lumea egeeanã sub
aspectul tehnicii de ornare se încadreazã în EE I
ºi începuturile lui EH II. Aceastã perioada core-
spunde pentru Troia I, a cãrei încadrare în timp a
adus elemente privind cronologia absolutã ºi
pentru cultura Bodrogkeresztúr.

Astfel cercetãtorul P. Z. SPANOS, ba -
zân du-se pe datele de la Tarsus ºi Kültepe
încadreazã Troia I perioadei cuprinse între 2750-
2450 î.e.n., care este acceptatã de o bunã parte de
cercetãtori ca limitã pentru cronologia absolutã ºi
în cazul culturii Bodrogkeresztúr71. În aceastã
situaþie alãturi de elementele analizate în prezen-
tul material, care fixeazã limitele superioarã ºi
inferioarã ale cronologiei relative pentru des co -
pe ririle de tip Bodrogkeresztúr, se poate accepta
perioada cuprinsã între 2750-2450 î.e.n., pentru
cronologia absolutã a descoperirilor eneolitice
din sud-estul Transilvaniei, cu rezervele ce
derivã din situaþia concretã a zonei avutã în dis-
cuþie.

Pe baza analizei materialelor descoperite, a
considerentelor culturale legate de eneoliticul tran-
silvãnean, descoperirile din sud-estul Tran sil vaniei
aparþin eneoliticului târziu, având probabil ºi influ-
enþele din lumea egeeanã ca ºi þinuturile Tisei ºi
bazinul carpatic, cronologic în cad rân du-se cul-
turilor Româneºti-Tiszapolgár ºi Bodrogkeresztúr,
„tipul Gorneºti”. Desigur cer ce tãrile viitoare din
zonã vor putea aduce noi dovezi ºi date care sã
susþinã aceastã încadrare cro nologicã, întrucât
fenomenele culturale Tiszapolgár ºi în special
Bodrogkeresztúr sunt ºi rezultantele unor compo-
nente diferite ºi nu doar ale unui fenomen de imi-
grare dinspre Câmpia Tisei.
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AA ddééllkkeelleett--eerrddééllyyii kkééssõõ 
eenneeoolliittiikkuummii ((rréézzkkoorrii))
ffeellffeeddeezzéésseekk kkoorrsszzaakkoolláássaa
(Ki vo nat)

A Ti sza mû velt ség és an nak ké sõb bi sza -
ka szai ré gé sze ti le le tei Dél ke let-Er dély ben arány  -
lag egy sé ge sek. Az idõ ren di kor sza ko lás va la -
mint a mû velt ség sze rin ti fel osz tás el sõ sor ban a
fel tárt cse rép anyag túl nyo mó több sé ge sze rint
tör té nik. Ezek mel lett, bár ki sebb mér ték ben, a
kõ-, csont- és fém tár gyak nak, fõ leg a réz bõl ké -
szí tet tek nek is meg van a ma guk fon tos sá ga. A
kro no ló gi ai és mû velt ség sze rin ti fel osz tás ban,
kü lö nö sen a cse rép anyag elem zé sé ben va lós se -
gít sé get nyújt a Bodrogkeresztúr, Pusztaistván -
há za, Hódmezõvásárhely-Kotacpart, Deszk, Jász -
ladány, Hódmezõvásárhely-Kökénydomb stb. te -
le pü lé se ken fel tárt anyag gal va ló ana ló gia. A kõ -
tár gyak nál, mint az ob szi di án-, an de zit- és
kovalemezmagok ese té ben, bár kis men  nyi ség -
ben, a bodrogkeresztúri mû velt ség gel va ló ana ló -
gi át a ludasi ál lo más elõt ti Marosgezse köz sé gi
kõ bá nyá ban fel tárt sír be li le le tek ké pe zik. A dél -
ke let-er dé lyi te le pü lé se ken fel tárt fém tár gyak és
esz kö zök réz bõl ké szül tek, és kro no ló gi a i lag a
bodrogkeresztúri mû velt ség hez so rol ha tók. A
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tiszapolgári tör zse ket Ro má nia te rü le tén Ro mâ -
neº ti né ven is me rik, e meg ne ve zést Petre RO -
MAN ku ta tó hasz nál ta leg elõ ször, a Temes me -
gyei Tomeºti köz ség Româneºti bar lang ban ta lált
jel leg ze tes le le tek alap ján. A Tiszapolgár és
Româneºti tí pu sú mû velt ség ké pe zi a he lyi neo li -
ti kum to váb bi, eneolitikumi fej lõ dé sét, me lyet a
dél ke let-er dé lyi te le pü lé se ken is meg ta lá lunk.

TThhee PPeerriiooddiicciissaattiioonn aanndd
CChhrroonnoollooggyy ooff tthhee EEnneeoolliittiiccaall
DDiissccoovveerriieess ooff tthhee LLaattee 
((PPoosstt--AArriiuuººdd)) PPeerriioodd iinn 
SSoouutthh--EEaasstteerrnn TTrraannssyyllvvaanniiaa
(Abstract)

The archeological material belonging to
the Tisza culture in its late phases, discovered in
the South-Eastern Transylvania, has a relatively
unitary character. The periodicisation as well as
the chronical timing and cultural characterisation
can be made on basis of the ceramics pieces dis-
covered, which dominate quantitatively. Beside
them, the lythical pieces (stones), the bone and
especially the metal pieces have also an impor-
tant role in the chronological timing of the dis-
coveries. In the analysis of the ceramic material
especially, in the cultural and chronological tim-
ing we can very well make use of the analogies
among Bodrogkeresztúr, Pusztaistvánháza, Hód -
me zõ vásárhely-Kotacpart, Deszk, Jászladány,
Hódmezõvásárhely-Kökénydomb, etc. The lythi-
cal pieces (stones), represented by obsydian
nucleuses and flint blades can be associated with
the objects discovered in the grave situated in the
stone quarry at the border of the village Gheja
(Marosgezse), in front of the railway-station at
Luduº (Ludas), attributed to the Bodrogkeresztúr
culture. The metal objects and tools discovered
in the settlements in South-Eastern Transylvania
are of cooper and chronologically dated to the
Bodrogkeresztúr culture. On the territory of
Romania, the Tiszapolgár cultures are known
under the name Româneºti, a term used for the
first time by Petre ROMAN, after the discoverien

in the cave at Româneºti, the village Tomeºti
(Timiº County). In a way the Tiszapolgár culture
and the Româneºti type represent the evolution in
the eneolitic era of the local neolitic fund, a fact
which can be proved with finds from South-
Estern Transylvania as well.
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Figura 1. Descoperiri eneolitice târzii în SE Transilvaniei. 1 - Reci, 2 - Cristuru Secuiesc, 3 - Mugeni,

4 - Feldioara, 5 - Mãgheruº, 6 - Hãrman, 7 - Bicsadul Oltului, 8 - Biborþeni, 9 - Tãliºoara, 10 - ªimoneºti,
11 - Porumbenii Mici, 12 - Mediºorul Mare, 13 - Eliseni, 14 - Baraolt, 15 - Ariuºd, 16 - Mereºti



Zsolt SZÉKELY

UUnneellee pprroobblleemmee aallee eeppoocciiii
bbrroonnzzuulluuii ttâârrzziiuu îînn ssuudd--eessttuull
TTrraannssiillvvaanniieeii

(Rezumat)
În urma cercetãrilor arheologice între -
prin se pe teritoriul judeþelor Covasna ºi
Harghita, timp de mai bine de un deceniu,
s-a adunat un imens volum de material
din epoca bronzului târziu. În perioada
mijlocie a epocii bronzului cultura
Wietenberg a intrat în contact în aceastã
regiune cu unele elemente ale culturii Tei,
pe care le absoarbe, ºi respinge pãtrun-
derea grupului cultural Monteoru. Sãpã -
turile executate la Eliseni, Simo neº ti,
Turia au adus argumente incontestabile
cã avem de-a face cu o altã culturã inde-
pendentã din epoca bronzului, care se
încadreazã între culturile Schneckenberg
ºi Wietenberg ºi care a contribuit, pe
lângã alte influenþe culturale, la formarea
acestei ultime culturi. Pentru faza de
început ºi cea finalã a culturii Wieten berg
au furnizat date importante sãpãturile de
la Nicoleni, Miercurea Ciuc, Eliseni,
ªimoneºti, Turia. Tot acestei pe rioa de
târzii a epocii bronzului aparþine ºi
necropola de incineraþie în urne, des co pe -
ritã la Turia, precum ºi cetatea Turiei, o
cetate cu val ºi ºanþ de pãmânt, care se
încadreazã în grupul cetãþilor de tip
„Schlackenwall”, cunoscute în vestul
Tran silvaniei din perioada pãtrunderii
purtãtorilor culturii mormintelor tumulare
în sud-estul Transilvaniei. Tot în etapa
finalã, sau în perioada de trecere de la cul-

tura Wietenberg la cultura Noua, se
încadreazã ºi inventarul unui bordei,
descoperit la Turia. Pe baza unor noi
descoperiri, fãcute la capãtul municipiu-
lui Sf. Gheorghe, cartierul Simeria Veche
ºi a materialului de la Ghidfalãu, se poate
spune cã nu fazele I-II ale aºezãrii de la
Reci reprezintã cea mai timpurie perioadã
a Hallstattului în sud-estul Transilvaniei,
ci cultura Gava. Aceste rezultate repre -
zintã noutãþi semnificative cu privire la
epoca bronzului târziu ºi a primei vârste a
fierului în sud-estul Transilvaniei.

În urma cercetãrilor arheologice între-
prinse pe teritoriul judeþelor Covasna ºi Harghita,
timp de mai bine de un deceniu, s-a adunat un
imens volum de material ºi s-au conturat o serie
de aspecte noi ale istoriei strãvechi ale acestor
þinuturi.

Una dintre epocile cele mai mult cer -
cetate în sud-estul Transilvaniei este consideratã
epoca bronzului tracic, al cãrei material cultural
este cunoscut din mai multe descoperiri întâm-
plãtoare ºi din sãpãturi sistematice.

În urmãtoarele rânduri ne vom ocupa cu
unele aspecte ale dezvoltãrii culturilor Wieten -
berg ºi Noua în sud-estul Transilvaniei. Cu pri -
vire la geneza ºi dezvoltarea culturii Wietenberg,
pãrerea specialiºtilor este cã avem de-a face cu o
culturã care s-a format pe un fond cultural
Coþofeni – Schneckenberg, în podiºul Tran sil -
vaniei, ºi dominã acest teritoriu în perioada
mijlocie a epocii bronzului1.

În sud-estul Transilvaniei, aceastã cul-
turã a intrat în contact cu unele elemente ale cul-
turii Tei, pe care le absoarbe ºi respinge pãtrun-
derea grupului cultural Monteoru.

Unii cercetãtori considerã cultura Cio mor -
tan drept o fazã de dezvoltare a culturii Wie ten -
berg2. Sãpãturile executate la Eliseni ºi ªimo -
neºti, în judeþul Harghita ºi la Turia, în judeþul
Covasna, au adus argumente incontestabile cã
avem de-a face cu o altã culturã independentã din
epoca bronzului, care se încadreazã între cul-
turile Schneckenberg ºi Wietenberg, ºi care a
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contribuit, pe lângã alte influenþe culturale, la
formarea acestei ultime culturi3.

Pentru faza de început ºi cea finalã a cul-
turii Wietenberg au furnizat date importante
sãpãturile de la Nicoleni, Miercurea Ciuc, Eliseni
ºi ªimoneºti4, din judeþul Harghita ºi de la Turia,
din judeþul Covasna.

Pe baza unui depozit de obiecte de bronz
de tip Uriu-Domãneºti, a unui ac de bronz cu cap
romboidal, de tip cunoscut de la Medgidia ºi din
depozitul de bronz de la Bãleni, precum ºi a
materialului ceramic descoperit, aºezãrile culturii
Wietenberg de la Miercurea Ciuc ºi ªimoneºti se
încadreazã la sfârºitul epocii bronzului5. Tot
acestei perioade târzii a epocii bronzului aparþine
ºi necropola de incineraþie în urne, descoperitã la
Turia, precum ºi cetatea Turiei, o cetate cu val ºi
ºanþ de pãmânt, situatã pe un promontoriu înalt,
între comuna Turia ºi Bãile Bálványos6 (Figura 2.).
Aceastã cetate se încadreazã în grupul cetãþilor
de tip „Schlackenwall”, cunoscute în vestul
Transilvaniei. Din punct de vedere cronologic,
ce tatea se încadreazã în perioada pãtrunderii
purtãtorilor culturii mormintelor tumulare în sud-
estul Transilvaniei, culturã reprezentatã prin
mormântul descoperit la Sînzieni7.

Tot în etapa finalã, sau în perioada de trecere
de la cultura Wietenberg la cultura Noua, se
încadreazã ºi inventarul unui bordei, descoperit la
Turia. Materialul ceramic descoperit în aceastã
locuinþã conþine vase ºi fragmente de vase, care au
elemente de decor din faza finalã a culturii
Wietenberg, dar ºi din faza de început a culturii Noua.

Pe locul denumit „Judeþ”, pe o terasã
ridicatã a pârâului Turia, la capãtul nord-estic al
comunei a fost descoperitã o altã locuinþã de
suprafaþã de tip Noua, în vecinãtatea necropolei
de incineraþie în urne, aparþinând culturii Wie ten -
berg. Dimensiunile locuinþei au fost stabilite de
urmele de pari, aceasta fiind de 5 x 4 m. În colþul
nord-estic a fost o vatrã circularã, construitã din
pietre mari (Figura 2.). Inventarul constã dintr-un
vas-borcan, sub buzã decorat cu brâu alveolat
(Figura 2/1.), strãchini cu toarte supraînãlþate cu
butoni. O valvã de tipar fragmentar a servit la
turnarea acului de bronz. Pe baza inventarului

descoperit, locuinþa aparþine unei faze în plinã
dezvoltare a culturii Noua.

Butonul de os, descoperit într-o aºezare
de cultura Noua, la Tg. Secuiesc, ridicã problema
influenþelor miceniene în Transilvania, pe care le
gãsim ºi în materialul culturii Wietenberg, care
are multe legãturi cu cultura Noua8.

La Ghidfalãu, judeþul Covasna, pe o
terasã a Oltului a fost descoperitã o aºezare cu
trei nivele de locuire. În nivelul de mijloc
locuinþa a avut forma dreptunghiularã, lutuiala
podelei fiind aºezatã pe bârne. Urme de pari nu
au fost observate. În cel de-al treilea strat, cel de
sus, au fost depistate mai multe vetre, construite
din pietre, dar forma locuinþei nu s-a putut stabili.
Aceste vetre de la Ghidfalãu sunt contemporane
cu locuinþa de cultura Noua de la Turia, care are
suprafaþa delimitatã de pari ºi o vatrã fãcutã din
pietre în colþul estic. Dupã materialul descoperit
se pare cã aparþine într-o fazã târzie, sau chiar
ultima a culturii Noua.

Pe baza unor noi descoperiri, fãcute la
capãtul municipiului Sf. Gheorghe, cartierul
Simeria Veche (Figura 3/2.) ºi a materialului de
la Ghidfalãu, se poate spune cã nu fazele I-II ale
aºezãrii de la Reci reprezintã cea mai timpurie
perioadã a Hallstattului în sud-estul Transilvaniei
(Figura 3/3-4.), ci cultura Gava.

La Sf. Gheorghe ºi la Ghidfalãu au fost
descoperite aºezãri care aparþin culturii Gava9.
Vestigii ale acestei culturi au fost gãsite ºi la
Turia, pe locul denumit „Telek”, unde, într-o
groapã, deranjatã de o altã groapã din epoca feu-
dalã, au fost gãsite fragmente de vase, care
aparþin culturii Gava.

Din cele relatate mai sus, reiese cã în
sud-estul Transilvaniei au fost atestate fazele de
început ºi de sfârºit ale dezvoltãrii culturilor
Wietenberg ºi Noua. Necropola de incineraþie în
urne, descoperitã la Turia, reprezintã o fazã de
dezvoltare târzie, poate ultima, a culturii
Wietenberg10.

La Nicoleni, judeþul Harghita ºi la Turia,
judeþul Covasna, au fost depistate vestigii care
atestã faza de trecere la cultura Noua. Des -
coperirile de la Sf. Gheorghe ºi Ghidfalãu au
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dovedit prezenþa culturii Gava în sud-estul
Transilvaniei, fapt care atestã cã cea mai tim-
purie fazã a primei vârste a fierului (Hallstatt), în
sud-estul Transilvaniei, o reprezintã cultura Gava
ºi nu aºezarea de la Reci, faza I. ºi II. Aceste
rezultate, obþinute în urma cercetãrilor executate
în ultimii ani, ridicã o mulþime de probleme cu
privire la epoca bronzului târziu ºi a primei
vârste a fierului în sud-estul Transilvaniei.

Pentru rezolvarea acestor probleme mult
discutate, considerãm cã informaþiile noastre
sunt încã insuficiente ºi sunt necesare mai multe
sãpãturi sistematice ºi tratarea problemelor în
contextul culturilor din regiunile învecinate.
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DDééllkkeelleett--EErrddééllyy kkééssõõ bbrroonnzzkkoorrii
ffeejjllõõddéésséénneekk eeggyyeess kkéérrddéésseeiirrõõll
(Kivonat)

Az el múlt év ti ze dek ku ta tá si ered mé nyei
nyo mán új ele mek kel gaz da go dott Dél ke let-Er -
dély ké sõ bronz ko ri kro no ló gi á ja. A bronz kor kö -
ze pén a Wietenbergi kul tú ra kap cso lat ba ke rül
ezen a vi dé ken a Tei kul tú ra bi zo nyos ele me i vel,
ame lye ket ma gá ba ol vaszt, ugyan ak kor meg aka -
dá lyoz za a Monteoru mû velt ség hor do zó i nak a
be tö ré sét.

A Har gi ta me gyei Székelyszenterzsé beten
és Siménfalván vég zett ása tá sok, va la mint a
Kovászna me gyei Tor ján fel tárt le le tek azt bi zo -
nyít ják, hogy a Csomortáni mû velt ség a
Schnecken bergi és a Wietenbergi kul tú rák kö zé
éke lõ dik be, és más kultúrhatások mel lett hoz zá já -
rult a Wietenbergi kul tú ra ki ala ku lá sá hoz, amely -
nek a kez de ti és a vég sõ fej lõ dé si sza ka szát kép vi -
se lik a székelyszentmiklósi, csík sze re dai, székely-
szent er zsébeti, siménfalvi és tor jai le le tek. Szin tén
a ké sõ bronz kor ból va ló egy ur na sí ros, ham vasz tá -
sos te me tõ Tor já ról, va la mint a Tor ja vá ra, ame lyet
föld há nyás sal és vé dõ árok kal lát tak el. Ez a vár az
Er dély nyu ga ti ré szén is mert „Schlackenwall” tí -
pu sú erõ dít mé nyek leg ke le tibb kép vi se lõ je, és idõ -
ren di sor rend ben a ha lom sí ros kul tú ra hor do zó i nak
Dél ke let-Er dély be va ló be tö ré sé vel esik egy be.
Tor ján nem rég elõ ke rült egy ké sõ bronz ko ri la kó -
ház, amely nek ke rá mia anya ga rész ben a
Wietenbergi, rész ben pe dig a Noua kul tú rá ra jel -
lem zõ ele me ket tar tal maz. Sep si szent györgy ha tá -
rá ban, az ún. „Cse me te kert ben” és Gidófalván a
Gáva kul tú rát kép vi se lõ ke rá mia ke rült elõ, ami azt
bi zo nyít ja, hogy Dél ke let-Er dély ben a ko ra vas kor
leg ko ráb bi sza ka szát nem a Rét yen elõ ke rült te le -
pü lés I. és II. sza ka sza, ha nem a Gáva kul tú ra kép -
vi se li. Ezek a ku ta tá sok meg vál toz tat ják e vi dék
ké sõ bronz ko ri, va la mint ko ra vas ko ri kro no ló gi ai
fej lõ dé sé rõl ko ráb ban ki ala kult is me re te in ket.

SSoommee AAssppeeccttss ooff tthhee LLaattee BBrroonnzzee
AAggee iinn SSoouutthh--EEaasstteerrnn
TTrraannssyyllvvaanniiaa
(Abstract)

According to the results of the systematic
archaeological investigations effected during the
last decades in South-Eastern Transylvania, the
principal cultures of the early and middle Bronze
Age were identified. In the middle of the Bronze
Age the Wietenberg culture developed; the Noua
culture belongs to the period of transition from
the Bronze Age to the first Age of the Iron.
About the final stage of the Wietenberg culture
we can say that the settlements from ªimoneºti
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and Nicoleni in the valley of the river Târnava
Mare and from the Miercurea-Ciuc, in the Olt
valley, and settlement from Turia in the valley of
the river Râul Negru supply important informa-
tion. The ceramics material discovered in these
settlements, especially from Nicoleni, represent
the final stage of the Noua culture. In the settle-
ment situated at Turia (Covasna County), on the
left bank of Turia brook, a hut with a rich ceram-
ics material was uncovered in which, near some
fragments of vessels, beloging to the Wietenberg
culture, – the leader type is represented by some
vessels with upward pointing band handles with
a knob. The hut has a rectangular form, with a

trace of club pale, and with a round fireplace
maked on stone. The settlement – after the
ceramics material - represents an advanced stage
of Noua culture. At Sf. Gheorghe, near the town,
and at Ghidfalãu were discovered the settlements
of the Gáva cultures. Thus we can say that in
South-Eastern Transylvania the first stage of the
First Iron Age is not represented by the dis-
coveres from Reci, 1st and 2nd stages, but by the
Gáva culture. After this summary presentation
we can say that the chronological development of
this region at the end of the Late Bronze Age and
the Beginning of the First Iron Age is an open
problem for the time being.

176 Figura 1. Turia, locuinþã Noua



177Figura 2. Planul cetãþii din epoca bronzului de la Turia
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Figura 3./ 1.Vas din locuinþa Noua de la Turia, 2. Fragmente cu buton de tip Gava de la Sf.
Gheorghe, 3-4. Vase descoperite la Reci.



SZÉKELY Zoltán

EEggyy rróómmaaii ffiigguurráálliiss bbrroonnzz ttáárrggyy
ÉÉnnllaakkáárróóll

(In memoriam dr. MOLNÁR István)

(Ki vo nat)
Szer zõ az énlaki ró mai tá bor te rü le tén, az
1940-es évek ben MOL NÁR Ist ván (a
Székelykeresztúri Mú ze um ala pí tó ja,
majd igaz ga tó ja) ál tal ta lált bronz fi bu la
vagy egyéb ren del te té sû tárgy le írá sát ad -
ja. A tárgy ra (9,5 x 0,7 x 0,4 cm) fi bu la -
ként ana ló gia nem is me re tes. A tá bor ban
az elõ ke rült fel irat anyag alap ján szá mos,
nem-la tin nyel vû pro vin ci ák ból szár ma zó
ka to nai és pol gá ri sze mély tar tóz ko dott,
a köz lés re ke rült bronz tárgy va la me lyik
af ri kai szár ma zá sú ka to na tu laj do nát ké -
pez het te.

A nem rég el hunyt dr. MOL NÁR Ist ván,
a ki vá ló nép rajz ku ta tó, a Székelykeresztúri Mú -
ze um ala pí tó ja, hely tör té ne ti ku ta tás sal is fog lal -
ko zott. Ne vé hez fû zõ dik az énlaki ró mai tábor1,
a kisgalambfalvi Galat/Omlástetõn2, va la mint a
Kis- és Nagy-Küküllõ völ gyé ben le võ ko ra kö -
zép ko ri te le pü lé sek fel ku ta tá sa és fel tá rá suk
szorgalmazása3.

Az énlaki ró mai tá bor ban vég zett rend -
sze res ása tá sok elõtt4 (1947, 1950) te rep be já rás
al kal má val dr. MOL NÁR Ist ván a tá bor te rü le tén
egy ró mai csá szár ko ri érem mel együtt egy bronz
tár gyat ta lált, mely nek le írá sát az aláb bi ak ban
kö zöl jük és meg kí sé rel jük funk ci o ná lis al kal ma -
zá sát meg ha tá roz ni.

A bronz tárgy ket tõs sza lag fo na tos pánt,
me lyet az egyik vé gén egy 0,5 x 0,9 cm nagysá -

gú, bronz ból ké szült tok kap csol ös  sze, utób bi le -
tö rött vé gé nek al só ré szén egy tû nek vagy ru gó -
nak a lyu kas he lye ta lál ha tó. A sza lag fo na tos
pánt má sik vé gén a két ol da lon a sza lag fo na to kat
be zá ró 0,3 cm szé les pánt ki szé le se dik, s le mez -
ként ös  sze fog ja a sza lag fo na tos pán to kat. A le -
mez al só és fel sõ be vá gá sa ar ra mu tat, hogy ezen
a vé gen egy csuk lós szer ke zet le he tett. A sza lag -
fo na tos pán tok kö ze pén két na gyobb, a két szé len
egy-egy ki sebb tur bá nos fér fi fej van bronz ból a
sza lag ra erõ sít ve. Egy na gyobb a ki sebb és a na -
gyobb fi gu rák kö zött, va la mint a jobb ol da lon a
ki sebb fi gu ra hi ány zik. A hi ány zó fi gu rák he lyét
a sza lag fo nat hoz for rasz tott kis le mez ka ri kák jel -
zik. A tárgy mé re tei: hos  sza 9,5 cm, szé les sé ge
0,7 cm, vas tag sá ga 4 mm (1. ábra).

Ami a bronz tárgy funk ci o ná lis al kal ma -
zá sát il le ti, for má já nak ív sze rû gör bü le te, va la -
mint vé ge i nek a ki kép zé se ar ra mu tat, hogy ru ha -
dísz, kap cso ló tû (fi bu la) le he tett. Nincs ki zár va
más ren del te té se sem. Mint fi bu la, er re a for má ra
ana ló gi át nem is me rünk. Csuk lós szer ke ze tû fi bu -
lák is me re te sek ró mai te rü let rõl, de ez a tí pus ide -
gen a ró mai fi bu la for mák tól. A ken gyel haj lí tott,
a fej lap és a tû tar tó le van tör ve. A fe je ken le võ
tur bán, va la mint a na gyobb fi gu ra mel lét bo rí tó
ru ha sze gé lye azt mu tat ja, hogy en nek a tárgy nak
az ere de te a ró mai bi ro da lom va la me lyik Eu ró pán
kí vü li tar to má nyá ban ke re sen dõ. A fe jek, a szem -
be né zõ ar cok a kis plasz ti ka szép al ko tá sai.

Ar ra a kér dés re, hogy ez a bronz tárgy
mely ró mai ko ri nép elem nek a ha gya té ka, csak a
tá bor ban ál lo má so zó csa pa tok el ne ve zé se, va la -
mint az itt ta lált fel ira tos em lé ke ken sze rep lõ ne -
vek ad hat nak fel vi lá go sí tást. A tá bor ban ta lált
bé lye ges tég lák és fel ira tos kö vek a Cohors IIII
Hispanorum Equitata, a Cohors I Alpinorum va -
la mint a Cohors VIII Raetorum civium Roma -
norum equitata torquata csa pat tes tek hez tar to -
zók, va la mint a pol gá ri sze mé lyek ne ve it õriz ték
meg. Ezek a ne vek ad hat nak fel vi lá go sí tást a ta -
lált bronz tárgy ere de té re vo nat ko zó lag.

Szá za dunk ele jén BUDAY Ár pád Én la -
ká ról két fel ira tos kö vet ismertet.5 Az egyi ket
egy Valentinus ne vû rab szol ga állítja Diananak.6

En nek az is ten nõ nek és Mars nak a Cohors IIII
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Hispanorum pa rancs no ka T. Aelius Crescen -
tianus szin tén fo ga dal mi ol tár kö vet állít.7 Há rom
fel irat Juppiternek van szentelve,8 egyet pe dig L.
Verus csá szár nak az üd vé ért állítottak.9 C.
DAICOVICIU egy sír kõ tö re dé két ismertette.10

PAULOVITS Ist ván egy Eros ne vû rab szol ga
Juppiternek ál lí tott fel ira tos kö vét ismerteti.11

Az 1950-ben vég zett ása tás kor ke rült elõ a
Cohors VIII Raetorum civium Romanorum equi-
tata torquata ál tal Had ri a nus nak állított fel ira tos
kõ.12 1961-ben egy, 1975-ben még két fel ira tos
kõ ke rült elõ. Az el sõ egy sír fel irat, me lyet egy
Venusta ne ve ze tû libertina ál lí tott patronusá -
nak.13 A má sik két fel ira tos kõ kö zül az egyi ket
a Cohors IIII Hispanorum egyik pa rancs no ka,
Serenus ál lít ja Juppiter tiszteletére14. Ugyan csak
Juppiternek ál lí ta nak fo ga dal mi kö vet Aurelius
Firminus és Aurelius Firmanus, akik va ló szí nû -
leg ka to nái vol tak en nek a csapattestnek.15

A fel ira tos em lé kek16 alap ján meg ál la -
pít ha tó, hogy a hely õr ség ka to ná in kí vül a pol gá -
ri te le pü lé sen is vol tak nem ró mai szár ma zá sú
sze mé lyek. A Cohors IIII Hispanorum pa rancs -
no kai kö zül az egyik Anianus Numídiából17

(domo Tipasa), egy má sik meg P. Divius Italicus
Mauretenia Caesariensis-bõl származott.18

A fen nebb fel so rolt fel ira tos kö vek nyil -
ván va ló vá te szik, hogy a tá bor ban ál lo má so zó
csa pa tok ka to nái és tiszt jei kö zött szá mos nem
la tin ere de tû, ha nem ide gen, így az af ri kai pro -
vin ci ák ból be so rolt ka to na volt. A köz lés re ke rült
bronz tárgy (fi bu la) va la me lyik af ri kai szár ma zá -
sú ka to na tu laj do nát ké pez het te.
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PPiieessãã ddee bbrroonnzz rroommaannãã ffiigguurraallãã
ddiinn ccaassttrruull ddee llaa IInnllããcceennii 
((jj.. HHaarrgghhiittaa))
(Rezumat)

Autorul descrie piesa de bronz figuralã
(9,5 x 0,7 x 0,4 cm, fibulã, sau cu altã destinaþie)
gãsitã de István MOLNÁR (întemeietor ºi mulþi
ani de-a rândul director al Muzeului de la Cris -
turu Secuiesc) la mijlocul anilor ’40, pe teritoriu-
lui castrului roman de la Inlãceni (j. Harghita).
Fibule romane analoage în provinciile latine nu
se cunosc. În rândurile garnizoanei ºi ale popu-
laþiei civile din castru se gãseau multe persoane
având originea în provincii nelatine. Piesa de
bronz prezentatã pare sã fi aparþi nut unui militar
de origine africanã.

AA RRoommaann BBrroonnzzee FFiigguurraall OObbjjeecctt
ffrroomm ÉÉnnllaakkaa 
((IInnllããcceennii,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The author gives the description of a
bronze fibula he had found in the fourties on the
territory of the Roman camp. The object as such
has no other analogies and its dimensions are
9.5 x 0.7 x 0.4 cm. In the camp, according to the
numerous inscription-materials, many private
persons and officials may have stayed for a peri-
od as soldiers, thus the object presented might
have belonged to a soldier of an African origin.
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1. ábra  Az Énlakán talált római figurális bronz tárgy rajza

2. ábra  1. Feliratos kõ az énlaki római táborból, állította Hadrianus császárnak Kr. u. 129-ben a
Cohors VIII Raetorum civium Romanorum equitata torquata, 2. Énlaki római tábor. A Cohors IV
Hispanorum által állítatott kõ és feliratos társa, melyeket a nyugati kapunál küszöbkõnek használtak a
Kr. u. 3. században. (Székelykeresztúri Múzeum kõtára)
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182 3. ábra Az énlaki római tábor alaprajza az 1950. évi ásatások alapján
(SCIV, II., T. I. után)



BARTÓK Botond

VVeessttiiggiiii aarrhheeoollooggiiccee ddiinn sseeccoolleellee
IIVV..,, VVII.. ººii XXII--XXIIII.. pp.. CChhrr..,, ddee llaa
CChhiilliieennii ((jj.. CCoovvaassnnaa))

(Rezumat)
Cercetãrile începute în 1987, au continuat
anual pe terasa râului Olt de la Chilieni –
Sf. Gheorghe. În 1996 s-au executat
lucrãri în prelungirea nordicã a lucrãrilor
din 1995. S-au descoperit vestigii arheo-
logice aparþinând secolelor IV., VI. ºi XI.,
XII. p. Chr. Materialul de sec. IV. p. Chr.
constã din: o cataramã din fier prevãzutã
cu spin; o fibulã romboidalã din bronz,
fragmentarã; un pieptene de os, fragmentar,
douã puluri din ceramicã confecþio nate
din pereþii unor vase ºi fragmente în spe-
cial de la vase mari de provizii modelate
la roatã ºi arse cenuºiu (Krausengefässe).
Materialul de sec. VI. p. Chr. constã din
câteva fragmente ceramice ºi dintr-un
pieptene de os, fragmentar, cu dinþii bilat-
erali. Vestigiile aparþinãtoare sec. XI-XII.
p. Chr. constau din nu me roase fragmente
ceramice, fragmente de cãldãri de lut, ca
dealtfel ºi obiecte din fier ºi ceramicã: un
vârf de sãgeatã, trei fusaiole plate din
ceramicã, imitând pe cele plate din plumb
descoperite la Do boz – Hajduirtás
(Ungaria). Cãldãrile de lut sunt reprezen-
tate de ºase fragmente de buze teºite ori-
zontal ºi trase în interior, prevãzute cu
douã orificii, lucrate la  roatã ºi se pot
atribui pecenegilor sau mag hia rilor. Tot
la ultimele se încadreazã ºi vatra unei
instalaþii de foc, de formã circularã,
descoperitã pe terasa Oltului.

Cercetãrile începute în 1987 au continuat
anual pe terasa râului Olt de la Chilieni – Sf.
Gheorghe. În 1996 de la marginea casetei nordice
din 1995 s-a deschis pe malul terasei, iniþial, un
ºanþ (S1) având dimensiunile de 14,00 x 1,00 m,
care apoi a fost prelungit spre sud cu încã 10,30
m. Acest lucru s-a impus întrucât în profilul malu-
lui terasei Oltului s-au surprins gropi în formã de
sac ºi benzi de chirpic. Între 0 m - 9,00 m pe axa
ºanþului iniþial S1, s-au deschis spre est douã
casete (C2; C3) având o lãþime totalã de 2,80 m, iar
în apropierea intrãrii principale a S.C. Pilon
S.R.L. în malul terasei (unde s-a surprins o bandã
de chirpic) s-a deschis caseta C1 având dimensiu-
nile de 1,30 x 3,80 x 1,80 x 3,80 m.

Prin trasarea ºi cercetarea casetelor, ºan -
þurilor avute în vedere s-au descoperit vestigii
arheologice aparþinând secolelor IV., VI. ºi XI-
XII. p. Chr. Materialul de sec. IV. p. Chr.,
provine din S1, prelungirea S1 ºi constã din: o
cataramã din fier prevãzutã cu spin; o fibulã rom-
boidalã din bronz, fragmentarã; un pieptene de
os, fragmentar, probabil din categoria piep te -
nelor cu mâner semicircular dataþi în sec. IV. p.
Chr.1; douã puluri din ceramicã confecþionate
din pereþii unor vase ºi fragmente în special de la
vase mari de provizii modelate la roatã ºi arse
cenuºiu (Krausengefässe), decorate cu caneluri,
sau benzi de linii în val (Figura 1/1, 2, 3, 5, 7a, b).
Materialele descoperite sunt similare cu cele din
aºezãrile ºi necropolele de la sud de Carpaþi ºi din
Transilvania, ca de altfel ºi cu cele apãrute anterior
la Chilieni pentru aceastã perioadã. Fibula des -
coperitã este caracteristicã pentru sfârºitul secolu-
lui al IV-lea ºi începutul sec. al V-lea p. Chr.

În perimetrul S1 iniþial ºi al casetelor C2 ºi
C3 s-au descoperit parþial douã locuinþe (L1 ºi L2),
cu un bogat material. Dimensiunile celor douã
locuinþe nu au putut fi stabilite întrucât acestea se
continuã înspre est, pe terenul agricol, astfel
impunându-se continuarea cercetãrilor. Ur me le
concludente de arsurã ºi cenuºã, ca ºi ar derea
ulterioarã, care s-a surprins pe numeroase frag-
mente ceramice, ne indicã faptul cã lo cuinþele au
fost incendiate. În privinþa materialului de sec.
VI. p. Chr., acesta a fost descoperit în L1 în
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apropierea malului terasei Oltului ºi constã din
câteva fragmente ceramice ºi a unui pieptene de
os, fragmentar, cu dinþii bilaterali, lucrat din
plãcuþe de os cu dinþi bilaterali, prinse între douã
bare transversale, cu douã nituri din bronz, atât
cât s-a pãstrat (Figura 1/4.). Barele transversale
sunt ornamentate cu incizii constând din linii
paralele care le mãrginesc pe cele în val.

În Transilvania pieptenii cu dinþi bilaterali
sunt dataþi mai ales în secolul al VI-lea p. Chr., fiind
atribuiþi etno-cultural fie gepizilor, fie unei popu-
laþii locale. Lipsa ceramicii ºtampate (ºtam pilate)
specific gepidice în nivelul în care a fost gãsit
pieptenele, ne face sã credem cã acesta a intrat în
posesia populaþiei locale în urma schimburilor pe
care le practicau cu gepizii, fie cã a fost confecþio nat
local, ca în cazul lo cuinþei–atelier de la Biharea din
sec. VI.2 Lipsa unui inventar mai bogat pentru ves-
tigiile de sec. VI. p. Chr. atestã o locuire de scurtã
duratã în aceastã perioadã la Chilieni.

Deasupra nivelelor de locuire datate pen-
tru sec. IV. ºi VI. p. Chr., au fost surprinse în S1,
C1, C2, C3 (locuinþa L1 ºi L2), vestigii aparþinând
sec. XI-XII. p. Chr. constând din numeroase
fragmente ceramice, fragmente de cãldãri de lut,
ca dealtfel ºi obiecte din fier ºi ceramicã. În pri -
vinþa obiectelor din fier ºi ceramicã acestea con-
stau din: un vârf de sãgeatã (fragmentar lipsindu-i
o aripioarã) din fier cu gaura de înmãnuºare
(Figura 1/6.), aproape identic cu cel de la Ungra,
judeþul Braºov, descoperit în 19743, trei fusaiole
plate (una a fost confecþionatã din peretele unui
vas) din ceramicã, imitând pe cele plate din
plumb descoperite la Doboz – Hajduirtás din
Ungaria4 (Figura 2/1 a-c).

Cãldãrile de lut sunt reprezentate de ºase
fragmente de buze teºite orizontal ºi trase în inte-
rior, prevãzute cu douã orificii, lucrate la roatã5

(Figura 2/2 a-c.), datate în a douã jumãtate a sec.
al XI-lea, sau pentru sec. al XII-lea6. În pri vinþa
atribuirii etnice a cãldãrilor de lut din
Transilvania, în rândul cãrora se înscriu acum ºi
cele descoperite, ce-i drept fragmentar, la
Chilieni, se impun urmãtoarele precizãri.

Petre DIACONU considerã cã ele au fost
aduse de pecenegii care au pãtruns în Tran -

silvania în numãr relativ mare în sec. al XI-lea7.
În cazul nostru nu departe de Chilieni se aflã
localitatea Besenyõ (Pãdureni), ceea ce înseamnã
în limba maghiarã peceneg, dovada toponimicã
atestând prezenþa acestei populaþii în zonã. La Sf.
Gheorghe – Bedeháza Ferenc LÁSZLÓ în anii
1912-14, cu ocazia construirii cãii ferate, studiind
materialul descoperit, a surprins ºi câteva frag-
mente de cãldãri de lut pe care le-a datat în sec.
XII-XIV., concluzie întãritã ºi de K. HO REDT, în
urma campaniei de sãpãturi de aici, din 19498.
Dr. Zoltán SZÉKELY considerã cã apariþia
cãldãrilor de lut în bazinul Carpaþilor este legatã
de venirea pecenegilor (sau cumanilor).9

La aceste consideraþii mai trebuie adãu-
gatã ºi afirmaþia lui I. FODOR, conform cãreia în
întreaga regiune a Dunãrii Mijlocii cãldãrile de lut
au fost rãspãndite de triburile maghiare, de la care
au fost preluate apoi de alte comunitãþi etnice, care
locuiau aici10. Prezenþa maghiarilor, nu departe
de Chilieni ºi Sf. Gheorghe – Bedeháza, în cimi-
tirele de sec. XII. de tip Bjelo –Brdo de la Zãbala
ºi Peteni ar putea constitui un element de susþinere
a afirmaþiei lui I. FODOR privind atribuirea etnicã
a cãldãrilor de lut pentru maghiari.

Dacã la acestea se mai are în vedere ºi faptul
cã nu se pot separa în mod convingãtor inventarul
arheologic caracteristic pecenegilor ºi maghiarilor,
iar cãldãrile de lut nu sunt datate pe intervale mari,
de peste un secol11, considerãm cã aceste mani-
festãri ale culturii materiale, indicã impactul popu-
laþiilor turanice în sud-estul Transilvaniei, în speþã ºi
la Chilieni. Pe baza consideraþiilor analizate
cãldãrile de lut descoperite anterior ºi în 1996 în
zona Sf. Gheorghe – Bedeháza, Chilieni nu pot fi
etnic atribuite mai precis, situaþie valabilã dealtfel ºi
pentru restul descoperirilor din Transilvania12.

Fragmentele ceramice provin de la vase,
mai ales oale-borcan, cu buzele faþetate ºi orna-
mentate cu linii simple sau în val, benzi de linii
ondulate, care încheie o zonã de linii orizontale,
benzi de linii ondulate cuprinse între benzi de
linii orizontale, fie lipsite de decor (Figura 3/1-2.,
4/1-3, 5.). Pentru vestigiile de sec. XI-XII. p.
Chr., se încadreazã ºi vatra unei instalaþii de foc,
de formã circularã, având diametrul de 0,90-1,00
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m, descoperitã fragmentar (s-a pãstrat numai
jumãtate din ea) în apropierea L2. Pe vatra care a
avut un singur strat de lutuialã s-a descoperit un
fragment de vas cu baza faþetatã de culoare nea-
grã ºi fãrã ornament, care a fost supus unei arderi
ulterioare (Figura 4/4).

Noutatea pe care a adus-o campania de
cercetãri din 1996 de la Chilieni constã ºi în
prezenþa alãturi de vestigiile atribuite sec. IV. p.
Chr., a celor pentru sec. VI. ºi XI-XII. p. Chr.,
care vin sã întregeascã imaginea perioadei
migraþiei popoarelor ºi a feudalismului timpuriu
în sud-estul Transilvaniei, în speþã în aºezarea de
la Chilieni.
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AA KKrr.. uu.. 44..,, 66.. ééss 1111--1122.. sszzáázzaaddii
kkiillyyéénnii rrééggéésszzeettii lleelleetteekk
(Kivonat)

A Kilyén–sepsiszentgyörgyi, 1987-ben
el kez dett Olt-marti ku ta tá sok év rõl év re foly ta -
tód tak. Az 1996-os ása tá sok az 1995-ös ku ta tá si
te rü let tõl észa ki irány ba össz pon to sul tak, ahol
nép ván dor lás- és ko ra kö zép ko ri le le tek ke rül tek
fel szín re.

A Kr. u. 4. szá za di le le te ket egy tüs kés
vas csat, egy rom bo id ala kú tö re de zett réz fi bu la,

két ke rá mi á ból ké szült já ték ko rong, egy tö rött,
ívelt nye les csont fé sû és szá mos, fõ leg
„Krausengefässe” tí pu sú nagy mé re tû cse rép -
edény-ma rad vá ny ké pe zi.

A Kr. u. 6. szá za di le le tek cse rép tö re dé -
kek, va la mint egy, a ge pi dák nak tu laj do ní tott
két ol da las fo ga za tú csont fé sû-tö re dék.

A Kr. u. 11-12. szá zad ból az aláb bi a kat
em lít jük: egy tö rött nyíl hegy; há rom da rab la pos,
ke rá mi á ból ké szí tett or só ne he zék, amely ha son ló
a ma gyar or szá gi Do boz – Haj dú ir tá son fel tárt
ólom ból ké szí tett hez; a be se nyõk nek vagy a ma -
gya rok nak tu laj do ní tott agyagüsttöredékek; szá -
mos egy sze rû vagy dí szí tett, fõ leg edény cse rép-
tö re dék. Az al kal ma zott dí szí tõ mo tí vu mok: víz -
szin tes vo na lak kö zé zárt te rü le te ket ha tá ro ló
egye nes, vagy hul lá mos vo na lak és sá vok. Ide
so rol ha tó még az Olt te ra szá ban fel tárt ke rek tûz -
hely ma rad vá nya is.

AArrcchhaaeeoollooggiiccaall VVeessttiiggeess iinn tthhee
44tthh,, 66tthh,, aanndd 1111--1122tthh CCeennttuurriieess
ffrroomm CChhiilliieennii ((KKiillyyéénn)),, CCoovvaassnnaa
CCoouunnttyy
(Abstract)

The research started in 1987 and went on
every year since on the terrace of the river Olt, at
Chilieni, Sf. Gheorghe. In 1996 the investiga-
tions concentrated north to those carried through
in 1995 and were vestiges discovered from the
period of the people’s migrations until early feu-
dalism.

Concerning the vestiges from the 4th
century A. D. – these represent an iron buckle
with a ticklish, a rhombical fibula of bronze in a
fragmentary state, two ceramics game coins, a
bone comb with a semicircular handle, in a frag-
mentary state, as well as numerous pieces of
ceramic vessels, especially large „Krausen ge -
fässe"-type food-supplies vessels.

The vestiges from the 6th centruy are
represented by a few ceramics fragments and by
a fragmentary bone comb, with two-part teeth –
this being considered to have belonged to the
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Gepid population. As for the 11-12th century, the
following was discovered: an arrow-point in a
fragmentary state, with a wing missing, three
ceramics spindle tops – as an imitation of those
in lead, discovered at Doboz – Hajdúirtás in
Hungary, fragments of clay buckets, attributed to
the Pechenegs or to the Hungarian tribes, ceram-
ics fragments from different vassels, mainly
jar–like vessels, orned with simple wave-like
lines, wave-like ornaments closing a part of the
horizontal lines, horizontal and wave-like lines
with or without ornation.

As for the vestiges from the 11-12th cen-
turies A. D. we can count in the remainders of a
fireplace of a circular form, which was discov-
ered partly on the banks of the Olt-river terrace.
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Figura 1. Chilieni 1996 (Desene: István PÁL)
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Figura 2. Chilieni 1996 (Desene: István PÁL)
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Figura 3. Chilieni 1996 (Desene: István PÁL)
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Figura 4. Chilieni 1996 (Desene: István PÁL)
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AA SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy –– „„BBuuddvváárr””--ii
kkoorraa kköözzééppkkoorrii bbrroonnzz ffüüssttööllõõaalljj

(Ki vo nat)
A szer zõ az egy ko ri székelyudvarhelyi
Ra jo ni Mú ze um 1960-ban a fen ti he lyen
vég zett ré gé sze ti ása tá sa kor nap vi lág ra
ke rült bronz füs tö lõ al jat mu tat be. Az
elõ ke rü lés kö rül mé nye it fi gye lem be vé -
ve s a sze gé nyes szak iro da lom ra tá masz -
kod va a 12. szá zad ból kel te zi e tár gyat.
Sze rin te a füs tö lõ alj bi zán ci ere de tû, s
ide ke rül te eset leg a bi zán ci se re gek nek
az Er dély egy ré szét pusz tí tó 1166-os be -
tö ré sé hez köt he tõ. A tárgy egye di da rab.
A Szucsáva me gyei Coºna Floreni-bõl
ha son ló bronz füs tö lõ fe dõ is me re tes. A
„budvári” bronz füs tö lõ alj dur va ki vi te -
le zé sû, si mí tat lan, egy sze rû dí szí té sû,
mint egy har ma da hi ány zik, hasz ná lat
nyo mai nem mu tat koz nak raj ta. 

A min den bi zon  nyal a 18. szá zad vé gén ha -
mi sí tott, ún. „Csí ki szé kely kró ni ka” alap ján a Har -
gi ta me gyei Székelyudvarhely leg nyu ga tibb ház -
cso port ja fö lött ma gas ló „Budvárát” hos  szú év ti ze -
de ken át a hun ura lom fel bom lá sa után „hely ben
ma radt” szé kely „ra bon bá nok” köz pont ja ként em -
le get ték és tisz tel ték a tör té nel mi dé li bá bo kat ker -
ge tõ, még az ak ko ri tu dás szint hez mér ten is cse kély
tör té ne ti is me re tek kel ren del ke zõ, a zi va ta ros idõk
múlt je len sé ge i vel fog lal ko zó egyes sze mé lyek. Ez
az ál lí tás azon ban nem egyéb egy sze rû me sé nél.
Már a múlt szá zad al ko nyán JA KAB Elek, TÉG -
LÁS Gá bor és má sok is, de kü lö nös kép pen az
1960-as évek vé gén itt vég zett ré gé sze ti ása tá sok a
„kró ni ka” ál lí tá sai igaz ta lan vol tát bizonyították.1

Az erõs ség 140-160 m vi szony la gos ma -
gas ság ban el te rü lõ, há rom ol dal ról me re dek szik -
la fal ha tá rol ta la pos te tõ re épült. Az ÉNy-i nye -
reg biz to sí tot ta az egyet len kön  nyû meg kö ze lí té -
si le he tõ sé get. Min den bi zon  nyal õs ko ri ere de tû
négy ha tal mas föld töl tés és két árok zár ta le a
hegy nya kat. Az utol só, leg bel sõ töl tés az É-i il -
let ve ÉK-i ol da lon is foly ta tó dik, kez det le ges be -
já rót (ZZwwiinnggeerr) al kot ván. E töl tés be ala poz va
emel ték a (ma már két ség te le nül tu dot tan) mély -
ség ben ta go zott ko ra kö zép ko ri ma gyar gye pû -
ség be il lesz ke dett vár kõ fa lát.

Kincs ke re sõk nagy mé re tû göd rei mé -
lyed nek az erõs ség bel sõ, mint egy 1 1/4 ha-nyi
fe lü le té be.

A Székelyudvarhelyi Mú ze um 1969-
1970-ben vég zett ré gé sze ti terv ása tá sa i kor hú zott
ku ta tó árok és fe lü le ti föl tá rá sok met sze tei nem
tet ték le he tõ vé a kü lön bö zõ ko rok te le pü lé si ré te -
ge i nek az egy ér tel mû el kü lö ní té sét. A mun ká la -
tok kor föl tárt ré gé sze ti anyag rend kí vül ke vert -
nek bi zo nyult. Az em lé kek csak ala ki te kin tet ben
meg jel le gük alap ján ta nul má nyoz ha tók, és vá -
laszt ha tók szét. A nap vi lág ra ke rült anyag a kö -
vet ke zõ ré gé sze ti mû velt sé gek hez, il let ve ko rok -
hoz tar to zik: az újabb kõ kor vé gi Erõsd –
Cucuteni, a réz-, il le tõ leg bronz ko ri Kolozs kor -
pád I (Schneckenberg) meg II (Wietenberg), a
ko rai vas kor Hallstatt A és B (?), dák La Tène III,
ró mai-, nép ván dor lás- és ko ra kö zép kor. Az utol -
só tól el te kint ve, min de nik ese té ben ál ta lá ban tör -
zsi (?) szék hely ként vagy „vég sõ me ne dék ként”
kell te kin te nünk a vár te tõt.

A bel sõ vé dõ töl tés met sze té nek a ta nul -
má nyo zá sa se gít sé gé vel még is két (eset leg há -
rom?) épí té si sza kasz kü lö nít he tõ el. A vé del mi
ele mek több sé ge, de eset leg min de ni ke a dák La
Tène-hez tar to zik. A leg bel sõ be ala po zott, mméésszz --
hhaa bbaarrcc  ccssaall kköö ttöötttt kkõõ ffaall vi szont a 11-12. szá zad
for du ló ján emelt és a 12. szá zad fo lya mán is
hasz nált épít mény. Min de nek elõtt az ez idõ bõl
szár ma zó (rész ben las sú ko ron gon ala kí tott) ége -
tett agyag edé nyek tö re dé kei in do kol ják – ra ka tá -
sát te kint ve – a 11. szá zad má so dik, a 12. szá zad
el sõ fe lé bõl va ló kel te zé sét. Ki egé szít he tõ edény -
al jon négy szög be zárt ke reszt ala kú, dom bo rú fe -
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nék bé lyeg zõ je lent ke zik. Mai is me re te ink ér tel -
mé ben Er dély ben a dom bo rú fe nék bé lyeg zõ „dí -
szí tés” a 9-10. szá zad ége tett agyag edé nye i rõl hi -
ány zik. Vi szont a kö vet ke zõ há rom év szá zad
meg szo kott „ékít mé nyé vé” válik.2 Ugyan er re az
idõ szak ra utal nak egy részt egy, tel jes egé szé ben
föl tárt, ház ma rad vá nyai, más részt a hoz zá tar to -
zó (szemét?-)gödörben föl fe de zett és a Székely -
udvarhelyi Mú ze um ba ke rült, is mer te té sem tár -
gyát al ko tó füs tö lõ alj is.3

A fél gömb ala kú füs tö lõ alj ma gas sá ga
61, fel sõ át mé rõ je 103, tal pá nak át mé rõ je 48, fal -
vas tag sá ga pe dig 2-2,5 mm. Lel tá ri szá ma: 70/48
(1-4. ábra). A je lek sze rint ho mok min tá ban ön -
töt ték ki. Mind kül sõ, mind bel sõ fe lü le te egye -
net len, dur va, „si mí tat lan”. Egyik fü le és a fél -
gömb hoz zá tar to zó fe lü le té nek kb. 1/5 ré sze hi -
ány zik. Ez a hi ány ta lán még ön tés ekor, de min -
den eset re föld be ke rü lé se elõtt ke let ke zett. Alul
ve le egy be ön tött, le fe lé szé le se dõ, sza bály ta lan
kört al ko tó ala csony talp ra tá masz ko dik. Zsi nórt
után zó bor da (?) kö rí ti a ket tõ „csat la ko zá sát”. A
tal pon az ön tés nyí lá sa it mu ta tó két be tü rem lés
lát szik. A fél gömb fel sõ, sza bály ta lan ívû pe re -
mé hez, szin tén ve le egy be önt ve (ere de ti leg) há -
rom, ará nyo san el osz ló, vi szony lag szé les fél kör
ala kú fül il lesz ke dik. A fél gömb kül sõ fe lü le tén
min de nik fül tõl a tal pig egy-egy bor da hú zó dik,
há rom egyen lõ gömb fe lü let re oszt va ezt. A bor -
dák ra egy-egy, göm böcs ké ben vég zõ dõ (az ff be -
tû re em lé kez te tõ) ré gi nyom ta tott ff ala kú, egyen -
lõt len nagy sá gú ön tött hen ge recs ke tá masz ko dik.
Utób bi ak, mint egy át tört dí szí tést ké pez ve, a talp
kül sõ pe re mé hez csat la koz nak. Nem utó la go san
oda il lesz tet tek.

A füs tö lõ alj pe re me alatt egyen lõt len ala -
kú s nagy sá gú, a pe rem mel egy kö zû ala pú há -
rom szö gek so ra koz nak egy más tól meg le he tõ sen
sza bá lyos tá vol ság ban, és tö rik át az ol dal fa lat. A
há rom szö ge ket jól meg fi gyel he tõn „hi deg vá gó -
val” met szet ték ugyan ki, de nem elég gé gon do -
san. En nek kö vet kez té ben csú csa ik egy ré szé nél
a fal bel sõ ma rad vá nyai meg õr zõd tek. A hat há -
rom szög bõl ál ló sor a meg lé võ két fül köz ti
gömb öv ön tel jes. A hi ány zó fül fe lé esõn egyik
sáv ban csak öt, meg a ha to dik egyik ol da la lát ha -

tó. A má si kon pe dig csu pán há rom há rom szög
nyo mai ál la pít ha tók meg.

Ez idõ sze rint el dönt he tet len, va jon csak
egy sze rû dí szí tõ s hasz ná la ti (a kép zõ dõ füst ki -
áram lá sát biz to sí tó) ren del te té sû ele mek rõl be -
szél he tünk-e vagy egyút tal mé lyebb val lá si ér tel -
mük is volt. A kö zép kor ban a hár mas szám ról és
az egyen lõ ol da lú há rom szög rõl tud juk ui., hogy
men  nyi re je len tõs, el sõ sor ban a Szent há rom ság ra
uta ló val lá si jel kép volt4. Vi szont, ha ilyen ként
(is) te kint jük, ak kor két ség te le nül for dí tot tan (te -
hát csú csuk kal föl fe lé) kel le ne elhelyezkedniök.
De is me rünk ki vé te le ket is.

A pe rem nek a há rom szö gek fö löt ti sáv já -
ban szin tén „hi deg vá gó val” zeg zu gos fu tá sú vo -
na lat al ko tó egyeneskéket mé lyí tet tek.

Egyéb dí szí tés nyo ma nem fe dez he tõ föl.
Eset le ges to váb bi vizs gá ló dá sok ugyan még mó -
do sít hat ják ezt a meg fi gye lé se met, de ez nem lát -
szik va ló szí nû nek, hisz az ön tés egé szen ap ró ki -
du do ro dá sai is ki tûn nek.

Je len leg meg ha tá roz ha tat lan: volt-e eb be
az al só rész be já ró pa rázs tar tó ser pe nyõ je (csé -
szé je). Fe de le ása tás kor nem ke rült elõ. Ezen kí -
vül hi ány zik még az em lí tett al só részt tar tó há -
rom lánc fü zér, az azo kat egy be fo gó gyû rû, va la -
mint a be lõ le le ve ze tõ s a fe dõ fel hú zá sá ra szol -
gá ló ne gye dik lánc fü zér.

Ko ra kö zép ko ri füs tö lõk rend kí vül gyé -
rek Ro má nia te rü le tén. Ezért kell kü lö nö sen je -
len tõs ként te kin te nünk le le tün ket, még ak kor is,
ha meg fe le lõ ha son más ok hi á nyá ban pil la nat nyi -
lag nem is von ha tók le be lõ le kü lö nö seb ben
messze me nõ kö vet kez te té sek. Föl fe de zé se kor a
föntemlített bo ro na ház le let anya ga s elõ ke rü lé se
fi gye lem be vé te lé vel a 11. szá zad vé gé rõl, de in -
kább a 12. szá zad ból kel tez he tõ. Bõ vebb szakiro-
dalmat ta nul má nyoz va sem vált szük sé ges sé kor -
be osz tá sá nak a mó do sí tá sa.

Füs tö lõ al junk hoz rend kí vül kö zel áll,
szin te mond hat nám: „uno ka test vé re”, a Szucsáva
(Suceava) me gyei Coºna-Floreni-ben 1960-ban
föl fe de zett tárgy. Bronz füs tö lõ ffee ddee llee lé vén,
mint egy „ki egé szí ti” a tõlem be mu ta tot tat. Ékí té -
se majd nem azo nos a mi en ké vel: ös  sze- vissza ál -
lí tott, rend szer te le nül el he lye zett, sza bály ta lan és
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egy más tól el té rõ ki sebb-na gyobb há rom szö gek
tö rik át ol da lát. Ki vi te le zé se szin tén kez det le ges.
Csu pán át mé rõ je ki sebb (5. ábra).5

Ilyen sze rû füstölõ(fedõ)ket az i.u. 6-7.
szá zad tól kezd ve hasz nál tak a Bi zán ci Bi ro da lom
területén6. Ezek rend kí vül el ter jed tek vol tak itt.
No ha az is tá ga sabb idõ köz bõl is me re tes, D. Gh.
TE O DOR elõbb a 12-13. szá zad ból kel tez te a ve le
együtt ta lált ken gyel alap ján ezt a biz to san bi zán ci
ere de tû füs tö lõ fe dõt. Vé le ke dé sét ké sõbb mó do sí -
tot ta. Az ugyan csak kí sé re tük ben elõ ke rült más
tár gyak se gít sé gé vel tá gabb idõ szak ra: im már a 9-
11. szá zad kö zé re osz tot ta be. Bi zo nyos to váb bi
in dí té ko kat is fi gye lem be vé ve, ké sõbb ezt az idõ -
közt a 10-11. szá zad ra szûkítette.7 Sze rin tem ez
utób bi, ti. a 11. szá zad a leg va ló szí nûbb.

Bronz ból, ezüst bõl ké szült, az or szág ban
ko rai (12. szá zad má so dik fe le, 13. szá zadi) nyu -
ga ti ere de tû min ták után elõ ál lí tott füs tö lõk a
Sze ged- Csorváról8, meg a Gyõr-Moson-Sopron
me gyei, Sop ro ni já rá si Hidegségrõl9 is me re te sek
még. Dí szí té sük nek a mi en ké tõl egé szen el ütõ
vol ta mi att azon ban igye ke ze te met egy ál ta lán
nem kön  nyí tik meg, bár a füs tö lõ tal pá nak az il -
lesz ke dé sé nél al kal ma zott, zsi nórt után zó bor dát
és az ol dal bor dá it, va la mint a talp hoz kap cso ló -
dó, ff-re em lé kez te tõ ta go kat ta lán még is „ös  sze -
kö tõ lánc szem ként” le het ne te kin te ni.

A kö vet ke zõ kér dé se ket egy elõ re nem
tu dom meg vá la szol ni: ki, hol, mi kor ké szí tet te
füs tö lõ al jun kat; hon nan, mi kor és ho gyan ke rült
föl fe de zé se he lyé re. Utóbbira többféle válasz is
adható. Úgy hi szem, hogy an  nyit  csak meg koc -
káz tat ha tok, és ezt meg is kell koc káz tat nom,
min den bi zony ta lan ság el le né re: a Coºna-
Floreni-i füs tö lõ fe dõ köz vet le nül (hisz a ta lán a
Borgói-hágón át tö rõ s Er dély ben pusz tí tó egyik
gö rög had se reg valószínûleg ép pen itt vo nul ha -
tott föl), a Székelyudvarhely-„budvári” pe dig
köz vet ve az 1166-ban Er dély el len két ol dal ról is
indított10, és ÉK-i te rü le te i re be is ha to ló si ke res
bi zán ci had já rat hoz köt he tõ. Egyrészt a két azo -
nos jellegû tárgy idõ be so ro lá sa le he tõ vé te szi ezt.
Más részt ugyan csak mel let te szól az az is me re tes
tény, hogy bár mi lyen, ke resz tény vagy nem ke -
resz tény had se reg gel pa pok is vo nul tak, imád -

koz va s (fõ kép pen) csa ták elõtt imád koz tat va a
har co so kat. Már pe dig a füs tö lõ a bi zán ci se re get
szol gá ló pa pok is ten tisz te le te i nek is az el en ged -
he tet len kel lé ke volt.

Ál la po tá hoz füzõdõ meg fi gye lé se im
alap ján úgy hi szem: a Székelyudvarhely-„Bud -
vár”-ról is mer te tett füs tö lõ al jat le lõ he lyé re ke rül -
te elõtt csak igen cse kély mér ték ben hasz nál hat -
ták ere de ti ren del te té sének megfelelõen. A tör té -
nel mi kö rül mé nyek is me re té ben még az is mond -
ha tó: aazz aaddootttt hhee llyyeenn bbiizz ttoo ssaann nneemm aall kkaall mmaazz ttáákk
eerree ddee ttii ((tteemmpp lloo mmii)) ffeell aaddaatt kköörr éébbeenn.. Talán mond-
hatni: akár (hadi)zsákmányként szer zett tárgy is
lehet11. E te kin tet ben igen je len tõs nek mu tat ko -
zik az a tény, hogy eeggyyeett lleenn mmááss kkee rreesszz ttéénnyy jjeell llee --
ggûû llee lleett sseemm kkee rrüülltt nnaapp vvii lláágg rraa aa bbuuddvváárrii áássaa ttáá ssookk
ffoo llyyaa mmáánn..

Ezért is, de sokkal inkább egyebek miatt
is, fölül kell vizs gál ni az ed di gi, szél té ben-hosz  -
szá ban han goz ta tott vé le ke dé se ket: ke resz tény
jel le gû, tar tal mú s ren del te té sû tárgy(ak) föl  le lé -
se (sze rin tem sem) jel zi min den eset ben az il le tõ
te le pü lés la kos sá gá nak az új hit re té ré sét, an nak
azidõbeli ot ta ni gya kor lá sát. Töb bek el gon do lá -
sá val szem be he lyez ked ve két ség be kell te hát
von ni az ilyen le le tek és el sõ sor ban a ke reszt ala -
kú je gyek (bi zán ci) kkee rreesszz ttéénnyy sséégg hheezz kap cso lá -
sá nak a jogosságát.12 EErr rree aa ffööll ffoo ggááss rraa má sok,
va la mint a ma gam ér vei mel lett aa jjeell zzeett tteekk kkeell
aazzoo nnooss kkii vvii ttee llee zzéé ssûû ss aallaa kkúú ((ffeennéékk)) bbééllyyeeggzzõõkk --
nneekk aa MMoonn ggóó llii áá bbaann jjóó vvaall kkoo rráább bbii,, 55.. sszzáá zzaa ddii ––
vvaaggyy iinn kkáábbbb mméégg eellõõbb bbii –– jjee lleenntt kkee zzéé ssee iiss
kkéénnyysszzeerríítt..13 Ezen kí vül kegy tár gyak nak nem
ke resz té nyek, de akár ke resz té nyek részérõl való
el rab lá sá ról fo lya ma to san tu dunk. De nem ke -
resz té nyek is visel(het)tek ke resz tény jel le gû tár -
gya kat.

A min den ko ri la kos ság csak egyéb, vi tat -
ha tat la nul ilyen jel leg rõl val ló nyo mai, egy ide jû
temp lom ma rad vá nyai, vagy ke resz tény te me tõ
stb. ese té ben te kint he tõ (majd nem) bi zo nyo san
az új, ke resz tény hit kö ve tõ jeként.

Ös  szeg zés ként: is mer te tett füs tö lõ al junk
két ség te le nül nem nyu gat-eu ró pai, ha nem a bi -
zán ci egy há zi fém mû ves ség ter mé ke i vel ro ko nít -
ha tó. Be mu ta tott le le tünk rend kí vü li je len tõ sé gû,
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még ha meg fe le lõ ös  sze ha son lí tó anyag hi á nya
mi att ez út tal nem is von ha tók le szé le sebb kö rû
kö vet kez te té sek. Tár gyunk a 11. szá zad vé gé rõl,
de in kább a 12. szá zad ból kel tez he tõ, s va ló szí -
nû leg kap cso lat ba hoz ha tó az egyik, ta lán az
1166. évi Er dély el le ni bi zán ci had já rat tal.
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Rauchgefässer cím szó; LECLERQ, H.: EEnncceennssooiirr cím szó, in: CABROL,
F. – LECLERQ, H.: DDiiccttiioonnnnaaiirree dd’’aarrcchhééoollooggiiee cchhrrééttiieennnnee eett dduu lliittuurrggiiee.
V/1 Pa ris 1922, 21-33, nagy ki ter je dé sû te rü le te ket fel öle lõ gaz dag iro da -
lom mal; DDiiccþþiioonnaarruull lliimmbbiiii rroommâânnee mmooddeerrnnee. Buc. 1958, 124, CCããddeellnniiþþaa
cím szó; MMûû vvéé sszzeett ttöörr ttéé nnee ttii AABBCC (szerk.: MOL NÁR A.; NÉ METH L.;
VOIT P.) Bp. 1961, 146, ffüüss ttöö llõõ cím szó: „ttöömmjjéénnzzõõ,, ttuurriibbuulluumm (lat.): hár -
mas lán con füg gõ, fém bõl ké szült, to rony v. vá za ala kú li tur gi kus tárgy,
al só ré szé ben a töm jé ne zés kor hasz nált pa rázs tar tó csé sze, fe de le át tört
mû vû”; MMaa ggyyaarr éérr tteell mmee zzõõ kkéé zzii sszzóó ttáárr.. Bp. 1972, 449, ffüüss ttöö llõõ cím szó II.
1.; DRÃGUÞ V.: DDiiccþþiioonnaarr eenncciiccllooppeeddiicc ddee aarrttãã mmeeddiieevvaallãã rroommâânneeaassccãã.
Buc. 1976, 83-84, CCããddeellnniiþþaa cím szó.

4. MARQUÈS-RIVIÈRE, J.: AAmmuu lleett tteess,, ttaalliissmmaannss eett ppaannttaacclleess ddaannss lleess
ttrraaddiittiioonnss oorriieennttaalleess eett oocccciiddeennttaalleess. Pa ris. 1938, kképpen 82 és kk.;
KLAUSER, Th.: RReeaalllleexxiikkoonn ffüürr AAnnttiikkee uunndd CChhrriisstteennttuumm..
SSaacchhwwöörrtteerrbbuucchh zzuurr aauusseeiinnaannddeerrsseettzzuunngg ddeess CChhrriisstteennttuumm mmiitt ddeerr aannttiikkeenn
WWeelltt. I. Leipzig 1943, 967-968, AAuuggee cím szó; LÁSZ LÓ, A.: VVaasseess
nnééoolliitthhiiqquuee à ffaaccee hhuummaaiinnee,, ddééccoouuvveerrttss eenn RRoouummaanniiee.. QQuueellqquueess ccoonnssiidd--
éérraattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llaa tthhèmmee ddee llaa ffaaccee hhuummaaiinnee ssuurr ccéérraammiiqquuee
nnééoolliitthhiiqquuee dduu BBaassssiinn DDaannuubbiieenn.. ÚÚjjkkõõkkoorrii aarr ccooss eeddéé nnyyeekk RRoo mmáá nnii áá bbóóll.. AAzz
eemm bbee rrii aarrcc áább rráá zzoo lláá ssáá nnaakk kkéérr ddéé sséé rrõõll aa DDuunnaa mmeeddeennccee nneeoo llii ttii kkuuss eeddéé nnyyee iinn,,
in: Alba Regia. An na les Musei Stephani Regis. Szé kes fe hér vár. 1972,
211-235; VLASSA, N..:: PPiieessee ttuurrddããººeennee ddee iinnfflluueennþþãã oorriieennttaallãã, in:
Apvlvm 15 (1977), 610.

5. TE O DOR, D. Gh.: LLee hhaauutt ffééooddaalliissmmee ssuurr llee tteerrrriittooiirree ddee llaa MMoollddaavviiee à
llaa lluummiièrree ddeess ddoonnnnééeess aarrcchhééoollooggiiqquueess,, in: Da cia, N. S. 9 (1965) 329. és
25. jz.; uõ.: Elemente ºi influenþe bizantine în Moldova în secolele VI-XI,
in:: SCIV, 21 (1970) 114., 124. és 161. jz., 8/15. kép; COMAN, Ghenuþã:
MMããrrttuurriiii aarrhheeoollooggiiccee pprriivviinndd ccrreeººttiinniissmmuull îînn MMoollddoovvaa sseeccoolleelloorr VVII--XXIIII,
in: Da nu bi us, 5 (1971) 81, 8. á.

6. Vö. ROSS, N. C.: CCaattaalloogguuee ooff tthhee BByyzzaannttiinnee aanndd EEaarrllyy MMeeddiieevvaall
AAnnttiiqquuiittiieess iinn tthhee DDuummbbaarrttoonn OOaakkss CCoolllleeccttiioonn. 1. Wa shing ton 1962,
43-44. XXXIII. t. 46, 48. – Csak D. Gh. TE O DOR elõbb em lí tett ta -
nul má nyá nak az uta lá sá ból (161. jz.) is me rem. O. WULFFnak az
Észak-Af ri ká ból és Kis-Ázsi á ból szár ma zó füs tö lõ ket és a 8. szá za dig
ter je dõ ré gé sze ti anya got tár gya ló je len tõs mun ká ja (AAllttcchhrriissttlliicchhee
uunndd mmiitttteellaalltteerrlliicchhee bbyyzzaannttiinniisscchhee uunndd iittaalliieenniisscchhee BBiillddwweerrkkee. Bd. III,
Teil: AAllttcchhrriissttlliicchhee BBiillddwweerrkkee. Ber lin 1909, in: KKöönniigglliicchhee MMuusseeeenn
zzuurr BBeerr lliinn.. BBeesscchhrreeiibbuunngg ddeerr BBiillddwweerrkkee ddeerr cchhrriissttlliicchheenn EEppoocchheenn.
202-207) nem tar tal maz a mi enk hez ha son lít ha tó kat. Ez utób bi ki ad -
vány ra N. VLASSA hív ta föl fi gyel me met. Szí ves sé gét ez úton is kö -
szö nöm.

7. TE O DOR, D. Gh.: ii..mm. 114, 100. jz.

8. ENTZ G.: AA SSzzeeggeedd--ccssoorrvvaaii bbrroonnzz ttöömm jjéé nnee zzõõ,, in: Mû vé szet tör té ne ti
Ér te sí tõ, 6/1 (1957) 11-16, kép pel.

9. BO DOR I.: HHii ddeegg sséégg ((GGyyõõrr--SSoopp rroonn mm..,, SSoopp rroo nnii jjáá rrááss)) rr.. kk.. tteemmpp lloo mmáá --
nnaakk ééppíí ttééss ttöörr ttéé nnee ttee,, in: Archaeologiai Ér te sí tõ, 101/2 (1974), 263-274,
11/1-2. kép.

10. Kü lö nös kép pen Kinnámosz bi zán ci kró ni ka író is mer te té sé re tá masz -
ko dó, szé le sebb dél ke let-eu ró pai tör té nel mi ke ret re, ld.: MORAVCSIK,
Gy.: BByyzzaannttiiuumm aanndd tthhee MMaaggyyaarrss. Bp. 1970, 77-89, a kö zép ko ri Ma gyar -
or szág dé li s ke le ti ré sze i re ve ze tett had já rat tal kap cso lat ban pe dig ld. fõ -
ként a 83-85-öt. A bi zán ci kró ni kás ér te sí té se sze rint (Kinnámosz, VI, 3.
Bonn, 217-218; Nikétász Khoniátész is, Bonn, 167) az I. Mánuel bi zán ci
csá szár tól (1143-1180) az ak ko ri Ma gyar ki rály ság el len a vlahok se gít sé -
gé vel in dí tott 1166. évi had já rat ese mé nyei –„ er rõl az ol dal ról, ahon nét
ad dig még sen ki se tá mad ta meg Ma gya ror szá got” – a Kár pá tok ívé nek a
kül sõ pe rem ré sze in, va la hol a havaselvi sík ság ke le ti vagy Mold va dé li
ré sze in és az tán Er dély ben zaj lód hat tak le [vö. NÃSTUREL, P. S.:
VVaallaaqquueess eett BByyzzaannttiinnss ssoouuss llee rrèggnnee ddee MMaannuueell CCoommnneennee, in: Byzantina 1
(1969) 179 skk.]. Utób bi szer zõ sze rint a bi zán ci ak nak a Kár pá tok fe lé s a
Fe ke te-ten ger fe lõl – az az észak ke let-ha vas el vi s dél-mold vai te rü le te ken
ke resz tül – in dí tott had já ra tá ban részt vett, Kinnámosztól em lí tett vlahok
a Du ná tól dél re la kók le het tek. R. THEODORESCU [BBiizzaannþþ,, BBaallccaann,,
OOcccciiddeenntt llaa îînncceeppuuttuurriillee ccuullttuurriiii mmeeddiieevvaallee rroommâânneeººttii ((sseeccoolleellee XX--XXIIVV)),
in: Biblioteca istoricã, XLI buc. 1974 58, 48. jz.] vé le ke dé se ér tel -
mé ben vi szont ez nem re kesz ti ki P. S. NÃSTUREL a Du ná tól észak -
ra la kó – havaselvi, mold vai – vlahok és bi zán ci ak köz ti kap cso la tok
le he tõ sé gé hez fû zõ dõ fel te vé sét sem. Egyéb ként I. Mánuelnek a ku -
nok el len 1147-1148-ban vi selt had já ra tá ban részt vett bi zán ci ha dak
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mai na pig tisz tá zat lan és so kat vi ta tott út irá nya, úgy tet szik, ha son ló -
kép pen a ke let-ha vas el vi Baragánt és ta lán Mold va dé li ré sze it ke resz tez -
te...

11. Szem elõtt kell tar ta nunk az ugyan ko ráb bi idõk re vo nat ko zó meg fi -
gye lést: a ma gyar or szá gi 9-10. szá zad for du ló ja kö rü li év ti ze dek bõl kel te -
zett „mind szen ti te me tõ ar ra int, hogy az Al föld bol gár meg szál lá sa mel -
lett a ma gyar ság hoz bul gá ri ai ka lan do zá sok so rán is ke rül het tek kü lön bö -
zõ tár gyak, s ar ra is, hogy bi zán ci jel le gû egy há zi fel sze re lé sek ide ju tá sá -
nak egyik út ja a bol gár egy há zon ke resz tül ve ze tett.” (NAGY Ár pád: RRéé --
ggéé sszzee ttii aaddaa ttookk aazz AAll fföölldd IIXX.. sszzáá zzaa ddii ttöörr ttéé nnee ttéé hheezz,, in: Di ák kö ri Fü ze tek,
Deb re cen 1967. 88-90.

12. MORAVCSIK Gy.: AA hhoonn ffoogg llaa llááss eellõõtt ttii mmaa ggyyaarr ssáágg ééss aa kkee rreesszz ttéénnyy --
sséégg,, in: SSzzeenntt IIsstt vváánn EEmm lléékk kköönnyyvv I. Bp. 1938 211-212; uõ.: BByyzzaannttiinnee
CChhrriissttiiaanniittyy aanndd tthhee MMaaggyyaarrss iinn PPeerriioodd ooff TThheeiirr MMiiggrraattiioonn, in: The
American Slavic and East European Review, 5 (1946), 29-45; uõ. in:
SSttuuddiiaa BByyzzaannttiinnaa Bp. 1967 245-259; VAÒA, Zd.: MMaadd’’aaøøii aa SSlloovvaann’’vvee
ssvvììttllee aarrcchheeoollooggiicckkýýcchh nnáálleezzùù XX..--XXIIII.. ssttoolleettii, in: Slovenská Archeologia,
II (1954) 60; COMAN, Gh.: i.m., 75-82. Hogy ke resz tény „jel le gû” tárgy
nem fel tét le nül je len ti (akár utol só) tu laj do no sá nak a ke resz tény vol tát, ld.
LÁSZ LÓ Gy.: AAddaa ttookk aazz aavvaarrkkoorrii mmûû iippaarr óó--kkee rreesszz ttéénnyy kkaapp ccssoo llaa ttaa ii hhoozz..
Bp. 1935; COMªA, M.: CCuu pprriivviirree llaa sseemmnniiffiiccaaþþiiaa mmããrrcciilloorr ddee oollaarrii ddiinn
eeppooccaa ffeeuuddaallãã ttiimmppuurriiee, in:: SCIV, 12/2 (1961), 291-305; BÁ LINT Cs.:
HHoonnffooggllaalláásskkoorrii ssíí rrookk SSzzeeggeedd--ÖÖtthhaallmmoonn, in: A Mó ra Fe renc Mú ze um Év -
köny ve, 1968, 72. és 70. jz.

13. Vö. ER DÉ LYI I.: EEllõõ zzee tteess jjee lleenn ttééss aazz 11997711.. éévvii mmoonn ggóó llii aaii rréé ggéé sszzee ttii
kkuu ttaa ttáá ssaa iinnkk rróóll,, in:: Archaeologiai Ér te sí tõ, 101/1 (1974), 139-146, hkép-
pen 140-142. és 9. á. A kö vet ke zõk rõl ér te sü lünk: Hentej aymak,
Dzsargaltehán já rá si szék hely tõl dél re, Dúlga-úl hiung-nu sír hal mos te -
me tõ 7. (leg na gyobb hal mú) sír ja mel lék le tei kö zött a „ko por só al só vé gé -
ben [...] ép agyag edényt ta lál tunk [...], az ÉNy-i sa rok ban fe küdt [...]. Vál -
lán kör ben ket tõs vo nal dísz ha ladt vé gig. Az edény ko ron gon ké szült. FFee --
nnee kkéénn a cent rum ban aa sszzöögg llee tteess kkoo rroonngg ccssaapp llee nnyyoo mmaa ttaa (9. kép) jól lát szik,
bbeenn nnee áátt llóó ssaann eell hhee llyyee zzeetttt,, kkii ddoomm bboo rroo ddóó kkee rreesszztt aallaa kkúú jjeell lleell.. [...] 9. sír.
Két fü lû, dí szí tet len bronz üst mel lett [...] ko ron golt szür ke agyag edény.
FFee nnee kkéénn sszzöögg llee tteess,, áátt llóóss kkee rreesszztt tteell ddíí sszzíí tteetttt kkoo rroonngg ccssaapp llee nnyyoo mmaa ttaa,, mint a
7. kur gán ese té ben.” (Én emel tem ki - F.G.) De ugyan ezek a je lek is me re -
te sek az ava rok ha gya té ká ból is, va la mint a 13-14. szá za di Arany hor da
kán ja i nak a nem zet ség je gyei (tamgái) kö zött is föl lel he tõk. Vö. LÁSZ LÓ,
Gy.: ÉÉttuuddeess aarrcchhééoollooggiiqquueess ssuurr ll’’hhiissttooiirree ddee llaa ssoocciiééttéé ddeess AAvvaarrss, in:
Archaeologia Hungarica S. N. XXXIV (1955), 155, 44. kép, 171, 54. kép.
Sze rin tem meg kü lön böz te tet ten kell fi gyel ni a kér dés tisz tá zá sa te kin te té -
ben az Uk raj na Fe ke te-ten ger mel lé ki te rü le te in ta lál ha tó, el sõ sor ban türk
nép cso port ok ot ta ni tar tóz ko dá sá hoz köt he tõ kõ szob rok (kammennyje
baby) hát só ol da lá ról jel zett nnééggyy sszzöögg bbee ffoogg llaalltt kkee rreesszztt--aallaa kkúú jjee lleekk rree..
Jónéhány 11-12. szá zad be li ha zai edé nyen meg fi gyel he tõ aazzoo nnooss fe nék -
bé lyeg zõk kel ös  sze ha son lít va nem csak alak ta ni meg fe le lé sük szem be öt -
lõ, ha nem ki vi te le zés ük te kin te té ben is egé szen egye zõk. Ne ve ze te sen:
mmiinndd aazz eeddéé nnyyeekk,, mmiinndd aa sszzoobb rrookk jjee ggyyeeii ((vvii sszzoonnyy llaagg)) ssii mmaa ffee llüü lleett bbõõll
eemmeell kkeedd nneekk kkii. Vö. FE HÉR G.: AA bbooll ggáárr--ttöö rröökk –– mmûû vveelltt sséégg eemm lléé kkeeii ééss
mmaa ggyyaarr õõss ttöörr ttéé nnee ttii vvoo nnaatt kkoo zzáá ssaa iikk,, in: Archaeologia Hungarica VII
(1931), 41, 57. kép. Az vi szont már ma gá tól ér te tõ dik, hogy a töb bi ha -
son ló, de – edé nyen, vagy a bögözi 11-12. szá za di te le pü lés ása tá sa kor
föl szín re ke rült tû zi ku tyán stb. meg fi gyel he tõ – kköörr bbee fog lalt ki dom bo ro -
dó vagy be mé lyí tett (fenék)bélyegzõ is ugyan en nek a „dí szí té si mód nak”
az egyik meg je le né si alak ja.

PPaarrtteeaa iinnffeerriiooaarrãã aa uunneeii ccããddeellnniiþþee
ddee bbrroonnzz ddiinn eevvuull mmeeddiiuu ttiimm--
ppuurriiuu,, OOddoorrhheeiiuu SSeeccuuiieesscc --
„„CCeettaatteeaa BBuudd””
(Rezumat)

Autorul prezintã partea inferioarã emisfe -
ricã a unei cãdelniþe de bronz. Aceasta dateazã din
perioada evului mediu timpuriu, ºi a fost descope -

ritã cu ocazia sãpãturilor arheologice executate în
anul 1960 de cãtre Muzeul Raional din Odorheiu
Secuiesc, la locul numit „Cetatea Bud”. Biblio -
grafia de specialitate redusã, observaþiile fãcute cu
ocazia sãpãturilor dateazã acest obiect din secolul al
12-lea, este de origine bizantinã ºi a ajuns aici pe o
cale necunoscutã. Se poate lega de pãtrunderea de -
vastatoare pe teritoriul Ardealului în anul 1166 a
unor trupe expediþionare bizantine. Obiectul consti-
tuie o raritate ºi e unic în felul sãu. La Coºna-
Floreni (jud. SV) a fost descoperitã o parte supe-
rioarã a unei cãdelniþe tot de bronz. Cãdelniþa de la
„Cetatea Bud” este nefinisatã, cu ornamente simple,
îi lipseºte circa o treime, ºi nu apar urme de folos-
inþã.

TThhee BBrroonnzzee SSmmookkiinngg--BBoottttoomm aatt
SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy
((OOddoorrhheeiiuu SSeeccuuiieesscc)),, „„BBuuddvváárr"",,
1122tthh CCeennttuurryy
(Abstract)

The author presents a bronze bottom
found in 1960 at the district museum in
Székelyudvarhely during the outdiggings. Taking
into consideration the conditions of the discovery
and on the ground of the poor referrence literature
it can be put around the 12th century. According
to it the smoking-bottom is of a Byzantine origine
and the fact that it was found there may be the rea-
son of a Byzantine army destroying a part of
Transylvania in 1166. The object is unique. There
is one similar top of smoker that had been found in
the district Suceava, village Floreni. The bronze
smoking-bottom is of rough execution, it is not
neated, with simple decoration, one third part
missing, and no traces of use can be depicted on it.
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1. ábra A Székelyudvarhely – „Budvár”-i bronz füstölõalj felülnézeti képe
(ZEPECZÁNER Jenõ felvétele. Szívességét ezúton is köszönöm F.G.)

2. ábra A Székelyudvarhely – „Budvár”-i bronz füstölõalj alulnézeti képe 
(ZEPECZÁNER Jenõ felvétele)
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3. ábra A Székelyudvarhely – „Budvár”-i bronz füstölõalj oldalnézeti képe
(ZEPECZÁNER Jenõ felvétele)

4. ábra A Székelyudvarhely – „Budvár”-i bronz füstölõalj oldalnézeti rajza
(az APVLVM-beli elsõ közlés után)



198 5. ábra  A Coºna Floreni-i bronz füstölõ felsõ részének oldal- és alulnézeti rajza
(D. Gh. TEODOR után)



FERENCZI Géza
FERENCZI István

AA kkoo rraa kköö zzéépp kkoo rrii kkee lleett--eerr ddéé llyyii
mméésszz hhaa bbaarrccss kköö ttéé ssûû vváá rraakk 
kkéérr ddéé sséé hheezz
(I. köz le mény)

(FAR KAS Er zsé bet és FERENCZI
Sán dor em lé ké nek ke gye let tel)

(Ki vo nat)
A szer zõk Er dély ke le ti ha tár hegy sé gei
bel sõ „bé lé sé nek”, a vul ká ni ere de tû
Görgényi- és Har gi ta-hegy sé g nyu ga ti
vegzõdéseinek egyi ké re-má si ká ra (kö ze -
pes, 800-1000 m ma gas sá gú nyúl vá -
nyok), va la mint a bel sõ-kár pá ti, ala csony
Persányi-hegység bi zo nyos há gói, át já rói
vé del mé re épí tett erõs sé ge ket is mer te tik.
Ezek: a parajdi Rabsonné-vára, a szé -
kely var sá gi Tar tód-vá ra, a Firtos-vára, a
székelyudvarhelyi Budvár, a homoród -
oklándi Kustaly-vára, Rika-vára, stb.
(Utób bit a szer zõk nem ku tat ták ré gé sze -
ti ása tás sal, de több íz ben is föl ke res ték.)
Míg az el sõ há rom vi szony lag na gyon
ke vés ré gé sze ti anya got kí nált, a leg so k -
ol da lúbb, szám sze rint is leg bõ sé ge sebb
em lék anyag Kustaly-várából ke rült elõ.
A föl so rolt erõs sé gek min de ni ke vég -
ered mény ben egyet len hasz ná la ti idõ rõl
ta nús ko dik, ki vé ve a székelyudvarhelyi
Budvár. En nek a cse kély ter je del mû
fenn sík ját az újabb kõ kor tól (neo li ti kum -
tól) kezd ve több ko ron ke resz tül lak ták.
Itt em be ri te le pü lés rõl be szél he tünk a
bronz-, a ko rai- és ké sei vas- (dák-) kor -
ban (ez utób bi ban na gyon ne ve ze tes volt

a sze re pe), va la mint a nép ván dor lás ko -
rá nak több év szá za da után a ko ra kö zép -
kor el sõ szá za da i ban.
A szer zõk a nap fény re ju tott ré gé sze ti
anyag alap ján a mész ha barcs kö té sû-kõ -
fa lú erõs sé ge ket az I. (Szt.) Lász ló ma -
gyar ki rály ural ko dá sa ide jén (1077-
1095) meg is mét lõ dött ke le ti lovasnomád
(úz és kun) tá ma dá sok ki vé dé sé re épít te -
tett vé del mi rend szer ele me i nek te kin tik.
(Az anyag több év ti ze des há nyat ta tás
után je len het meg vég re. Te kin tet tel ar ra,
hogy a ta nul mány nak ép pen ezért tu do -
mány tör té ne ti szem pont ból is van do ku -
men tum ér té ke, vál to zat lan for má ban kö -
zöl jük, te hát nem esz kö zöl tünk hú zá so -
kat még pl. az olyan bõ ven idé zõ he lye -
ken sem, ame lyek nek az ilyen ter je de -
lem ben va ló ta nul mány ba ke rül tét ak ko -
ri ban el sõ sor ban a szé le sebb kö zön ség tõl
el zárt ré geb bi iro da lom, pl. OR BÁN Ba -
lázs-szö ve gek ilyen úton va ló nyil vá nos -
sá té te lé nek, szel lõz te té sé nek mind rit -
kább le he tõ sé ge in do kol ta. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..) 

EEllõõ sszzóó aa kkii aaddááss hhoozz

Most kö zölt anya gunk több mint két év ti -
ze des há nyat ta tá sá val kap cso lat ban a tör té ne ti
hû ség ked vé ért a kö vet ke zõ ket óhajt juk meg je -
gyez ni. A „TTaa nnuull mmáá nnyyookk aa rroo mmáá nnii aaii eeggyyüütttt llaa kkóó
nneemm zzee ttii sséé ggeekk ttöörr ttéé nnee ttéé bbõõll ééss tteesstt vvéé rrii eeggyyüütttt mmûû kköö --
ddéé sséé rrõõll aa rroo mmáánn nneemm zzeett tteell”” cí mû [AA mmaa ggyyaarr nneemm --
zzee ttii sséégg ttöörr ttéé nnee ttee ééss eeggyyüütttt mmûû kköö ddéé ssee aa rroo mmáánn nneemm --
zzeett tteell.. TTaa nnuull mmáá nnyyookk.. I. köt. Po li ti kai Könyv ki -
adó, Buk. 1976. Ko or di ná ló szerk. BÁ NYAI
Lász ló, szer kesz tõ bi zott ság: BO DOR And rás és
DEMÉNY La jos (fe le lõs szer kesz tõ), IMREH
Ist ván, CSUCSUJA Ist ván. A könyv szer kesz tõ je
BITAY Ödön] kö tet fe le lõs szer kesz tõ jé nek ké -
ré sé re köz vet le nül a homoródoklándi Kustaly-
vári ása tá sok má so dik idé nyé nek a be fe jez te után
ne ki fog tunk a je len al ka lom mal egész ter je del -
mé ben, vál to zat lan szö veg gel kö zöl ni óhaj tott ér -
te ke zé sünk fo gal ma zá sá nak. 1973 ta va szán ter -
jesz tet tük elõ DEMÉNY La jos nak a nyom ta tás ra
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kész anya gun kat. Ne ve zett az év õszén hírelte az
ak ko ri fel sõbb ha tal mas sá gok ta nul má nyun kat il -
le tõ, el uta sí tó vá la szát. Dõ re re mény ke dés sel azt
hit tük: anya gunk majd a „Ta nul má nyok” II. kö -
te té ben lát hat nap vi lá got. Er re ui. az I. köt.
DEMÉNY La jos ír ta Be ve ze té sé ben ol vas ha tó
uta lás. Köz ben anya gunk köz lé sé hez fû zõ dõ en
folyt a hu za vo na.

DEMÉNY L. a Sze ge den meg je le nõ
AAeettaass tör té net tu do má nyi fo lyó irat (1993, 153-
154 lap ján, a „Szé kely Ok le vél tár új so ro za ta” cí -
mû) esz me fut ta tá sá ban mu tat ja be rö vi den a
hely zet va lós ala ku lá sát. Íme a té nyek: „... 1976
ta va szán má sik kel le met len meg le pe tés ben volt
ré sze a nem ze ti sé gi Tör té ne ti Osz tály nak. Még
1974 vé gén el ké szült [...] an nak a 14 ta nul mányt
ma gá ba fog la ló ta nul mány kö tet nek a kéz ira ta,
amely nek ere de ti cí me ez volt „Ta nul má nyok a ro -
má ni ai ma gyar ság tör té ne té bõl”. Ám a ki adás ké -
sett. [...] Két évig tar tó hu za vo na ürü gye két ta nul -
mány [egyi ke FERENCZI Gé záé és FERENCZI
Ist vá né, sz.m.] volt. Mind ket tõ új és is me ret len
le le te ket fog lalt ma gá ba. Imént ne ve zett két szer -
zõ há rom ré szes ta nul má nyá nak a cí me: „A ke -
let-er dé lyi ko ra kö zép ko ri mész ha bar csos kö té sû
kõ vá rak kér dé sé hez.” [...] Min dent meg moz gat -
tak an nak ér de ké ben, hogy [...] a ta nul mányt ki -
vé tes sék a kö tet bõl. Vé ge-hos  sza nem volt a vé -
le mé nye zé sek nek. Vé gül ezek szö ve ge jó val
meg ha lad ta a [...] ta nul mány ter je del mét, és an -
nak el le né re, hogy a ko ra fe u dá lis-ko ri ré gé szet
leg jobb ro mán szak ér tõ je, Ion NESTOR, a Ro -
mán Aka dé mia le ve le zõ tag ja ked ve zõ szak vé le -
ményt ké szí tett ró la, a nem szak em be rek vé le mé -
nye ke re ke dett felül. A hi va ta lo san nem lé te zõ
cen zú ra nem en ge dé lyez te a [...] ta nul mány köz -
lé sét, sõt a hoz zá csa tolt fon tos szem lél te tõ anya -
go kat el vesz tet ték...”

A bajt csak fo koz za, hogy csu pán a
Székelyudvarhelyi Mú ze um irat tá rá ba õr zés re el -
he lye zett, saj nos csak tö re dé ke sen meg ma radt
iga zo ló anyag gal egé szít het jük ki a ta nul má -
nyunk nak most nap vi lá got lá tó, el sõ vál to za tá hoz
csa tolt szem lél te tõ anya got. Az ása tá sok ból ki ke -
rült, an nak ide jén cé du lá zott, gon do san be cso ma -
golt ré gé sze ti em lék anyag is – több ok mi att –

ment he tet le nül ös  sze ke ve re dett, ezért új ra sem
raj zol tat hat tuk. (A jegy zet vé gén, 56. jegy zet ként
tá jé koz ta tás ként kö zöl jük az ere de ti mel lék le tek
tel jes jegy zé két, szö veg ma gya rá za tuk kal együtt.
A szö veg kö zi, kiemelt áb ra uta lá sok er re vo nat -
koz nak. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

BBee vvee zzee ttééss

Há rom ré szes ta nul má nyunk ban több év -
ti ze des ta pasz ta la ta ink ra tá masz kod va ipar ko -
dunk sze rény adott sá ga ink hoz ké pest le he tõ leg -
töb bet nyúj ta ni.

Az egy ko ri Udvarhelyszék föld jét elõt tünk
is ta po só ér de mes ku ta tók az aláb bi ak ban hely szû -
ke mi att csak nagy vo na lak ban be mu ta tan dó, sem -
mi fé le va lós mag vú ha gyo mán  nyal ren del kez ni
nem lát szó erõs sé ge ket hol õs ko ri, hol dák ere de tû -
ek nek tar tot ták, a 18. szá zad vé gén csíkszentmihá-
lyi SÁN DOR Zsig mond ha mi sí tot ta „Csí ki Szé -
kely Kró ni ka” so kak tól saj nos jóhiszemûn igaz nak
vett ál lí tá sa ér tel mé ben a székelyudvarhelyi
„Budvárát” pe dig ép pen ség gel a kép ze let szül te
„ra bon bá nok szék hely ének” vél ték...

A kö vet ke zõk ben a je len le gi Har gi ta me -
gye hegy- és víz raj zi ge rin cét al ko tó Görgényi-
hegységtõl, a Har gi tá tól, meg a Persányi-
hegység észa ki szár nyá tól, az ún. „Rika-erdeje”
víz vá lasz tó vo na lá tól ugyan csak nem mind nyu -
gat ra, még is an nak kö ze lé be esõ, alább elõ a dan -
dó ész le le te ink sze rint egy sé ges rend szer be il -
lesz ke dõ nek lát szó vá rak né há nyá val kap cso la tos
ku ta tá sa ink, föl tá rá sa ink fõbb ered mé nye i rõl szá -
mo lunk be. A len nebb ki fej ten dõk kel há nya tott
múl tunk ed dig jó részt ködborította me ze jé be ka -
szá lunk, ez azon ban nem gá tol hat né ze tünk ér tel -
mé ben ide ig le nes, vagy ahol er re al ka lom és mód
adó dik, eset leg vég le ges nek lát szó ered mé nyek
ki mon dá sá ban se. Job bá ra sok ed dig is mer te tett,
töb bé vagy ke vés bé tu do má nyos ala po kon nyug -
vó ál lí tás tól el té rõ vé le mé nyünk elõ adá sá ra vál -
lal ko zunk, a kez det tel el ke rül he tet le nül együtt -
járó ne héz sé gek kel küsz kö dünk, nem egy te kin -
tet ben ta lán té ve dünk is, még is, már ku ta tá sunk
je len le gi szint jén is hasz nos nak tart juk ed di gi
ész le le te ink, ta pasz ta la ta ink köz lé sét, tu do má -
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nyos köz vé le mény elé bo csá tá sát. A nap fény re
ke rült em lék anyag igaz mon dá sá ból fa ka dó biz -
ton ság ér zet, va la mint a szi go rú tár gyi la gos ság ra
tö rek vés ment se me rész sé gün ket.

Az el sõ köz le mény anya ga tár gya lá sá nak
rend jén észak ról dél nek ha lad va ves  szük szem -
ügy re a ta nul má nyunk ala nyát al ko tó erõs sé ge -
ket: Tar tód-, Firtos-, Bud- és Kustaly-várát. Kö -
zü lük Firtos-várát is mer jük leg ke vés bé sze mé lyes
él mé nyek re tá masz kod va. Ta nul má nyunk má so -
dik ré szé ben a „Rika-erdeje” ke le ti, va la mint kö -
zép sõ or ma in, azu tán a Kö zép sõ-Har gi ta dé li, dél -
nyu ga ti lej tõ sé gén, majd a har gi tai vul ká ni fenn -
sík, a „Láz” feltarajosodó, hegy sze rû nyu ga ti vég -
zõ dé sei kör nyé kén nyo moz ha tó, il le tõ leg to vább,
észa kabb ra, a Görgényi-hegység nyu ga ti ol dal ha -
tá ra i ra ka pasz ko dó, meg-meg sza ka dó töl tés vo nu -
lat ügyé vel fog lal ko zunk. An nak ko rát és ren del -
te té sét igyek szünk meg ál la pí ta ni több föl me rü lõ
le he tõ ség mér le ge lé sé vel. A har ma dik rész a kö -
vet kez te té se ké. Eb ben szé le sebb föld raj zi és tör -
té ne ti ke ret be ágyaz va ves  szük szem ügy re a föl te -
he tõ leg Er dély-szer te ter jesz ke dõ ben lé võ
korahûbérkori ma gyar nagy fe je de lem ség, utóbb
ki rály ság ke let-er dé lyi vé del mi rend sze ré be tar to -
zó, tõ lünk je len pil la nat ban töb bé vagy ke vés bé
is mert erõ dí té si ele me ket, és rö vi den érint jük a
mint egy há rom év szá zad nyi idõ le for gá sa alatt
ala po san vál to zó, szá mot te võn fej lõ dõ egész vé -
del mi rend szer há rom fõ erõ dí té si idõ sza kát: 1. a
ge ren da vá zas föld vá rak [Ko zár vár, Várkudu,
Sajósárvár, Besz ter ce föld vá ra, Kusma, Me leg -
föld vár (?), Dedrád-Várhegy, A Ma ros vá sár hely
kö ze li Ma lom fal va, a leg õsibb Küküllõvár, (az
Olt men ti) Halmágy, NNooiillggiiaanntt, ccaassttrruumm SSaannccttii
NNiiccoollaaii (?), Barcaföldvár (?), Bras só-Ber ta lan
sprenghegyi vá ra (?) s vé gül a fogarasi vár leg -
õsibb vál to za ta] ko rai sza ka szát; 2. az egy sze rû
alap raj zú, toronytalan, mész ha bar csos kõ fa lú vá -
rak [a besz ter cei, a leg ré gibb kö zép ko ri maros -
vécsi vár, a parajdi „Vitály-vára” (?), a makfalvi
vár, az illyésmezei „Rab son  né-vára” (?), Tar tód-,
Firtos-, a Nagy- és Kis kadács fö löt ti Kadács-,
Bud-, Kustaly-, Mihály vá ra stb.] köz bül sõ épí té si
sza ka szát, va la mint 3. az utób bi ak hoz ké pest nem
sok ban tö ké le te sí tett, ha son ló jel le gû csí ki- meg

há rom szé ki vá rak kal jel le mez he tõ utol só sza ka -
szát, nem fe led kez vén ter mé sze te sen el az
Erdélyi-Havasok (=a Dé li-Kár pá tok) észa ki ol -
dal ága in egy más után kö vet ke zõ, a szak iro da lom -
ban vi szony lag job ban is mert föld- meg kõ fa lú
vá rak kal va ló szer ves kap cso la ta ik ról se.

Elöl já ró ban szük sé ges meg je gyez nünk
még, hogy ku ta tá sa ink meg le he tõ sen kor lá to zott
vol ta mi att (mind ös  sze egy sze rû hi te le sí tõ ása tá -
sok ra ke rít het tünk sort), de kü lö nö sen egé szen
sza ba tos idõ meg ha tá ro zást le he tõ vé te võ ré gé -
sze ti anyag hi á nyá ban a ta nul má nyunk ke re té ben
be mu ta tott vá rak kel te zé se te kin te té ben szá mot -
te võ ne héz sé gek kel küsz kö dünk. Vizs gá ló dá sa -
ink je len le gi sza ka szá ban csu pán a jö ven dõ, szé -
le sebb ala pok ra fek te tett ku ta tá sok ered mé nye i -
tõl meg erõ sí tett vagy két ség be vont föl te vé sek re
szo rít koz ha tunk. Ép pen ezért len ne már a kö zel -
jö võ ben mi nél na gyobb szük ség mi nél ter je del -
me sebb és egyút tal ala po sabb ása tá sok ra, a hoz -
zá juk fû zõ dõ an  nyi ra ér de kes kér dés cso port
meg vi lá gí tá sá ra!

Vé le mé nyünk sze rint elöl já ró ban szük sé ges
rö vi den érin te nünk a vár ása tá sok mód szer ta ná nak kér -
dé sét is. En nek, ha még oly si e tõs föl vá zo lá sá val is, de
meg vi lá gít juk, mi lyen mód szer ta ni el vek re tá masz kod -
va fog tunk hoz zá e mind ed dig vagy egy ál ta lán nem,
vagy csak na gyon ke vés sé boly ga tott ügy, a ko ra kö -
zép kor ho má lyá ból „vo na kod va” elõ buk ka nó kér dé sek
egyi ké nek föl de rí té sé hez. Azu tán pe dig, leg alább is re -
mél ni sze ret nõk, meg kön  nyít het jük az ol va só hely ze tét
is, mi vel itt több, tár gya lá sunk kor eset leg bõ vebb ma -
gya rá za tot kí vá nó alap ve tõ kér dést vi lá gít ha tunk meg.
Azok tu da tá ban vi szont, azt his  szük, szak is me ret tel
nem ren del ke zõ ál ta lá nos mûveltégû ol va só is kön  -
nyeb ben ért het meg szá má ra kü lön ben el sõ pil lan tás ra
ne he zeb ben kö vet he tõ, ki bo goz ha tó le írá so kat, ál lí tá -
so kat, vagy ép pen kö vet kez te té se ket.

A csi szolt kõ kor vég sõ sza ka szá tól az i.sz. 13-
14. szá zad for du ló já ig ter je dõ majd nem négy ezer esz -
ten dõ nyi idõ szak ból szár ma zó mint egy fél ezer nyi, vagy
még több erõ dí tett te le pü lés, kez det le ges, vagy (gyé reb -
ben) ge ren da vá zas föld vár, ha barcs ta lan, egy sze rû, pu -
ha agyag- vagy ke mény mész ha barcs-kö té sû kõ vár,
erõs ség te szi ér de ke seb bé, von zób bá a tá gab ban ér tel -
me zett „Er dély” föld jét. Ja va rész ük nem csak föl ásat lan,
ha nem egye ne sen föl ku ta tat lan; ré gész lá ba még nem
ta pos ta fe lü le tü ket. Jónéhányukat mind ös  sze hír bõl is -
mer jük. A Ko lozs vá ri Tör té nel mi és Ré gé sze ti In té zet
egyik ku ta tó cso port já nak kez de mé nye zé sé re nem ré gi -
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ben meg in dult, táj egy sé gek sze rint iga zo dó er dé lyi vár-
föl lel tá ro zá si te vé keny ség biz ta tó ki bon ta ko zás el le né re
is na gyon tá vo li nak lát szik valamennyiök el mé lyül tebb
is me re té nek ide je. Pe dig min den kép pen ér de mes ala po -
sab ban fog lal koz nunk ve lük, mert bi zo nyos te kin tet ben
– szin te azt mond hat nók – ter mé szet ta ni gyûj tõ len csé -
hez ha son ló an tük rö zik egy-egy tör té nel mi kor anya gi-
szel le mi mû velt sé gé nek fej lõ dé si szint jét, tár sa dal mi-
gaz da sá gi, po li ti kai-ka to nai vi szo nya i nak, is me re te i nek
ös  szes sé gét. Ne fe led jük, rég múlt ko rok kö zös sé ge i nek,
nem zet sé ge i nek, tör zse i nek, törzs szö vet sé ge i nek, vagy
ép pen né pe i nek éle té ben a bé kés ter me lés mel lett a há -
bo rús ko dá sok nak, s még in kább a há bo rúk ra va ló fel ké -
szü lés nek se ju tott ép pen le ki csi nyel he tõ sze rep osz tály -
ré szül. Rész le tek be szük ség te len bo csát koz nunk, bõ ven
ele gen dõ az õs kö zös sé gi tár sa da lom éle té nek vég sõ sza -
ka szá ra jel lem zõ ún. „ka to nai de mok rá cia” hos  szas
elõz mé nye i re, ki bon ta ko zá sá ra és – ha zai vi szony lat ban
– meg le he tõ sen tar tós, a nép ván dor lás ko rá ban pe dig
mint egy is mét „meg ele ve ne dõ” ál la po tá ra utal nunk.

Az em lí tett vá rak, erõs sé gek tá jé ko zó dó jel le gû
ása tá sa, de még in kább na gyobb ará nyú fe lü le ti föl tá rá sa
mód szer ta ni, fõ ként pe dig mû sza ki te kin tet ben szá mos
ne héz ség be üt kö zik. Az ed dig el ért ta gad ha tat lan rész let -
ered mé nyek el le né re min den faj ta ala pos bí rá la tot ki ál ló,
a szó szo ros ér tel mé ben tu do má nyos nak ve he tõ ku ta tás -
ra Er dély sok vi hart lá tott föld jén vol ta kép pen még alig-
alig ke rült sor. A kez det-kez de tén ál ló rend sze res er dé lyi
vár ku ta tás ügyé nek an nak rend je és mód ja sze rin ti meg -
ol dá sa min de nek elõtt az ele ve ala po san meg ter ve zett és
meg szer ve zett, tel jes ség re tö rek võ te rep-be já rá sok kö -
rül te kin tõ, gon dos vég re haj tá sát, ered mé nye ik nek kor -
sze rû kö ve tel mé nyek hez iga zo dó ér té ke lé sét és köz lé sét,
majd az ezek re tá masz kod va el kez den dõ ta po ga tó dzó
ása tá sok, il le tõ leg nagyobbszabású fe lü le ti föl tá rá sok
szi go rú rend sze res ség gel va ló le ve ze té sét kö ve te li egy re
ége tõbb szük sé ges ség gel. Vég re rá kell döb ben nünk az
eb ben a vizs gá ló dá si kör ben is mu tat ko zó sa nya rú va ló -
ság ra: az er dé lyi vár ku ta tás, tisz te le tet ér dem lõ elõ de ink,
va la mint sa ját nem ze dé künk min den ki sebb-na gyobb jó -
aka rat tal mél tat ha tó igye ke ze te el le né re csu pán meg le -
põn ke vés és, rá adá sul, na gyon is szét ap ró zó dó ered -
mén  nyel di cse ked het. Ezek bõl pe dig saj nos még a vár -
faj ták ko ron ként, sõt azo kon be lül is és – né ha – táj egy -
sé gen ként is vál to zó jel leg ze tes sé ge i re se min dig kö vet -
kez tet he tünk bi zo nyos ság gal. A vár épí té si ko ro kat át fo -
gó, oly an  nyi ra várt ös  sze ge zõ mû vek nek, mód szer ta ni
ta nul má nyok nak hi ány zik min den ne mû alap ja. Hol va -
gyunk még et tõl, hi szen va ló já ban még ma gá nak a vár -
ku ta tás nak se ve tet ték meg a mód szer ta ni alap ja it, nem
mû vel ték ki az épí tés ko rá nak és sa já tos sá ga i nak meg fe -
le lõn vál to zó „fo gá sa it”, el já rá sa it (tech ni ká ját). Kény te -
le nek va gyunk be val la ni, hogy ku ta tá sa ink ezen a té ren
mind men  nyi sé gi, mind mi nõ sé gi te kin tet ben mes  sze le -
ma rad tak a le he tõ sé gek hez, va la mint a kö ve tel mé nyek -
hez ké pest.

El sõ lé pés az egész or szág rész te rü le tén el vég -
zen dõ rend sze res (gé pe sí tett) te rep já rás vol na (ez 1973-
tól in téz mé nyes ke ret ben lát szik meg in dul ni), a hegy-
és domb vi dé ken, va la mint az al föl di tá ja kon egy aránt.
Mind há rom táj faj ta ese té ben egy más tól töb bé-ke vés bé
el té rõ je len sé ge ket ész lel he tünk majd nem csak az alap -
raj zi el ren de zés, épí té si mód, szer ke zet, ha nem az erõ -
dí té sek lé te sí té sé re föl hasz nál ha tó ter mé sze ti adott sá -
gok te kin te té ben is.

Az alap raj zi el ren de zés nagy vál to za tos sá gá ról
nem csu pán azért nem ír ha tunk bõ veb ben, mert a szám -
ta lan meg ol dá si le he tõ sé get kí ná ló tér szí nen na gyon kü -
lön bö zõ ala kú, be osz tá sú vá ra kat lé te sí tet tek, de fõ leg
azért nem, mert e pil la nat ban azt se tud juk: va jon sza ba -
to san hány és mi lyen alap raj zú erõ dí tés, vár van az or -
szág rész te rü le tén. Egyik leg sür gõ sebb fel ada tunk te hát
– mint em lí tet tük – ép pen ezek szám ba vé te le: a fel szí ni
le le tek be gyûj té sé vel és leg alább alap raj zi váz la tok ké -
szí té sé vel. Mind vé gig vi lá go san kell lát nunk azon ban
en nek a mû ve let nek, mint egy az el sõ, ta po ga tóz va meg -
te en dõ lé pés nek arány lag cse kély ér té két. Ez, az el in du -
lás hoz még is föl tét le nül szük sé ges ered mény csu pán
váz lat lesz, mind ös  sze az erõ dí té sek he lyé nek, alak já -
nak meg kö ze lí tõ szabatosságú rög zí té sé re al kal mas.

Ha az ilyen kép pen számbavett, va ló ság gal
„lel tá ro zott” és nyil ván tar tott erõ dí té sek ása tá sa is le he -
tõ vé vá lik, ezt a te vé keny sé get egé szen sza ba tos, ré teg -
vo na las, mér nö ki te rep fel vé tel nek kell meg elõz nie. Ez
azért szük sé ges, mert sem az ún. sza ka szos mód szer rel
ké szült, sem a na gyobb mé ret ará nyú (ka to nai- és ka -
tasz te ri) tér kép fel vé tel nem nyújt kel lõ mér té kû és ré -
gé szek tõl is föl hasz nál ha tó ter mé sze tû ada to kat a te rep
szint vál to zá sa i val kap cso lat ban. Az ása tást meg elõ zõ
fel vé tel nyil ván nem elé ged he tik meg az erõ dí tés alak -
já nak sza ba tos áb rá zo lá sá val. Ki kell ter jesz ked nie az
erõs ség bel se jé ben, meg a vé del mi elem(ek)en kí vü li,
leg ke ve sebb 40-50 m tá vol ság ban meg fi gyel he tõ szint -
vál to zá sok fel tün te té sé re. Min den a fe lü le ten ész lel he tõ
mé lye dést vagy dom bo ro dást szin te zés sel, szint vo nal -
lal kell áb rá zol ni.

Nem ma rad hat el azu tán a tér ké pe zett te rü let
elõ ze tes föld ta ni és ter mé sze ti-föld raj zi vizs gá la ta sem.
Töb bek kö zött sok szor ve zet het emberkéz-alkottának
lát szó te rep ala ku la tok ter mé sze tes ere de te föl is me ré sé -
hez. Csu pán ezek nek a ha laszt ha tat lan elõ ze tes mû ve le -
tek nek a vé gez té vel fog ha tunk a tu laj don kép pe ni föl tá -
rás hoz. Az erõs ség épí té sé vel, jel le gé vel, hasz ná la ta tar -
tal má val, föl adá sá val vagy egy sze rû el ha gyá sá val kap -
cso la tos kér dé sek a vár ása tás jel leg ze tes sé ge i vel ös  sze -
füg gés ben al kal maz ha tó mód sze rek (vé dõ árok, -töltés,
eset le ges ge ren da vá zas – meg azu tán kõ fa las épít ke zé -
sek ré teg ta ni vi szo nya it tük rö zõ met sze tek ké szí té se, a
le le tek ásó nyo mon kén ti el kü lö ní té se és nyil ván tar tá sa, a
köz ben meg fi gyelt ré gé sze ti je len sé gek le he tõ leg szo ro -
sabb idõ rend jé nek rög zí té se, meg ál la pí tá sa, sza ba tos
met szet raj zok el ké szí té se stb.) ala pos és kö rül te kin tõ al -
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kal ma zá sá val vi lá go sod hat nak meg. Az ár ko san ké szí -
tett, ásó nyo mon ként egész hos  szuk ban mé lyü lõ, ol dalt s
alul ál lan dó an si má ra nye sett ása tá si met sze tek nek kö te -
le zõ en a boly ga tat lan ta la jig ju tá sá val, az az a ku ta tó szel -
vé nyek „üte mes le gya lu lá sá val” a vé dõ árok meg vé dõ -
töl tés épí té sé re, vagy az azt meg elõ zõ idõ re, to váb bá
szer ke ze té nek ter mé szet rajz ára nyer he tünk egé szen sza -
ba tos és jól fi gye lem mel kí sér he tõ ér té kes ada to kat.
Köz ben cö löp- és ka ró lyu kak, vas ta gabb cö lö pök be ál lí -
tá sá ra ásott, vi szony lag cse kély át mé rõ jû, a ré gi szer ke -
zet kép ze let be li vagy va ló sá gos hely re ál lí tá sát le he tõ vé
te võ se ké lyebb-mé lyebb göd rök je lent kez het nek.

Ha az el sõ já ró szint alatt a fel sõ mû ve lõ dé si ré -
teg bõl hi ány zó, (te hát) ré gibb kor ból szár ma zó le le tek
buk kan nak nap fény re, az ese ten ként az erõ dí tés te rü le -
té nek (jó val) az elõt ti la kott sá gát bi zo nyít ja, sem mi töb -
bet; az az a ko ráb bi te le pü lés né pes sé gé nek eset leg sem -
mi kö ze se volt a ké sõb bi ke le tû erõ dí tés lét re jöt té hez.

Ál ta lá ban az edény tö re dé kek a leg je len tõ seb -
bek az egyes ásó nyom ban elõ ke rü lõ ré gé sze ti anyag tö -
me gé ben. Meg mun kált vagy mun ká lat lan cson tok, kõ-
és fém esz kö zök is elõ for dul hat nak, de ezek nem min -
dig tesz nek le he tõ vé, fõ leg több szö rö sen át épí tett erõ -
dí tés bo nyo lul tabb je len sé ge i nek szét vá lasz tá sá hoz
szük sé ges, sza ba tos kor meg ha tá ro zást. Egy ér tel mûn el
kell kü lö ní te ni ui. azt a föld ré te get, ahon nan ezek a kor -
nak meg fe le lõn ele gyí tet le nül, az alan tab bi ban eset leg
ko ráb bi ak kal ke ve red ve, vé gül a még len neb bi ben ez
utób bi ak is mét ke ve re dés nél kül je len nek meg, Ha ezt
ala po san, gon dos ásás sal si ke rül el ér nünk, még oly bo -
nyo lult nak lát szó több szö ri át épí tés ese tén is egé szen
biz tos ada tok hoz jut ha tunk az erõs ség kü lön bö zõ ko -
rok ban épí tett ré sze i nek sza ba tos idõ rend jét il le tõ leg.

A ku ta tó árok füg gõ le ges met sze tei még ak kor
is meg kön  nyí tik a tá jé ko zó dást, ha az a fe lü le tek víz -
szin tes ré te gei kö zött ne héz nek, vagy csak nem le he tet -
len nek mu tat koz nék. Ezek bõl a met sze tek bõl nem csak
az erõ dí tés ke let ke zé sé nek ide je és ere de ti alak ja ál la pít -
ha tó meg, ha nem egész tör té ne te, utol só át épí té sé ig.
Ezért kell a szel vé nyek rõl a le he tõ ség hez ké pest leg hí -
vebb, a mé ret arány nak tö ké le te sen meg fe le lõ met szet -
raj zot ké szí te ni. A kü lön bö zõ szí nû, anya gú föld ré te gek
vizs gá la ta vagy ar ról gyõz meg, hogy a vár nak csu pán
egy épít ke zé si idõ sza ka volt, vagy több íz ben va ló
(át)építésérõl bi zony ko dik. Amennyi ben a ré gé sze ti je -
len sé gek az ere de ti fel szí nen õr zõd tek meg, az erõ dí tés
haj da ni szer ke ze te még ab ban az eset ben is hely re ál lít -
ha tó, ha – mint az leg gyak rab ban meg esik – ro mok ról
van szó.

En nél sok kal bo nyo lul tabb fel ada tok el vég zé -
sé re, fo ga sabb kér dé sek meg ol dá sá ra kell vál lal koz nunk
több épí té si idõ sza kú erõ dí tés ese té ben. Ez a kö rül mény
azon ban, ön ma gá ban vé ve még nem fûz he tõ ok vet le nül
más és más nép je len lét éhez. Egy-egy ré gé sze ti mû velt -
ség ke re té ben is szá mol ha tunk ös  sze om lott vagy le égett
erõs ség új ra é pí té sé vel, ki sebb-na gyobb mér vû ta ta ro zá -

sá val. Ilyen kor min den ös  sze tar to zó nak lát szó szint-
vagy ré teg cso por tot egyen ként kell meg vizs gál nunk. Az
égés ter mé ke ket tar tal ma zó ré te gek éget le nek kel vál ta -
koz nak, s en nek a föl is me rés nek az alap ján arány lag
kön  nyen meg ál la pít ha tó a szint- vagy ré teg cso por tok
össze tar to zá sa. Több szö ri át épí tés kor vi szont nem min -
den eset ben kezd tek épít kez ni az ere de ti já ró szin ten. Így
a ka ró lyukak vagy cö löp üre gek se mé lyed nek a boly ga -
tat lan ta laj ba, ha nem csak a fö löt te le võ tör me lék be. Ré -
te gen ként vizs gál va ki tûn he tik, hogy egy-egy épí té si
idõ szak más-más, már meg le võ ré te gé nek el egyen ge tett
és föl töl tött rom ja in van, és még ugyanama ré gé sze ti
mû velt sé gen be lül is így kí nál vi szony la gos idõ ren det.

A vé dõ töl tés vagy -fal szer ke ze té vel, építés -
történetével va ló meg is mer ke dé sünk után ha son ló kö rül -
te kin tés sel és mód szer rel kell meg vizs gál nunk a vár kül -
sõ ol da lán hú zó dó ár kot (ár ko kat), sõt az azon kí vül fek -
võ te rü le tet, még szem mel ki ve he tõ leg cse ké lyebb
nyom  hi á nya ese tén is. Na gyon gyér ki vé tel tõl el te kint ve
ugyan is vé dõ árok min den erõs ség mel lett szo kott len ni.
Az ár kon kí vül is nyo ma le het a töl tés vagy fal meg kö ze -
lí té sét még künnebb is aka dá lyo zó fa tor la szok nak, cö -
löp ke rí té sek nek stb. Az árok mély sé ge meg a töl tés ma -
gas sá ga kö zött több nyi re egé szen szo ros a kap cso lat,
men  nyi ség ta ni szó lás sal él ve a ket tõ rend sze rint egye nes
arány ban áll egy más sal. A töl tés tes tét al ko tó föld- vagy
kõ tö meg job bá ra az árok meg fe le lõ sza ka szá ból, gyé reb -
ben eset leg azon kí vül ásott ár kok ból hor da tott föl.

Idõ múl tá val azon ban az ere de ti kép a vé dõ -
árok egész hos  szá ban meg vál to zik. Szél hord ja, esõ víz
mos sa a töl tés föld jét, az eset le ges tûz vész után szét -
por la dó szer vet len anya got. Mind ez pe dig job bá ra az
árok ba üle pe dik, s egy re vas ta go dó ré te gé vel sok ban
meg vál toz tat ja an nak ere de ti fel szí nét. Emi att az árok
mai mély vo na lát a fel szí nen nem a kí vül eset leg pad ká -
ban vég zõ dõ, lej tõs töl tés hez vagy a füg gõ le ges fal sík -
hoz kö zel, te hát ere de ti irá nyá ban, ha nem az zal egyen -
lõ kö zû en, ám at tól már künnebb ke rül ve fi gyel het jük
meg. Mind ez az ása tá si met sze tek bõl szé pen ki de rül.

Az árok ter mé sze te sen még az erõs ség el ké -
szül té vel egyidõben kezd föl töl tõd ni. Ere de ti al já ra te -
le pü lõ isza pos le ra kó dá sok vé ko nyabb-vas ta gabb ré te -
gei be szé de sen ta nús kod nak er rõl. Több szö ri is mét lõ -
dé sük már az erõ dí tés tör té ne té nek egyes idõ sza ka it is
jel zi. A be om lott ré szek vas tag sá gá ból vi szont, több-
ke ve sebb jog gal meg kö ze lí tõ idõ tar tam ra gon dol ha -
tunk. A töl tés tes té bõl és ma gá ból a be hor dott rész bõl
ki ke rült le let anyag ugyan csak tá mo gat ja a kor meg ha tá -
ro zást. De egyéb re is kö vet kez tet he tünk be lõ lük. A tûz -
nyo mok vagy erõ sza kos sem mi sí tés rõl, vagy vé let len
okoz ta tûz vész rõl ta nús kod nak; a nyo mok hi á nya vi -
szont rö vid ide ig tar tó la kás ról vagy a vár la kók gyors
to va köl tö zé sé rõl be szél. Eb bõl a föl is me rés bõl is mét új
kér dé sek fa kad nak: kik pusz tí tot ták el az erõs sé get,
vagy ho va tûn tek az (idõ ben) el sõ vár épí tõi? Az elõb -
bi re a vál to zott kort, eset leg mû ve lõ dést ér zé kel te tõ fa -
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zék tö re dé kek fe lel het nek leg in kább; az utób bi kér dés
vi szont csu pán más, tá vo lab bi te rü le tek em lé ke i re va ló
fi gyel me zés sel, sok szor bi zony fá rad sá gos ré gé sze ti és
tör té nel mi nyo mo zás sal old ha tó meg.

A vár szer ke ze té nek ré gé sze ti vizs gá la ta min -
de nek fö lött az épí tés tör té ne tét vi lá gít hat ja meg. La kó i -
nak sor sá ról, gaz da sá gi és tár sa dal mi hely ze té rõl, be -
ren dez ke dé sé rõl csu pán bel se jé nek fi gyel mes, min den
ap ró rész let re ki ter je dõ föl tá rá sa tá jé koz tat hat. (A vár
bel se je föl ása tá sá nak mód sze re kü lön ben min den ben
egye zik a sza bad té ri te le pek föl tá rá sá é val. Az el té rés
csu pán an  nyi, hogy míg amott ke res ni kell a te le pü lés
ki ter je dé sé nek ha tá ra it, itt a vé dõ töl tés, vagy -fal ma gá -
tól ér te tõ dõ en ha tá roz za meg ezt.)

II.. AA sszzéé kkeellyy vvaarr ssáá ggii TTaarr ttóódd--vváá rraa

A Görgényi-hegység dél nyu ga ti vég zõ dé -
sé nek lej tõ in ere dõ Nagy-Küküllõ for rás vi dé kén,
Szé kely var ság (Vãrºag) köz ség kö ze pé tõl alig né -
hány ki lo mé ter re nyu gat ra fek võ Tar tód-vá ra már
a múlt szá zad má so dik fe lé tõl is me re tes a ré gé sze -
ti irodalomban1. Az ed dig még is meg ásat lan erõs -
ség Székelyudvarhelytõl lég vo nal ban kö rül be lül
30 km-re észak ra esik, a szik lás med ré ben se be sen
csör ge de zõ Tar tód-pa tak vi zé nek a szin tén még fi -
a ta lo san, gyor san foly do gá ló Nagy-Küküllõbe tor -
kol lá sa fö lött, a völ gyek tal pá hoz ké pest mint egy
90 m ma gas ra emel ke dõ, me re dek lej tõ jû, hos  szú -
ká san el nyú ló szint vo nal lal kö rül ír ha tó, feny ves
bo rí tot ta dom bo rú te tõcs kén (1-3. kép).

Ész le le te ink elõ adá sa elõtt lás suk, ho gyan vé -
le ked nek ró la ér de mes elõ de ink. OR BÁN Ba lázs rö -
vid re fo gott is mer te té sé nek egyes ki té te le i re a ma gunk
le írá sá val kap cso lat ban té re ge tünk ki, ezért egye ne sen
TÉG LÁS Gá bor meg ál la pí tá sa i nak, a vár hoz fû zött kö -
vet kez té se i nek ki vo na tos idé zé sé vel kezd jük.

Az Orosz hegy tõl 23 km-nyi re a Nagyküküllõ
és Tar tód-víz ös  sze fo lyá sá nál rej tõ zõ Tar tód vá rá hoz ve -
ze tõ, „... az orosz he gyi fenn sík nak éj sza ki 900 m ma gas
pár ká nyá ról a „Ta tá rok út ja” ne vû mes ter sé ge sen ki vá -
gott utat a Fej ér Nyikó mel lé kén fek võ Szent Lász ló köz -
ség tu laj do nát ké pe zõ feny ves ben ép pen a Hi deg-aszó
pa tak nak a Küküllõbe tor kol lá sá ig 1,5 km hos  szú ság ban
180 mé tert lejtõleg an nak ide jén 3,5 m szé le sen vág ták
volt ki. Az er dei sze ke rek ron gá lá sa i val ke ve set törödõ
nép gon dat lan sá ga tel je sen ki for gat ta ezt a tervszerûleg
le ve ze tett utat ere de ti alak já ból. [...] En nek da cá ra mes -
ter sé ges vol tát fel is mer het jük, s nyil ván ez képzé Tar tód
vá rá nak egy ko ri ki já ró ját az orosz he gyi sík ra [=a „Láz”
Orosz hegy fö löt ti ré szé re; a szer zõk meg jegy zé se (az
ezutániakban sz. m.-nek rö vi dít ve)] s on nan dél re (sza -

ba to san nyu gat ra: Székelypálfalva, Firtosváralja, Énla-
ka, a Firtos-hegy, sz. m., te hát) a Nyikó mel lé ké re. Más -
fél ki lo mé ter rel fen nebb, a Küküllõ kö ves er dei út ján ha -
lad va, a jobb par ti Kis ág tor ko la tát s az zal a Korondról
ide ve ze tõ „Ha lá szok út ja” csat la ko zá sát érint jük. Alig 1
km-rel fen nebb a jobb ról elé zu ho gó Tar tód víz hez kell
csat la koz nunk, mely is mét 1 km hos  szú ság ban ka la u -
zun kul sze gõ dik [...] odá ig, hol a hegy haj lá sá ban [...] ol -
dal út ra buk ka nunk. 

A 3 m szé les he gyi utat gon do san ki vág ták an -
nak ide jén s a me re dek fe lé esz kö zölt föld töl tés sel szé -
le sí tet ték ki. Kõaljazata nincs s az egész föld bõl és tör -
me lék bõl ké szült, de ka vi csol va volt [? sz. m.] úgy,
hogy most is, mi kor a sze kér nyo mok sok fé le kép pen
ron gál ják épebb az ös  szes er dei utak nál. 100 m-nyi re
emel ke dik a hegy nyak ra, me lyet nyu gat fe lõl [...] sán-
colat (er dé lyi szó hasz ná lat tal = árok, sz. m.) vág át [??
sz. m.], hogy a két víz kö zé éke lõ dõ 850 m hegyél tel je -
sen isolalodva van. A jobb ra for du ló út 80 mé ter nyi re
éri el a vár te rü le tet. A fe nyõ vel be nõtt ma gas la ton
csak ha mar ész re ve het jük az ellipsis alak ban meg épí tett
föld vá rat. Bel sõ te rü le tét kincs ke re sõk dúl ták fel. A
Küküllõre né zõ lép csõ ze ten, alig 12 m-rel a vá ron kí vül
két kút nak ne ve zett üreg, mely rõl me sés rész le te ket be -
szél nek a pász to rok. [...] Sze rin tem ez a két üreg a dák
vá rak nál ál ta lá ban egye bütt is lá tott kül sõ õr tor nyok
he lyét je lö li. [...] A föld vár fa la [?! sz. m.] hol leg szé le -
sebb 3m, be fe lé lej té se 1,5 m, amint EF. és GH. át met -
sze tek szem lél te tik [l. a 2. ké pet] ... Az alig 4 m el kes -
ke nyü lõ hegy nya kon [...] dél re ha la dó úton [...] 380
mé ter nyi re a ki szé le se dõ hegy nyúl vá nyon má so dik
(ne künk nem si ke rült meg ta lál nunk a TÉG LÁS em lí -
tet te el sõ erõ dít ményt, sz. m.) és sok kal na gyobb vá rat
ta lál tam. A be já ró vé del mé re 4 m szé les, 4 m hos  szú
[...] ka pu bás tya szol gált, mely nek al só üre ge (pin cé je)
most is lát ha tó. [Vé le mé nyünk sze rint egy sze rû iker
kincs ke re sõ gö dör! sz. m.] Az 1 m szé les sé gû alap fa la -
zat ból dél re 0,8 m fal ha lad még 15 m-nyi re s ott ke -
reszt fal lal zá ró dik. [Mi nem ta lál tuk en nek nyo mát. sz.
m.] Ez nyil ván a vár bel se jé ben emel ke dett épü let ma -
rad vá nya; de tel jes for má ját és mé re te it nem ve het tem
ki annyi ra fel for gat ták a kincs ke re sõk. A fal épí tõ me -
szet nem tar tal ma zott [? sz. m.], föld del és mo há val [??
sz. m.] egész pri mi tív mó don ké szül he tett. Mé re te i bõl
kö vet kez tet ve még is eme le tes le he tett [?? sz. m.].

Ma ga a kõ fal itt is ellypticus s 220 m ke rü let tel
bír. [...] Hossz át mé rõ je 76, kis át mé rõ je 22 m, s így jó -
ko ra ter je de lem mel bírt. Kör raj zá ból ítél ve leg alább 200
em bert fo gad ha tott be; míg az elõ zõ vár õr sé gét alig be -
csül het jük 50 fõ re. A ket tõs ellypsis a leg ere de tibb alak -
zat, amit Ud var hely me gye fel mu tat hat. A kõ fal itt is
föld bõl ké szült [így! sz. m.], mint az el sõ vár nál, s mé re -
tei azo no sak. Va ko lat nak [? sz. m.] nyo ma sincs s a
föld ben [! sz. m.] csak is ki sebb kõ da ra b ok ve gyül tek...

Éj szak fe lé „Tar tód ol da la” (879 m) fenn sík -
hoz ve zet a he gyi ös vény s a ve gyes lomb (!) és fe nyõ -
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vel bo rí tott ve rõ fé nyes fenn sí kon 8 km-nyi re „Tar tód
kút ja” (930 m) ne vû for rás, on nan 1 km a Nagyküküllõ
leg vég sõ mel lék for rá sá nál „Tar tód-me zõ” (1000 m)
kö vet ke zik [...] In nen las sú át me ne tek kel még 10 km
ÉK [!] Küküllõmezõ (1224 m). [...] Itt egy más tól alig 1
km tá vol ság ra ve szi ere de tét ke le ten a Nagyküküllõ és
nyu ga ton a Tar tód. A Tar tód tól nyu gat ra ér jük a
Felsõsófalváról Gyergyó alfalunak irá nyu ló ré gi utat s
az zal a Kisküküllõ mel lé két...

Ez a te le pü lés egé szen meg je le ní ti [...] azt a
rég múl tat, ami dõn a ha va sok kö zé rej tõ zött nép ség va -
la me lyik törzs fõ nö ke vagy ép pen ki rá lya Tar tód vá rá -
ból kormányozá alá ren delt je it.

... Ha a be mu ta tott vár(ak) épít ke zé si szer ke ze -
tét vizs gál gat juk, s a ha za ré szünk más vi dé ke i rõl is mert
föld vá rak kal kis sé ös  sze ha son lít juk, nem egé szen ba jos
meg ál la pí ta nunk a Bibarcfalva [így! sz. m.] Kustaly és
Tar tód vá ra épít ke zé se i ben fel öt lõ analogiákat. Mind an  -
nyi nál fi gyel met ér de mel a sza ba tos föld mun ka, a te rü -
le ti configuratio sza ba tos föl hasz ná lá sa. Mind olyan jel -
lem vo nás ok, ami nõ ket a dá kok vég sõ ön vé del mi har ca -
ik ban sze re pelt vá rak nál az Al-Du ná tól fel fe lé an  nyi he -
lyen volt sze ren csém meg fi gyel ni...” [És ak kor, „ösz  -
sze ha son lí tás” vé gett, a kel lõ kép pen nem ta nul má nyo -
zott te mes kö zi Karas-menti gerebenci vár cso por ton kí -
vül a ko rai vas ko ri temeszsadányi, újszentannai, a
paratélyi (=Baráthely, vagy in kább szászmedgyesi), va -
la mint a Nagy-Sza mos fo lyá sa men ti ége tett töl té sû ko -
ra vas ko ri óri ás vá ra kat em lí ti!]

„... Mi dõn te hát a mon dai ta lál ga tás he lyé be a
tisz ta tör té ne ti igaz sá got [?! sz. m.] pró bál juk ál lí ta ni,
vi lá gért sem ke gyet len ség vagy szé kely faj sze re te tünk
hi á nya ve zé rel eb ben, ha nem egyesegyedül a tisz ta tu -
do má nyos [?! sz. m.] vizs gá ló dás su gal la tát kö vet jük.
Avagy ke ve sebb okunk lesz-e ez után is ra jon gó sze re -
tet tel és lel ke se dés sel csün ge ni õsi vá ra in kon, ha a sok
mes ter sé ges, erõ sza kolt [?! sz. m.] re ge he lyett an nak
tu do má sá ra ju tot tunk: hogy egy, a szé kely hez vi téz ség -
ben, füg get len sé gi ér zü let ben fe let tébb ha son ló hõ si
nép faj ép pen olyan szí vós ki tar tás sal ra gasz ko dott he -
gye ink hez, mint jó ma gunk, s éle tét, vé rét ép pen olyan
kész ség gel ál doz ta bér ces kis ha zán kért, mint a mi de -
rék, jó ra va ló szé kely sé günk...”

Az „„aauuddiiaattuurr aalltteerraa ppaarrss”” el vé nek tisz te -
let ben tar tá sát szem elõtt tart va, mégha meg fi -
gye lé se ink, ada ta ink alap ján sok he lyütt két ség be
is kell von nunk TÉG LÁS Gá bor ál lí tá sa it, tér -
jünk át im már sa ját ta pasz ta la ta ink be mu ta tá sá ra.

A vá rat hor do zó hegy fo kocs ka a be ve ze -
tés ben em lí tett vul ká ni fenn sík észa ki, már a
Görgényi-hegység dé li or ma i tól nyu gat ra el te rü -
lõ ré szét al kot ja. E vi dék ere de ti leg ve gyes lomb -
hul la tó er dõ vel bo rí tott, de nyir ko sabb, hû vö sebb
ég haj la ti vi szo nyai mi att feny ves völ gyû tér szí -

né nek át la gos ma gas sá ga 950-1000 m körülre
be csül he tõ. Tar tód-vá ra te te je azon ban en nél va -
la mi vel ala cso nyab ban: 848 m-en van. Észak -
nyu ga ton a fe lü let re ki buk ka nó sótömzseirõl hí -
res Parajdi-Szovátai me den ce, nyu gat ról a Fehér-
Nyikó, dél nyu gat ról pe dig a Nagy-Küküllõ
Székelyudvarhely kör nyé ki víz raj zi me den cé je
ke re te zi a vul ká ni tör me lék bõl és ki do bott anya -
gok ból fel épü lõ fenn sík részt. Az el sõ még be lül
esik a Siklódi-kõ - Küsmödi-kõ - Firtos-hegy
büsz ke or mai al kot ta hegy ta ra jon, a má sik ket tõ
azon ban rész ben már kí vül fek szik raj ta, te hát
nyu gat ra esik tõ le. Ke let fe lõl a Görgényi-hegy -
ség dé li iker kúp ja: a csomafalvi Dél hegy (1695
m), a Som lyó (1553 m), va la mint a He gyes (1575
m) mes  sze lát szó, te kin té lyes feny ves ma gas la tai
ha tá rol ják. A tõ lük dél ke let re kez dõ dõ Har gi tá tól
(a Fer tõ tõl, 1589 m) a Sík aszó vi zén föl fe lé el ér -
he tõ, a Li bán vi szony lag ala csony há gó ja ré vén a
Gyergyói-medence dé li vég zõ dé sé be kön  nyû át -
já rást le he tõ vé te võ 990 m ma gas benyergesedés
vá laszt ja el.

Az idõ já rá si fron tok ké pé ben ér ke zõ s az
Er dé lyi-me den ce ala cso nyabb át la gos dim bes-
dom bos fel szí né hez ké pest er re a ma gas kü szöb re
föl száll ni kény te len ned ves lég tö me gek bõl ki hul -
ló csa pa dék men  nyi sé ge né ha az évi 800 mm-t is
meg ha lad ja. A kö ze li, de jó val ala cso nyabb fek -
vé sû Szováta-fürdõ évi kö ze pes hõ mér sék le te
7,9-8,2°C kö zött in ga do zik. In nen a bükk ural ko -
dó vol ta a fenn sí kon; a ned ves, hû vö sebb völ gyek
feny ve sei ki ala ku lá sá nak is ez a ma gya rá za ta2.

Amint kö zép ko ri for rá sok ból, va la mint
az er dé lyi nagy fe je de lem ség 18. szá za di, II. Jó -
zsef ural ko dá sa ide jén vég zett, rész le tes ka to nai
föl mé rés se gít sé gé vel ké szült tér kép lap ja i ról
kiderül3, Tar tód vá ra kör nyé ké nek a má so dik vi -
lág há bo rú ig a szé kely köz bir to kos ság tu laj do ná -
ban le võ õs ren ge te gei elég gé ké sõn, csu pán a 17.
szá zad má so dik fe lé tõl kezd tek el sõ sor ban orosz -
he gyi ek tõl, de más fa lu si ak tól is lé te sí tett, egy re
gya ra po dó szá mú ha va si, nyá ri szál lás sal be né -
pe sül ni (vö. az 1. tér kép váz lat tal). Ma ga Var ság
köz ség is csak a múlt szá zad vé ge óta ala kult ki.

Az eny hén dél nek lej tõ vártetõcske az
észa kabb ra emel ke dõ „Simó-mezeje”, to váb bá a
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„Nyak te te je” ne vû kö ze li, ná la te kin té lye sebb or -
mok hoz ve ze tõ sok kal ala cso nyabb, kes keny
nye reg gel kap cso ló dik a har gi tai vul ká ni fenn sík,
– az ún. „Láz” – ma ga sabb ré sze i hez.

Me re dek ol da la it feny ves bo rít ja (l. a 3.
ké pet). A te tõcs ke minden nek el le né re meg le he -
tõ sen el du got tan fek szik. A fenn sík nak a Tar tód-
vi ze vagy a Nagy-Küküllõ völ gyé re esõ pe re mé -
tõl szá mí tott né hány száz mé ter nyi re, a las san
emel ke dõ fennlapályon nyu gat ra vagy ke let re
ha lad va, ala cso nyabb vol tá nál fog va már el tû nik
a für ké szõ sze me elõl.

A Tar tód völ gyé bõl a nye reg re s azon a
vár te tõ re to vább ka pasz ko dó út nyo mai itt-ott hal -
vá nyan még most is föl is mer he tõk. A Tar tód-vá -
rá ban a múlt szá zad vé gén meg for dult TÉG LÁS
Gá bor véleményétõl4 el té rõn azon ban ez az út
nem irá nyult egye nest a vár ba, ha nem an nak erõs
ív ben fu tó észa ki „sar kát” (4. kép) meg ke rül ve
va la mi vel a ke le ti ol dal vé del mi ele mei elõtt és
egy szer smind alat tuk, ma már alig ész re ve he tõn,
egé szen el mo só dot tan ha lad dél nek. Ve ze té sé bõl
kö vet ke zõn a vár vé dõi hos  szabb sza ka szon ol da -
loz hat ták. To vább két, va ló sá gos falszorost5

(ZZwwiinnggeerr, aanntteemmuurraallee, bbaayyllee eexxttéérriieeuurr) al ko tó,
egyen lõ tá vol ság ra hú zó dó töl tés rész let kö zött fut
be a vár „védõ-gátonyának” dé li ka nya ru la tá ba.
Az út nak a fen ti ek ben le ír tak sze rin ti szán dé kos
meg nyúj tá sá val nyil ván az erõs ség be ju tást ipar -
kod tak ilyen kép pen is meg ne he zí te ni.

Ap ró lé kos szem re vé te le kor, il le tõ leg
alap raj zá nak új, sza ba to sabb föl mé ré se kor (4.
kép) de rült csak ki, hogy a TÉG LÁS Gá bor ké -
szí tet te hely szí ni váz lat (2. kép) nem hû sé ges, tá -
vol ról se fe lel meg a va ló ság nak; ti. nem iker erõ -
dít mény rõl, ha nem csu pán egyet len vár ról be -
szél he tünk. A hegy te tõcs ke meg nyúlt fel szí ne
ha tá roz ta meg erõs sé günk alap ter vét. Az ása tás
kez de te elõtt szem ügy re vett te rep ala ku la tok lát -
tán el lip szis ve tü le tû ket tõs kör töl tés re gya na -
kod hat tunk. A kül sõ kör töl tés erõ sen ívelt volt
észak nyu ga ti, meg dé li sza ka szán egy-egy lát -
szó la gos ka pu nyí lás bont ja meg az el sõ pil lan tás -
ra is te kin té lye sebb, de va ló ság ban is an nak bi zo -
nyu ló vé del mi ele met. Ezek a mai „át já rók”, ész -
re vé te lünk ér tel mé ben, a kül sõ kör töl tés anya gá -

nak le rom lá sá val, vagy ké sõb bi szán dé kos el hor -
dá sá val tá mad tak. (Az utób bit min den bi zon  nyal
erdõléskor lé te sí tet ték.) A kör töl té sek kel öve zett
te tõcs ke bo gár hát hoz ha son lít ha tó dom bo ro dá sú;
a kör töl té sek mai te tõ zõ ré szei ál ta lá ban ala cso -
nyab ban feküsznek a fel szín leg ma ga sabb dom -
bo ru la tá nál. A vár fel szí né vel kap cso la tos meg fi -
gye lé se ink ki egé szí té sé ül még va la mit el kell
mon da nunk: ha nem is tû nik min de nütt éle sen
szem be, még is csak nem min den fe lé ta pasz tal ha -
tó a kö vet ke zõ ér de kes je len ség: mind járt a kül sõ
kör töl tés tõl le fe lé kez dõ dõ, erõs dõ lé sû, ré zsû jû,
6-7 mé ter szé les sé gû lej tõ sá vot mes ter sé ge sen
egyen get ték el; ért he tõb ben szól va, a lej tõ fe lü le -
tét kö rös kö rül ipar kod tak le he tõ leg mi nél egyen -
le te seb bé, si máb bá, egyút tal me re de keb bé is ki -
ala kí ta ni, ez zel is meg ne he zít ve az el len ség föl-
és meg ka pasz ko dá si le he tõ sé ge it. A töb bé, vagy
ke vés bé jól lát ha tó sza bá lyos lej tõ ala kí tás nak
más „kéz zel fog ha tó” bi zo nyí té kát is em lít het jük:
A ne ve zett lej tõ sáv al ján 0,5-1 m szé les „pár -
kány” fut kör be, ez pe dig nyil ván a lej tõ mes ter -
sé ges le vá gá sá ból, anya gá nak le hor dá sá ból és az
em lí tett tá vol sá gon tú li fel hal mo zó dá sá ból szár -
ma zik, ha ugyan eset leg nem volt a ró mai tá bo -
rok kül sõ, füg gõ le ges fal sík ja elõtt sza bály sze rû -
en elõ for du ló pár ká nyé hoz (bbeerrmmee) ha son ló ren -
del te té se is? E kér dést azon ban csu pán ki ter jed -
tebb, ala pos ása tá sok ré vén vá la szol hat nók meg. 

Az ása tá sa ink kez de te elõtt egyes sza ka -
sza in ki sebb-na gyobb fa ra gat lan kõ töm bök bõl
emelt „kük lop szi” jellegõ fal ma rad vány ha tá sát
kel tõ, föld- és tû le vél ré teg bo rí tot ta, erõ sebb nek
mu tat ko zó kül sõ töl tés 0,7-2 m-re emel ke dik a
vár bel se jé nek köz vet le nül mel let te hú zó dó fel -
szín sáv já hoz ké pest. A fen neb bi ek ben meg je lölt
két újabb ke le tû nyí lás tól, va la mint az iga zi be já -
ra tot õri zõ töltésszorostól el te kint ve vo nu la ta
meg sza kí tat lan. Az elõb bi hez mér ten je len ték te -
le nebb, egyes ré sze in in kább az oldalos, vál tó -
ekés szán tás „ba ráz dá i hoz” fog ha tó bel sõ töl tés
vi szont hi ány zik a vár észak-észak nyu ga ti ré szé -
ben. Ka nya ru la ta alap ján ítél ve egye sül nie kel le -
ne a kül sõ töl tés sel (l. a 4. ké pet), iga zá ban azon -
ban a ket tõ ta lál ko zá sa el mo só dott, az ép pen oda -
nõtt fák mi att egy elõ re ása tás sal se tisz táz hat tuk
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csat la ko zá suk, vagy egy más ba ol va dá suk kö rül -
mé nye it. A dél-dél ke le ti csü csök ben, „szög let -
ben”, az er dõ ki ter me lés meg in du lá sa kor tün tet -
het ték el még a nyo ma it is.

A sza bály ta lan to jás dad ve tü le tû kül sõ
kör töl tés be zár ta tér ség leg na gyobb szé les sé ge
37 m. Az elõb bi nél nyúl tabb bel sõ kör töl tés ko -
szo rúz ta ma ga sabb, de egy szer smind la po sabb
tér szín ha son ló ada tai: 45 és 18 m. Az 1962-
1963-ban na gyobb részt sû rû ve gyes er dõ bo rí tot -
ta, ép pen ezért a ku ta tást erõ sen aka dá lyo zó és
ne he zen át te kint he tõ tér szín fe lü le té nek elõ ze tes
vé gig cser ké szé se kor há rom kincs ke re sõ göd rön
kí vül sem mi kü lö nö set nem vet tünk ész re. OR -
BÁN ész le le té vel meg egye zõ en egyet len föld -
dom bo ru lat, hal mocs ka, vagy egyéb sem utalt
egy ko ri épü le tek ma rad vá nya i ra. És az ala pos
gya núnk a vár te tõ zõ ré szén ása tá sa ink ide jén
meg lé võ ki csiny tisz tá son ki bon tott I. sz. fe lü let
(l. a 4. ké pet) ap ró és sem mit mon dó fa zék tö re dé -
ke ket fel szín re ho zó mun ká la tai ide jén ke se rû sé -
günk re iga zo ló dott.

Az erõs ség haj da ni egye dü li be já ra ta a
dél ke le ti vég zõ dés kö ze lé ben nyí lott. Ehe lyütt az
ad dig meg le he tõ sen egye nes fu tá sú ke le ti „töl tés -
rész let” dél nyu gat ra ka nya ro dik, majd, a fel szín
ala ku la ta alap ján ítél ve, meg is szû nik. Et tõl a
vég zõ dés tõl 22-24 m-t vis  sza fe le mér ve, mint egy
5 mé ter rel elõt te, már a lej tõn, de még a me re de -
kebb lej tõ sáv kez de te elõtt, az elõb bi hez ké pest
kö rül be lül 2,5 m-rel mé lyebb szin ten „nõ ki a
föld bõl” a töl tés má sik kez de te (l. az. 5a. ké pet), s
az tán né mi kép pen sza bály ta lan csi ga vo nal hoz ha -
son lít ha tón kö rül fut ja a vár te tõt. A be já ra tot te hát
két ség te le nül töl tés-szo ros ként, más szó val em -
ber kéz zel lé te sí tett terepszorosként ala kí tot ták ki.

A csak nem ke let-nyu ga ti irá nyú, az az a
vár kép ze let be li hossz ten ge lyé re majd nem me rõ -
le ge sen ki je lölt I. és az erõs ség dél ke le ti ré szé ben
vá ga tott II. szá mú ku ta tó ár kunk (vö. 4., 7-9. áb -
rá val) nap vi lág ra jut tat ta ma rad vá nyok, va la mint
az ezek meg pil lan tá sa nyo mán a kül sõ „töl tés”
egész hos  szá ban vég zett tü ze tes vizs gá ló dá sunk
fo lya mán de rült ki: kez det ben föld bõl és kõ bõl
ve gye sen föl hányt nak vélt kül sõ töl té sünk vég -
ered mény ben jó mész ha barcs kö té sû kõ fa lat rej -

te get ma gá ban (4., 5a-b., 6. kép). Ez a mész ha -
barcs a le per gett szá za dok fo lya mán ugyan na -
gyobb részt ki ol dó dott, ki mo só dott a fe lü let hez
kö ze lebb le võ kö vek kö zül, an nál job ban meg õr -
zõ dött azon ban a fal tes té nek az idõ já rás vi szon -
tag sá ga i tól ki nem kez dett bel se jé ben. A fal kül -
sõ és bel sõ szí nét több nyi re fa ra gat lan, még is
meg vá lo ga tott és meg le he tõs gond dal egy más -
hoz ta lál ta tott ki sebb-na gyobb, va ló szí nû leg
hely ben ter melt tömb bõl rak ták fel. (l. 5a-b., 7.,
9. kép). Eme lé se kor a fal kül sõ meg bel sõ szí nét
al ko tó tömb sor te te mes szé les sé gû kö zét szik la -
tör me lék kel töl töt ték ki, szer ke ze te te hát a már
az ókor ból is mert „töl te lé kes” fa la ké ra, az ún.
eemmpplleekkttoonn-rendszerû fa lak ra emlékeztet6. Vas -
tag sá ga nem min de nütt azo nos: ke le ti és nyu ga ti
sza ka szán ál ta lá ban 1,6 m, a dél ke le ti ol da lon vá -
gott II. sz. ku ta tó árok ban azon ban 2 m-re szé le -
se dik, le het a falszoros okán. A fal dél ke le ti kül -
sõ vég zõ dé sét sza bá lyo san ké pez ték ki. Ása tá si
met sze te ink bõl lát ha tón rész ben lép csõ fok sze rû -
en le si mí tott, szá lá ban ál ló szik la fe lü le tek re,
rész ben töb bé-ke vés bé gon do san ásott, 40-50 cm
mély ala po zá si árok ba, rész ben pe dig – ahol a te -
tõcs ke pe rem fe lü le té nek si ma sá ga és ak ko ri ban
föl te he tõ ál lé kony sá ga meg en ged te – köz vet le -
nül a nö vény zet tõl és an nak rot ha dó-kor ha dó fél -
ben le võ szár ma zé ka i tól meg tisz tí tott víz szin tes
ta laj ra ala poz ták. Ka vics sze mek ben ugyan sze -
gény, még is jó mi nõ sé gû, ok vet le nül va la hon nan
na gyobb tá vol ság ról ide szál lí tott, fal ban ol tott
me szet hasz nál tak kötõanyagként7.

A lát szat sze rin ti kül sõ töl tés sel, iga zá -
ban szé les, zö mök, erõs nek mond ha tó kõ fal lal
szem ben a bel sõ vé del mi elem csu pán je len ték te -
len, job bá ra el mo só dó kör vo na lú, egy sze rû, kõ -
mag ta lan föld töl tés nek bi zo nyult (vö. a 7. kép 8-
11 mé te re kö zöt ti ré szé vel). No ha a két vé del mi
elem idõ ren di vi szo nyát ása tá sa ink kor nem si ke -
rült meg nyug ta tón tisztáznunk8, még se vet het jük
el egé szen a bel sõ föld töl tés va la me lyest ko ráb bi
lé te sí té sé nek va ló szí nû sé gét. A föld töl tés sel ke rí -
tett kez det le ges erõs ség le he tett az el sõ, he ve nyé -
szett vá racs ka, a kõ fal nem sok kal (?) ezt kö ve tõ
föl ra ká sá val az tán szá mot te võn meg nö vel ték be -
fo ga dó ké pes sé gét. És  sze rû sé gi in do kok alap ján

207



sem igen gon dol ha tunk ar ra, hogy egy szer re
hasz nál ták vol na a gyen ge bel sõ töl tést és ná la
két sé gen kí vül ha tal ma sabb, erõ sebb kõ fa lat.
Még ke vés bé tû nik hi he tõ nek a bel sõ töl tés utó la -
gos lé te sí té se.

Ása tá sa ink kor csu pán cse kély és na gyon
sze gé nyes ré gé sze ti anyag [né hány rög tön zött
tûz hely (?) ma rad vá nya, a föl tárt fal sza ka szok
men tén hol itt – hol ott meg sza ka dó vé kony sze -
nes ré teg, a vár dé li „sar ká ból”, az erdõléskor ki -
vá gott, ma „ka pu nak” hí vott fal nyí lás tól köz vet -
le nül nyu gat ra (a 4. ké pen +-el je lölt he lyen), né -
hány vas tag fa lú ko ron golt, ége tett agyag edény
tö re dé ke] ju tott nap vi lág ra. Ese tünk ben a kor -
meg ha tá ro zást le he tõ vé te võ, va la mint a fal ala -
po zá si szint je fö lött, an nak köz vet len kö ze lé ben
elõ ke rült fa zék tö re dé kek a leg je len tõ seb bek (l. a
10. kép, 1-5. sz.; 11. sz. kép, 7-12. sz.).

Az edény tö re dé kek alap ján vé le ked ve a
bög rék, fa ze kak las sú ko ron gon ké szül het tek.
Dí szí tõ elem ként va la mi lyen csont szer szám mal
vas ta gon be mé lyí tett hul lám – (10. kép, 1, 3. sz.;
11.kép, 8., 11. sz.) és pár hu za mos vo na la kat (10.
kép, 2., 4. sz.; 11. kép, 7., 10. sz.), va la mint egy -
mást de rék szög ben met szõ, né mi kép pen a ko sár -
fo nást után zó (10. kép, 9. sz.) ékít mé nye ket al -
kal maz tak. Na gyobb edény alj-tö re dé ken fe nék -
bé lyeg zõ dom bo rú le nyo ma ta (10. kép, 5. sz., 11.
kép, 12. sz.) ve he tõ jól ki.

Mint az ed di gi ku ta tá sok ból is me re tes, a
bo nyo lul tabb mér ta ni ido mú fe nék bé lyeg zõ-le -
nyo mat (az er dé lyi ún. „szláv” jel le gû fazekaster-
mékek egye dü li dom bor mû vû „dí szí tõ” ele me)
hi ány zik a 7-8. szá za di agyagmûvességi gyárt -
má nyok körébõl9. Csak ké sõbb, a 8. szá zad vé -
gén, a 9. szá zad ele jén, te hát a tu laj don kép pe ni
hû bér kor ra va ló át me net ide jén tû nik föl. Már Er -
dély-szer te is szá mos le lõ hely rõl ke rült nap vi lág -
ra, és hoz zá ve tõ leg a 9. szá zad vé gé tõl kezd szél -
té ben-hos  szá ban el ter jed ni. Ha son ló, de a mi énk -
nél ta gad ha tat la nul fej let tebb bé lyeg zõk le nyo -
ma ta is me re tes pl. a hos  szú ide ig la kott
(Kovászna me gyei) sepsiszentgyörgy-bedeházi
te le pü lés ása tá sa kor fel szín re buk kant edény tö re -
dé kek rõl. Az in nen elõ ke rült, négy szög be zárt át -
lós vagy ren des ke resz tes bé lyeg zõs edények10

va ló já ban a 12. szá zad ban lé te sü lõ bedeházai
szál lás hely agyag mû ves ter mé kei fej lõ dé si so rá -
nak a nyi tá nyát jel zik, a te le pü lés em lék anya ga
egé szé ben azon ban to vább fej lõ dik már ki for rot -
tabb hû bér ko ri ala kok fe lé.

A szá munk ra per dön tõ Tar tód-vá ri fa zék -
tö re dé kek mel lett még egy edény szá já nak pe rem -
ré szé re kell ügyel nünk. Sa ját sá go san ta golt met -
sze té nek al ján, kí vül ré geb bi, a 10. szá zad vé gé -
re – a 11. szá zad el sõ fe lé re jel lem zõ pe rem faj -
ták köz vet len fej lõ dé sé bõl ere dõ, sem elõbb, se
ké sõbb elõ nem for du ló, kü lön ben egé szen je -
len ték te len nek tû nõ, kö rül fu tó sa ját sá gos ki csi
bor da lát ha tó (l. 10. kép. 1a-b. sz.; 11. kép 11.
sz.). Ez a vi szony lag rö vid idõ szak ra jel lem zõ
kis mé re tû sa já tos szájperemdísz va ló sá gos tteerr --
mmii nnuuss ppoosstt qquueemm-et kí nál az egész, mégha oly
sze gé nyes anyag nak, sõt ma gá nak az erõs ség nek
a kel te zé se tekintetében11. Más fe lõl vi szont ép -
pen olyan igaz az is: az ef faj ta jel le gû fa ze kas
ter mé kek a 13. szá zad negy ve nes éve i tõl kezd -
ve, hogy úgy mond juk „di vat juk múlt tá vál tak”.
Az agyagmûvességi gyárt má nyok gyur má ja, jel -
le ge, kül se je, min tá za ta et tõl kezd ve lé nye ge sen
meg vál to zott, ta lán az el sõ mon gol had já rat és a
rö vid mon gol ura lom sok te kin tet ben új hely ze -
tet te rem tõ, az ad dig ele ve nen te vé keny ke dõ
mû he lyek el pusz tu lá sa, vagy eset leg a vá sár lók
igé nye i nek át ala ku lá sa kö vet kez té ben.

A fen neb bi ek alap ján vé le ked ve a Tar -
tód-vá ri fa ze kas anyag te hát szin te tel jes bi zo -
nyos ság gal a 11. szá zad vé gé re, va la mint a kö -
vet ke zõ szá zad ra kel tez he tõ. Az elõ re bo csá tot -
tak a var sá gi Tar tód-vá ra rö vid és egyút tal cse -
kély lét szá mú õr ség re val ló hasz ná la ti ide jé nek
[ne fe led jük, két évi, ös  sze sen mint egy négy he ti
ása tá si igye ke ze tünk el le né re is mind ös  sze nyolc
(!) edény tö re dé ket si ke rült „ki bá nyász nunk”, te -
hát az anyag fö löt tébb cse kély, és amel lett sze -
gé nyes is; a vár te tõ zõ ré szén sem akad tunk tar -
tós fa-, vagy kõ épít mé nyek, sõt bár mi fé le tar tós
szál lás nyo ma i ra!], alig év ti ze dek re be csül he tõ
rö vid ke tör té ne té nek kez dõ és vég sõ idõ ha tá ra
te kin te té ben na gyon je len tõs ész le le tek.

Tar tód-vá ra elég gé el du gott, ha dá sza ti te -
kin tet ben is meg le he tõ sen je len ték te len te tõcs kén
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ma gá nyo so dik. Fa lai sza ba don emel ked tek ma -
gas ba, se tor nyai, se más na gyobb faj ta épü le tei
nem igen le het tek. Mégcsak vé dõ árok se ke rí tet te,
a kö rös-kö rül me re de ken alá bo csát ko zó szik lás ol -
dal egy sze rû en fö lös le ges sé tet te an nak ki ásá sát.

IIII.. FFiirrttooss--vváárraa

A ro vás írá sos re ke szes fes tett men  nye ze tû
uni tá ri us egy há zá ról hí res-ne ves Énlakától észak-ke let -
re büsz ke csúcs emel ke dik: a nagy vul ká ni fenn sík
egyik föltarajosodó, nyu ga ti vég zõ dé se; sze szé lyes ala -
kú szik lái mes  sze tör nek a ma gas ba, te te jén „...gyakran
fel le gek üt nek tá bort, mi dõn lenn nap su gár ban ra gyog -
nak a völ gyek és az alantibb bér cek. E ha vas, mely
min dent uralogva, több ezer láb ma gas sá gig (va ló já ban
1062, 1067 m-ig; kü lön bö zõ tér ké pen más és más faj ta
ada tok sze re pel nek) tor nyo sult [...], a szé kely köz pon ti
ha va sok nak (Har gi ta, Os to ros, Fer tõ) egyik ki szö kel lõ
elõörse. [...] E hegy, mely nek te te jén egy kor egyik leg -
ha tal ma sabb vá ra ál lott a Szé kely föld nek, hon nan nem -
ré gen a szer ze te sek [...] zso lozs mái hang zot tak le [...] a
Firtos...” Ezen az avult ízû, de ta gad ha tat la nul köl tõi
nyel ven kez di OR BÁN Ba lázs a kü lön ben népvándor-
láskori arany érem le le té rõl is neveze tes12 Firtos-hegy
be mu ta tá sát. „...Firtos a Ko rond fe let ti Kalondával van
egy be füg gés ben [er rõl a szé les, la pos víz vá lasz tó ról
majd még szó esik az ös  sze fog la ló ban, Tar tód-vá ra
hely ze té nek és föl te he tõ sze re pé nek mél ta tá sá val kap -
cso lat ban, sz. m.], il le tõ leg a ma gas Kalonda [...]
hegy nyak, mely a ha va sok kal kö ti egy be e ha tal mas
há rom csú csos bérc óri ást – foly tat ja ORBÁN13 – dél -
ke le ti csú csát gyö nyö rû er dõ ség ko ro náz za, észak-
nyu ga ti csú csa a füg gõ le ges me re de ken van le metsz -
ve, ol da la i ra ka pasz ko dott cser jék kö zül sö tét [...]
szik la szá lak emel ked nek ki. [...] A sze szé lyes kép zõ -
dé sû szik la tor nyok kö zött emel ke dik fel a hegy nek
ma ga sabb észak ke le ti [he lye seb ben észa ki] csú csa,
mely nek te tõ lap ján ál lott Firtos vá ra [l. 12-13. kép].
Firtos-hegy két csú csát: a „Péter hegyesét” és a „Ke se -
lyû te tõt” a „Föld híd” kö ti ös  sze. Itt [...] rop pant föld -
töl tés van, mely lennt 10 lé pés szé les, dé li ol da lán
mély sánc [=árok, sz. m.] vo nul el. Ki in du ló pont ja [aazz
uuddvvaarrhheellyysszzéékkii] Kõ ris pa tak nál lát szó „Tün dé rek út já -
nak” s a két Küküllõ köz ti hegyéleken el vo nu ló
„Ördögborozdá”-nak. [A mondatot mi emel tük ki].

Firtos vá rá ból még je len té keny ro mok ma rad -
tak fenn – ír ja to vább OR BÁN – [...] fa lai még több
láb14 ma gas ság ban fenn ál la nak most is, s ké pe sí te nek
ar ra, hogy e vár alak ját, nagy sá gát meg ha tá roz has sam.
A vár alak ját [az az alap raj zát, sz. m.] leg in kább [...]
nya kas kör té hez ha son lít hat nám [l. 14. kép], mely nek
szá ra dél re van for dít va, leg na gyobb hos  sza 130 [...],
leg na gyobb szé les sé ge 110 lé pés. Ott hol ös  sze kes ke -

nyül, mind két ol da lán 15 lé pés hos  szú, 10 lé pés szé les
négy szö gû bás tyák [he lye seb ben a vár fal bel sõ szí né -
hez tol dott (?) to rony sze rû épü let ma rad vá nyok (A és B,
lásd alap raj zát, sz. m.)] vol tak a fal vo na lá ból kis sé
kirúgólag el he lyez ve. Észa ki ol da lán a hegy több száz
láb ma gas ság ban falmeredeken ha nyat lik le. S itt, hol
még a zer ge se tud na ki mász ni, úgy lát szik nem is volt
fal, vagy ha volt, le om lott a sza ka do zó heg  gyel együtt.
Nyu ga ti ol da lán is a hegy száz láb nyi ra füg gõ le ge sen
van le csap va; itt azon ban volt ép pen az orom szél re fek -
te tett fal, amely itt-ott a heg  gyel együtt szin tén le om la -
do zott. Ke le ti ol da lán a hegy te tõ me ne dé kes és meg -
mász ha tó haj lás sal lej tõ sül le s ezen ter mé sze ti leg
gyen ge ol da lak meg erõ sí té sé re nagy fi gyel met for dí tot -
tak. A fa la kon kí vül lát szó lag em ber kéz ál tal le met sze -
tett vagy 15-20 láb nyi ra a hegy. [Az utób bi szö veg részt
mi emel tük ki.] E le met szés al já ban még most is kö zel
há rom öl15 szé les s igen mély sánc [=védõárok, sz. m.]
(CCCC) fut kö rül, e sán cot [=árkot, sz. m.] kí vül rõl
ma gas, szé les föld töl tés (DDDD) ka rol ja kö rül. Ez ol da -
la kon a fa lak leg épeb bek, sok helyt még öl nyi ma gas -
ság ban ál la nak, a bás tya [iga zá ban to rony (? sz. m.)] fa -
la kí vül rõl mér ve két öl nyi re. A be já rat (E) a dé li ka raj -
nak nyu gat ra haj ló ré szén volt, hol a vár fa lak hoz [...]
má sik kül sõ fal (FF) lé vén csa tol va, olyan elõváracs,
vagy kapuvéd (GG) [ha ugyan ez eset ben is nem bi zo -
nyos faj ta falszorosról len ne in kább szó?! sz. m.], mely a
vár ba va ló be ju tást meg ne he zí tet te, an  nyi val is in kább,
mert e kül sõ sánc [=árok, sz. m.] és töl tés itt is fel volt
ve zet ve, sõt [...] meg haj lí tás sal dél irány ban [...] a hegy
orom szé lé ig foly tat va, lát szó lag azért, hogy az ott fel vo -
nu ló vár út ját fe dez ze. [Az utób bi részt mi emel tük ki.]

A vár belterén az (A és B) bás tyák [tor nyok?
sz. m.] irá nyá ban [...] ima ház nak (L) lát sza nak alap fa -
lai; el gá zol ta [...] ugyan az idõ vas ke ze, de an  nyi még is
fenn ma radt, hogy mér ték [mé ret-] ará nya it és alak ját
meg ha tá roz has suk. 35 lé pés hos  szú sá gú épü let volt
[...], mely nek 7 lé pés hos  szú, 6 lé pés szé les szen té lye
fél kör íves apsissal bír ván, azt kell fel ten nünk, hogy az
a XIII. szá zad vé gén épült ro mán [=félköríves, sz. m.]
íz lé sû temp lom volt, egy há za egy ré gen itt ál lott ko los -
tor nak, me lyet a múlt [te hát a 18., sz. m.] szá zad ele jén
ide te le pí tett mi no ri ták nem épí tet tek, ha nem a már
meg le võt ki iga zít va csak hasz no sí tot ták. [...] A ká pol -
ná tól észak ra mély göd rök, épü let ro mok kal tölt üre gek
(MM) van nak, hol hi he tõ leg mint a várt ér leg ma ga sabb
és leg szebb pont ján, a pa rancs nok vagy vár tu laj do nos
la ka (? sz. m.) vagy a bel sõ Ballium zöm to rony áll ha -
tott [?; a bbaalllliiuumm kü lön ben, Du CANGE kö zép ko ri-la -
tin szó tá ra sze rint (GGllooss ssaarriiuumm mmeeddiiaaee eett iinnffiimmaaee
LLaattiinniittaattiiss, I. köt., Niort, 1883, 539) erõ dít mény faj ta,
„ta lán 1. cö lö pök kel ke rí tett erõ dí tett hely; 2. fa lak kal
öve zett (erõ dít mény-kö ze pi) ud var”, sz. m.].

A ka pun kí vül [...] má sik kis ká pol na (P) ál lott,
mely nek hos  sza alig 10 lé pés, fa lai még most is 5-6 láb
ma gas ság ban fenn ál la nak. Ez is fél kör apsisú s így a
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bel sõ ima ház zal egy ko rú nak lát szik. [...] A vár alatt [...]
nagy ke rek üreg van, olyan mint egy fel ha gyott mész kat -
lan, ezt tart ják a vár kút já nak. [...] Az e kö rü li szán tó kat
Játtszóhelynek hív ják, mert itt tarták – a ha gyo mány sze -
rint – a vár be li ek had gya kor la ta i kat, fegy ver já té ka i kat.

Firtosról is, mint õs vá ra ink nagy ré szé rõl,
szin tén sem mi tör té ne ti ada tunk, épí té si ko ra a mythos
re ge vi lá gá ba vész el [a részt mi emel tük ki]...”

OR BÁN szé pen foly do gá ló le írá sá nál mi
se ecse tel het tük vol na éke seb ben, tö mö reb ben
szól va Firtos vá rá nak egy év szá za da – nyil ván –
még sok kal szem be öt lõbb jel leg ze tes sé ge it.

A te res Firtos-fennsík észa ki te tõ ré szén
magányoskodó vár ról azon ban, kü lö nö sen a
MACREA Mihailtól, va la mint a HOREDT
Kurttól ve ze tett két ku ta tó cso port idõ ben egy mást
nem sok kal kö ve tõ fu tó la gos, tá jé ko zó dó jel le gû
vizs gá ló dá sai és ásatásai16 óta va la mics ké vel
még is csak töb bet ír ha tunk. No ha ezek nek a ku ta -
tá sok nak me rõ ben más volt a be val lott fel ada ta:
ne ve ze te sen a 7. szá za di bi zán ci (avar) arany
érem le let he lyét igye kez tek ha son lít ha tat la nul bõ -
vebb tu dás anyag, fej let tebb ása tá si mód sze rek bir -
to ká ban szem ügy re ven ni, a kér dé se ket tá vol ról se
meg vi lá gí tó, sõt ta lán szö ve vé nye seb bé te võ
egyet len szel vény el ké szít te té se bi zo nyos mér té -
kig még is csak gya ra pí tot ta a vár ral kap cso la tos
ed di gi, szin te fá jón sze gé nyes  is me re te in ket. A 95
m hos  szabb és 70 m-es ki sebb ten ge lyû, to jás dad
alap raj zú erõs sé get mész ha barc  csal ra kott, 2 m
vas tag sá gú fal ke rí ti (l. a 15. ké pet). A szó ban fu -
kar ko dó elõ ze tes ása tá si je len tés ben saj nos ár va
szó sem esik a fal ter mé sze té rõl, jel leg ze tes sé ge i -
rõl, sem a fal hoz be lül rõl csat la ko zó, hoz zá tol dott -
nak lát szó kõ épü let (torony?, OR BÁN Ba lázs
„bás tyá ja”) mi ne mû sé gé rõl: va jon egy ide jû-e, a
ko los tor ral kap cso la tos ké sõb bi hoz zá tol dás-e, pe -
dig en nek meg ál la pí tá sa elég gé je len tõs kér dés
len ne a vár ke lte zé sét le he tõ vé te võ, je len leg is -
mert cse kély szá mú töb bi té nye zõ mel lett. [A to -
rony (?) bel sõ mé re tei 4,5 x 3,3 m.] A szik lát bo rí -
tó ter mõ ta laj ál ta lá ban meg le he tõ sen vé kony, se -
hol se ha lad ja meg az 1 m-t. A ku ta tó árok ké szít te -
té se kor (l. 16a. ké pet) csu pán ké sei, a né hány tíz-,
vagy ép pen száz évig itt ál lott kolostor17 szer ze te -
se i nek éle té hez kap cso ló dó 18. szá za di agyag -
edény- meg kály ha csem pe tö re dé kek ju tot tak nap -

vi lág ra, a vár gya nít ha tó ko ra kö zép ko ri hasz ná la -
ti ide jé vel egy ko rú anyag azon ban egy ál ta lán nem.
Pe dig az erõs ség nek jó val meg kel lett elõz nie a
ko los tor ala pí tá sát. Az alább is mer te ten dõ ér ve ken
kí vül az is tá mo gat ja ezt a vé le mé nyün ket, hogy
egyet len ok le ve les, vagy hi telt ér dem lõ más faj ta
tör té nel mi adat sem is me re tes Firtos-vára ko ra kö -
zép ko ri tör té ne te te kin te té ben.

A HOREDT Kurttól és mun ka tár sa i tól a
vár te tõ ke le ti ol da la al ján nagy já ból dél-észa ki
irány ban hú zó dó mé lye dés ben (meg sza kí tás sal)
hú za tott ku ta tó árok át vág ta a (bel sõ) vé dõ ár kot
és a (kül sõ) vé dõ töl tést (15, 16a. kép). Itt se buk -
kan tak leg cse ké lyebb nyom ra ve ze tõ anyag ra.
Mint hogy az Énlakáról a Firtos fenn sík já ra
egyet len kön  nyebb fel já rót: a leg ma ga sabb ré -
szek, a „Ke se lyû-te tõ” meg a „Péterhegyese” kö -
zöt ti benyergesedést, az ún. „Föld hi dat” kb. 145
m hossz ban biz to sí tó vé dõ töl tés és vé dõ árok mé -
re te és jel le ge egye zik a vár ke le ti ol da lán hú zó -
dó ha son ne mû ele mek kel (l. 15., va la mint a 16b.
ké pet), HOREDT Kurt – min den bi zon  nyal jo go -
san – ezt is a vár hoz tar to zó, elõ re tolt vé del mi lé -
te sít mény nek te kin ti.

A vár bel se jé ben le võ, a kincs ke re sõk tõl
rész ben meg ron gált, rész ben tel je sen ki sze dett,
0,5-0,6 m vas tag alap fa lú ká pol nát il le tõ leg [(ha -
jó já nak szé les sé ge 6,6 m, hos  sza 9,25, a fél kör -
íves zá ró dá sú szen tély su ga ra 3,40 m)
VÃTÃªIANU Vir gil vé le ke dé se alapján18] le -
het sé ges nek tart ja fél kör íves jel le gét és még a 13.
szá zad ból va ló szár ma zá sát, de nem ve ti el egé -
szen a ko los tor ral kap cso la tos 18. szá za di épít te -
té sét se. Tel je sen ez utób bi kor lé te sít mé nyé nek
tart ja azon ban a vár be já ra tá hoz kö ze li 3,8 m
hos  szú, 3,4 m szé les, szin tén fél kör íves zá ró dá sú
ká pol nács kát (vö. 14. kép P; 15. kép, a föl ve ze tõ
vá rút ka nya ru la ta kö ze lé ben, at tól mind járt bal ra).

Õszin tén be kell val la nunk, Firtos-vára (a
Firtos név ere de te is is me ret len egy elõ re, csak bá -
tor ta la nul kér dez zük: va jon nem a ffiirr ttaatt ige tö vé -
hez kap cso ló dik-e va la mi kép pen?) hasz ná la ti ide -
jét te kint ve csu pán rend kí vül sze gé nyes ada tok
ál la nak ren del ke zé sünk re, no ha a két idé zett, na -
gyon szûk sza vú ása tá si je len tés min den ál lí tá sát,
majd nem min den sza vát hû sé ge sen át vet tük. Ez
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édes ke vés ko rá nak, sze re pé nek, je len tõ sé gé nek
meg kí ván ha tó mér té kû meg vi lá gí tá sá hoz. To váb -
bi rend sze res, ala pos, még hoz zá rö vi de sen le bo -
nyo lí tan dó ása tá sok ra len ne szük ség. Ad dig a
tartódvári hely zet tel szem ben sok kal bi zony ta la -
nabb ta la jon ta po ga tó zunk, és csak óva tos fenn -
tar tás sal érint het jük a kér dést. Még is még eb ben
az „ín sé ges” hely zet ben is van egy-két, ta lán az
el in du lást meg kön  nyí tõ, ap ró ész re vé tel: 1. OR -
BÁN éles szem re val ló meg fi gye lé se sze rint:
„...Keleti és dé li ol da lán a hegy csúcs me ne dé kes
és meg mász ha tó haj lás sal lej tõ sül le, s ezen ter -
mé sze ti leg gyen ge ol da lak meg erõ sí té sé re nagy
fi gyel met for dí tot tak. A fa la kon kí vül lát szó lag
em ber kéz tõl le met sze tett vagy 15-20 láb nyi ra a
hegy...” Nos, Tar tód-vá ra fal vo nu la ta elõtt azo nos
a hely zet. 2. Firtos-vára kör fa lá nak szé les sé ge az
egyet len met szet ben  2 m. Ha son ló mé re tet je -
gyez het tünk föl Tar tód-vá ra fa lá nak bi zo nyos
sza ka sza in is. (A na gyon si e tõs le írás mi att azon -
ban nem de rül ki: va jon ez eset ben is emplekton-
rendszerû kõ fal lal ál lunk-e szem ben vagy sem?)
3. Ta lán meg hök ken tést kelt, de ta nú ság ként em -
lít jük a vár ral egy ko rú ré gé sze ti anyag tel jes hi á -
nyát is. Nem árt fi gyel mez tet nünk ar ra: Tar tód-
vá ra ese té ben egé szen ha son ló a hely zet. Négy he -
ti ása tás ered mé nye ként (írd és mondd) mind ösz  -
sze nyolc (8) edény tö re dék ke rült nap vi lág ra,
már pe dig ki sebb ará nya i nál fog va Tar tód-vá ra jó -
val na gyobb ré szé ben ha tol tunk le a haj da ni já ró -
szin tig, mint tet ték azt MACREA Mihailék meg
HOREDT Kurték a két szer na gyobb Firtos-vára
fel szí nén. 4. Firtos-vára kö ze lé bõl, ál lí tó lag Kõ -
ris pa tak fe lé in dul ki az újab ban nem ta nul má nyo -
zott „Tün dé rek út ja” ne vû töl tés vo nu lat.

El kell is mer nünk: az imént föl so ra koz ta -
tott ér vek még nem bi zo nyí tó ér té kû ek, de min -
den eset re fö löt tébb gya nú sak, és erõl te tés nél kül
is összefûzödni  lát sza nak. Sen kit se té ves  szen
meg (az ez al ka lom mal va ló ban to rony-sze rû
épít mény nek mutatkozó19, de a kö zép ko ri vár -
épí té szet ben  meg le he tõ sen szo kat lan meg ol dá sú)
fal hoz „ra gasz tott” bel sõ épü let. Az a még elég gé
ma ga san ál ló fal rész let hez tol dott ké sõb bi, a ko -
los tor ral kap cso la tos épít ke zés ered mé nye is le -
het. (Csak úgy mel lé ke sen meg je gyez ve OR BÁN

Ba lázs is, KÕ VÁ RI Lász ló is és má sok is be szél -
nek  ugyan a ko los tor ról, an nak tör té ne té rõl is
meg em lé kez nek szû keb ben vagy bõ veb ben, de a
ko los tor épü le té rõl vagy leg alább is ma rad vá nya i -
ról az ég vi lá gon sen ki ár va szót nem szólt!)

Ma rad még a ká pol na kér dé se. Amen  nyi -
ben an nak va ló ban be bi zo nyo sod nék köz vet le nül
az el sõ, vagy má so dik mon gol dú lás utá ni emel te -
té se, pusz ta lé té vel is tteerr mmii nnuuss aannttee qquueemm-et (ha -
tár idõ szak elõt ti kel te zés re al kal mas in dí té kot)
kí nál a vár fa la i nak föl ra ká sát il le tõ leg, mert egé -
szen szo kat lan (bár elv ben, el is mer jük, még se
tel je sen ta gad ha tó) je len ség len ne hasz ná lat ban
le võ ká pol na kö ré vá rat, rá adá sul ilyen ter je del -
mû erõs sé get épít tet ni. Ez utób bi, me rõ ben fur -
csa föl te vé sé vel meg kel le ne elé ged nünk a vár
12. szá zad vé gi, 14. szá zad ele ji föld ra ka tá sa ál lí -
tá sá val. En nek az erõ sza kolt föl té te le zés nek vi -
szont ha tá ro zot tan el lent mond egy részt a vár nak
a je len le gi ma rad vá nyok ból kö vet kez tet he tõ kez -
det le ges jel le ge (nincs zöm tor nya, vi szony lag
nagy fe lü le té hez ké pest be osz tat lan, a ká pol nán
kí vül nin cse nek la kó épü le tei stb. stb., egy szó val
hi á nyol ja a 13. szá zad dal kez dõ dõ vár épí té szet
leg cse ké lyebb ele me it is), más részt, s ez na gyon
föl tû nõ: la kott, hasz nált, kar ban tar tott vár ként
so ha egyet len ok mány vagy ok le vél sem em lí ti,
vé gül, leg jobb tu do má suk sze rint en nek a vi dék -
nek egyet len tal pa lat nyi he lye se volt me gyei te -
rü let, mint pl. a há rom szé ki Bálványosvár tar to -
má nya, ha nem az udvarhelyszéki szé ke lyek be te -
le pü lé se, gya nít ha tón ke vés sel az el sõ mon gol dú -
lás ránkzúdulása elõtt- óta min dig (ilyen, vagy
olyan köz igaz ga tá si szer ve ze tû, de) szé kely te rü -
let, már pe dig a 13-14. szá za di s ké sõb bi szé kely
tár sa dal mi szer ve zet ter mé sze té vel és jo ga i val
ös  sze fér he tet len lett vol na ide s más ho va is ki rá -
lyi, vagy ép pen fõ úri ma gán vá rat épí te ni. Ké sei
ra ka tá sá nak föl té te le zé sé vel kap cso lat ban még
min dig el kép zel he tõ utol só le he tõ ség: a szin tén
udvarhelyszéki bágyi vár hoz ha son ló ren del te té sû
pa raszt vár lehetett20, de e te kin tet ben se ren del ke -
zünk a leg je len ték te le nebb út mu ta tás sal, in dí ték kal.

A le he tõ sé gek föl vil lan tá sa és ki me rü lé -
se után, a fenn ál ló ne héz sé gek el le né re is ál lást
kell fog lal nunk. Né ze tünk sze rint, a fen nebb
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meg tár gyalt in do kok alap ján Firtos-vára leg va ló -
szí nûb ben még is a ko ra kö zép kor ban, ne ve ze te -
sen a mon gol dú lás elõt ti két év szá zad bi zo nyos
sza ka szá ban él het te a ma ga tör té nel mi sze re pét,
egy for rá sa it, is me ret anya gát te kint ve egy elõ re
na gyon kö dös kor szak ban. In kább és  sze rû sé gi
meg gon do lá sok ra, mint sem a gon dos ré gé sze ti
meg fi gye lé sek re, va la mint kéz zel fog ha tó anyag -
ra tá masz ko dó föl te vé sün ket re mél he tõ leg már a
kö zel jö võ ben vég zen dõ föl tá rá sok ered mé nyei
meg is dönt he tik ugyan, de meg is erõ sít he tik.
Firtos-vára hasz ná la ti ide jé nek kér dé sét ad dig
ter mé sze te sen nem zár hat juk le.

IIIIII.. AA sszzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyyii BBuuddvváárr

„Budvár” Székelyudvarhely ha tá rán, a
vá ros tól gya lo go san fél órá nyi tá vol ság ra, a
Nagy-Küküllõ jobb part ján, (föld tör té ne ti) pan -
nó ni ai ko rú dur va konglomerátból ál ló ma gas
szik la dél re nyú ló fo kán fek szik (17a-b. kép).

Dél re for dult ke rek ded „bü tü je” egé szen ko -
pár: „csu por ido mú” ki haj lá sú szik la fa la ég fe lé tör, dél -
re né zõ ol da lá ban szé dí tõ ma gas ság ban üre gek táton-
ganak, a szik la ré te ge zett sé ge mi att 
„...néhol oly sza bály sze rû el ren de zés sel, mint ha a hegy
[...] lõ ré ses bás tyák kal el lá tott rop pant erõs ség hal ma za
vagy a meg fejt he tet len múlt tit ka in [...] õr kö dõ moz du -
lat lan [...] óri á si sphynx len ne; év ez re dek vi har jai ol da -
lán sö tét lõ, szin te meg kö ze lít he tet len szik la üre gek [...]
a hegy sze me ként bá mul nak a min den ség re, mint ha az
idõ las sú fo lyá sát kém lel nék. A nép hi te sze rint azok az
éj ho mály ban le be gõ bá jos tün dé rek föld be li út já nak
em ber elõl el zárt nyilásai. Te rej té lyes szik la hegy, te –
kér de zi nem cse kély szó no ki as ság gal az ed dig is idé -
zett OR BÁN Balázs21 –, ki a szé kely nem zet tit kos
múlt já nak, hõ si es mythosi ko rá nak vagy köz pon ti he -
lye, hol a nem zet kõ vér tek re írt õs tör vé nye it és tör té -
nel mét nem tõk kel õriz te ti a nép, [...] oh rej té lyes, me -
sés sziklahalom, mi ért vagy oly hall ga tag, mi ért nem
tu dod fel fej te ni a múlt nak elõt ted le zaj lott tit ka it...”

A 625 m t. sz. f. ma gas sá gú Budvár he gye
(te hát) dé len és nyu ga ton na gyon me re dek, csak -
nem füg gõ le ges, meg kö ze lít he tet len ol da lú, csak
észak fe lé kap cso ló dik a te tõ szint jé hez mér ten va -
la mi vel ala cso nyabb, elég gé kes keny nyak kal a
ná la te kin té lye sebb, ma ga sabb, ma is er dõs
„Kuvaszó-hegyhez”. Tõ le nyu gat ra fek võ, szin tén
ma ga sabb „Csicser” te te jét (17a. kép) a Budvártól
a nap vi lá got alig lá tó, szûk és mély, szik lás völ -

gyecs ké ben le fe lé tör te tõ Nedrõ-pataka, va la mint
az Ördögkút-pataka egye sü lé sé bõl ke let ke zõ
Budvár-pataka sza ka dé kos ol da lú völ gye vá laszt ja
el. Ez utób bi ban ma is járt ös vény ve zet föl a kö ze -
li Hodgya, Farcád, Sükõ és Bé ta fa lu irá nyá ban.

A mos tan ság ka szá ló ként hasz nált, 175-
180 m hos  szú, 60 m szé les, ma gá nyos töl gyek kel
ár nyé ko sabb fenn sík nyu ga ti meg dé li ol da la ve -
szé lye sen me re dek. Eze ken az ol da la kon fal vagy
más faj ta, em ber kéz al kot ta erõ dí té si elem
seholse lát szik. A bo gár hát sze rû en föl dom bo ro -
dó, in kább nyu gat fe lé lej tõ te tõ észa ki és ke le ti
pe re mén azon ban még OR BÁN ott-jár ta kor is
lát ha tók vol tak 

„2-3 láb ma gas ság ban, itt-ott el han tol va a vá -
lo ga tott la pos kö vek bõl for ró més  szel bont ha tat lan szi -
lár dul épült alap fa lak. [Lásd a 18. ké pet: OR BÁN alap -
raj zát, AAAA.] E fal vo nal kö ze pe tá ján [...] négy szög
bás tya [mai, tu do má nyo sabb szó hasz ná lat tal to rony, B]
ál lott, mely bõl [...] 4-5 láb ma gas fal da rab még most is
fennáll22 [...]. Lát szó lag a fal vo na lá ba esõ zöm tor nya
volt a vár nak...” 

Észa kon, a Székelyudvarhely fe lé esõ
me re dek tõl a Hodgya fe lé esõ me re de kig négy
vé dõ töl tés meg a köz tük le võ há rom vé dõ árok
fél kör ben ölel te át és véd te a vár egész te rü le tét.
A kül sõ töl tés meg árok ere de ti hos  szát ma már
le he tet len meg ál la pí ta ni, mi vel az el sõ vi lág há -
bo rú elõtt az ud var he lyi 62. kö zös gya log ez red
egy ré sze al kot ta hely õr ség szá má ra emelt ha tal -
mas go lyó fo gó-töl tés ké szí té se kor a domb há ta
mö gül is ki ter mel ték a föl det, sza bály ta lan göd -
rök maradtak23. Az épeb ben meg õr zött I. (kül sõ)
vé dõ árok hos  sza (l. 19. kép, tér kép váz lat) a
Hodgya fe lé esõ szik lás ol dal kez de té tõl a vár ba
föl vo nu ló s egyút tal az Ud var hely fe lé esõ pe re -
men föl já ró er dei útig 105 m, al ján mért szé les sé -
ge 2 m. A II. (az az a bel sõ) vé dõ árok hos  sza a
hodgyai sze gély tõl a fel já ró útig 83-85 m. 

OR BÁN sze rint is „...legbámulatosabb és va ló -
di cyclopsi mû az észa ki ol da lon le võ ket tõs sánc [=árok,
sz. m.]. Ez ol dal lé vén ter mé sze ti leg leg gyen gébb s az
em lí tett hegy nya kon át meg kö ze lít he tõ, [...] e pont meg -
erõ sí té sé re volt a fõ fi gye lem for dít va. E sán cok 4-5 öl
szé le sek, s bel sõ mart juk, mely nek or mán fal fu tott el,
[fõ ként a bel sõ nél, sz. m.] 5 öl ma gas. E sánc [=védõárok,
sz. m.] vo na lán túl [ne fe led jük: OR BÁN még a go lyó fo -
gó-domb épí té se elõtt járt ott, te hát még az ere de ti fel színt
lát ta!] a hegy még ezen egye dül meg kö ze lít he tõ ol da lon
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is me re de ken ha nyat lik le mint egy 50 láb ma gas sá gig [bi -
zo nyá ra a vár fenn sík já hoz mért 50 láb be nyergesedést
ért ezen, sz. m.] s csak en nek al já ból in dul ki a vár he gyet
a Kuvaszóval egy be kö tõ [...] hegy nyak.

E sze rint Budvár a lõ fegy ve rek elõt ti kor ban
rop pant erõs, csak nem be ve he tet len vár le he tett. A be já -
rat [18. kép, D] va ló szí nû leg e sáncolatok [=árkok, sz.
m.] nyu ga ti vé gé nél volt24, hol e sán cok most be van -
nak föl del ve, de ahol fel te he tõ leg va la mely to rony er õd -
tõl [? sz. m.] vár fa lon át ha la dó út rész [az 1972. évi
újabb mé lyí té se kor en nek az ég vi lá gon sem mi nyo ma
nem mu tat ko zott, sz. m.] fe dett fel vo nó híd nak [?? OR -
BÁN ön ké nye sen jó val ké sõb ben hasz ná la tos erõ dí té si
meg ol dá so kat ve tít vis  sza tá vo lab bi múlt ba, ilyes mi nek
ui. a fel szí ni alak za tok alap ján ítél ve rend kí vül cse kély,
vagy ép pen sem mi a va ló szí nû sé ge, sz. m.] kel lett len ni.

A vár beltere [na gyobb részt, sz. m.] nyu gat ra
lej tõs ülõ; itt a ta laj tö mör szik la lé vén sem mi épü let -
nyom nem mu tat ko zik, de a fekmentes ke le ti ol da lon, a
le írt fa lak [he lye seb ben csu pán bi zo nyos, ma még meg
nem ál la pí tott pon tig fu tó fal, sz. m.] kö ze lé ben mély
göd rök nek (EEEE) sza bály sze rû vo na la lát szik. Va la mi
30 gö dör van ott sor ban el he lyez ve, ami ar ra mu tat,
hogy ezek nem kincs ke re sõk áso ga tá sai [de, mint a leg -
észa kib ba va ló be ásá suk kor (l. 19. kép, I. sz. fe lü le tet)
ki de rült: bi zony ép pen azok, sz. m.], ha nem va la mely
épü let sor szét rom bolt alap fa lai. [...] A beltért más ré -
sze in kincs ke re sõk tõl ka part mély göd rök bo rít ják,
mert a nép ha gyo mány [? sz. m.] azt tart ja, hogy Bu da
ve zér ott arany, ezüst, vas hár mas ko por só ban van rop -
pant kincs hal ma zá val el te met ve, s ezt ke re sik a kincs-
só vár gók. Egész tár su la tok ala kul tak még az újabb
idõk ben is, s he te kig túrkálták ered mény te le nül a föl -
det.

E ro mok út mu ta tá sa sze rint itt ál lott
Budvára25, me lyet Bu da ve zér még At ti la bi ro dal má -
nak föl bom lá sa elõtt épí tett volt26, s mely hez tör té nel -
münk mythosi ko rá ból oly sok ti tok sze rût köt a nép hit.
E vár At ti la hun ja i tól el sza kadt és ide a ha va sok kö zé
vo nult szé ke lyek fõ-ra bon bán ja i nak is székhelye27, po -
li ti kai éle tük és val lá si ke gye le tük köz pont ja: itt a vár
alatt gyûlt egy be a szé kely nép ál doz ni, tör vényt hoz ni,
a hon dol gai fe lett ta nács koz ni, ju tal maz ni és bün tet ni.
It ten, e vár ban szé kelt hõs Zandir hám28, it ten tar tat tak a
szé ke lyek nek õsi tör vé nyei s az Ár pád dal kö tött szö vet -
ség nek kõ vér tek re vé sett sza bá lyai. És e vár, az õs in téz -
mé nyek nek e szik la fész ke volt a ke resz tény hit gyõ zel -
mé nek is ta nú ja, itt mon da tott ki az õs val lást hát tér be
szo rí tó új hit ér vé nye. Budvára, az en  nyi em lé kek ál tal
szen te sí tett õs vár, At ti la bi ro dal má nak ezen kõepopeá-
ja a szé kely nem zet õs tör té nel mé nek ezen em lék épü le te
[...] 1241-ig fenn ál lott, ek kor azon ban a mon go lok vad
csor dái rá csap ván ha zánk ra, azt min den irány ban fel -
dúl ták. SÁN DOR Ist ván [a Csí ki Szé kely Kró ni kát ha -
mi sí tó SÁN DOR Zsig mond egyik ki ta lált „õse”, sz. m.]
több vesz tett csa ta után 300 vá lo ga tott s min dig mel let te

le võ har co sá val meg kí sér té Budvár alatt fel tar tóz tat ni a
dú ló ta tá ro kat, de a rop pant se reg tõl körülözöneltetvén,
a hõ si es küz de lem ben mind el hul lot tak har co sai, s õ
ma ga is el es vén el met szett fe jét a Küküllõbe dob ták. A
gyõ zel mes ta tá rok Lász lót, a szé ke lyek gróf ját Boud vá -
rá ból el ker get ve, azt lerombolták29...

... De ami lyen nagy sze rû ké pet tár föl a múlt -
ból a kép ze let kar ján já ró em lé ke zet [a részt mi emel tük
ki; az ügy ilyen sze rû meg fo gal ma zá sá ból mint ha úgy
tûn nék: adott pil la nat ban OR BÁN ta lán még se bí zott
an  nyi ra va kon a Csí ki Szé kely Kró ni ka min den ál lí tá -
sá nak hi te les sé gé ben?!], ép oly bá jos, amit a je len mu -
tat a kö rös kö rül pil lan tó szem nek. E hely rõl min den
irány ban a leg nagy sze rûbb ki lá tás tû nik fel s kö rül a
he gyek s ha va sok lán co la ta, a lá ba ik nál el te rü lõ hely sé -
gek kel, amily meg le põ épp oly bá jo ló pa no rá ma vál to -
za tos ké pe it nyit ja meg a szem lé lõ elõtt.

Egy kö rül mény azon ban mél tán gon dol ko dó -
ba ej tett – fû zi to vább sza vát OR BÁN –. A szé kely õs-
vá rak [ez té ve dés, a szé ke lyek nem tûr tek föld jü kön vá -
ra kat, sz. m.] vizs gá ló dá sá ból vont ta pasz ta lá sa im azon
meg gyõ zõ dés re vit tek, hogy e vá rak rend sze re sen úgy
épül tek, hogy min de ni ké bõl a szom széd vá rak ra le hes -
sen lát ni, jel zés és hír adás és vé tel vé gett. E rend szert a
köz pon ti fek vé sû [? sz. m.] és ren del te té sû Budvárnál is
föl kel lett vol na ta lál nom: azon ban Budvár he gyét még
ma ga sabb he gyek kör nyez vén, sem a Zeta, sem a
Kadácsi, sem a ga lamb fal vi [nem tud ni: OR BÁN Ba -
lázs tu laj don kép pen me lyik re is gon dol; a kisgalamb-
falvi om lá si vagy a galat-teteji ugyan va ló ban nem lát -
ha tó in nen, ám a nagygalambfalvi-várfelei már an nál
in kább; sz. m.] és bágyi szom széd vá rak nem lát-
szanak30. Kel lett te hát, hogy va la me lyik szom széd he -
gyen Budvárának [...] elõváracsa le gyen, mely ezen
egy be köt te tést esz kö zöl je. [...] E vá racs ép pen a
Csicser te tõ csú csán van (l. 17a. kép, bal ol dalt); dél- és
nyu gat ról a ter mé szet [...] észa kon és ke le ten egy, még
most is 4 öl mély s 6 öl szé les sánc [=árok, sz. m.] vé di.
Hos  sza 70 lé pés, szé les sé ge 15 lépés...”31.

Hos  sza dal mas sá ga és lát szó la gos fö lös le ges -
sé ge el le né re is min den kép pen szük sé ges nek tar tot tuk
OR BÁN Ba lázs Budvárát is mer te tõ szö ve gét csak nem
egé szé ben idéz ni, mert nagy elõ dünk nek a köl tött Csí ki
Szé kely Kró ni ká ra tá masz ko dó tet sze tõs, a ha mi san ér -
tel me zett ha za fi as ság ból ere dõ hi ú ság nak hí zel gõ, a
köz tu dat ba az orbáni mû saj tó alól ki ke rül te óta mély
gyö ke re ket eresz tõ el be szé lé sé tõl el té rõ, sõt az zal nem
egy te kin tet ben szem be for du ló föl fo gást fej tünk ki.
Igaz, nem mi tör jük meg elõ ször a Budvárhoz fû zõ dõ, a
szá raz, ri deg ada tok fé nyé ben bi zony me sés nek mond -
ha tó hi e del met. Meg tet te azt már a múlt szá zad utol só
éve i ben az ügy lé nye gé re töb bé-ke vés bé he lye sen ta -
pin tó TÉG LÁS Gá bor is. 1969-1970. évi ása tá sunk
ered mé nye i nek nagy vo na lak ban va ló is mer te té se elõtt
hadd idéz zük az õ, lát szó lag „han gu lat ron tó” vég sõ kö -
vet kez te té se it. 
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„... Mind ezek bõl [már mint a tõ le ko ráb ban ki -
fej tet tek bõl, sz. m.] szin te ön ként ki de rül, hogy a
Budvárhoz fû zõ dõ szép mon dák kal kap cso la tos hún-
székely kor sza kot jó val meg elõ zõ idõk al ko tá sát bír juk
Udvarhelymegye eme so kat em le ge tett szik la vá rá ban.
A fa ze kas ké szít mé nyek tech ni ká ja, a [...] kõ- és réz -
esz kö zök alak be li jel le ge – az apolloniai [sza ba to san
dyrrhachiumi, sz. m.] drach má tól el te kint ve is – mind a
ró ma i ak fog la lá sát meg elõ zõ idõ re mu tat nak. A szé ke -
lyek, ha tör té nel mi leg iga zol ha tó an a hon fog la lás elõtt
va ló ság gal sze re pel tek vol na is e pon ton, ké szen, il le tõ -
leg a har ci pusz tu lás nyo ma i val örö kít het ték át
Budvárát, szin túgy, mint a Székely-Udvarhely alap já ul
szol gált ró mai castrumot. Hisz Ud var hely ne ve is a ró -
mai vár rom ok, a ré gi ek ud va rá nak kö szön he tõ [?. sz.
m.] [...] Két sé gen kí vül a ké sõb bi za va ros szá za dok ban
is sok szor sze re pel he tett, s a szé kely ség hõ si vé del mé -
nek hat ha tós se gí tõ je le he tett a Budvár. Ilyen idõk re
utal I. HABS BURG Fer di nánd [né met-ró mai csá szár és
ma gyar ki rály, sz. m.] kör mö ci ve re tû ezüst dé nár ja is
1548-ból. Ám ra gasz kod junk az õsi ség föl eme lõ és
nagy tet tek re lel ke sí tõ ha gyo má nya i hoz; de a tör té ne ti
igaz ság ere je a hit nél és traditióknál is na gyobb, s an -
nak ér vényt sze rez ni tu do má nyos hi te lünk ér de ké ben is
mu laszt ha tat lan kötelesség”32...

TÉG LÁS Gá bor e min den kép pen fi gyel met
ér dem lõ, meg szív le len dõ és meg is fo ga dott fel hí vá sa
idé zé sé vel kezd jük a sa ját ása tá si ész le le tek rõl, ered -
mé nyek rõl szó ló, pil la nat nyi lag csak a leg je len tõ sebb
té nyek re szo rít ko zó be szá mo lón kat.

1969-1970. évi föl tá ró te vé keny sé günk fo -
lya mán a le he tõ sé gek hez mér ten igye kez tünk mi -
nél több szel vényt ké szí te ni s mi nél több fe lü le tet
ki bon ta ni (19. kép), egy részt a vé del mi ele mek jel -
le gé nek, szer ke ze té nek, ko rá nak meg ál la pí tá sá ra,
más részt a kb. 1,25 ha-nyi ter je del mû vár bel se je
ré teg vi szo nya i nak, la kás kö rül mé nye i nek föl de rí té -
sé re. A vár-bel sõ na gyon boly ga tott vol ta mi att saj -
ná la tunk ra egyet len ása tá si he lyen se si ke rült tel jes
ke reszt met szet ük ben, tör té ne ti egy más utá ni sá guk -
ban, za var ta lan sá guk ban ta nul má nyoz ni az - elõ re -
bo csát hat juk – vál to zó ko ro kon ke resz tül, meg sza -
kí tá sok kal ugyan, de hos  szú ide ig la kott vár te tõ ré -
teg vi szo nya it. Csak nem ös  szes met sze tünk bõl és
fe lü le ti föl tá rá sunk ból ke vert ré gé sze ti em lék anyag
(el sõ sor ban fa ze kas ter mé kek tö re dé kei) ke rült
nap vi lág ra; a kö vet ke zõ ré gé sze ti ko rok, il le tõ leg
mû velt sé gek ma rad vá nyit tart hat juk nyil ván: 1. A
fes tett és fes tet len anya gá val, agyag ból ké szült ál -
lat szob rocs ká i val, agyag ka na la i val, pat tin tott
tûzkõ-dárda-hegyeivel a sort meg nyi tó, újabb-

kõkor-végi erõsd-cucuteni-jellegû te le pü lés ma -
rad vá nya it. 2. A fej lõ dés nek vég sõ sza ka szá ba tar -
to zó len cse dí szes és tûz delt-bö kö dött dí szû (LLiinn --
sseenn kkee rraammiikk) edé nye i rõl ne ve ze tes Kolozskorpád I.
ré te gé vel nagy já ból egye zõ anya got nyúj tó
Coþofeni-mûveltség em lé ke it. 3. A négy ka ré jú, há -
rom szö ges és tört csi ga vo na las (meanderes) há ló -
sze rû min tás, to váb bá fé sû sze rû esz köz zel egyen -
kö zû so rok ban ha la dó, be bö kö dött pont so rok kal
dí szí tett tá lak és egyéb faj ta edé nyek tö re dé ke i rõl
föl is mer he tõ, az egyik nagy er dé lyi ma gyar ré gé -
szünk: KO VÁCS Ist ván föl tár ta kolozskopárdi te -
lep II. ré te ge anya gá val egy be fog ha tó Wietenberg-
mûveltség fej lett sza ka szá hoz tar to zó ma rad vá nyo -
kat. 4. A ko rai vas kor el sõ két sza ka szá ba (H A-B-
be) utal ha tó csa tor nás-bor dás ékí té sû, kí vül fé nye -
zett, fe ke te, be lül szür kés-bar na („gávai”-jellegû)
edény tö re dé ke ket. 5. A dák anya gi mû velt ség vi -
rág zá si ko rá ba tar to zó, na gyon gaz dag és vál to za -
tos ala kú, dí szû, sza bad kéz zel ké szí tett meg ko -
ron golt fa ze kas ter mé ke ket az i.e.I.-i.sz.I. szá zad -
ból (en nek a ma rad vá nyai kö zé tar to zik a JA KAB
és TÉG LÁS em lí tet te dyrrachiumi drach ma, va la -
mint a gáz bu bo ré kos ba zalt kõ sze rû ség bõl fa ra gott
sa ját sá gos, erõ sen kú pos ké zi õr lõ kõ). 6. A ró mai
ura lom idõ sza kát a na gyon kis szá mú edény- és
tetõfedõcserép tö re dék jel zi. 7. A nép ván dor lás kor
gyor san per gõ ese mé nyek ben bõ vel ke dõ, vál to za -
tos ko rát mind ös  sze né hány szór vá nyos, 8-9. szá -
za di, „szláv”-jel le gû nek ítél he tõ, hul lám vo na las
dí szû, ke vés sé fej lett száj pe re mû, rossz gyur má jú
és gyen gén ki ége tett fa zék tö re dék kép vi se li (ha a
Csí ki Szé kely Kró ni ka ál lí tá sa ér tel mé ben va ló ban
Budvár lett vol na a „hún-ivadék” szé ke lyek tár-
sadalmi-politikai-vallási köz pont ja, a ma gya rok
hon fog la lá sá ig va ló ban itt szé kel tek vol na a „ra -
bon bá nok”, en nek a te tõ nek dús kál nia kel le ne az i.
sz. 5-10. szá za di anyag ban, már pe dig ez, leg jobb
szán dé kunk s aka ra tunk el le né re sincs így). 8. A
hû bé ri ség kez de té nek ko rát, a 11. szá zad má so dik
fe lét s a 12., va la mint 13. szá za dot már is mét
arány lag na gyobb szá mú, las sú ko ron gon ala kí tott,
rész ben egy sze rû fe nék bé lyeg zõs edénymûvességi
ter mék tö re dé ke iga zol ja (l. 20-21. kép; 22. kép, 1.,
3. sz., 2., 4. sz.; 23. kép, 1., 3., 8. sz., 2., 7. sz). En -
nél fi a ta labb anyag nem buk kant elõ, a 13. szá zad -
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dal te hát le zárt nak te kint he tõ a vár hos  szabb idõ -
szak ok ban va ló hasz ná la ta.

Ha ma gán a vár te tõn min den igye ke ze -
tünk el le né re se tud tunk a ré teg ta ni vi szo nyo kat
ere de ti egy más utá ni sá guk ban szem lél te tõ met -
sze tet ké szí te ni, az erõs ség leg bel sõ vé del mi ele -
mé nek át vá gá sa kor, fõ ként a bel sõ töl tés át met -
szé se kor még is si ke rült egy ér tel mû hely ze tet
meg fi gyel nünk. A 2,7 m szé les, mész ha barcs kö -
té sû kõ fa lat a dákkori vé dõ töl tés íve sen haj ló
hossz ten gely ét kö ve tõ ala po zá si árok ba rak ták (l.
24. kép). A fal nak (vö. 25. kép) az ása tás meg -
kez dé se elõt ti fel szín hez ké pest kb. 1,2 m mély -
ség ben le võ al só szint je alatt le fe lé még 1,3 m
mély sé gig foly ta tó dó dön gölt tes tû töl tés föld jé -
ben, a ne ve zett fal szint alatt 66 cm-re le võ sár ga
föld sáv ban jel leg ze tes dák csé sze fü le ke rült elõ;
a töl tés leg al ján pe dig, az óko ri já ró szin ten dák
edény tö re dé ke ket ma gá ba zá ró, agyag ból ta pasz -
tott, si ká rolt fe lü le tû tûz hely re buk kan tunk. Az
elõb bi ek ben egy sze rû sít ve vá zolt je len sé ge ket
csak két fé le kép pen ma gya ráz hat juk: a. az idõk
fo lya mán fal lal „ko szo rú zott” vé dõ töl tés dákko-
ri, de a dák épí tõk rö vi debb-hos  szabb ide ig va ló
ot ta ni tar tóz ko dá suk után hány ták föl, vagy b. a
dák vár meg szûn te utá ni idõ szak ban, jó val, vagy
ke vés sel a kõ fal épí té se elõtt ké szült. Az alig 15-
18 km-rel nyu ga tabb ra fek võ nagygalambfalvi
vá ri dák erõ dí tett te le pü lés vé del mi ele mei is me -
re té ben a budvári vé dõ ár kok és töl té sek dákkori
ere de tét tart juk va ló szí nûbb nek. A kõ fal épí tõi
már ké szen ta lál ták, föl is hasz nál ták eze ket, s a
bel sõ föld töl tés te tõ zõ ré szé be te le pí tet ték a ma -
guk erõ sebb fa lát. A dél rõl, az az be lül rõl szá mí -
tott II. vé dõ töl tés tes té ben is, az I. és II. töl tés kö -
zöt ti vé dõ árok nak az U be tû al só ré szé hez ha son -
lón, fél hen ge re sen kép zett al ján is csak dák
edény tö re dé kek ke rül tek elõ.

Kér dés: mi kor rak ták a szé les, for ró
mésszel kö tött, szi lárd fa lat? A dák kor ban, az i.e.
I.-i sz. I. szá zad ban nem va ló szí nû, mert a
Szászsebesi-havasok dák vá ra i ban ugyan egyes
eset ben fa lak kö té sé re is hasz nál tak meszet33, en -
nek a kö tõ anyag nak az al kal ma zá sa azon ban nem
volt szé les kö rû, s fõ ként nem a ha la dás élén já ró,
pezs gõ éle tû szék hely tõl mes  sze esõ vi dé ken (hi -

szen pl. a zetelaki Zete-vára épí té se kor is egy sze -
rû agyag gal kö töt ték ös  sze a kö ve ket!?) A job bá -
ra hömpöly-, vagy ter més kõ bõl for ró més  szel ra -
kott, ná lunk szo ká sos ró mai fal, az ún. ooppuuss iinncceerr--
ttuumm va la me lyest ugyan ha son lít fa lunk szer ke ze -
té hez és kül se jé hez, ám de azt ál ta lá ban ho mok -
ban jó val gaz da gabb més  szel szok ták volt ké szí -
te ni; a sze gé nyes és hit vány 8-9. szá za di nyo mok
vi szont egy ál ta lán nem jo go sí ta nak föl  vá runk
ek ko ri kel te zé sé hez, kü lön ben is a ne ve zett szá za -
dok ban még nyu ga ton is szo kat lan a ha son ne mû
vár fal. A kö tõ anyag ter mé sze te, mi lyen sé ge,
mész ben va ló gaz dag sá ga mi att egye dü li le he tõ -
ség ként ma rad idõ ben a tar tód-vá ri fal lal va ló
azo no sí tá sa. A szem be öt lõ kü lönb ség nem is a tu -
laj don kép pe ni kö tõ anyag ban, ha nem a föl hasz -
nált kõ anyag jel le gé ben mu tat ko zik. Tar tód-vá ra
fa lá nak né mi leg „ren de zet tebb”, sza bá lyo sabb
kül sõt biz to sít a vul ká ni tör me lék bõl hely ben ki -
ter melt, ki sebb-na gyobb vá lo ga tott, de fa ra gat lan,
sza bály ta lan kõ lap ok ból va ló épít ke zés, míg
Budvár ese té ben szin tén hely ben ter melt, de az it -
te ni pan nó ni ai ko rú dur va kong lo me rá tum ból ki -
fe sze ge tett (kár pá ti-ho mok kõ) hömpölykövekbõl,
vagy szög le te sebb kong lo me rá tum-töm böcs kék -
bõl rak ták föl a kõ fa lat (25. kép). (Ta lán ez zel ma -
gya ráz ha tó a „bi zony ta la nab bul” egy má son ál ló
kö vek bõl emelt fal szé le sebb vol ta, 2,70 m-es
vas tag sá ga?!) A mész ha barcs ös  sze té te le, jel le ge
alap ján a dákkori töl tés be „ül te tett” kõ fal kel te zé -
se te kin te té ben te hát meg kö ze lí ti a tar tód-vá rit.
Ez a vé le mé nyünk csak meg erõ sö dik a 11. szá zad
má so dik fe lé bõl, va la mint a 12. szá zad ból ere dõ
fa ze kas termékeknek a gon do lat me ne tünk be, ér -
ve lé sünk be va ló be vo ná sá val. A kõ fa las vár te hát
nem le het ko ráb bi a 11. szá zad nál, mert ar ra néz -
ve sem mi bi zo nyí ték kal se ren del ke zünk, de ké -
sõb bi se, mert vi szont a 13. szá za dot kö ve tõ tar tós
ottlakás nyo mai is tel jes ség gel is me ret le nek.
Ezek sze rint a Csí ki Szé kely Kró ni ka ko holt és
saj nos köz tu dat tá vált ál lí tá sá val szem ben Budvár
tör té ne té nek kõ fa las sza ka szát 11-13. szá za di nak
je löl het jük meg. A dön tõ bi zony sá got azon ban a
fal – kü lön ben nagy erõ fe szí tést kö ve te lõ – át vá -
gá sa kí nál ta fel. An nak ide jén min den eset re szép -
szá mú mun ka erõt kel lett fölhasználniok az épí tõ -

215



anyag ki ter me lé sé hez, ide szál lí tá sá hoz, a ha -
barcs ké szí tés hez, fal ra kás hoz, hi szen a csak nem 1
m ma gas, 2,7 m szé les fal csonk 1 m szé les át vá -
gá sá ból jó két sze kér nyi  anya got szed tünk ki;
leg alább 2 m-es ma gas sá gú fal ese tén te hát, az
ala pot is be le szá mít va, fo lyó mé te ren ként leg ke -
ve sebb 8 m3 épít ke zé si anya got kel lett fölhasznál-
niok, ez pe dig 100 m hos  szú, alap pal ös  sze sen 3
m ma gas nak ké szült fal ese tén, sze rény szá mí tás -
sal is 800 m3-nyi épí tõ anyag ra rúg, már pe dig a fal
ere de ti leg en nél min den bi zon  nyal hos  szabb és
ma ga sabb is volt! A lát ha tó gon dos ság gal, na -
gyon egyen le te sen, víz szin te sen ki ásott ala po zá si
árok szint jén dák (meg ró mai-gya nús) hul lám vo -
na las dí szû, ki tû nõ gyur má jú, vö rös re ége tett
edény tö re dé kek mel lett, tõ lük erõ sen el ütõ jel le gû
11-12. szá za di, ko ra Ár pád-ko ri fa ze kak tö re dé -
ke i re buk kan tunk. Ez utób bi ak vi szont nem hagy -
nak két sé get a fal emel te té si ko ra te kin te té ben.

A vár te tõ eb ben az idõ ben azon ban nem
csu pán ter je del mes meg erõ sí tett õr hely, de te le -
pü lés ként is föl hasz nált la kott te rü let volt. A
kincs ke re sõ göd rök tõl ke vés sé za vart, lej tõ nek
in du ló dé li te tõ ré szen kez dett 3. sz. föl tá rá sunk
egé szen vá rat la nul sze le men ge ren dás, két ere szû,
kis sé föld be mé lyí tett la kás ma rad vá nya it hoz ta
nap vi lág ra (18. kép III. sz. ása tá si fe lü let, 26.
kép)34. A la kás bel se je bi zo nyos szint fö lött idõ -
vel ke vert erõsdi, bronz ko ri, dák és ko ra kö zép -
ko ri ré gé sze ti anya got tar tal ma zó pu ha, mor zsa -
lé kos fe ke te föld del töl tõ dött meg. A la kás dé li
fe lé ben ki bon tás ra ke rü lõ, na gyobb hömpöly -
kövekkel kö rül ra kott, al ján ki sebb mé re tû ka vi -
csok kal ki kö ve zett, tek nõ sze rû tûz he lyet ki töl tõ
anyag ban azon ban csak is 11-13. szá za di edény -
tö re dé ke ket, ne ve ze te sen több ki egé szít he tõ,
„bé ka só” (=kvarc-) szem csék kel so vá nyí tott, dur -
va anya gú, fe nék bé lye ges edény tö re dé ke it szed -
tük föl. A la ká son kí vül, de köz vet le nül mel let te,
az észak ke le ti sa rok ban, (lát szó lag la ká son kí vül
má sutt is meg fi gyelt) nagy já ból kör víz szin tes
met szé sû, 92 cm mély, bi zo nyos kor kü lönb ség rõl
árul ko dó ket tõs gö dör szá ja kör vo na la zó dott (28.
kép). Száj nyí lá sa szint jé nél nem sok kal mé lyeb -
ben, né mi leg a szkütha ál do zó üs tök alak já ra em -
lé kez te tõ, Mold va ha tár szé li le let tel kap cso lat ban

12. szá zad ra te he tõ, fel sõ ré szén há rom szög le tû
nyí lá sok kal át tört, tal pas bronz „edény ke”: min -
den bi zon  nyal füs tö lõ buk kant elõ35 (l. a 2. kép
5. sz-t, to váb bá a 23. kép 4. sz-t). Eh hez ké pest va -
la mi vel ala cso nyabb szint tõl kezd ve a göd röt al já ig
(ol tott?) mész tö meg töl töt te ki.

Egy elõ re en  nyit óhaj tot tunk Budvárával
kap cso lat ban kö zöl ni.

IIVV.. AA hhoommoorrooddookklláánnddii KKuussttaallyy--vváárraa

A most be mu ta tan dó erõs ség föl fe de zé -
sé nek ér de me két ség te le nül az OR BÁN Ba lá -
zsé36. Lás suk, mit ír a múlt szá zad má so dik fe lé -
nek e nagy szé kely „ezer mes ter”-tu dó s a vár ról.

„... A Persányi-hegység észa ki szár nyá nak
kö ze pe tá ján ma gas ló [681 m-es tu laj don kép pe ni, sz.
m.] Rika-tetõ észa ki lán co la tá nak leg ma ga sabb csú -
csa – a Homoród oklánd-Var gyas kö zöt ti [egy ko ri, sz.
m.] or szág út ról is lát szó He ve der-he gye se. Ezen há -
tul van a Lapias-tetõ, me lyet a dél nek [sza ba to sab ban
dél ke let nek, sz. m.] fo lyó Ha tár pa tak és a be öm lõ
Gyepûbükk-patakának mély sza ka dá sos for rás fe jei
ka rol nak kö rül. Ezen [hoz zá ve tõ leg, sz. m.] 3000 láb -
nyi [sza ba to san 763 m, sz. m.] ma gas önál ló hegy -
csúcs nak te tõ or mát ko ro náz ta Kustaly-vára37, mely -
nek még most is je len té keny rom ja it fél té ke nyen fe -
dik a csak nem át ha tol ha tat lan sû rû sé gû er dõk. [...]

Mi e ro mok nál leg elõbb fel öt lik, az [...] négy -
szög ido mú, 20 lé pés ol dal hos  szal bí ró kö zép zöm to rony
(centraldonjon), mely nek két öl szé les sé gû [? sz. m.], for -
ró més  szel épült fa lai an  nyi ra szi lár dak, hogy több szá zad
vi har ja i val s az ele mek du la ko dá sá val szem ben még most
is fenn ál la nak. Hogy pe dig ezen donjon ere de ti leg na -
gyon ma gas le he tett, azt fa la i nak szo kat lan vas tag sá ga
[?? sz. m.] mel lett azon ha tal mas om la dék tö meg is mu tat -
ja, mely ezen zöm to rony kö rül fel hal mo zó dott.

Ezen kö zép erõd oly mér vû volt – vé le ke dik
OR BÁN a va ló ság tól kis sé el tá vo lod va –, hogy az zal
nagy sze rû ség ben csak a há rom szé ki Bál vá nyos don-
jonja áll ja ki a ver senyt, ön ma gá ban is kön  nyen véd he -
tõ ha tal mas erõd, mely nek védképességét az azt kö rül -
öle lõ véd fa lak is fo koz ták. [Ása tá sa ink kor OR BÁN eb -
be li né ze te nem iga zo ló dott, ne ves elõ dünk hi he tõ leg a
bel sõ om la dék hal maz szé les sé ge és ma gas sá ga alap ján
ala kí tot ta ki a va ló ság nak meg nem fe le lõ vé le mé nyét.]
E [va ló já ban te hát meg nem le võ, sz. m.] kör fa lak a
donjont utánzólag négy szög idom ban ölel ték kö rül a
nem nagy ter je del mû balliumot, úgy azon ban, hogy
szög le tei kö rít ve [mai szó hasz ná lat tal le ke re kí tet tek,
nem sar ko sak, ha nem ív ben haj lók, sz. m.] vol tak, és
azon sza bály ta lan ság gal, hogy a ke le ti ol dal fal [föl tá -
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rá sa i nak rend jén mind ös  sze ez iga zo ló dott, sz. m.] egé -
szen a zöm to rony kö ze lé ben vo nult el.

Hogy pe dig ezen 250 lé pés ke rü let tel bírt kõ fa -
lak a zöm to ron  nyal össz hang za to san rend kí vü li vas tag -
sá gú ak vol tak, azt há rom öl nél szé le sebb gátonyukból
ítél het ni meg. Hogy rég óta rom ba dõl tek, azt a vo na lán
fel nõtt óri ás tölgy fák je lö lik, me lyek több szá za dos te -
nyé sze tük kel e vár nak mint egy idõ mé rõ je ként áll nak ott.

A véd fa la kat kö rös-kö rül szé les mély sánc
[árok, sz. m.] öve zi. Be já ra ta az észak ke le ti szög le ten
volt, egy ha tal mas ka pu bás tya alatt [saj nos en nek sincs
sem mi nyo ma a fel szí nen, se ása tá si fe lü le tünk ben, sz.
m.; l. 30. ké pet], mely nek egy ko ri lételére az ott le võ
nagy romhalomból [? sz. m.] kö vet kez tet he tünk. Az
ezen be já rat hoz ve ze tett mély út [OR BÁN a vá rat öve -
zõ vé dõ árok ke le ti ré sze észak nak irá nyu ló meg -
hosszab bí tá sát vél te mély út nak! sz. m.] a Gye pû bükk
ol da lán jó da ra big kö vet he tõ. En  nyi ma rad vány van
ezen vár ból, me lyet az em ber oly szi lár dan, oly tö mö -
ren épí tett, mint ha örök idõk re szán ta vol na...”

„...Akármekkora tisz te let tel vi sel te tem is OR -
BÁN Ba lázs ér de mei és pá rat lan lel ke se dé se iránt –
mond ja a nagy szé kely ku ta tó után né hány év ti zed múl -
va ott járt TÉG LÁS Gábor38 – saj ná lat tal constatálom,
hogy mé re te i vel az ál ta lam szor go san át vizs gált rom -
hal maz sem mi ben se egye zik. [...] Ös  sze-vis  sza jár tuk a
kincs ásók pusz tí tá sá tól tel je sen fel for ga tott ro mo kat,
de sem zöm to rony, sem a kö rí tõ vas tag fa la za tot nem
constatálhattuk.

A Lapjashoz dél fe lõl el ve ze tõ er dei út ból bal -
ra ki csa pó mély úton alig 50 mé ter nyi re ér ke zünk a ha -
tal mas sán co lás sal [=árkolással, sz. m.] el zárt vár te rü le -
té hez. A mel lé kelt alap rajz ról is kivehetõleg [l. a 29. ké -
pet] négy szög re ala pí tott föld- vagy sánc- [=árokkal, sz.
m.] ke rí tett vá rat bár me lyik ol da lán kí vül rõl 3 m mély, 1
m szé les és 6 m ki ma gas ló sánc [?? =árok, il let ve töl tés,
a meg ál la pí tás két ér tel mû, sz. m.] fog ta kö rül. (Lásd A-
B szel vényt.). Éj szak-ke le ti sar kán a hegy nya kat 44 m
hos  szú ság ban, 5 m mély sánc cal [=árokkal, sz. m.] vág -
ták el, mely [...] me re dek és le fe lé jár ha tat lan [? sz. m.]
árok ban vég zõ dik. An nak ide jén ezt az ár kot pa lánk mû -
vel zár hat ták el még is [? sz. m.]. Úgy a kö rí tõ sán cok,
mint [...] a hegy nyak el zá rá sá ra ké szült sánc [=árok, sz.
m.] fel sõ szé les sé ge 7 m. A sánc ki vá gá sa ál tal  ha tal -
ma san isolálódott [=elszigetelõ dött] bel te rü le tet, mint
em lí tõk, a kincs ásók tel je sen fel for gat ták. De sem az
üre ge sí té sek ben, sem [...] egy [...] oklándi em ber sze -
ren csét len vál lal ko zá sá ból fel szín re ke rült tör me lék hal -
maz ban vas tag més  szel ra kott fal ma rad vá nyok nem mu -
tat koz nak [ab ban nem is igen mu tat koz hat tak! sz. m.],
sõt ha tá ro zot tan me rem ál lí ta ni – foly tat ja im már ne ki -
buz dul va TÉG LÁS –,  hogy a vár épí tés nek ezen ál ta lam
erdélyszerte [?! sz. m.] szám ta lan is mert és lá tott [? sz.
m.] rend sze re sze rint azt hasz ta lan ke res nõk itt [?? sz.
m.]. Ma ga a mély sánc [=árok, sz. m.], an nak gon dos ki -
szé le sí té se illustrálja, hogy az ere de ti leg pa lánk kal vagy

fa bo ro nák kal el kü lö ní tett vár te rü let leg fõbb biz ton sá gát
és vé del mét a sáncolatban ke res te és ta lál ta [? sz. m.].
De nem is volt sok be épí te ni va ló te rü let ott, hisz, amint
lát hat juk a szé les ség csak 10, a hos  szú ság 13 m [va ló já -
ban kb. 30 x 44 m!], va gyis az egész bel te rü let 130 m2-
et tesz [iga zá ban kb. 1320m2! sz. m.]. Ilyen for mán a vé -
del mi arc vo nal a vár fok ok [?? sz. m.] ös  sze sí té sé vel 46
m-t [tu laj don kép pen kb. 145-148 m-t, sz. m.] ad ki, va -
gyis a leg vég sõ szük ség ese té ben se szá mít ha tunk ide a
szo ká sos 0,7 m arc él fel té te le zé sé vel 60 fõ nél több õr sé -
get. És ez a 60 sze mély, amint em lí tõk, csak is vég sõ
szük ség ide jé ben szo rong ha tott a vár te rü le ten, mert ren -
des vi szo nyok közt fel sze re lés sel, élel mi és más kész let -
tel en  nyit se fo gad ha tott vol na be, s ilyen kor a vár õr ség -
nek kí vül vagy ál lan dó la kó he lyén kelle ta nyáz nia. A
vár sánc [=árok, sz. m.] szé les sé ge kí vül 29, hos  sza pe -
dig 35 m [??]. Lé pés sel ma gá tól érthetõleg még ke vés bé
mér het nénk 250 lé pést...

... Kustaly vá ra ké pez te OR BÁN sze rint a
kap cso la tot a Rikán [a Persányi-hegység észa ki szár -
nyát ér ti ezen! sz. m.] kí vül és be lül esõ vá rak [??], így
a leg kö ze leb bi Hagy más vá rá val, me lyet én ró mai cas-
trumnak mi nõ sí tet tem [TÉGLÁSnak – ása tá si ered mé -
nye ink alap ján – ez eset ben iga za van, de nem castrum-
ról, ha nem burgusról, ki sebb erõ dít mény rõl kell be szél -
ni, sz. m.], a Zobor vagy Merke vá rá val hol [TÉG LÁS
ész re vé te le ez eset ben is he lyes] a kirugó [!] mész kõ -
tus kó kat né zi vár nak a népphantasia, Ál mos vá rá hoz,
[...] Zeta vá ra fe lé a Nagy-Küküllõnek Zetelakon [! sz.
m.] felül esõ völgy sza ka szán Firtos, Tar tód, Rabsonné
vá rá val, me lyek ál lí tó lag mind a Ka kas-ba ráz da vo na -
lán es nek, úgy, hogy OR BÁN sze rint a Ka kas-ba ráz da
irá nyí tó juk is le he tett.

Most, mi dõn az Udvarhelymegye éj sza ki és
ke le ti ha tár vi dék ét át sze lõ Ka kas-ba ráz da, Ör dög árok,
Rabsonné út ja stb. el ne ve zé sû töl té sek és sán cok
[=árkok, sz. m.] irá nyát, hely raj zi fek vé sét al kal mam
volt tü ze te sen megismerni39, saj ná lat tal kény te len va -
gyok e tet sze tõs köz hi e de lem tart ha tat lan sá gát nyiltan
han goz tat va, rá mu tat ni már itt nagy vo ná sok ban a meg -
ne ve zett vá rak kal [TÉGLÁSnak itt, ORBÁNnal szem -
ben, csak kis rész ben, az erõs sé gek egy-kettejét te kint -
ve van iga za! sz.m.] kö ve telt kap cso lat topo graphiai le -
he tet len sé gé re. Mind járt a leg kö ze leb bi Ál mos- [he lye -
sen Al más- sz. m.] vár ról lesz sze ren csém bi zo nyí ta ni,
hogy a két Homo ród kö zén épül vén, a Nagy-Homoród
[!] és Var gyas víz vá lasz tó já hoz [mai föld raj zi fo gal ma -
ink sze rint a Kis-Homoród meg az utób bi víz vá lasz tó -
já ról van szó, sz.m.] sze gõ dõ Ka kas-ba ráz dá val leg ki -
sebb ne xus ban sem állhatott40 s Kustály [TÉG LÁS hol
Kustalynak, hol Kustálynak, hol meg ép pen
Kustélynak ír ja! sz. m.] vá rá tól még csak nem is lát -
szik. A Mérketetõ [ál ta lá ban Merke vagy Mirke alak -
ban ej tik, sz. m.] ugyan a Ka kas-ba ráz dát Homorod-
Karácsonyfalva fe lett meg kö ze lí ti, de ott vár nak hí re-
po ra sem volt, s a Ka kas-ba ráz da is szü ne tel azon az
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egész vo na lon. Zetevára a Nagy-Küküllõvel egye sü lõ
Deság pa tak köz ti trachyt [he lye seb ben andezit-brec-
cia, sz. m.] szik la te tõn szin tén más ne mû al ko tás, ami -
nõt OR BÁN Ba lázs is nem egy he lyen [? sz. m.] kény -
te len vala constatálni. Zetevára csú csa azon ban nem is
nyújt ja a le írt át te kin tést Ál mos és Kustélyvára fe lé.
Firtos-vára a Kakasbarázda vo na lá tól 20 km-rel dé -
lebb re [he lye seb ben nyu gat-észak nyu gat ra, sz. m.] és
kí vül esõ Fir tos hegyen41 már ez ok ból sem tar toz hat -
nék ide; de már MÜLLER Fri gyes, sõt OR BÁN is be -
lát ták an nak más ere de tét [? sz. m.]. Rabsonné és
Tartódvára egy más sal szom szé do sak ugyan [már nagy
ará nyok ban, jegy zi meg ma ga TÉG LÁS], de tel je sen ki
van a láttani kap cso lat köz tük zár va [a más kor oly sza -
ba don csa pon gó kép ze le tû TÉG LÁS NAK most nem
fut ja egy vagy két köz tes, fa-szer ke ze tû õr- és jel zõ-to -
rony föl te vé sé re, sz. m.], sõt mint [...] lát tuk, Tartód -
vára egy ál ta lán nem lát ha tó egyik vár ból se. Mind ezt
rö vi den érin te ni kí ván tam már e he lyen, mert a geo-
graphiai fek vés sel is me ret len ol va só igen kön  nyen az
én sza va hi he tõ sé ge met te he ti kü lön ben kér dé ses sé...

Egyéb ként Kustályvár ne vét a kas tély tól [??
sz. m.] nyer het te és sem mi jo got nem for mál hat ek kor a
Custoshoz, akár az OR BÁN ál tal fel té te le zett Kustély
õsi név hez.

Hely ze té nél fog va igen nagy sze rep re jut ha tott
a ma ga ide jé ben a rikai át já rók ha di biz ton sá gá nak
fenn tar tá sá ban. [...] Kustalyvártól dél  re és észak ra ve -
zet nek ugyan is át egy fe lõl Vargyasról Homoród-
Karácsonyfalvához a Hagy más-vár nál, túl fe lõl (dél)
Felsõ-Rákosról Oklánd, Homoród-Újfalu és Zsom bor
fe lé azon er dei útak, me lye ket jó idõ ben ma is hasz nál a
nép, s amely nek el len õr zé sét a Ka kas-ba ráz dá nak ép -
pen ezen utak hoz sza bott rész le te i vel an nak ide jén ma -
guk az épí tõ ró ma i ak [? sz. m.] is mel lõz he tet len nek ta -
lál ták...” TÉG LÁS mind ezt el mond ja, hogy né hány ol -
dal lal alább ez utób bi mon dat ból le szûrt sa ját ál lí tá sát
meg má sít sa. Vég sõ kö vet kez te té se ér tel mé ben ui.: „...
A kustalyi vár a [Traianus osz lop ba, sz. m.] 40 [!] táb -
lán szem lél he tõ tég lány ala kú [dák! sz. m.] épít mény
vala a ró mai min tá ra épült...42”.

Má sik ta nul má nyá ban is mét ek ként nyi lat ko -
zik: A Ka kas-ba ráz da „...ismét le írt vallumrészletérõl
dél fe lé [az az nyu gat ra! sz. m.] [...] Kustély vá ra igény -
li [...] az archeologus ér dek lõ dé sét. [...] Sem ró ma i nak
nem tart ha tom, sem OR BÁN Ba lázs ide vo nat ko zó né -
ze te sze rint a „Szé kely ség” vár rend sze ré be nem ik tat -
ha tom be. A töb bi hasonszerû vá rak kal együtt óhajt ván
[...] mind ezek rõl szól ni, e he lyen csak an  nyit em lí tek
fel, hogy ró mai elõt ti nek tartom43...” [A kör nyék föld -
raj zi vi szo nya it va la men  nyi re is me rõ és a ré gé szet ben
is bár va la men  nyi re já ra tos ol va só TÉG LÁS Gá bor jó
ele me ket is tar tal ma zó, de pon tat lan sá gok tól, sõt ha mis
ál lí tá sok tól se men tes le írá sá ból te hát csak na gyon
meg szûr ve és több ször is el len õriz ve ve he ti át a va ló -
ság nak meg fe le lõ, iga zán helyt ál ló ada to kat].

Az elõt tünk Kustaly-várában ku ta tók vé -
le mé nyé nek a be mu ta tá sa után hadd is mer tes sük
1971-1973. évi ása tá sa ink fõbb ered mé nye it.

Kustaly vára44 épít te tõi egé szen szo kat -
la nul vá lasz tot ták meg az erõs ség he lyét. A vá rat
hor do zó ma gas lat ui. nem kü lön ál ló, ne he zen tá -
mad ha tó, el szi ge telt hegy te tõ, ha nem a
Székelyudvarhelyt Baróttal ös  sze kö tõ je len le gi
me gyei út45 Homoródoklánd-Vargyas kö zöt ti
sza ka szá tól dél re emel ke dõ te kin té lyes, er dõs
He ve der-he gye sét (803) az at tól nagy já ban ke let -
re ma ga so dó Gye pû bük ké vel (794 m) foly ta tó,
alig ész re ve he tõ, eny hén hul lá mos fe lü le tû hegy -
nye reg. A nye reg dél re és dél nyu gat ra las sú esés -
sel, eny he lej tõ vel bo csát ko zik a Rika-patakához
észak ról csör ge de zõ Csihányos-vizének ár ka fö -
lé. Csu pán a Gyepûpataka fe lé te kin tõ, észa ki ol -
da la me re dek. Va ló szí nû leg ép pen e sa já tos hely -
zet mi att vált szük sé ges sé a vá rat kö rös-kö rül ke -
rí tõ, nagy já ban 2,5-3 m szé les ma is elég gé mély
vé dõ árok ki ásá sa. Mint az alap rajz (l. 30. ké pet)
el ké szí té se kor ki de rült, a vár nem négy ze tes ve -
tü le tû, mi ként TÉG LÁS Gá bor vél te és áb rá zol ta
(29. kép), s ahogy ko ráb bi te rep ku ta tá sa ink kor
ma gunk is vél tük (meg té vesz tett a szin te át ha tol -
ha tat la nul sû rû bok ros), ha nem nagy já ból to jás -
dad alap raj zú. Kül sõ árok pe re mek kö zött mért
hos  szú sá ga 48,szélessége 40-42 m-re be csül he tõ;
fél mé ter rel ma ga sabb szin ten le võ, a szá mos
kincs ke re sõ gö dör mi att he pe hu pás fe lü le tû, a
kõ fa lú bel sõ erõs ség rom ja it rej te ge tõ tér szín
hos  sza 32, szé les sé ge 24 m kö rül van. A vi szony -
lag épebb fenn tar tá sú észak nyu ga ti, a csak nem
tel jes egé szé ben ki sze dett dél nyu ga ti meg dél ke -
le ti bel sõ sa rok kal kap cso la tos mé ré se ink re tá -
masz kod va a ki csi kõ erõd bel vi lá gá nak hos  sza
10,40, szé les sé ge 7,50 m-re te he tõ. Alig va la mi -
vel a haj da ni já ró szint be mé lyí tett, 5-6 cm vas tag
mész ha barcs „ágy ba” fa ra gat lan, de vá lo ga tott
kõ töm bök bõl ra kott for ró-mész kö té sû fa lá nak
kez de ti vas tag sá ga 1,6 m. A bel sõ szí né hez utó -
lag tol dott 80 cm vas tag, egé szen ha son ló kép pen
emelt „fal bé lés sel” azon ban ke re ken 2,4 m-re
szé le se dik. A ke le ti ol da lon, a III. sz. ku ta tó árok -
ban a bel sõ erõs ség fa lá tól kb. 2 m-re ke let re,
nagy já ból az egy ko ri fe lü let be 1 m-re vá gott ala -
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po zá si ár kú, 1 m szé les sé gû to váb bi (má so dik)
kül sõ fal ki ter melt ma rad vá nya it, sza ba to sab ban
ala po zá si ár kát met szet tük át (l. 33. ké pet, nagy -
já ban 9-10 m kö zött). Je len le gi is me re te ink alap -
ján nem tud juk: va jon ez a kül sõ kõ fal min den ol -
da lon meg volt-e, vagy csu pán ke let fe lõl csök -
ken tet te el len sé ges csa pa tok tá ma dá si len dü le té -
nek ha tá sos sá gát. Ám bár V. sz. ku ta tó ár kunk
észak nyu ga ti, II. sz. ása tá si szel vé nyünk ke le ti
vé gé ben ilyes mi nek nem akad tunk nyo má ra, e
te kin tet ben te hát nem vá la szol ha tunk meg nyug -
ta tón, még is ké tel ke dünk kö rös kö rül hú zód tá ban.
E vé le mé nyün ket lát szik erõ sí te ni a Kustaly-vár-
ral kap cso la tos má sik je len tõs meg fi gye lé sünk.
Esze rint az egész erõs ség vé dõ ár ká nak ke le ti sza -
ka sza a meg kí vánt mér ték nél jó val (mint egy 32
m-rel!) észa kabb ra vég zõ dik, a fo ko zó dó lej tõ
kez de té tõl le fe lé ha lad va. A va ló ság ban, a TÉG -
LÁS raj zán föl tün te tett tö rés sel szem ben, nyíl -
egye ne sen fut. Ez a na gyon ér de kes és – ed di gi ta -
pasz ta la ta ink alap ján – szo kat lan nak tû nõ meg ol -
dás is, nyil ván, a fõ ként ke let rõl vár ha tó tá ma dá -
sok si ke re sebb el há rí tá sá nak igye ke ze tét su gall ja.

Ala cso nyan szál ló fel hõs, kö dös idõ tõl
el te kint ve, észak fe lõl ide lát szik a Szé kely ud var -
helytõl köz vet le nül dél ke let re te kin té lyes ma gas -
sá gig emel ke dõ Szar ka kõ (889 m) te te je (az az
egyet len, föl te he tõ jel zõ-hely köz be ik ta tá sá val a
Budvár is), va la mint Firtosvára is. Dél fe lé vi -
szont az Olt bal part ján Al só rá kos fö lé ma ga so dó
(a kustalyiéval azo nos ko rú és jel le gû ré gé sze ti
anyag gal di csek võ, ki ku tat lan alsó-rákosi Mi -
hályvárával46) bi zo nyá ra lá tó-kap cso lat ban le võ
he gyek leg te kin té lye sebb jei: a „Deasupra dosu-
lui”, va la mint a „Jáhorostetõ” sej tett õr he lye biz -
to sít hat ta a jel zõ há ló zat za var ta lan mû kö dé sét.
Kustaly vá ra te hát – akár köz vet ve, akár köz vet -
le nül – lá tó-ös  sze köt te tés ben ál lott az em lí tett
erõs sé gek kel. A kö ze lé ben le võ, a kör nyé ken
leg ma ga sabb „He ve der-he gye sé rõl” pe dig még
sok kal tá gabb lá tó ha tárt fog ni be...

A ha dá sza ti te kin tet ben lát szó lag je len -
ték te len, sõt bát ran ki mond hat juk: hát rá nyos
hely re te le pí tett, a min den ne ve ze tes ség nél kü li
hegy nya kat le zá ró vár ke let fe lé for du ló vé del mi
ren del te té sé nek – a ke le ti ol da lon ész lelt „ki kü lö -

ní tett” kes keny kõ fa lon és vé dõ ár ka ke le ti sza ka -
szá nak más kép pen meg ma gya ráz ha tat lan szá -
mot te võ meg hos  szab bí tá sán kí vül – a vár ba va ló
egyet len be ju tá si le he tõ ség el ren de zé se is bi zo -
nyí té ka. Az erõs ség „fennlapályocskájának”
észa ki pe re mé nél 3,5-4 m-rel alább hú zó dó, ép -
pen a vár észa ki ol da la elõtt kis sé benyergesedõ,
köz vet len utat a nyu ga ti ol dal észa ki har ma dá tól
az egész észa ki ol dal hos  szá ban „tûz alatt” tart -
hat ták, más szó val oldalozhatták47, azon kí vül a
tör té ne te sen er rõl fe lõl a vár ba nyo mul ni igyek võ
el len sé get le is „nyom hat ták” a kes keny út ról az
észa ki ol dal meredekjére... Az it te ni hely zet te hát
szem mel lát ha tó lag na gyon ha son lít Tar tód-, va -
la mint Budvár ese té re. Az út a vé dõ árok észa ki
sza ka szá nak ke le ti vé ge és a meg nyúj tott ke le ti
vé dõ árok még ma is te kin té lyes mé lye dé se kö -
zött ha gyott kes keny „föld szo ro son” ért föl rö -
vid, de hir te len kap ta tó val az erõs ség észak ke le ti
sarkába48 (30. kép). Az OR BÁN le írá sa sze rint a
be já ra tot vé del me zõ „ha tal mas ka pu bás tyá nak”
azon ban hí re-nyo ma sincs, ása tá sunk kez de te
elõtt a tér szín ép pen itt, ezen az ol da lon volt leg -
ke vés bé za vart, itt a leg la po sabb. En nek az el -
dön té sé re kez dett I. sz. fe lü le tünk is ta ga dó vá -
laszt ered mé nye zett. A vár bel te rü le tén hú zott és
(egy eset ben) vé del mi ele me it át sze lõ 1971. évi
I-II. sz. ku ta tó ár kunk (l. 30-32. ké pet), nem kü -
lön ben a fönnebb em lí tett I. sz. fe lü let ré gé sze ti -
leg med dõ nek bi zo nyult. A 25-30 cm-nyi vas tag
mai ter mõ ré teg alatt boly ga tat lan nak lát szó sár -
gás-bar na agyag mu tat ko zott, a haj da ni élet leg -
ki sebb ma rad vá nya, je le nél kül. En nek el le né re
ké sõbb, a vár hasz ná la ta ko ra be li ter mõ ta laj el -
éré se és át vá gá sa után ju tot tunk el az iga zi boly -
ga tat lan ta la jig: a fel sõ vel majd min den te kin tet -
ben egye zõ ki vá ló mi nõ sé gû agya gig. Csu pán I.
sz. fe lü le tünk nyu ga ti har ma dá ban, a ré gi ter mõ -
ta laj ra te le pe det ten ta lál tunk rö vid fu tás után
meg szû nõ, egye net len vas tag sá gú, át lag ban 5-6
cm-es, nyelv sze rû mész ha barcs ré te get. Ren del te -
té sét nem ál la pít hat tuk meg, egy elõ re sej te ni sem
igen sejt jük; ta lán fal ala po zá sá nak szán ták? Az
elõb bi e ket  ös  sze fog lal va: a vár észa ki és nyu ga ti
pe re mé vel pár hu za mo san fu tó 12-14 m szé les
sáv ban hasz ta la nul kí sér le tez get tünk. Nem ész -
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lel het tük a TÉG LÁS TÓL töb bé-ke vés bé alap ta -
la nul föl tett „pa lánk vagy fa bo ro nák” nyo ma it se.
Is mé tel jük: a rész ben hor dott, egy ne mû bar nás -
sár ga agyag ma ka csul hall ga tott, már pe dig eb ben
na gyon szé pen ki kel lett vol na raj zo lód nia bár -
mi lyen haj da ni fa-szer ke ze tes vé del mi-épít mény
nyo ma i nak. A vár fe lü le té nek eb ben (az észa ki)
ré szé ben – TÉG LÁS meg fi gye lé sé vel egye zõn –
nem „constatálhattuk a kö rí tõ vas tag fa la za tot”.
Köz vet ve en nek a rész nek a le let te len sé gé re utal
a kincs ke re sõ göd rök e te rü le ten va ló hi á nya is!

A vár bel se jé ben emelt for ró kö té sû mész,
ki csi ter je del mû kõ épít ményt il le tõ leg vi szont in -
kább OR BÁN Ba lázs ál lí tá sa fe lel meg az igaz -
ság nak. TÉG LÁS Gá bor ta ga dá sá val szem ben itt
– mint más vo nat ko zás ban már em lí tet tük – va ló -
ban négy szög le tes alap raj zú épü let volt, még ha
nem is ve het jük kö zép-zöm to rony nak („central
donjonnak”) a szó OR BÁN hasz nál ta ér tel mé ben.

1971-ben az erõs ség ke le ti ol da lán kez -
dett ku ta tó árok ban (l. 33. ké pet), kül sõ, meg bon -
tott fa lat al kot ni lát szó gyer mek fej nagy sá gú
vagy még na gyobb kõ töm bök buk kan tak nap -
fény re. Mé lyebb re ha to ló ké sõb bi ása tá sunk kor
ezek nem mind ra kott fal nak, ha nem na gyobb -
részt a ke le ti fal rész let rom lá sa fo lya mán az elõt -
te hú zó dó árok rész fe lé le zu hant és le gu rult kö -
vek hal ma zá nak bi zo nyul tak (34. 1-2. kép)49,
még ha az árok bon tá sa kez de tén oly szo ro san,
szi lár dan ál lók nak tûn tek is. A vá lo ga tott, de fa -
ra gat lan töm bök nek a vé dõ árok nyu ga ti lej tõ jén
va ló el he lyez ke dé se, to váb bá ma guk nak a kö -
vek nek a vis  sza kö vet kez tet he tõ esé si szö ge alap -
ján ítél ve az erõs ség szá za do kon ke resz tül min -
den kül sõ em be ri ha tás tól men te sen pusz tult,
rom lott. Ha ez a kõ hal maz csu pán rész ben, még -
hoz zá csak al ján (lásd 33. kép10 m tá ján) bi zo -
nyult fal nak, a va ló sá gos bel sõ fa lat az árok kal
el len té tes ol da lon, nyil ván ben nebb kel lett ke res -
nünk. A ke le ti ol da lon, be lül lá bon ál ló, ra kott
fal rész let re azon ban – saj nos – már nem akad -
tunk. (He lye a 33. áb rán, nagy já ban a 13-15 m
kö zöt ti sza ka szon vi lá go san lát ha tó.) 1902-ben, a
Homoródoklánd-Vargyas kö zött nem a Rika-
patak völ gyé ben, de a Hagy más-te tõn ke resz tül
ve ze ten dõ új út épí té se kor az ala po zá si árok al já -

ig ki bá nyász ták a kõ anya got, kí mé let len kap zsi -
ság tól ve ze tett, elég gé nem kár hoz tat ha tó „gaz -
da sá gos ság ra” tö rek vés kö vet kez té ben, a tu do -
mány mér he tet len ká rá ra. A mész ha bar csos tör -
me lék kel ki töl tõ dött, de egyéb ként ré gé sze ti
anyag ban na gyon szû köl kö dõ ala po zá si árok mé -
re tei, irá nya se gít sé gé vel még is leg alább fo gal -
mat al kot hat tunk a ki sze dett ke le ti fal rész né hány
ada tá ról. A mun ka kö zös ség tag jai kö zött ki ala -
kult, ter mé keny nek bi zo nyult vi ta ered mé nye -
ként, a „ciher” ki ir tá sa után job ban szem ügy re
ve he tõ fel szín ala pos meg fi gye lé se kor a kincs ke -
re sõ göd rök tõl za vart vol ta mi att ugyan ne he zen,
de va ló ban kör vo na la zód ni kez dõ, nagy já ban
sza bá lyos, négy ze tes nek tû nõ te rep ala ku lat
észak nyu ga ti sar kán kezd tünk (az V. sz.) ki sebb
kutatóárokba50. Itt nem csak a fal leg al só szint jé -
nek ma rad vá nyai buk kan tak a vas tag tör me lék, a
bon tá si ré teg alól nap vi lág ra, de ta nul má nyoz hat -
tuk an nak jel le gét és szer ke ze tét is. Ez út tal ha tá -
ro zot tan ki vi lág lik a job ban már Tar tód-vá ra, ke -
vés bé szem be öt lõn Budvár ese té ben is meg fi -
gyelt je len ség: ne ve ze te sen a kül sõ fal kül sõ és
bel sõ szí nét ki sebb-na gyobb mér ték ben fa ra gott -
nak, he lye seb ben ta lán ki na gyolt nak lát szó fal -
ban ol tott, ki tû nõ mi nõ sé gû més  szel kö tött kõ -
töm böcs kék bõl rakták51, a két szín kö zét pe dig
ál ta lá ban ököl nyi nagy sá gú fo lya mi ka vics kö zé
ön tött mész ha barc  csal töl töt ték és kö töt ték meg.
A „töl te lé kes” fal it ten mért ere de ti szé les sé ge
1,6 m; egye zik a Tar tód-vá ra fa lá nak egyes sza -
ka szán ész lelt vas tag ság gal. A kõ fal ere de ti hely -
ze tük ben föl fe de zett el sõ biz tos ma rad vá nya it kí -
ná ló ku ta tó árok ban ta pasz tal tak ér tel mé ben a
bel sõ fal színt 80 cm-rel ben nebb új ra épí tet ték
(?), ez út tal még ke vés bé sza bá lyo san ki na gyolt
kö vek bõl. A kö vek kö zét a fal szí né ig ki érõ
mész ha barcs töl ti ki, e sza bály ta lan fu tá sú mész -
ha barcs-csí kok fe lü le tét pe dig – jól lát ha tón – el -
egyen get ték, le si mí tot ták. Ez utób bi fal-béletnek
a kér dé se még nem elég gé vi lá gos. Há rom fal-
maradványtól52 meg ha tá ro zott irá nyú: há rom,
fa las (az észa ki meg dé li) ol dal, va la mint a – saj -
nos – „ki ter melt”, de ala po zá si ár ka ten ge lyé nél
fog va biz to san ki kö vet kez tet he tõ ke le ti ol dal
alap ján ítél ve vég ered mény ben te hát OR BÁN
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Ba lázs nak kell iga zat ad nunk: va ló ban négy szög -
le tes, arány lag kis ter je del mû kõerõdöcske, sa ját,
má so dik ér tel me zé sét idéz ve: bbaalllliiuumm ál lott it ten.
A ke le ti ol dal ki vé te lé vel dé len, nyu ga ton és
észa kon a fal tól a vé dõ áro kig pe dig, te hát szin te
kö rös-kö rül a már em lí tett 12-14 m szé les sza bad
tér ség ma radt, nyu ga ton és észa kon min den eset re
szé le seb ben (l. 30. ké pet). En nek a ma gya rá za ta
újabb, na gyobb sza bá sú ása tá sok elvégeztéig
egy elõ re két sé ges, ha csak nem gon do lunk a vá -
racs ka lé te sí té sé vel kap cso la tos terv „me net köz -
ben” va ló meg vál toz ta tá sá ra, le szû kí té sé re vagy
a  vé dõ árok ke le ti sza ka szá nak met sze té ben föl -
tû nõ, tel je sen ki elé gí tõn egy elõ re nem ma gya ráz -
ha tó, de szin tén e gon do lat kör be tor kol la ni lát szó
je len sé gek re va ló te kin tet tel idõ ben egy mást
gyor san kö ve tõ két épí té si sza kasz ra. A fen nebb
érin tett s egyéb rész le te ket il le tõ leg Kustaly-vára
ese té ben min den eset re még ma radt jónéhány
meg fej tet len kérdés53.

A négy szög le tes alap raj zú, töl te lé kes-
mész ha bar csos kõ fal ke rí tet te ki csi erõs ség bel se -
jé nek ré teg vi szo nyai a kincs ke re sõk tõl ke vés bé
föl tur kált ré szen, a II. sz. ku ta tó árok bel sõ fe lé ben
a kö vet ke zõk (l. 33. ké pet): le fe lé szá mít va a fal
„ki ter me lé se kor” ala kult, hel  lyel-köz zel vál to zó
vas tag sá gú, de át lag 20-22 cm-es mész ha barcs-
tör me lé kes „bon tá si” ré teg kö ve ti a 10-12 cm vas -
tag je len le gi kö ves te le vény ta lajt. Az is mé telt
boly ga tá sok mi att egy más mel lé he lye zett len csés-
szõ nyeg hez ha son lít ha tó, ál ta lá ban por ha nyó föl -
dû, szer ves anya gok ban bõ vel ke dõ mû ve lõ dé si ré -
teg fek szik ez alatt. Azu tán pe dig már a boly ga tat -
lan nak lát szó, min den eset re mé lyen le fe lé med dõ -
nek mu tat ko zó, le me ze sen fel sza ka dó, fé nyes fe -
lü le tek kel el vá ló bar nás-sár ga agyag je lent ke zik.

A Tar tód-, Firtos- és Budvárral kap cso lat -
ban ta pasz tal tak kal szem ben Kustaly-várának a
bel se je, de csak is a kõ fal ke re tez te te rü let va ló -
ság gal „ont ja” a meg le he tõ sen vál to za tos ré gé sze -
ti anya got. Az edény tö re dé kek so rá ban em lít het -
jük pl. a vár kõ épü let ének bel se jé bõl nap fény re
buk kant, 8-10 fa zék hoz tar to zó, rész ben ös  sze ra -
gaszt ha tó, rész ben ki is egé szít he tõ, be kar colt
hul lám vo na las, pár hu za mo san víz szin tes, rész ben
bö kö dött, vagy kö röm be nyo má sos, egy sze rû fe -

nék bé lyeg zõs, na gyobb részt dur va gyur má jú em -
lé ke ket (l. 36-40. kép anya gát). Kü lön föl kell
hív nunk a fi gyel met a meg mun kált csont holmikra
(pl. nyeletört csont ka nál ra, 41. kép 9. sz., 42. kép
14. sz.) és vi szony lag na gyobb szá mú agancs rész -
re (l. 41-42. kép), azu tán az egy ko ri hos  szabb it te -
ni tar tóz ko dás fo lya mán szer te szét do bált, arány -
lag na gyon sok fé le há zi- és vad ál lat- (szar vas-,
disz nó-, juh-, szár nyas-, ki csi rág csá ló-) csont ra,
to váb bá há rom ló-met szõ fog ra, va la mint ala -
csony ter me tû ló (ta lán csi kó?) pa tá já ra is! Egyet -
len fém esz kö zünk nyél be ver he tõ vas szú ró szer -
szám- vagy fegy ver-fé le ség le he tett. Az V. sz. ku -
ta tó árok nak a kõ fal lal ke rí tett tér ség bel sõ ré szé -
bõl nap vi lág ra ke rült sok ki sebb-na gyobb szén da -
rab ja, vö rös re égett kö ve eset leg a vár bel se jé ben
egy kor ál ló bo ro na ház csú fos vé gét jelzi?...

Jog gal kér dez he ti bár ki: OR BÁN meg lá -
tá sa he lyes sé gé nek „iga zo ló dá sa” ta pasz tal tán
mi ért ke rül get jük még is óva to san a zöm to rony
szó hasz ná la tát? Egy sze rû en azért, mert cse kély
alap ter je del me el le né re se tart hat juk zöm to rony -
nak. A to rony fo gal ma min den kép pen eme le tes
épü le tet té te lez föl, már pe dig Kustaly-vára ese té -
ben az V. sz. ku ta tó ár kunk ban elõ buk kant, 1,6 m
szé les fal rész let se kély ala po zá si ár ka s an nak,
rá adá sul, nem az anya kõ zet be, de vi szony lag
cse ké lyebb tar tó szi lárd sá gú agyag ba ásá sa ele ve
óva tos ság ra int. Más részt az OR BÁN TÓL lá tott,
még két öl nyi nek (=kb. 4 m-nek) ítélt fal ma gas -
ság is kér dé ses. Az tán meg ha va ló sá gos ként is
fo gad juk el ezt az ada tot, ak kor se kell mind járt
to rony ra gon dol nunk, mert az OR BÁN kö zöl te
alap raj zi ér té kek: (egy lé pést 75 cm-nek  vé ve)
„20 lé pés ol dal hos  szú ság” 15 m-t tesz ki (5-tel
több, mint amen  nyit TÉG LÁS az egész vár szé -
les sé gé nek s 2-vel több, mint amen  nyit egész
hos  szú sá gá nak vett!) te rü le te te hát 225 m2 54. Az
OR BÁN TÓL ös  sze ha son lí tá si alap ként em lí tett
há rom szé ki Bál vá nyos-vár va ló ban ha tal mas öreg -
tor nya, az alap nál meg le võ ki szé le se dést is be le -
szá mít va az ott 1942-1943-ban ása tó FERENCZI
Sán dor föl mé ré se sze rint meg kö ze lí tõ leg 
10,5 x 10,2 m (a ki szé le se dõ ala po zást le von va
8,85 x 8,90 m) = 107,10 m2, te hát még fe lé nél is
ki sebb! Mind ezek nek a meg gon do lá sok nak az
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alap ján itt arány lag egé szen ki csi, fa te tõ szer ke -
ze tû, zsin dely fe dé sû, tel je sen fe dett vagy (a na -
gyobb ró mai csa lá di há zak fe det len bel sõ ud va -
rocs ká já hoz, az atriumhoz ha son ló, fél szer sze rû),
kö zép sõ ud va ros meg ol dá sú, fal hoz ta pasz tott,
ál lat- (ló-) szál lá sul is al kal mas, szín-sze rû épü let
áll ha tott (l. 43. ké pet). A min den ol dal ról be fe lé, a
köz pon ti te recs ke fe lé lej tõ zsin dely- vagy desz ka -
fe dél-te tõ szer ke ze tû meg ol dás ra val ló biz tos ada -
ta ink egy elõ re hi á nyoz nak ugyan, de még is in -
kább er re, nem pe dig a szó szo ros ér tel mé ben vett
öreg to rony ra gya na kod ha tunk. A vég sõ szót ter -
mé sze te sen na gyon sze ren csés, ked ve zõ ki me ne -
te lû és na gyon ap ró lé kos gond dal  ve ze tett ása tás,
fõ ként bon tó ké ses föl szí ni föl tá rás ad ja majd meg.

A fen neb bi ek ben is mer te tett töb bi vár ral
el len tét ben a ta gad ha tat la nul bõ sé ge sebb ré gé sze -
ti anyag gal büsz kél ke dõ Kustaly-vára a széke-
lyudvarhelyi Budvárától el te kint ve vár bok runk
egyik hos  szabb ide ig, tar tó san la kott õr he lye volt.
A fel túrt vol ta el le né re is biz to san csu pán egyet -
len mû ve lõ dé si ré teg bõl szár ma zó em lék anyag
egy ön te tû, egy ér tel mû: fõ ként a jel leg ze tes fa zék -
tö re dé kek re tá masz kod va a 11. szá zad má so dik
fe lé be, va la mint a 12. szá zad ba kel tez he tõ. Hasz -
ná la ti ide je te hát az elõb bi vá rak tól több te kin tet -
ben va ló el ütõ vol ta el le né re is azo nos, vagy csak -
nem azo nos! A ló fo gak és pa ta nem vé let len sze rû
elõ ke rü lé sé re ala poz va eset leg va la mi lyen lo vas
õr ség it te ni szál lá so lá sát te het jük föl55.

RRöö vvii ddíí ttééss jjeeggyy zzéékk

ACMI - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, secþia
pentru Transilvania – Cluj, 1926-1938

AÉ - Archaeologiai Ér te sí tõ. A Ma gyar Ré gé sze ti és Mû vé szet -
tör té ne ti Tár su lat tu do má nyos fo lyó ira ta, Bu da pest, 1868

AMN Acta Mvsei Napocensis – Cluj, 1964

Apvlvm - Apvlvm, Acta Mvsei Apvlensis – Alba Iulia, 1939

ArchHung - Archaeologia Hungarica – Bu da pest, 1926

ArchKözl - Archaeologiai Köz le mé nyek a ha zai mû em lé kek
is me re té nek elõ moz dí tá sá ra – Bu da pest, 1859-1899

BMI - Buletinul Monumentelor Istorice – Bucureºti, 1908

Da cia - Da cia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne
(N.S.) Bucarest, 1957

Danvbivs - Danvbivs, Istorie. Muzeul de istorie Galaþi – Galaþi, 1967

EM - Er dé lyi Mú ze um. Az Er dé lyi Múzeum-Egyesület böl cse -
let-, nyelv és tör té net tu do má nyi szak osz tá lyá nak ki ad vá nya –
Ko lozs vár, 1883-1945

KVSL Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische
Landeskunde – Hermannstadt, 1877-1932.

Materiale - Materiale ºi cercetãri arheologice – Bucureºti,
1954-1970

SA - Societate de ºtiinþe istorice din Republica Socialistã
România. Studii ºi articole de istorie – Bucureºti 1959

SCIV - Studii ºi cercetãri de istorie veche – Bucureºti, 1950

SV - Siebenbürgische Vierteljahrsschrift – Hermannstadt,
1932-1944

Szé kely ség. A Szé kely föl det és né pét is mer te tõ ha vi fo lyó irat –
Székelyudvarhely, 1931-1944

SzO - Szé kely Ok le vél tár. I. köt., Ko lozs vár, 1872, VIII. köt.,
Bu da pest, 1934
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RÃDULESCU, D.; SÃNDULESCU, M.; VASILESCU, Al.; POPESCU,
A.; MUREªAN, M.; ARGHIR-DRÃGULESCU, Adela; BAN-
DRABUR, T.; a szö veg szer zõi: VASILESCU, Al.; MUREªAN, M.;
POPESCU, Ileana; SÃN DULESCU, Jana; POPESCU, A.; BAN-
DRABUR T., Bucureºti, 1968

8. A csat la ko zá si he lye ken ál ló fák mi att nem vág hat tunk szel vényt, élõ
fá kat pe dig nem dönt het tünk ki.

9. L. töb bek kö zött: MIJATEV, Krsto, SSllaavvjjaannsskkaa kkee rraa mmii kkaa vv BBllggaarriijjaa ii
nneeiinnoottoo zznnaaèèeenniiaa zzaa ssllaavvjjaannsskkaattaa aarrcchheeoollooggiijjaa nnaa BBaallkkaannaa.. LLaa ccéérraammiiqquuee
ssllaavvee eenn BBuullggaarriiee eett ssoonn iimmppoorrttaannccee ppoouurr ll’’aarrcchhééoollooggiiee ssllaavvee ddeess BBaallkkaannss,
Sofija, 1948, 5, 73; EISNER, Jan, RRuukkoovvììtt’’ sslloovvaannsskkéé aarrcchheeoollooggiiee..
PPooèèaattkkyy SSlloovvaannùù aa jjeejjiicchh kkuullttuurryy, Praha, 1966, 174-205. Vö. még: Ro má -
ni á val kap cso lat ban: HOREDT, K., ªªaannttiieerruull MMoorreeººttii, SCIV, IV, 1-2,
1953, 288; uõ., ªªaannttiieerruull aarrhheeoollooggiicc MMoorreeººttii, SCIV, V, 1-2, 1954, 199-
220; COMªA, M., CCuu pprriivviirree llaa sseemmnniiffiiccaaþþiiaa mmããrrcciilloorr ddee oollaarrii ddiinn eeppooccaa
ffeeuuddaallãã, SCIV, XII, 2, 1961, 295-305 (az ott fel so rolt bõ iro da lom mal);
DÃNILÃ, ªtefan, UUrrmmee ddee aaººeezzããrrii ddiinn eeppooccaa vveecchhee ººii ffeeuuddaallãã ttiimmppuurriiee llaa
BBiissttrriiþþaa, „Probleme de muzeografie, Sfatul popular al regiunii Cluj,
Comitetul pentru culturã ºi artã”, Cluj, 1956, 50-51, III. t. 4. kép; FLO-
RESCU, Grigore; FLORESCU, Radu; DIACONU, Petre, CCaappiiddaavvaa..
MMoonnooggrraaffiiee aarrhheeoollooggiiccãã, I., „Biblioteca de arheologie”, II., (Bucureºti),
1958, 215-226; RÃDULESCU, Adrian; HARÞUCHI, Nicolae, CCiimmiittiirruull
ffeeuuddaall--ttiimmppuurriiee ddee llaa CCaasstteelluu,, CCoonnssttaannþþaa, 1967, 91-94, XXII-XXX. t;
TEODORU, Gh. Dan, CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa ccuunnooaaººtteerreeaa ccuullttuurriiii DDrriidduu ppee tteerriittoo--
rriiuull MMoollddoovveeii, SCIV, 19, 2, 1968, 248, 7. kép, 266-267; ANGHEL,
Gheorghe, NNooii ddeessccooppeerriirrii aarrhheeoollooggiiccee îînn lleeggããttuurrãã ccuu aaººeezzaarreeaa ffeeuuddaallãã
ttiimmppuurriiee ddee llaa AAllbbaa IIuulliiaa, „Apulum”, VII, 1, 1968, 476, 478; ARICESCU,
Andrei, NNooii ddaattee ddeesspprree cceettaatteeaa ddee llaa HHîîrrººoovvaa, „Pontica”, IV, 1971, 360-
362, 9-11. kép; COMAN, Ghenuþã, MMããrrttuurriiii aarrhheeoollooggiiccee pprriivviinndd ccrreeººttiinn--
iissmmuull îînn MMoollddoovvaa, „Danubivs”, V, 1971, 76-78, 83, 3-4. kép stb.; Ma gya -

ror szág gal kap cso lat ban pe dig, töb bek kö zött, l. BA LOGH Al bin, AAzz eesszz --
tteerr ggoo mmii mmúú zzee uumm bbéé llyyee ggeess aaggyyaagg eeddéé nnyyee ii rrõõll,, AÉ, XLI, 1927, 209-217,
109-114. kép (há rom edény bé lyeg zõ je csak nem azo nos a tar tód-vá ri bé -
lye gé vel!); HÖLLRIGL Jó zsef, ÁÁrr ppáádd kkoo rrii kkeerráámmiikkáánnkk. I. FFee nnéékk bbéé llyyee ggeess
eeddéé nnyyeekk,, AÉ, XLIV, 1930, 142-169; NOVÁKI, Gy., AArrcchhääoollooggiisscchhee
DDeennkkmmäälleerr ddeerr EEiisseennvveerrhhüüttttuunngg iinn NNoorrddoossttuunnggaarrnn aauuss ddeemm XX--XXIIII..
JJaahhrrhhuunnddeerrtt, „Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae”,
XXI, 3-4, 1969, LXXXIV, t., 4, 11, sz., LXXXV. t., 14. sz., LXXXVII. t.
18-19. sz. stb. Né mi leg ko sár fo nást ész be jut ta tó dí szí tõ min ták fi gyel he -
tõk meg a 9-10. szá za di Dridu-mûveltség egyes edé nye in is. L. töb bek kö -
zött: BARNEª, Ion, CCeerraammiiccaa ddiinn ccaarriieerrãã ddee ccrreettãã ddee llaa BBaa ssaa rraa bbii,, SCIV,
XIII, 2, 1962, 354, 3. kép, 8. sz., 356, 5. kép, 3. sz.; ZAHARIA, Eugenia,
SSããppããttuurriillee ddee llaa DDrriidduu.. CCoonnttrriibbuuþþiiee llaa aarrhheeoollooggiiaa ººii iissttoorriiaa ppeerriiooaaddeeii ddee
ffoorrmmaarree aa ppooppoorruulluuii rroommâânn. „Biblioteca de arheologie”, XII. sz.
Bucureºti, 1967, (90-93. XXVI II-XXIX. t. fe nék bé lye gek), VI. t. 3. sz.
VII. t. 2. sz., XI. t., 4., 7. sz., XII. t. 2. sz., XIII. t., 5. sz., XIV. t. 6. sz.,
XVIII. t. 6., 9. sz., XIX. t. 4. sz. stb. Az igaz ság ked vé ért azon ban föl tét le -
nül meg kell je gyez nünk, hogy Tar tód-, Bud- és Kustaly-vára ta nul má -
nyunk ban be mu ta tott agyagmûvességi ter mé ke i nek meg le põ ha son má sai
ke rül tek elõ (a Beszterce-Naszód me gyei) Sajósárvár ge ren da vá zas föld -
vá rá val kap cso la tos ása tá sok ban, eze ket vi szont M. RUSU és ªt.
DÃNILÃ a 9-11. szá zad ra kel te zi! Vö. CCeettaatteeaa ffeeuuddaallãã ttiimmppuurriiee ddee llaa
ªªiirriiooaarraa, „File de istorie. Culegere de studii, articole ºi comunicãri”, II.
köt., Bistriþa, 1972, 50-51, 56, 1-2. t.

10. L. HOREDT, Kurt, CCeerraammiiccaa ssllaavvãã ddiinn TTrraannssiillvvaanniiaa, SCIV, II, 2,
1951, 203, 204, 210, VI. t., 5-7., 10. sz.; uõ., AAººeezzaarreeaa ddee llaa SSff.. GGhheeoorrgghhee--
BBeeddeehhaazzaa, Materiale, II. 1956, 21, 30, 16. kép 8. sz. HORWATH, Walter
a fe ke te hal mi vár ról írott ta nul má nyá ban (DDiiee SScchhwwaarrzzbbeerrgg bbeeii ZZeeiiddeenn,
KVSL, 48, 1925, 73-74) a mi enk hez sok te kin tet ben kö zel ál ló, de va la mi -
vel fej let tebb nek ítél he tõ ot ta ni, dur va gyur má jú, szem csés, de jól ége tett,
sö tét szí nû edény tö re dé kek rõl szá mol be. TEUTSCH, Julius vé le mé nye
sze rint ezek mind a hû bé ri kor szak kez de té rõl szár maz nak, és pe dig a te u -
ton lo vag rend rö vid éle tû er dé lyi sze rep lé sé nek fény ko rá ból, te hát biz to -
san a 13. szá zad má so dik és har ma dik év ti ze dé bõl (1211-1225 kö zöt ti
évek bõl)!

11. Vö. HOREDT, Kurt, SCIV, II, 2, 1951, 211, XIII. t., 17-18. sz. 

12. Vö. FERENCZI Sán dor, FFiirrttoossvváárr aarraannyy éérreemm llee llee ttee,, „Szé kely ség”,
IV, 7-8, 1934, 1-16; uõ., DDeerr ffiirrttoosscchheerr FFuunndd bbyyzzaannttiinniisscchheerr GGoollddmmüünnzzeenn,
SV, 62, 1939, 59-78 (az érem le le tet em lí tõ ko ráb bi iro da lom mal), to váb -
bá: FETTICH Nán dor, (MA RO SI Ar nold), DDuunnaappeenntteelleeii aavvaarr ssíírr llee llee tteekk,,
ArchHung, XVIII, köt., Bu da pest, 1936, 92, 83, l. még a 35. ké pet;
LÁSZ LÓ Gyu la, AA hhoonn ffoogg llaa llóó mmaa ggyyaa rrookk mmûû vvéé sszzee ttee EErr ddééllyy bbeenn,, Ko lozs -
vár, 1943, 56 és XV. t., 1-2. sz.; HOREDT, Kurt, CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa iissttoorriiaa
TTrraannssiillvvaanniieeii îînn sseeccoolleellee IIVV--XXII IIII.. AAvvaarriiii îînn TTrraannssiillvvaanniiaa cí mû fe je ze te,
„Biblioteca istoricã”, VII. sz., (Bucureºti), 1958, 95, 105-106, 75, 13. kép,
6-7. sz. COMAN, Ghenuþã e tár gya kat, nem tud juk: elég gé meg ala po zot -
tan-e, bi zán ci ere de tû, vagy határsra ké szült ke resz tény-jel le gû em lé kek -
nek vé li. („Danvbivs”, V, 1971.) Az an nak ide jén a Sep si szent györ gyi
Szé kely Nem ze ti Mú ze um ba ke rült, eset leg a szé kely ere det kér dés ku ta tá -
sá ban is szám ba jö he tõ, le lõ hely ük nél fog va is je len tõs em lé kek saj nos
meg sem mi sül tek a má so dik  vi lág há bo rú for ga ta gá ban.

13. II.. mm.., 126-127, 129. Vö. ROSKA Már ton, ii.. mm.., 79, 3. sz. na gyon sze -
gé nyes ada ta i val is.

14. Egy láb = 0,316 m (31,6 cm)

15. Egy öl = 1,896 m

16. MACREA, M.; BUZDUGAN, L.; FERENCZI, G.; HOREDT, K.;
POPESCU, I.; RUSSU, I. I.; SZÉ KELY, Z.; VASIU, N., WINKLER, J..,,
RRaa ppoorrtt pprreelliimmiinnaarr aassuupprraa ssããppããttuurriilloorr aarrhheeoollooggiiccee ddee llaa SSff.. GGhheeoorrgghhee ––
BBrreeþþccuu, SCIV, II, 1, 1951, 303-304. 1.; HOREDT, Kurt; SZÉ KELY, Zol -
tán; MOL NÁR, ªtefan, SSããppããttuurriillee ddee llaa PPoorruummbbeenniiii MMiiccii ((rr.. OOddoorrhheeii)),
Materiale, VIII, 1962, 636-641

17. KÕ VÁ RI Lász ló (Er dély ééppíí ttéé sszzee ttii eemm lléé kkeeii,, Ko lozs vár, 1866, 45-46)
sze rint is Firtosváráról „...hallgat az írás. Az újabb idõ ben Maria Theresia
alatt a je zsu i ták nak lát ják aján dé koz va s õk bír ták 1773-ig. Ezen szer zet
el tö röl te té sé vel a [...] ferenciek ki sebb szer ze te bir to ká ba ju tott, kik csak -
nem ráúntak a felhõkbeli szom széd ság ra: a vá rat fel hagy ták, föl dét egyes
szé ke lyek nek el ad ták; s le jöt tek lak ni az Árcsóra, a Firtos al já ba. [...] S
így a vár rom má lõn...” L. még: ROSKA Már ton, ii.. mm.., 79, 3. sz. A bé csi
Kriegsarchiv-ban (Ha di le vél tár ban) õr zött, a 18. szá zad má so dik fe lé ben,
II. Jó zsef csá szár ural ko dá sa ide jén, 1769-ben ké szült el sõ er dé lyi ka to nai
tér kép elõ ze tes mun ká la ta i val kap cso lat ban ös  sze ál lí tott ki egé szí tõ-ma -
gya rá zó szö veg ko los tor ról szó ló ré sze it ki vo na to san, de a ré gi he lyes írás -
hoz ra gasz kod va alább ad juk. Utol só mon da tá nak ál lí tá sa egy ben be szé -
des bi zo nyí té ka a firtos-hegyi bel sõ (vár be li) ká pol na ré gi sé gé nek. Eb bõl
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kö vet ke zõ en a ká pol na épí té sét se te het jük a 18. szá zad ra. Íme a né met
szö veg: „...AAnnhhaanngg zzuu ddeerr KKrriieeggss CChhaarrttee ddeess GGrrooßß FFüürrsstteenntthhuumm
SSiieebbeennbbüürrggeenn. 158, No. 6. FFiirrttooss VVaarráállllyyaa [...] und von den zum Orth
gehörigen Kloster Firtos starke 1/3 Stund [...] Auf beiden seithen des
Orths Varalija entspringen gegen den Kloster Firtos zweij quällen. [...]
Nach den Kloster Firtos kann man mit leichten fuhrwerk gelangen, seijnd
überhaupt steinight. [...] Das Minoriten Kloster lieget hier auf den Berg
Firtos, so der höchsten Berg in diester gegen herumb ist. [...] Es soll eins
wahlen ein altes Schloß auf selben gestanden seijn, wovon man der-
mahlen nach alte Rudera von den Mauer und graben sichet, dermahlen
haben die P. P.  Minoritas eine kleine Ridanae (Ridanoe?, a szó vé ge ki be -
tûz he tet len), mit einer kleinen gemauerten Kirche darauf...”

18. Vö. IIssttoorriiaa aarrtteeii ffeeuuddaallee îînn ÞÞããrriillee RRoommâânnee, I. köt., Bucureºti, 1959, 16.

19. OR BÁN Ba lázs a vá rak bel se jé ben ása tás nél kül meg fi gyelt sa já tos
dom bo ru la to kat majd min dig „to rony nak”, még több nek: „öreg to rony -
nak” vél te, mégha ilyen egy ál ta lán nem is volt tör té ne te sen hasz ná la tos az
il le tõ vár épí té se ko rá ban. Ez a hely zet pl. a haj da ni aranyosszéki Mész kõ
ha tá rá ban fek võ „Bá ba-vá ra”, a csíkcsicsói „Csicsóvára”, a csíkrákosi
„Po gány vár” stb. ese té ben. Vö. FERENCZI, Al., CCeettããþþii aannttiiccee îînn jjuuddeeþþuull
CCiiuucc. AAnnttiikkee BBuurrggeenn iimm KKoommiittaattee CCiiuucc, ACMI, IV, 1932-1938, 270, 285,
302, 303; FERENCZI, ªt., CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa pprroobblleemmaa lliimmeessuulluuii ddee vveesstt aall
DDaacciieeii.. BBeeiittrrääggee zzuurr FFrraaggee ddeess WWeesstt--LLiimmeess vvoonn DDaazziieenn, II/1. rész, AMN,
IX, 1972, 397.

20. KE LE MEN La jos, AA bbáággyyii vváárr, „Szé kely ség”, X, 3-5, 1940, 33-36. L.
to váb bá: VÃTÃªIANU, V., ii.. mm.., 14-17; VELESCU, Oliver, CCeettããþþii
þþããrrããnneeººttii ddiinn TTrraannssiillvvaanniiaa, Bucureºti, 1964; B. NAGY Mar git, VVáá rraakk,, kkaass --
ttéé llyyookk,, uudd vvaarr hháá zzaakk aahhooggyy aa rréé ggii eekk lláátt ttáákk,, XXVVIIII--XXVVII IIII.. sszzáá zzaa ddii eerr ddéé llyyii ööss  --
sszzee íírráá ssookk ééss lleell ttáá rraakk,, Bu ka rest, 1973, 20-21, 355.

21. A vár ral kap cso lat ban a kö vet ke zõ je len tõ sebb iro da lom ra utal ha tunk:
KÕ VÁ RI Lász ló, ii.. mm.., 38; OR BÁN Ba lázs, ii.. mm.., 60, 62; JA KAB Elek,
BBuuddvváárrii ééss BBuuddvváárr kköörr nnyyéé kkii llee llee tteekk,, AÉ, XIV, 1894, 210-212; TÉG LÁS
Gá bor, KKiikk ééppíí tteett ttéékk aa sszzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyyii BBuuddvváárraatt, AÉ, XVII, 1897, 108-
115; PÂRVAN, Vasile, GGeettiiccaa. OO pprroottooiissttoorriiee aa DDaacciieeii, Bucureºti, 1926,
301, 302, 473, 676, 755; ROSKA Már ton, ii.. mm., 270-271, 188. sz; FER-
ENCZI Gé za, FERENCZI Ist ván, CCeettaatteeaa ddaacciiccãã ddee llaa OOddoorrhheeiiuull
SSeeccuuiieesscc,, DDiiee ddaakkiisscchhee BBuurrgg vvoonn OOddoorrhheeiiuull SSeeccuuiieesscc, „Crisia. Culegere
de materiale ºi studii”, Oradea, 1972, 59-63.

22. JA KAB Elek (AÉ, XIV, 1894, 210-211) ál lí tá sa sze rint az OR BÁN
kö zöl te raj zon föl tün te tett, „kis fal da rab já ban” 1868-ban még fönn ál lott
„kis szög let erõd” 1893 szep tem be ré ben „már el volt tûn ve, a kö ze li me re -
de ken le gu rult, s csak „tör me lé kei mu tat ták, hol rom bol ta tott szét”. JA -
KAB meg sze ret te vol na ál la pí ta ni: „ hol és ho gyan kap cso ló dott a vár -
hoz, mi lyen volt an nak az alak ja, négy szö gû-e vagy félköralakú?” Az en -
ge dély el nye ré se után meg ej tett tá jé ko zó dó-ása tás kor az „erõd” két ol da -
lát egé szen, ket tõt fé lig tár tak föl, de a ki tû zött fel ada tot csak rész ben ér te
el: „lát tuk, hogy az erõd alap já nak egész zö me [!] me rõ kõ: õr ház vagy
lak rész csak a föld szí nen fe jül volt rá épít he tõ, ami azon ban ma már meg
nem ha tá roz ha tó. [Ez utób bi részt mi emel tük ki.] Az alap pa tak kõ bõl s a
vi dé ken ho nos gömb kõ bõl, for ró mész be ön tött ve gyes tör me lék kel oly
szi lár dan volt rak va, hogy nagy erõ fe szí tés sel le he tett raj ta s kör ül te dol -
goz ni. [...] Az erõd nek a vár hoz kap cso ló dá sát s an nak alak ja mi vol tát
meg ha tá roz nunk nem si ke rült: de a fal ro mok topographiai irá nyá ból s a
fél kör alalkú védsáncok [=védõárkok; sz. m.] és sánc hal mok
[=védõtöltések; sz. m.] fek vé sé bõl kö vet kez tet he tõ a fõ vár fal nak is fél -
kör alak ja...” [A mon dat dõlt be tû vel sze dett el sõ ál lí tá sát mi emel tük ki.]
OR BÁN ez út tal alig ha nem té ve dett, a há rom szé ki Bál vá nyos-vá ra ese té -
ben is meg fi gyel he tõ be já ra ti, vas ta gabb, szé le sebb fal rész le tet néz het te
„szög let erõd nek”. Az, JA KAB men te ge tõ zõ ál lí tá sa el le né re se „gu rul ha -
tott le a me re de ken”, mert tör té ne te sen elõt te s nem sok kal alat ta vo nul föl
a vár ba a min den bi zon  nyal ak kor is hasz nál ha tó, ke let-ol da li er dei út. Ha
egyál ta lá ban le het sé ges lesz, a jö võ ben min den eset re még ok vet le nül
tisz táz nunk kell ezt a je len tõs kér dést is!

23. JA KAB Elek köz lé se ér tel mé ben (AÉ, XIV, 1894, 211) a „...munka al -
kal má val a vál lal ko zó BA RA BÁS Do mo kos [...] a mun ká sok sza bad gaz -
dál ko dá sá ból né hány ér de kes le le tet meg szer zett”, s ké ré sé re és
SZÁNTHÓ Ákos pénz ügy igaz ga tá si ír nok „ön oda adó köz ben já rás ára a
Monographia cél já ra fel hasz ná lás és a le vél tá ri ré gé sze ti Mú ze um meg ala -
pí tá sa vé gett ha za fi as kész ség gel át en ged te”. JA KAB (a 212. la pon) azu tán
föl is so rol ja a nagyobbrészben õs ko ri ere de tû tár gya kat. Ér de kes meg em -
lí te nünk egy, a kül sõ vé dõ töl tés alatt, a fe lü let tõl szá mí tott 2 m mély ség ben
ta lál ta 17 éves (Ja kab hely te len szó hasz ná la tá val él ve) „nõ hul lát” kék
üveg be té tes kez det le ges agaggyöngyökbõl ké szült nyak ék kel és õs ko ri
ma lom kõ vel, to váb bá „Dyrrhachium vá ros autonom drach má ját...” (!)

24. OR BÁN Ba lázs nyil ván a ma nyu gat ról föl ve ze tõ, az utób bi évek ben
azon ban ke vés sé hasz nált sze kér utat né zi – sze rin tünk té ve sen – a vár haj -

da ni út já nak. A tõ le lá tott, a ke le ti fal sza kasz dé li vég zõ dé se tá ján fe küd he -
tett ál lí tó la gos to rony el he lye zé se ön ma gá ban vé ve is el le ne mond en nek a
né zet nek. A haj da ni fel já ró út ép pen a ke le ti ol da lon ve zet he tett föl, na -
gyobb sza ka szon ha lad ha tott a ke le ti fal rész elõtt, bár en nek szem mel lát -
ha tó ma rad vá nya it nagy részt meg sem mi sí tet te az ott leg újab ban ké szí tett,
az em le ge tett erõ dí té si ele mek ke le ti szár nyá nak ép sé gét meg bon tó föld út.

25. Ez zel kap cso lat ban je gyez zük meg, hogy a Firtos-hegytõl s Énlakától
5 km-nyi re nyu gat-észak nyu gat ra fek võ Etéd ha tá rá ban, at tól is mét a jel -
zett irány ban, Küsmõd és Szolokma hely ség kö ze lé be esõ, azo nos ne vû,
dél rõl és észak ról me re dek, ro gyá sos és su va dá sos ol da lak kal kö rül fo gott,
né mi leg el szi ge telt, er dõs (547 m) ma gas la ton sem mi né ven ne ve zen dõ
ré gé sze ti ma rad ványt nem si ke rült ta lál nunk.

26. OR BÁN itt jóhiszemûn a nyil ván va ló an ha mi sít vány, még hoz zá,
mint azt szak sze rûn ki mu tat ták (vö. SZÁDECZKY La jos: AA CCssíí kkii SSzzéé --
kkeellyy KKrróó nnii kkaa,, Bu da pest, 1905; uõ., MMééggeeggyysszzeerr aa CCssíí kkii SSzzéé kkeellyy KKrróó nnii kkáá --
rróóll,, Bu da pest, 1911; PA TA KI Jó zsef, LLee ggeenn ddaa ééss vvaa llóó ssáágg.. AA ccssíí kkii sszzéé kkeellyy
kkrróó nnii kkáá rróóll,, „Ko runk”, XXIX, 4, 1970, 506-510) gyen ge ha mi sít vány kró -
ni ka KILYÉN Mi hály fé le ki adá sá nak 227. lap ján ál lí tot tak ra hi vat ko zik.
A ha mi sí tás anya gi, jo gi ér de kek su gall ta ter mé sze tét, a tör té nel mi va ló -
ság tól a szer zõ tu dat lan sá ga kö vet kez té ben mes  sze ru gasz ko dó ré szei ko -
holt vol tát SZÁDECZKY an nak ide jén na gyon vi lá go san és meg gyõ zõn
bi zo nyí tot ta be. Ta nul má nya i ra va ló uta lá sunk föl ment az is mét lés kö te le -
zett sé ge alól. Csak fáj lal ni le het, hogy OR BÁN a Csí ki Szé kely Kró ni ka
„ada ta it” jóhiszemõen, a leg cse ké lyebb gya nú nél kül vet te át, tet te ma gá -
é vá s így na gyon szé les kör ben és nem ze dé kek rend jén át óri á si ha tást kel -
tõ mû vé vel szán dék ta la nul hoz zá já rult a té ves ada tok nak, ha mis tör té nel -
mi té nyek nek, fo lya ma tok nak a szé kely ség köz tu da tá ba va ló ül te té sé hez
és ala pos be gyö ke re zõ dé sé hez, oly an  nyi ra, hogy en nek a ha mis be ál lí tás -
nak az alap ján erõs két ke dés sel fo gad nak, vagy az ügy leg cse ké lyebb
mér le ge lé se nél kül el vet nek az az óta fel fe de zett té nye ken, tör té nel mi-ré -
gé sze ti ada to kon ala pu ló min den újabb, meg bíz ha tó ered ményt.

27. SZÁDECZKY hi telt ér dem lõ meg ál la pí tá sa sze rint a „mes ter sé ge sen
elõ ál lí tott” szó csíkszentkirályi SÁN DOR Zsig mond el mé jé ben fo gant
meg: a „rab bi” meg a „bán” szó ös  sze vo ná sá ból.

28. Ugyan úgy ko holt név – nem vé let le nül ép pen a – Sán dor csa lád – és
sze mély név Zandirra tor zí tott, meg a tö rö kül ural ko dót je len tõ khán,
khagán szó ugyan csak tor zí tott alak já ból.

29 OR BÁN eh hez, a Csí ki Szé kely Kró ni ká ból a leg ki sebb fenn tar tás nél -
kül át vett, va ló ban meg in dí tó, de a va ló ság hoz „sem mi kö ze” tör té net hez
a kö vet ke zõ ket lát ja szük sé ges nek hoz zá fûz ni (ii.. mm., 62, 7. jegyz.):
„...Tud(ományos) Gyûj(temény), II. köt. 1835, 8, és Fel sõ-Ma gyar or szá gi
Mi ner va, 1828, VI. fü zet, 1742. a kö vet ke zõ la po kon. SZA BÓ Kár oly a
(csí ki) szé kely kró ni ká ról írt je les ér te ke zé sé ben azt mond ja, hogy ezen
ese mény [bár csak en nél len ne ez a sa nya rú hely zet! sz. m.] elõ adá sá nál a
kor szak ban té ve dés van, s Budvárát – mi vel ot tan Lász ló is sze re pel –
nem mon go lok, ha nem Szt. Lász ló ide jé ben ho nunk ba be ütött kúnok dúl -
ták fel, s ezek ej tet ték el SÁN DOR Ist vánt is. Azon ban a kúnok ily gyõz -
tes had já ra tá ról tör té net író ink nem em lé kez vén [ez zel kap cso lat ban ta nul -
má nyunk ös  sze fog la lá sá ban uta lunk majd né hány, kü lön ben jól is mert
adat ra, sz. m.] még is va ló szí nûbb nek tet szik az, hogy Budvárát is az egész
ha zát el bo rí tott mon gol já rás dúl ta fel; mit az e vég ze tes na pok ban meg -
sza lasz tott Lász ló fel em lí té se sem cá fol meg, mert az le he tett Lász ló ne vû
szé kely ispány is és nem Szent Lász ló...”

30 Ez eset ben OR BÁN, kel lõ ada tok hí ján, ön ké nye sen egé szen kü lön bö -
zõ ko rú vá ra kat kap csol ös  sze. Zeta- (szo ká sos szó hasz ná lat tal Zete-) vá -
ra ter mé szet tõl vé dett réz ko ri te le pü lés és agyag gal kö tött kõ fal lal ke rí tett
dák vár, hasz ná la ti ide jét te kint ve sem mi kö ze a szé ke lyek hez (vö. C.
DAICOVICIU, NNee uuee MMiitttteeiilluunnggeenn aauuss DDaazziieenn,, „Da cia”, VII-VI II, 1937-
1940, 319; ROSKA Már ton, Rep., 310, 17. sz.; SZÉ KELY Zol tán,
ZZeetteevváárraa.. JJee lleenn ttééss aa SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm 11994466.. éévvii áássaa ttáá ssáá rróóll,, Sep -
si szent györgy, 1949); Kadács vá rá ban vég zett fu tó ku ta tás alap ján ítél ve
az na gyon va ló szí nû leg ko ra kö zép ko ri ha tár vár volt, no ha ása tói er re
egy ál ta lán nem gon dol nak (l. HOREDT, Kurt; SZÉ KELY, Zol tán; MOL -
NÁR, ªtefan, Materiale, VIII, 1962, 635-636); a kisgalambfalvi – „galat-
teteji” vá rat a kolozskorpádi õs ko ri te le pü lés II. ré te ge mû velt sé gé nek (az
ún. Wietenberg-mûveltség) hor do zói, azu tán a ró mai kor ban, il le tõ leg kü -
lön, a 3-4. szá zad ban és vé gül a 6-7. szá zad ban lak ták, ez utób bi idõ szak -
ban a ge pi dák nak volt itt je len tõ sebb, jól meg erõ sí tett nem zet sé gi, vagy
in kább tör zsi szék he lye (vö. a fen nebb idé zett iro da lom mal); a bágyi
parasztmenedékvár épí té sét vi szont I. APA FI Mi hály er dé lyi fe je de lem
en ge dé lyez te (vö. KE LE MEN La jos, „Szé kely ség”, X, 1940, 33-36). Az
OR BÁN ös  sze fog ta vá rak kal kap cso la tos rö vid rész le te zé sünk bõl mind -
járt nyil ván va ló vá vá lik: azok la kói még „láttani” ös  sze köt te tés ese tén se
ér te sít get het ték vol na egy mást.
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31. 1955. évi te rep ku ta tá sunk kor nem si ke rült a leg cse ké lyebb erõ dí té si
nyo mot se föl fe dez ni raj ta. A meg le he tõ sen si ma fe lü le tû hegy te tõn meg -
fi gyel he tõ töl tés sze rû alak za tok rész ben ter mé sze tes úton ke let kez tek,
rész ben kincs ke re sõk ku ta tó göd rei. Egyi kü ket se te kint het jük iga zi erõ dí -
té si elem nek. Ott egyéb ként sem mi, de sem mi ré gi ség re val ló ma rad ványt
nem lel tünk. L. FERENCZI Gé za, FERENCZI Ist ván, RRéé ggéé sszzeett--hheellyy rraajj zzii
kkuu ttaa ttáá ssookk aa NNaaggyy--KKüükküüllllõõ vvööll ggyyéé nneekk ffeell ssõõ rréé sszzéé bbeenn 11995555--11995566--bbaann,
„Studia Universitatum «Victor Babeº» et «Bo lyai»”, Tomus III, 1958, nr.
8, Series IV, Fasciculus 2, Historia, 23. Ha va ló ban volt Budvárnak ki kü -
lö ní tett jel zõ tor nya, azt csak is ma ga san a Nagy-Küküllõ szint je fö lé emel -
ke dõ, a ki es Ud var he lyi-me den ce dél ke le ti ol da la fö lött õr kö dõ Szar ka kö -
vön (889 m) ke res het jük. In nen ui. egyen lõ kép pen lát szik mind a Firtos-
hegy, mind az alább tár gya lan dó Kustaly-várát hor do zó „Gyepûbükke”
ma gas la ta. A Szar ka kõ mes  sze fe hér lõ fes tõi szik lái kö ze lé ben, tõ le kis sé
dél nyu gat ra, va la mint az or mon elõ re ha lad va ke let re két, gömb sze let-ido -
mú mes ter sé ges te rep tárgy öt lik szem be. (Ezek re HEGEDÜS Gyu la nyu -
gal ma zott székelyudvarhelyi ta ní tó kép zõ-in té ze ti ta nár hív ta fel fi gyel -
mün ket és ve ze tett is el a hely szí né re. Szivességét ehe lyütt is há lá san kö -
szön jük.) A Cohors I Vbiorvm Székelyudvarhelyen föl té te le zett tá bor-vá -
rá val (castrumával) kap cso la tos, Da cia tar to mány ke le ti li mes-sza ka szá ba
il lesz ke dõ õr tor nyok ma rad vá nyai is le het nek, de nem vet het jük el leg -
alább egyi kük Budvárhoz tar to zá sá nak gon do la tát se. Jel le gü ket, ko ru kat,
ren del te té sü ket min den eset re csak is ré gé sze ti ása tás sal vi lá gít hat juk meg.

32. AÉ, XVII, 1897, 115

33. Vö. DAICOVICIU C., CCeettaatteeaa ddaacciiccãã ddee llaa PPiiaattrraa RRooººiiee.. MMoonnooggrraaffiiee
aarrhheeoollooggiiccãã, (Bucureºti), 1954, 62-63; uõ., ªªaannttiieerruull aarrhheeoollooggiicc GGrrããddiiººtteeaa
MMuunncceelluulluuii, SCIV, V, 1-2, 1954, 135, 141-142. L. ez zel szem ben ko ráb -
bi, me re ven el uta sí tó, ta ga dó ál lás fog la lá sát is, pl.: GGrraanniiþþaa ddee eesstt aa DDaacciieeii
ººii ttrriibbuurriillee lliibbeerree ddee llaa hhoottaarreellee ddee rrããssããrriitt aallee DDaacciieeii, SCIV, I, 1, 1950, 116.

34. A la kó ház leg kö ze leb bi má sai Ma gyar or szág kü lön bö zõ vi dé ke in fa lu -
ása tá sok ré vén vál tak is me re te sek ké. Ez zel kap cso lat ban uta lunk MÉ RI Ist -
ván rend kí vül el mé lyült, ala pos ku ta tá si ered mé nye i re és azok ma gas szin tû
ös  sze ge zé sé re. [Vö. töb bek kö zött: ÁÁrr ppáádd--kkoo rrii nnéé ppii ééppíítt kkee zzéé ssüünnkk ffeell ttáárrtt
eemm lléé kkeeii OOrrooss hháá zzaa hhaa ttáá rráá bbaann,, „Ré gé sze ti Fü ze tek”, II. sor. 12. sz., Bu da pest,
1964, kü lö nö sen a 3. sz. jegy zet ben föl so rolt, gaz dag, szá munk ra jó részt el -
ér he tet len iro da lom mal (50. l.). MÉ RI ese tünk ben is iga zo ló dó he lyes meg -
lá tá sa sze rint „... Nem csak fal vak ban, ha nem meg erõ sí tett köz pon ti he lye -
ken is szá mol nunk kell föld há zak kal [ezt a részt mi emel tük ki]. Va ló szí nû -
leg ilye nek ma rad vá nyai kezd tek ki bon ta koz ni 1962-ben az Esz ter gom-vár -
he gyi ása tá son, az Ár pád-ko ri pa lo ta épí té sét meg elõ zõ ko rú ré te ge zõ dés -
bõl. [...] Ko rai föld há zak ma rad vá nyai ke rül tek elõ a zalavári vár te rü le tén
is. (51., 10 jegyz.) [...] Ed dig meg is mert Ár pád-ko ri föld há za ink nagy részt
al föl di te rü le tek rõl va lók. A to váb bi fel tá rá sok fo lya mán szá mí ta nunk kell
itt is, de fõ ként a dom bos- és hegy vi dé ken el ütõ épí tõ anya gú és szer ke ze tû
há zak ra. [...] Fo nyód-Bé la te le pen a har min cas évek ben fel tárt [...] fa szer ke -
ze tû há zak ta nú sá ga sze rint az Ár pád-kor ban ná lunk is vol tak fa há zak. Ezt
erõ sí ti meg a XIII. szá zad vé gé rõl szár ma zó né hány írott ada tunk. [...] A la -
ká sok vál to za ta it to vább bõ ví ti a XII. szá zad el sõ fe lé ben [...] át uta zó Ot tó
freisingi püs pök le írá sa, amely a ma gya rok nád-, fa- és kõ há za i ról, to váb bá
sá to ra i ról szól...” (52-53, 14. jegyz.) Ta nul má nyunk más jel le ge a fõ ként
hely szû ke mi att ez al ka lom mal nem fog lal koz ha tunk rész le te seb ben sem a
bögözi, sem a székelyudvarhely-budvári 11-13. szá za di la kó há zak kér dé sé -
vel, nem is sze ret nénk itt az Er dély bõl im már több hely rõl is tu dott ha son -
ne mû épít mé nyek szö ve vé nyes, szer te ága zó kér dé sé be be le ga ba lyod ni.
Elõ ze tes ként csu pán an  nyit jegy zünk meg, hogy a sza bály ta lan négy szög le -
tes ala pú székelyudvarhely-budvári la kó ház an nak ide jén töb bé-ke vés bé fe -
le zõ vo nal ban ki mért hossz ten gely ének két vé gén ta lált ágas fa-nyo mok a
sze le me nes egy ko rú al föl di há zak te tõ szer ke ze té re ha son lí tó meg ol dást jut -
tat nak eszünk be (vö. MÉ RI Ist ván, ii.. mm., 3-4. kép, II. t., 1-2. sz.), a kö zölt
alap rajz ok alap ján ítél ve me rõ ben el tér nek a kö zel egy ko rú, vagy ép pen
egy ko rú Dridu-mûveltség la kó há za i tól (vö. ZAHARIA, Eugenia, ii.. mm., 19-
54, 5., 6., 8., 10-12., 14., 16-18., 20-23., 25., 27-28. kép pel). E föld be mé lyí -
tett la ká sok úgy szól ván egyi ké ben se buk kan tak ágas fák nyo ma i ra, leg -
alább is a raj zok ból ez nem tû nik ki.

35. 10-11. szá zad ra kel te zett, töb bé-ke vés bé ha son ló tár sát Mold vá ból,
Coºna-Floreni kör nyé ké rõl is mer jük. Vö. TE O DOR,  Dan Gh., EElleemmeennttee
bbiizzaannttiinnee îînn MMoollddoovvaa îînn sseeccoolleellee VVII--XXII, SCIV, 21, 1, 1970, 114, 124, 161.
jegyz.; COMAN, Ghenuþã, „Danvbivs”, V, 1971, 81, 8. kép.

36. II.. mm.., I. köt. 232-233.

37. OR BÁN ez zel kap cso la tos meg jegy zé se sze rint: „a Kustaly ne vet so -
kan Custosból szár maz tat ják, va ló szí nûbb azon ban, hogy va la me lyik õs -
név nek meg örö kí té se.” No ha bi zo nyo sat egy elõ re még nem mond ha tunk,
föl sze ret nõk hív ni a nyel vé szek fi gyel mét a len gyel bõl is me re tes KKuusszzttaall
(olv. Kustály) név re. Nem vet het jük el egé szen e hely név eset le ges szláv

ere de tét. E né ze tün ket a „Rika” (=szláv rrjjeekkaa, ‘pa tak’), va la mint más, ha -
son ló szár ma zá sú kör nyék be li hely ne vek tá mo gat ni lát sza nak.

38. EM, XII, V, 1895, 244-247.

39. TÉG LÁS Gá bor 1894 nya rán vég zett ún. „li mes-ku ta tá sa i nak” ered -
mé nyi vel és kü lön bö zõ vo nat ko zá sa i val kap cso lat ban a kö vet ke zõ iro dal -
mat idéz het jük: AA llii mmeess DDaacciiccuuss kkee llee ttii rréé sszzee,, „Aka dé mi ai Ér te sí tõ”, VI.
1895, 413-422; AA llii mmeess DDaacciiccuuss kkéétt KKüükküüllllõõ ééss OOlltt kköö zzöött ttii rréésszz llee ttee
UUddvvaarrhheellyymmeeggyyee éésszzaa kkii hheeggyy sséé ggee ii bbeenn OOrroossffaalluuttóóll (így!) AAll ssóó rráá kkoo ssiigg,,
ArchKözl, XIX, 1895, 5-54; AA rróó mmaa ii aakk vvéégg vváá rraaii aa HHaarr ggii ttaa hheeggyy sséégg aall jjáánn
ééss aa kkee llee ttii hhaa ttáárr vvéé ddee lleemm ccééll jjaa ééss rreenndd sszzee rree,, EM, XIII, 1896, 384-389,
416-427; AA kkéétt KKüükküüllllõõ vvööllggyy ffee jjéé nnééll lláátt hhaa ttóó rróó mmaaii vvéégg vváá rraakk ééss hhaa ttáárr ttööll --
ttéé sseekk vvii sszzoo nnyyaa DDaa cciiaa kkaa ttoo nnaaii ééss ttaarr ttoo mmáá nnyyii sszzéékk hhee llyyee ii hheezz,, „A
Hunyadmegyei Tör té nel mi- és Ré gé sze ti Tár su lat Év köny ve”, IX, 1897,
53-59; DDaa cciiaa kkee llee ttii hhaa ttáárr vvoo nnaa llaa ééss aann nnaakk vvéé ddeell mmii rreenndd sszzee rree aa MMaa rrooss ffeell ssõõ
vvööll ggyyéé ttõõll aazz OOlltt rráákkooss--hhéévviizzii sszzoo rroo ssáá iigg,, EM, XVII, 1900, 261-269, 313-
324; AA HHaarr ggii ttaa aall jjii ttööll ttééss vvoo nnaa llaakk eerree ddee ttéé rree vvoo nnaatt kkoo zzóó nnéépp hhaa ggyyoo mmáánnyy ookk,,
„Ethnographia”, XVI, 1905, 38-40.

40. Nem is áll ha tott, mert 1970. évi te rep szem lénk ta pasz ta la tai alap ján
ítél ve Al más-vá ra bronz ko ri ere de tû, ha nem csa ló dunk Wietenberg-jel-
legû erõ dí tett te le pü lés nek lát szik. [Vö. még TÉG LÁS Gá bor (EM, XII,
1895, 312-314) ész le le te i vel.] A dákkori Zetevárával egye tem ben, lát szó -
la gos il lesz ke dé se el le né re sincs, nem is le het, kap cso la ta a töb bi vel. OR -
BÁN csu pán e ket tõ meg a jó val ké sõb bi bágyi vár be vo ná sa te kin te té ben
té ve dett, Firtos-, Tar tód-, Rabsonné-vára mind a tá gab ban ér tel me zett
Kakasbarázda vo na lá ra esik: az va ló ban le he tett „irá nyí tó juk”!

41. TÉG LÁS Gá bor itt is mét na gyon té ved, mert a tá gab ban ér tel me zett
Kakasbarázda egyik sza ka sza, az „Ör dög út ja” [„... ezt a ne vet egy nyu gat ról
ke let re ha la dó más fél ki lo mé ter hos  szú sá gú föld sánc (iga zá ban észak fe lõl
vé dõ árok-töl tés, sz. m.) vi se li Székelyudvarhelytõl ke let re [he lye sen észak-
észak ke let re, sz. m.] a Nagyküküllõ jobbparti ma gas la ta in Szent ki rály köz -
ség Nyír ne vû gyér cser jés he gyi le ge lõ jé tõl a Zetelakához tar to zó Szõ lõ há -
ton (Szel lõ há ton, sz. m.) át a Nagyküküllõig (sza ba to san a Zeteváralja, az az
a ré gibb Zsig mond-te lep alat ti Küküllõ-híd fö lött emel ke dõ fo lyó pad pe re -
mé be si mul be, sz. m.; vö. az õ cik ké vel, „Ethnographia”, XVI, 1905, 39)”]
nyu ga ti vég zõ dé se lég vo nal ban csu pán mint egy 20 km-re esik Firtosvárától.
Az egye ne sen affelé irá nyu ló, a fen nebb már em le ge tett orosz he gyi „Lá zon”
fu tó ré szét 1968. évi orosz hegy-mák vá ri ása tá sunk so rán két he lyütt is át -
met szet tük, min den kü lö nö sebb ered mény nél kül.

42. EM, XII, VI, 1895, 319.

43. ArchKözl, XIX, 1895, 28.

44. A név je len té se és ere de te egy elõ re meg fej tet len; át vet tük ugyan az
OR BÁN hasz nál ta írá sos ala kot, de ta lán he lye sebb vol na Kustajt ír ni?

45. OR BÁN ide jé ben a me gyei út nem az ún. Olá-patak meg a Hagy más-
pa tak völ gyé ben ka pasz ko dott ki Hagy más-vá rá hoz, il le tõ leg eresz ke dett
le Vargyashoz, ha nem a Gaszló-patak völ gyén kí gyó zott föl az ún. Rika-
tetõre és on nan a Rika-pataka ki es, szé les, er dõs völ gyé ben, Rika-vára he -
gyét jobb ról hagy va ka nyar gott Fel sõ rá kos (meg Vargyas) irá nyá ba. Az
elõb bi, vad re gé nye sebb he lye ken (pl. a Hagy más kõ mész kõ szik lá ja alatt)
ve ze tõ utat – mint má sutt említénk – csu pán szá za dunk ele jén rak ták,
Kustaly-vára ma rad vá nya i nak nagy ve sze del mé re.

46. A na gyon ér té kes ré gé sze ti anyag IMREH Bar na alsórákosi re for má -
tus lel kész gyûj te mé nyé nek al kot ja ékes sé gét. Szí ves meg mu ta tá sát ehe -
lyütt is na gyon há lá san kö szön jük.

47. OR BÁN Ba lázs a ke le ti árok meghosszabítását tekinté „mély út nak”,
föl fo gá sa azon ban el fo gad ha tat lan. A vár észa ki vé del mi ele me in ke resz -
tül nyi tott I. szá mú met sze tünk kel a tõ lünk út nak tar tott te rep ala ku la tot is
át vág tuk. Kö ve zés nek ugyan sem mi ne mû nyo mát se fi gyel het tük meg,
még is meg ma ra dunk a te rep ala ku lat ter mé sze té nek meg fi gye lé se nyo mán
ki ala kult vé le mé nyünk nél.

48. Ez út tal is a var sá gi Tar tód-, azu tán Firtos-vára meg a székelyudvarhe-
lyi Budvár ese té ben meg fi gyelt, kü lön ben már az õs kor ban is sok he lyütt
föl hasz nált vé del mi el vet al kal maz ták.

49. E te kin tet ben te hát he lyes bí te nünk kell a „Ko runk ban” (XXXI, 2,
1972, 312) kö zölt ál lí tá sun kat.

50. Itt tart juk szük sé ges nek név sze rint is meg em lí te ni az 1972-1973. évi
Kustaly-vári ása tás leg ki vá lóbb tag ja i ként: BA LÁZS Já nost, BE NE DEK
Im rét, BENKÕ Ele ket, EGYED Pé tert, ELE KES Er zsé be tet, JÓ NÁS Ju -
di tot, LAJ TAI Jó zse fet és LÁSZ LÓ Já nost. Fá rad sá got nem saj ná ló, oda -
adó, lel kes mun ká ju kért fo gad ják ez út tal is há lás kö szö ne tün ket.

51. Fo ga lom-al kot ha tás vé gett az aláb bi mé re te ket ad juk: 1: m. 40, sz. 23,
h. 42 cm; 2: m. 32, sz. 27, h. 60 cm.
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52. Kustaly-vára fa la épí té sé hez négy faj ta kõ anya got hasz nál tak: 1. bi zo -
nyá ra a köz vet len kö zel ben ma ga so dó He ve der-he gye sé rõl, vagy, ke vés -
bé va ló szí nû leg, a Rika-pataka nap sü töt te szé les völ gyé nek a sze líd dé li
lej tõi fö lé jócs kán ki emel ke dõ Fe hér kút-te te je (754 m) kör nyé kén meg fi -
gyelt, a har gi tai „Láz” egyik leg dé lebb re fek võ, folt sze rû ma rad vá nyá tól,
né hány ki lo mé ter rõl idá ig szál lí tott vul ká ni kõ töm bö ket; 2. ki sebb mér -
ték ben az in nen alig 3 km-nyi re fek võ „Hagy más-kõ bõl” szár ma zó, tri -
ász- és ju ra-mész töm bö ket; 3. A hely be li volhyniai-besszarábiai ko rú üle -
dé kek: dur va-ho mok kö vek te kin té lye sebb hömpölyköveit és 4. szá munk -
ra is me ret len hely rõl szár ma zó, eset leg még is ez utób bi ak kal azo nos ere -
de tû kris tá lyos pa la hömpölyköveket.

53. Né ze tünk sze rint kis mé re te i re és ugyan ak kor ve lük for dí tott arány ban
na gyon is je len tõs vol tá ra va ló te kin tet tel Kustaly-vára meg ér de mel né a
na gyobb ös  sze get kí vá nó, de egyéb ha son ne mû ma rad vá nyok hoz mér ten
még is arány lag kis költ ség gel va ló tel jes föl tá rást, és az zal kar ölt ve, mû -
em lék sze rû rend be té tel ét, ál la gá nak szak sze rû meg óvá sát! A kö rül mé -
nyek meg en ged te le he tõ sé gek ke re te in be lül min ta sze rû mun ka te le pet le -
het ne lé te sí te ni itt.

54. Biz tos ada tok hi á nyá ban eh hez leg in kább há rom kül sõ és bel sõ sar kot
kel lett vol na ki bon ta nunk (akár hen ger sze let ido mú, akár szög le tes sar -
kok ról le gyen szó), újabb ása tá sok elvégeztéig nem szól ha tunk ér dem ben
a kér dés hez, va ló szí nû ség-szá mí tás nak pe dig je len eset ben nincs sok ér -
tel me.

55. Itt tart juk szük sé ges nek meg em lí te ni, hogy a „Rika er de jé ben”, ne ve -
ze te sen a ha son ne vû pa tak jobb part ján emel ke dõ Boldi-hegytõl (684 m)
nyu gat ra, a Rika- (=Persányi) hegy ség észa ki ge rin ce fe lé esõ beny-
ergesedésen is van egy Kustalynál na gyobb mé re tû, még ál ló fa lú, négy -
szög le tes alap raj zú erõ dít mény, az ún. Rikavára, amen  nyi re fu tó la gos
szem re vé te le zé sünk kor meg ítél het tük: a kustalyihoz sok ban ha son ló
anyag gal. Et tõl azon ban (Kovászna me gye te rü le té re es vén) nem szó lunk
most bõ veb ben, te rü le ti te kin tet ben il le ték te le nek va gyunk rá. KÕ VÁ RI
Lász ló (ii.. mm. 48.) vargyasi „Hollofernes-váraként” em lé ke zik meg ró la,
mind ös  sze két mon dat ban.

56. Az ere de ti szem lél te tõ anyag áb ra jegy zé ke és ma gya rá zó szö ve ge
(kur zi vá lat la nul uta lás a most kö zölt áb rák ra):

1. kép A var sá gi „Tar tód-vá rá nak” és kör nyé ké nek TÉG LÁS Gá bor raj -
zol ta tér kép váz la ta (EM, XII, 1895, 316-317, 9. rajz).
2. kép „Tar tód-vár” alap raj za és vé del mi ele me i nek kép ze let be li met sze -
tei TÉG LÁS Gá bor (EM, XII, 1895, 316-317, 8. kép) után.
3. kép „Tar tód-vá rá nak” feny ves bo rí tot ta hegy or ra a Tar tód-vi ze (bal ról)
meg a Nagy-Küküllõ ös  sze fo lyá sá nál. (FERENCZI Gé za fény kép fel vé te -
le.)
4. kép A var sá gi „Tar tód-vár” alap raj za. (FERENCZI Gé za 1964. évi fel -
vé te le.)
5a. kép „Tar tód-vár” fa la. A falszorost al ko tó kül sõ fal rész let nek a II. sz.
ku ta tó árok T-ala kú vég zõ dé sé vel ki ta kart bel sõ szí ne, az erdõléskor vá -
gott mai dél ke le ti be já rat tól néz ve. (FERENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
5b. kép Ki bon tott fal rész let bel sõ szí ne „Tar tód-vá ra” ke let-észak ke le ti
ol da lán, az I. sz. ku ta tó árok T-ala kú meg hos  szab bí tá sá ban. (FERENCZI
Gé za fény kép fel vé te le.)
6. kép Ki bon tott fal rész let raj za „Tar tód-vá ra” dél nyu ga ti ré szén ásott III.
sz. fe lü le té ben; kül sõ szín.
7. kép „Tar tód-vá ra”; az I. sz. ku ta tó árok ke le ti ré szé nek met szet raj za.
8. kép „Tar tód-vá ra”; az I. sz. ku ta tó árok nyu ga ti-kö zép sõ sza ka szá nak
met szet raj za.
9. kép „Tar tód-vá ra”; az I. sz. ku ta tó árok nyu ga ti-vég sõ rész le té nek met -
szet raj za.
10. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las dí szû meg fe -
nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé kek a szé kely var sá gi Tar tód-
vá rá ból.
11. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû,  fe nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé -
kek a homoródoklándi „Kustaly-várából” (1-6. sz.), va la mint a var sá gi
„Tar tód-vá rá ból” (7-12. sz., 1/2-del ki seb bít ve).
12. kép Az 1067 m ma gas Firtos-hegy tömb je dél nyu gat ról, Énlaka fe lõl.
(FERENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
13. kép „Firtos-hegy” fenn sík já nak hely szín raj za HOREDT Kurt
(Materiale, VIII, 1962, 638, 7. kép) nyo mán.
14. kép „Firtos-vára” alap raj za OR BÁN Ba lázs (i. m., 127) sze rint.
15. kép „Firtos-vára” alap raj za HOREDT Kurt (Materiale, VIII, 1962,
639, 8. kép) után.
16. kép „Firtos-vára” vé dõ ár ká nak és -töltésének (a), va la mint az ún.
„Föld híd” ár ká nak és töl té sé nek (b) met szet raj za HOREDT Kurt
(Materiale, VIII, 1962, 639, 9. kép) után.

17a. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” jel leg ze tes „bü tü je” dél rõl (jobb -
ol dalt), ve le szem ben (bal ol dalt) a „Csicser” ma gas la ta. (FERENCZI Gé -
za fény kép fel vé te le.)
17b. kép A „Budvár” szik la ponk ja kö zel rõl, dél ke let rõl néz ve. (FER-
ENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
18. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” alap raj za OR BÁN Ba lázs (i. m.
61) után.
19. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” alap raj za. (LÕRINCZ Jó zsef me -
zõ gaz da sá gi mér nök meg FERENCZI Gé za 1971. évi fel vé te le.) (2. áb ra)
20. kép Fe nék bé lye ges meg hul lám vo na las dí szû, dur va gyurmájû na -
gyobb edé nyek tö re dé kei a székelyudvarhelyi „Budvár” dé li vég zõ dé sé -
hez kö zel fel tárt, kis sé föld be mé lyí tett la kó ház ból.
21. kép A 19. ké pen be mu ta tott na gyobb edé nyek tö re dé ke i nek raj za (1/2-
del ki seb bít ve).
22. kép 11-12. szá za di be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las,
bö kö dött dí szû, dur va anya gú edény tö re dé kek (1., 3. sz.) meg 13. szá za di,
va la mint fi no mabb gyur má jú fa zék tö re dé kek (2., 4. sz.); 12. szá za di
bronz tömjénzõ a székelyudvarhelyi „Budvárról”.
23. kép 11-12. szá za di dur vább (1., 3., 8. sz.) és 13. szá za di fi no mabb (2.,
7. sz.) anya gú edény tö re dé kek; 12. szá za di bronz töm jé ne zõ, to váb bá vas-
kés pen gék (5-6. sz.) a székelyudvarhelyi „Budvárról”, (rész ben az elõ zõ
ké pen adott tár gyak raj zai 1/2-del ki seb bít ve).
24. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” leg bel sõ erõ dí té si ele mén ke resz -
tül vá gott (II. sz.) ku ta tó árok met szet raj za. (3. áb ra)
25. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” 11-13. szá za di mész ha barcs-kö té -
sû kõ fa la ré zsú tos-fe lül né zet bõl, alat ta a dák ko ri föld töl tés sö tét szí nû tö -
me ge. (FERENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
26. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” dél rõl-be lül rõl szá mí tott II. vé dõ -
töl tés ének (a II. sz. ku ta tó árok kal ta nul má nyoz ha tott) met sze te.
27. kép A székelyudvarhelyi „Budvár”-tetõ dé li vég zõ dé sé nek kö ze lé ben
föl tárt, kis sé föld be mé lyí tett, két ere szû la kó ház alap raj za. (5. áb ra)
28. kép A székelyudvarhelyi „Budvár”-tetõ dé li vég zõ dé sé nél föl tárt, kis -
sé föld be mé lyí tett la kó ház mel lett ki bon tott ket tõs gö dör met szet raj za.
29. kép A homoródoklándi „Kustaly-vár” alap raj za TÉG LÁS Gá bor (EM,
XII, 1895, 245, 4. rajz) sze rint.
30. kép A homoródoklándi „Kustaly-vár” alap raj za. (FERENCZI Gé za
1971-1972. évi föl vé te le.) (8. áb ra)
31. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” észa ki vé dõ ele mé nek (az I. sz.
ku ta tó árok kal ta nul má nyoz ha tott) met sze te.
32a. kép Ki lá tás a homoródoklándi „Kustaly-várából” észak ra, a
Persányi-hegység észa ki szár nya or ma i ra. Elõ tér ben a „Gyepû-pataka”
völ gyecs ké jé nek fe je; a kép kö ze pe tá ján le võ tisz tá son az „Olá-patak”,
va la mint a „Hagy más-pa tak” völ gye kö zöt ti ala csony há gót haj dan vé del -
me zõ (ró mai ko ri) „Hagy más-vá ra” föld erõ dít mé nye fek szik.
32b. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” észa ki ol da lá nak vé del mi ele -
mei nyu gat ról néz ve. Jól ki tû nik a vé dõ árok meg a vár pe re mé nek te te -
mes szint kü lönb sé ge.
32c. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” észa ki vé del mi ele me i nek
vizs gá la tá ra ásott I. sz. ku ta tó árok föl tá rás köz ben. (Va la mennyi FE -
RENCZI Ist ván fény kép fel vé te le.)
33. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” ke le ti vé del mi ele me it át vá gó
III. sz. ku ta tó árok met szet raj za.
34. 1-2. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” vé dõ ele me it át sze lõ III.
sz. ku ta tó árok ban je lent ke zõ, fal om la dék ból szár ma zó kõ hal maz nyu gat -
ról (fe lül né zet bõl) és ke let rõl, a ku ta tó árok vé gé bõl te kint ve. A hal maz
elõtt a vár vé dõ ár ká nak mé lye dé se. (FERENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
35. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” V. sz. ku ta tó ár ká nak met szet -
raj za a kõ fal ala po zá si ma rad vá nya i val. (10. áb ra)
36. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû, fe nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé kek
a homorodoklándi „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl.
37. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû, dur va anya gú fa zék tö re dé kek a homoródoklán-
di „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl.
38. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött és
kö röm be nyo má sos ékû, fe nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé kek a
homoródoklándi „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl (rész ben a 36-
37. sz. kép tár gya i nak raj zos is mét lé se, 1/2-del ki seb bít ve).
39. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû, dur va anya gú edény tö re dé kek a homoródoklán-
di „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl (rész ben a 36-37. kép egyes
tár gya i nak raj zos is mét lé se, 1/2-del ki seb bít ve).
40. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû, fe nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé kek
a homoródoklándi „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl (rész ben a 36-
37. kép egyes tár gya i nak raj zos is mét lé se, 2/3-dal ki seb bít ve).
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41. kép Na gyobb részt agancs ból ké szült, egy elõ re is me ret len ren del te té sû
tár gyak (zab la-ol dal ta gok?) a homoródoklándi „Kustaly-vára” kõ épü let -
ének bel se jé bõl.
42. kép Na gyobb részt agancs ból ké szült meg csontholmik a homoródok-
lándi „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl (1/2-del ki seb bít ve).
43a. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” bel sõ kõerõdítményec-
skéjének 1973. évi ása tá sunk kor a já ró szin tig ki ta ka rí tott észak nyu ga ti,
bel sõ sar ka az észa ki meg nyu ga ti fal lá bon ál ló rész le té vel.
43b-c. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” ki ta ka rí tott észak nyu ga ti
sar ká nak nyu ga ti fal rész le te, a kõ töm bök kö zöt ti, le si mí tott fe lü le tû, jó
mi nõ sé gû mész ha barc  csal.

DDeesspprree cceettããþþiillee ddee ppiiaattrrãã ccuu
zziiddããrriiee îînneeccaattãã îînn mmoorrttaarr ddiinn eessttuull
TTrraannssiillvvaanniieeii ddiinn eevvuull mmeeddiiuu ttiimm--
ppuurriiuu
(Comunicatul nr. I.)

(Rezumat)
Autorii prezintã unele fortificaþii ridicate

în promontorii de 800-1000 m înãlþime de la
poalele vestice ale munþilor Gurghiu ºi Harghita,
respectiv din zona unor trecãtori din munþii
Perºani, din judeþul Harghita: cetãþile „Rabsonné”
(Praid), „Tar tód” (Vãrºag), „Firtos” (Corund),
„Bud” (Odorheiu Secuiesc), „Kustaly” (Ocland),
respectiv „Rika” (în vecinãtatea ultimei, dar pe
teritoriul judeþului Covasna, necercetatã arheo-
logic de cãtre autori tocmai din aceastã cauzã).
Primele trei oferã destul de puþin material arheo-
logic, materialul cel mai bogat provine din cetatea
„Kustaly”. Fortificaþiile cer cetate au fost folosite
numai în evul mediu, excepþie fãcând cetatea
„Bud”, teritoriul cãreia a fost locuit atât în
neolitic, cât ºi în epoca bronzului, Hallstatt, La
Téne, epoca migraþiilor, evul mediu timpuriu. Pe
baza materialului arheologic autorii considerã
cetãþile elemente ale sistemului defensiv de
graniþã ale Regatului Ungariei, construit în timpul
domniei regelui Sf. Ladislau (Szent Lász ló, 1077-
1095), împotriva atacurilor nomade din rãsãrit
(uzi, cumani). (Comunicatul apare dupã mai
multe decenii de calvar. Îl publicãm în for ma sa
iniþialã din considerente de istorie a ºtiinþei, mate-
rialul având valoare documentarã inclusiv din
acest punct de vedere. Nota red.)

TThhee QQuueessttiioonn ooff tthhee LLiimmee--mmoorrttaarr
TTrruussss SSttoonnee--wwaallll FFoorrttrreesssseess iinn
tthhee MMiiddddllee AAggee iinn EEaasstteerrnn
TTrraannssyyllvvaanniiaa
(Abstract)

The authors carried on research work
concerning the fortresses built in the Eastern
frontier mountains of Transylvania,  in the vol-
canic Görgény Mountains, in some Wes tern
medium sized foothills of Har gi ta Mountains and
the mountain passes in the Lower Persány
Mountains. These are as it follows: the fortress of
Rabsonné, not far from Parajd, the Tar tód
fortress near Szé kely var ság, then Firtos, the
stronghold of Székelyudvarhely, Budvár close to
Székelyudvarhely, Kustaly and Rika fortresses in
vecinity of Homoródoklánd etc. (The lat est was
not excavated only visited many times.) While
the first three of them testify very few materials,
Kustaly fortress contained different and numer-
ous historical relics. Most of the enumerated
strongholds were inhabited during only one peri-
od, whereas the fortress of Budvár and its not
very large plateau were inhabited from the lat est
neoliticum during several periods. In this case we
can speak about a settlement which was inhabit-
ed during the Bronze, the Early and Late Iron
(Da ci an) Age (the late one had a remarcable role)
and after the centuries of the Great Migration
also in the first centuries of the Early Middle
Ages. On the basis of the historical relics which
came out the authors consider these fortresses of
lime-mortar truss stone-wall as some pieces of a
system of defence against the repeated offensives
of the Eastern nations of horsemen (Uz and
Cumanic) during the reign of King Ladislas I. of
Hun ga ry (1077-1095). (Transl. by Uzonka FER-
ENCZI)
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228 1. áb ra A tárgyalt terület átnézeti térképe (DÉNES István)



2293. áb ra Székelyudvarhely – „Budvár” (1969. VII. 11.). A 2. sz. ku ta tó árok nyu ga ti fe lé nek a met szet raj za. 

2. áb ra A székelyudvarhelyi „Budvár” alap raj za

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1. mai ter mõ ta laj, 2. mészhabarcstörmelékes om la dék ré teg, 3. a ko ra kö zép ko ri kõ fal épí té se -
kor kép zõ dött, erõ sen me szes föld tö meg, 4. sö té tebb és vi lá go sabb sá vok ból ál ló, fõ kép pen bar na er dei ta laj ból
kép zõ dött töl te lék föld, 5. a me szes ré teg alat ti bar nás szür ke csík, a fal épí té se kor já ró szint, 6. vi lá gos sár gás -
bar na töl te lék föld, 7. az õs ko ri erõ dí té si elem (föld töl tés) tes te anya gá nak eme lé se kor hasz nált tü ze lõ hely len -
csés ma rad vá nya, 8. a dák ko ri, 1. sz. vé del mi elem (föld töl tés) kü lön bö zõ szín ár nya la tú föld tö me ge, 9. gyen -
gébb tü ze lõ nyo mok, 10. sár gás, boly ga tat lan ta laj, 11. fa ra gat lan kõ töm bök bõl, kö zé pen kõ tör me lék bõl mész -
ha barc  csal kö tött, 11-12. szá za di „töl te lé kes” kõ fal, 12. om lás ból szár ma zó, fa ra gat lan, ki sebb-na gyobb kõ -
töm bök, il let ve mész ha barcs rö gök kel ve gyes „tör me lék anyag”, zöm mel a mai te le vény ben, rész ben a kõ fal
eme lé se kor kép zõ dött, erõ sen me szes ta laj ban, va la mint el szór tan he ve rõ, ki sebb na gyobb kõ töm bök.

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1. ku ta tó árok, 2. ása tá si fe lü let, 3. dák ko ri föld vé dõ töl tés, 4. a dák föld töl tés be mé lyí tett ala -
po zá si ár kú, 11-12. szá za di kõ fal
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4. áb ra 3. sz. ku ta tó árok (a dák ko ri, 1. sz. vé dõ árok meg a 2. sz. vé dõ töl tés nyu ga ti ol da lá nak a met szet raj za (1969. VII. 11.) 

5. áb ra Székelyudvarhely – „Budvár”. 11-12. szá za di kuny hó alap raj za

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt: 1. mai ter mõ ta laj, 2. dur va ho mok kõ bõl ki ter melt és töl tés re föl hasz nált anyag, 3. fa ra gat lan kõ -
töm bök, 4. bar na er dei ta laj, dur va ho mok kõ-szik la



2317. áb ra Székelyudvarhely – „Budvár”. Az 1. sz. fe lü let dél kör rel azo nos irá nyú ol da lá nak a met szet raj za

6. áb ra Székelyudvarhely – „Budvár”. Az 1. sz. fe lü let alap raj za

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1. mai ter mõ ta laj, 2. ve gyes ré gé sze ti anya gú mû ve lõ dé si ré teg, 3. bar na er dei ta laj, 4. sár ga, ka -
vi csos föld



232 8. áb ra A homoródoklándi „Kustaly-várának” az alap raj za (1972. VII. 2.)



2339. áb ra Homoródoklándi „Kustaly-vára”. (1972. VII. 19.). Az 1972. évi 1. sz. ku ta tó árok met szet raj za
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10. áb ra Homoródoklánd „Kustaly-vára”. Az 1972. évi 2. (V.) sz. ku ta tó árok met szet raj za 

11. áb ra Homoródoklánd „Kustaly-vára”. A-B fel szí ni met szet és  C-D fel szí ni met szet (1973.VII.13.)

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1. kõ tömb, 2. mész ha barc  csal ke vert, ki sebb ka vi cso kat tar tal ma zó ré teg, 3. ka vi csos mai ter -
mõ ta laj, 4. boly ga tat lan sár ga agyag



DÉNES István
BORDI Zsigmond Loránd

AAzz aallssóórráákkoossii TTeeppõõ--vváárraa

(Ki vo nat)
A Kár pát-ka nyar há gói a leg fon to sabb
át já ró cso port, amely a Kár pát-me den cét
a Fe ke te-ten ger tér sé gé vel ös  sze kö ti. A
há gók ról le ve ze tõ utak a Bar ca sá gon
cso mó sod nak, hogy in nen több át já rón át
ve zes se nek to vább Er dély köz pon ti ré -
szei fe lé. A Bar ca ság víz raj zi al só ka pu ja
az Alsórákosi Olt-áttörés. A múlt ban a
szo ros ma ga jár ha tat lan volt, a nagy utak
tõ le észak ra és dél re ve zet tek át a Per -
sány-hegységen, a Kár pá tok leg bel sõ vo -
nu la tán. A szo ros tól né hány ki lo mé ter re
észak ra esõ Rika-erdei át já ró a ki ku ta tot -
tabb, ka pu ját ös  sze tett, mély sé gé ben
több szö rö sen ta golt erõ dít mény rend szer
õriz te. De  köz vet le nül a szo ros fö lött, a
fo lyó balpartján is ve ze tett egy, va ló szí -
nû leg már a ró ma i ak ál tal hasz nált (a hé -
ví zi tábort és a barót-véczeri õr tor nyot
(?) össze kö tõ) út. Be lé pé sét az alsórákosi
me den ce zug ba a fö lé be ma ga so dó
(alsórákosi) Tepõ (Töpe, Tepej) csúcs ra
emelt erõ dí tés el len õriz het te. A Tepõn
vég zett ku ta tói elõ mun ká lat ok ered mé -
nye it is mer te tik a szer zõk.

A Kár pát-ka nyar há gó in át már a tör té ne -
lem haj na lán fon tos út vo na lak ve zet tek a ke le ti
sík sá gok ról a Kár pát-me den ce bel se jé be. A há -
gók ról a Bar ca ság ra alá eresz ke dõ utak az Olt fo -
lyó szé les völ gyét kö vet ték észak fe lé, a ma Er -
dõ vi dék nek ne ve zett me den ce ré szig. A fo lyó itt
hir te len nyu gat ra for dul va ma gas szik la he gyek

kö zött vá gott utat ma gá nak az Er dé lyi-me den ce
fe lé. A fo lyó part ja a szo ros ban jár ha tat lan volt.
Az utak észa kabb ra, a Rika-, és dé lebb re, az
Apá cai-, il let ve a Sár ká nyi-er dõn át ve ze tet tek
to vább Er dély köz pon ti ré sze fe lé. A Rika-patak
tá gas völ gyét a ko ra kö zép kor ban a ma
Kakasborozdának ne ve zett töl tés vo nu lat ke resz -
tez te (foly ta tá sát az Apá cai-er dõn ugyan csak
meg ta lál juk, de más te rep vi szo nyok kö zött, és
kör nyé ke ki ku ta tat la nabb). Az át já rót (va ló szí nû -
leg fa szer ke ze tû pa lánk kal meg erõ sí tett) töl tés
õriz te, a ke le ti ol da lán ásott árok kal. Et tõl nyu -
gat ra, a Rika-tetõn (köz vet le nül a víz vá lasz tó
alatt) egy má so dik töl tés sza kasz hú zó dik, ke -
reszt ben az út ra.

A Rika pa tak völ gyét köz re fo gó ge rin ce -
ken két fe lõl kõ bõl, for ró més  szel épí tett, ko ra kö -
zép ko ri (11. sz. vé ge – 12. sz. ele je) erõdítmény-
együttes, a Rika-vára és a Kustaly-vára egé szí tet -
te ki az át já ró vé del mi lé te sít mé nye it. A ge rin ce -
ken ve ze tõ uta kat több he lyen be vág ták. A vá rak
és töl té sek a ke let fe lõl vár ha tó tá ma dá sok meg -
ál lí tá sá ra és vis  sza ve ré sé re ké szül tek és a ke le ti
gye pû fon tos ele me it ké pez ték (FERENCZI I.,
DÉ NES I., 1994).

A rikai át já ró tól dél re, ha ma ga az Olt
alsórákosi szo ro sa jár ha tat lan is volt, még is ve -
ze tett köz vet le nül fö löt te, az észa ki ol da lon
még egy út vo nal, ame lyet a hely be li ek ma is
or szág út nak ne vez nek. Ez az út a tér szín bõl
100 m-re ki emel ke dõ, pi ra mis ala kú mész kõ -
szik la te te jé re épí tett Tepõ-vára alatt ve zet el
(2. áb ra). 

OR BÁN Ba lázs az ál ta la Tepejnek ne ve -
zett szik la csú csa alatt 80 láb nyi ra, 3-4 láb ma ga -
san ál ló vár fa lak ra ta lált. „A fa la kat a szik lá ba
vá gott be met szés re épí tet ték, mely 400 lé pés
hos  szú ság ban a hegy te te jét há rom ol dal ról kö -
rül öle li és csak a ma dár ál tal meg kö ze lít he tõ,
me re dek, ke le ti szik la fa lon hi ány zott” tu dó sít a
szer zõ a Szé kely föld leírásában. Meg em lí ti a
hegy észa ki ol da lán ka nyar gó „vár út ját” is (OR -
BÁN, 1868).

SZÉ KELY Zol tán a Tepõrõl ová lis alap -
raj zú, més  szel ra kott kõ fa lú vá rat em lít. Az itt ta -
lált rom busz ala kú vas nyíl hegy alap ján a vá rat a
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12. szá zad ba kel te zi. Egy sze rû raj zot kö zöl a vár -
ról (SZÉ KELY, 1977). Ugyan ezt a nyíl he gyet
elõbb az Olt dé li part ján le võ Mi hály-vá rá ból
szár maz tat ja (SZÉ KELY, 1971).

FERENCZI Ist ván és BENKÕ Elek vi tá -
já ban (BENKÕ Elek a „Castrum Bene 1989” kö -
tet ben: Ke let-Er dély „ko rai” kõ vá rai, FERENCZI
Ist ván vá la sza, BENKÕ vi szont vá la sza) a vá la -
szo ló BENKÕ Elek írá sa mel lék le te ként a rákosi
Tepõ-várából szár ma zó ke rá mia-tö re dé kek fény -
ké pe it köz li, és egy sze rû váz la tot mel lé kel a vár -
ról, anél kül, hogy a szö veg ben em lí tést ten ne ró -
la (BENKÕ, 1991).

TTeeppee a tö rök nyel vek ben he gyet je lent.
Az alsórákosiak õ-zõ nyelv já rá suk foly tán ej tik
TTeeppõõ-nek. 1614-ben TTeeppeellyy alak ban ír ták. A
Tepe ne vet itt la kott tö rök ere de tû nép ad ta, va ló -
szí nû leg be se nyõk (IM RE, 1981).

A 819,7 m ma gas tri ász ko ri, fe hér mész -
kõ bõl ál ló, pi ra mis ala kú hegy 100 m-re emel ke -
dik ki a pu hább kõ ze tek bõl fel épí tett tér szín bõl.
Csú csá ról szem mel tart ha tó az egész kör nyék, az
Olt-szoros be já ra ta Er dõ vi dék fe lõl, és el le het
lát ni a Dél-Har gi ta irá nyá ba, vagy egé szen a
Bodoki-havasokig. Fent rõl nagy sze rû rá lá tás van
a Kár há gó, Kövesdomb fe lõl jö võ út ra, va la mint
az Olt-szoros dé li ol da lá ra. Le le het néz ni a túl só
par ton, a Vár pataka völ gyé ben le võ Mi hály-vá -
rá ra, ahol egy ki emel ke dõ szik la te te jén més  szel
ra kott kõ fa la kat ta lá lunk (1-2. áb ra).

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um leletmentõ
ásatása során meg pró bál tuk azo no sí ta ni a ré geb bi
ku ta tá sok hely szí ne it és azok je len le gi ál la po tát,
va la mint újabb meg fi gye lé se ket gyûj te ni.

Az OR BÁN Ba lázs ál tal le írt he lyen kö -
rül be lül 15-17 m-re a hegy te tõ alatt az észa ki er -
dõs ol da lon kön  nyen fel is mer he tõ a fal vo na la,
amely egy pár kányt ké pez. A me re dek észak ke le ti
szik lás ol da lon az idõ le rom bol ta a fa lat, így csak a
mész ha bar csos kö vek alap ján le het a he lyét ki nyo -
moz ni. A 42 m hos  szú fal sza kasz dé li irány ba, kis -
sé emel ked ve ki ve ze tett a ke le ti sziklaélre.

A hegy észa ki ol da lán, ahol a ma is jól
jár ha tó vá rút fel ka nya rog, az er dõ vé del mé ben a
vár fal épeb ben meg ma radt. Az észak ke le ti élen a
két fal rész derékszögbeni ta lál ko zá sá nál a fa lak

ál tal be zárt ré szen egy 10 x 10 m-es te rü let mint -
ha mes ter sé ge sen la pos ra len ne ki ké pez ve. Fel te -
he tõ leg itt va la mi lyen épít mény ál lott (fá ból épí -
tett to rony?) a vá rút fi gye lé sé re (4. áb ra).

A vár fal észak ke le ti vé gé tõl mért 12,90
és 14,30 m kö zött a fal kül sõ ol da lát le ta ka rí tot -
tuk. Egyút tal a fal bel sõ ol da lá nál is bon tot tunk
egy ku ta tó göd röt. A fel tá rás ból meg ál la pít ha tó,
hogy a lej tõs szik la fel szín re elõ ször ala po zó pár -
kányt (0,20 m) rak tak, ami 0,16 m-el kij jebb áll,
mint a fal fe lü le te. Er re a ki szö ge lés re kezd ték
épí te ni, na gyobb mész kõ töm bök bõl a fa lat. A
kö ve ket la pos ol da luk kal ki fe lé he lyez ve elég
egyen le tes fal fel színt ké pez tek ki. A két fal ol dal
bel se jét ki sebb-na gyobb kö vek kel töl töt ték meg
és ap ró ka vi csos-ho mo kos for ró més  szel ön töt ték
be. A vár fal ba a mész kõ mel lett an de zit (cse re kõ)
és ho mok kõ da ra bo kat is be le épí tet tek. Eze ket a
kör nyék rõl gyûjtötték, és fel hord ták a hegy re. Az
om la dék ban fa ra gott fe lü le tû, sár gás bar na ho -
mok kõ da ra bot is ta lál tunk.

A fel tárt, ép fal fe lü let 0,90 m ma gas. A
fal te te jé ig még 0,70 m van, így az ál ló fal ma -
gas ság 1,80 m. A le pusz tu lás mi att a fal te te je
dom bo rú. A bel sõ fal fe lü let 0,60 m mély ség ben
ér te el a szik lát. A met szet bõl lát ha tó, hogy a fa -
lat a lej tõs, egye net len szik lás ol dal ra épí tet ték. A
vár fal vas tag sá ga 1,80 m (5. áb ra).

A vár fal ív ben ka nya rod va ugyan azon a
szint gör bén (kb. 803 m) kör be fut a hegy ol da lon
és 80 m-nél el éri az er dõ bok ros szé lét. Ezen túl a
nyu ga ti és dél nyu ga ti ol da lon hi ány zik, csak a
hegy be be vá gott pár kány árul ja el a fal nyo mát.
A be met szést nyu ga ti irány ból már 8 km-rõl, a
Turzon nya ká ról jól ki le het ven ni a Tepõ csú csa
alatt. A fal he lyét kü lön ben a mész ha barcs por-
ladék is el árul ja. A fal 132 m-en ér te el a dé li
szik la élet. A ke le ti és dé li sziklaélek kö zött szin -
te füg gõ le ges, jár ha tat lan szik la fa lak van nak,
ahol nem volt szük ség vár fal ra.

A Tepõ-vára ha dá sza ti lag elõ nyös he lyen
épült és gya kor la ti lag be ve he tet len volt. A vár fa -
la i nak összhossza 174 m, a kör be zárt te rü let kb.
3000 m2.

A vár észak ke le ti sar kát vé ve ki in du ló -
pont nak, a 92,0 és 95,0 m-ek kö zött a fal nyom -
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vo nal ára ku ta tó ár kot mé lyí tet tünk, amely el ér te a
vár fal még hely ben le võ, mész ha barc  csal ös  sze -
ra gasz tott alap kö ve it. A kö ve ket 0,50 m vas tag
föl des-kö ves tör me lék bo rít ja.

A tör me lék ben na gyobb, ko ron gon ké -
szült, fel haj ló pe re mû, nyak ban pi ros, ol da lán
szür kés bar na szí nû, fi no man isza polt és si mí -
tott, be lül fi nom ho mok szem csés, fül nél kü li
fazék tö re dé ke it ta lál tuk meg. A rész ben ösz  -
sze rak ha tó edény száj át mé rõ je 20 cm, alj át mé -
rõ je 15 cm, ma gas sá ga 30 cm. A fal vas tag sá ga
7-10 mm, az al ja vé ko nyabb, 3-4 mm. Dí szí té -
se kör be fu tó, alig be mé lye dõ pár hu za mos vo -
na lak (8. áb ra).

Egy ki sebb ol dal tö re dék fi no man isza -
polt, ko ron go zott, kí vül szür kés bar na, be lül
téglapiros, pár hu za mos vo na lak kal dí szí tett, az
elõb bi nél ki sebb mé re tû edénybõl szár ma zik.
Má sik ol dal tö re dék szin tén ko ron go zott, fe ke -
tés szür ke szí nû, fi nom andezithomokkal so vá -
nyí tott agyag ból ké szült, amely ben sok fe ke te
szí nû, csil lo gó ás vány tö re dék fi gyel he tõ meg.
Dí szí té se pár hu za mos és hul lá mos be kar colt vo -
na lak (6. áb ra).

Az agyag so vá nyí tá sá ra hasz nált fi nom
andezithomok alap ján er dõ vi dé ki, vagy a Har gi ta
vul ká ni tér sé gé hez kö zel esõ fazakas köz pont lé -
te zé sét fel té te lez het jük.

A ku ta tó árok ban egy fél be tö rött csil lag -
ta ra jos vas sar kan tyút is ta lál tunk (7. áb ra). Ez a
14. szá zad ra kel tez he tõ (NAGY Gé za, 1898).

A Tepõ-várától észak ke let re 2,5 km-re
hú zó dik a Kakasborozda, a Har gi ta ol da lá ban
kez dõ dõ, a Har gi ta-fenn sí kon, majd a Rikán át
egé szen az Olt-szorosig tar tó foly to nos töl tés vo -
nu lat. Az Olt-szorostól dél re, a Tepõrõl jól lát ha -
tó Só lyom kõ szik lá ja mö gül a töl tés vo nu lat to -
vább tart még leg alább 10 km-t, vé gig az apá cai
he gye ken (Apá cai-er dõ), szin te a Bogáti-hágóig
(FERENCZI I., DÉ NES I., 1994).

A Kakasborozda a Kár há gó fe jén (823
m) ke resz te zi a ré gi utat (je len leg sze kér út). In -
nen 250 m-re nyu gat ra az el kes ke nye dõ hegy ge -
rin cet má sik, kb. 50 m hos  szú árok-töl tés vág ja
át. E rö vid töl tés tõl to vább nyu gat fe lé, kb. 800
m-re, a Kövesdomb (803,5 m) elõtt még egy 250

m hos  szú töl tés sza kaszt ta lá lunk. Az árok-töl tés
tel jes szé les sé gé ben át vág ja a két pa tak fej kö zöt -
ti hegy nyer get. A kö vek bõl és föld bõl emelt töl -
tés 8 m szé les és 2 m ma gas. A ke le ti ol da lán le -
võ árok al já tól a töl tés te te jé ig je len leg is 3 m a
szint kü lönb ség.

A vá rat te hát ke let fe lõl hár mas töl tés
biz to sí tot ta. Ugyan ilyen vé del mi rend szert ta lá -
lunk a rikai (Rika-vára, Kustaly-vára), vagy a
sóvidéki (Firtos-vára, Rabsonné-vára) vá rak elõtt
is. Ezek a hos  szabb-rö vi debb töl té sek a vá rak hoz
ve ze tõ út vo na la kon (hegy ge rin ce ken) ké szül tek,
ál ta lá ban ke let fe lõl.

Meg ál la pít ha tó, hogy ezen vá rak ugyan -
olyan mó don vol tak meg erõ sít ve, te hát
egyidõben ké szül het tek és hasz nál ták fel õket a
gye pû vé del mi rend sze ré ben, az or szág ke le ti ha -
tá ra i nak vé del mé re.

Az elõ ke rült kis szá mú ré gé sze ti anyag
azo nos jellegû, a kö zel ben le võ vá rak, pél dá ul a
Kustaly-vára ku ta tá sa (kö zöl ve je len kö tet ben:
FERENCZI G.; FERENCZI I., 1998, szerk.
megj.) so rán ta lált le le tek kel, ez egy ko rú sá gu kat
bi zo nyít hat ja.

A Tepõ-vára 14. szá za di sarkantyú le le te
alap ján fel té te lez he tõ, hogy a vár az An jou-kor -
ban még hasz ná lat ban volt.

Ku ta tá sa to vább foly ta tó dik, és az elõ -
ke rü lõ ré gé sze ti anyag re mél he tõ leg több bi zo -
nyí té kot fog szol gál tat ni a vár épí té sé nek és fel -
ha gyá sá nak a pon to sabb idõ meg ha tá ro zá sá hoz
is.
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CCeettaatteeaa TTeeppeeuu ddee llaa 
RRaaccooººuull ddee JJooss ((jjuudd.. BBrraaººoovv))
(Rezumat)

Încã din timpurile preistorice peste
pasurile Carpaþilor de Curburã treceau drumuri
importante care realizau legãtura între stepele
estice ºi Bazinul Car patic. Drumurile care cobo-
rau în Þara Bârsei au intrat în Bazinul Tran -
silvaniei prin cele trei trecãtori principale ale
Mun þilor Perºani: Pãdurile ªercãii, de la Apaþa ºi
Rika. Valea râului Olt, formând un culoar larg
pânã în zona Baraoltului, deschide depresiunea
Þãrii Bârsei îndreptându-se brusc spre vest ºi tra-
versând ultimul lanþ muntos al Carpaþilor, Per -
ºanii prin defileul de la Racoºul de Jos, intrând în
Bazinul Transilvaniei la nord de Pãdurea de la
Apaþa ºi la sud de Rika. Accesul prin valea largã
a pârâului Rika a fost obstrucþionat în evul mediu
de un val de pãmânt denumit astãzi KKaakkaass bboo rroozz --
ddaa (’brazda cocoºului’). „Brazda Cocoºului” este
alcãtuitã dintr-un val de pãmânt construit din
materialul excavat din ºanþul care era amplasat în
faþa valului, spre est. Deasupra valului probabil a
fost construitã ºi palisadã. Valul este situat cu 2,5
km spre est de creasta Rika. Un al doilea val
(lung de 1,1 km) se aflã chiar pe creastã. Ambele
valuri bareazã drumul de acces. 

Sistemul de apãrare al trecãtorii era com-
pletat de câte o fortificaþie de piatrã pe ambii ver-
sanþi ai vãii, ridicate probabil la sfârºitul sec. XI
— începutul sec. XII. ºi care au fost întârite cu
valuri de pãmânt cu palisadã (Cetãþile Kustaly ºi
Rika). Aceste fortificaþii ºi valuri erau destinate
sã opreascã invazii dinspre est ºi constituiau ele-
mente importante ale prisãcii de est a Regatului
Ungariei.

Spre sud de trecãtoarea Rika defileul pro-
priu-zis al Oltului era inaccesibil în trecut, totuºi,
pe versantul nordic al cheii Oltului existã o cale

veche de acces, pe care localnicii o numesc ºi
astãzi OOrrsszzáággúútt (’drumul þãrii’), ºi care s-a pãs-
trat sub formã de drum de cãruþã. Inclusiv
„Drumul þãrii” este barat de aceeaºi Brazdã a
Cocoºului în locul numit KKáárrhháággóó ffeejjee, iar spre
vest gãsim încã douã porþiuni de val de apãrare.
Drumul trece în continuare sub Cetatea Tepeului,
construitã din piatrã, pe stânca înaltã de calcar
sub formã de piramidã (819,7 m), care se înalþã
cu 100 m deasupra zonei înconjurãtoare. Urmele
zidului de apãrare se pot identifica cu uºurinþã. În
unele locuri zidul de piatrã atinge 1,8 m înãlþime,
iar lãþimea lui este 1,8 m. Zidul a înconjurat vâr-
ful sub formã de semicerc ºi a avut lungimea de
174 m. Din sondajele efectuate pe lângã zid au
fost gãsite cioburi de vase executate la roatã.
Vasele cu buza rãsfrãntã în sus, de culoare
cenuºiu-brunã sunt ornamentate cu linii paralele
ºi vãlurite, incizate în corpul vaselor. A fost gãsit
un pinten cu stea, rupt, datat în sec. XIV., deci
cetatea probabil era încã folositã în acest secol.
Din aceastã cetate care se înalþã deasupra zonei
se poate þine sub observaþie toatã regiunea, în
special valea Oltului.

FFoorrtt TTeeppeeuu ffrroomm AAllssóórráákkooss
((RRaaccooººuull ddee JJooss,, BBrraaººoovv 
CCoouunnttyy))
(Abstract)

Even in prehistoric times important
routes led from the eastern lowlands to the
Carpathian Basin. These crossed over the moun-
tain passes of the Carpathian Curve too. The
northern way to the Transylvanian Basin passed
the Persány (Perºani) Mountains through the
Rika pass. The access through the large walley of
the Rika brook was stopped in the middle ages by
a bank (vallum) which is called today „The
Cock's furrow" (Kakasborozda). This bank was
built with the material excavated from the groove
situated on this eastern part. On the top of the
bank there was a boar fence. The bank is situated
at a distance of 2.5 km toward East from the crest
of the mountain. There is a second bank (1.1 km
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long) right on the crest. Both of them blocked the
passing ways. On both sides of the Rika valley
there were two pre-feudal forts, Kustaly and Rika
(11-12 c. A.D.). They were built of stone with
hot lime and were fortified by banks with boar
fences. The destination of both the banks and the
forts to stop any invasion from the East and were
important parts of the border defence system of
the Hungarian Kingdom. To the south from the
Rika pass, on the northern side of the Olt gorge
there was a way to the west, from the old times
called „Country road" (Országút). This way was
also blocked by banks and passes under a pirami-
dal limestone rock, called Tepe (Tepeu which
rises with about 100 m over the surroundings. On
its top the Tepeu fort was built of stones with hot
lime. The walls can be easily identified, and sur-
round the top of the rock. The wall is 174 m long,
1.8 m wide, and nowdays from place to place it is
1.8 m high. In the excavations we found parts
from potteries and a broken spur. These can be
dated in the 14th century A. D. (a terminus post
quem for the use of the fort).
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ALBERT Ernõ

ZZaa bboo llaaii ééss sszzöörrccsseeii jjoobb bbáá ggyyookk ééss
ccssee lléé ddeekk zzeenn ddüü lléé ssee 11880022--bbeenn

(Ki vo nat)
A dol go zat a za bo lai és szörcsei (Há rom -
szék me gye) job bá gyok, zsel lé rek és cse lé -
dek zen dü lé sé re vo nat ko zó sep si szent -
györ gyi le vél tá ri anya got mu tat be. 1802-
ben odá ig fo ko zó dott az el len tét SZÉP LA -
KI P. HOR VÁTH Far kas za bo lai föld bir -
to kos és a bir to kán dol go zók kö zött, hogy
a zen dü lés ben részt ve võ job bá gyo kat csak
a ha tár õr ség hez tar to zó há rom szá zad ka -
to na ki ve zény lé sé vel tud ták szét osz lat ni,
hogy a meg tá ma dott bir to ko so kat meg -
ment sék. A zen dü lés ben részt ve võk egyik
ré sze a meg tor lás elõl Mold vá ba me ne kült.

BBee vvee zzee ttõõ

Za bo la sok vo nat ko zás ban hí res te le pü lé -
se Há rom szék nek. E hely ség hez fû zõ dik jó né -
hány, a szé kely ség éle té ben fon tos ese mény.
1466. ja nu ár 20-án itt tar tot ták a szé ke lyek azon
ne ve ze tes gyû lé sü ket, ame lyen Má tyás ki rály
meg bí zá sá ból SZENTGYÖRGYI BAZINI Já nos
er dé lyi vaj da és szé kely is pán el nö költ, az zal a
cél lal, hogy a lá za dó szé ke lyek és ura ik kö zött
bé kes sé get te remt sen. Ek kor ha tá roz ták el, hogy
a szé kek ben szék bí rá kat ne vez nek ki, akik nek az
lesz a fel ada tuk, hogy a pa na szo sok sé rel me it ki -
vizs gál ják, meg fe le lõ idõ ben igaz, pár tat lan dön -
tést hoz za nak, s ez zel or vo sol ják a sok szor hosz  -
szú ide ig el hú zó dó pe res ügye ket. Csak ab ban az
eset ben kell jen Ud var hely re, vagy az er dé lyi vaj -
dá hoz fel leb bez ni ük a pa na szo sok nak, ha a szé ki
bí rák dön té sét nem tart ják igaz sá gos nak.

Ezen a gyû lé sen ar ról is ha tá roz tak, hogy
a szék bí rák hall gas sák meg a nép pa na sza it, ame -
lyek a fõ urak és más ha tal mas sá gok el len hang -
za nak el, s azt kö zöl jék a szé kely is pán nal is.
Amen  nyi ben a ha tal ma sok va ló ban igaz ság ta la -
nul bán tak a nép pel, s így el len sé ge i vé vál tak a
köz sza bad ság nak, fe jü ket ve szít sék, és va gyo -
nuk tól megfosztassanak1.

Za bo lán élt a MIKES-család egyik ága,
amely nek fi ai gyak ran ve ze tõ sze mé lyi sé gei vol -
tak a há rom szé ki, vagy er dé lyi fon to sabb ese mé -
nyek nek. A csa lád ból kü lön bö zõ idõ szak ok ban ki -
rály bí rók, ta nács urak, fõ is pán ok, fõ ka pi tány ok ke -
rül tek ki. 1629. feb ru ár 2-án Za bo lán MI KES
Zsig mond há zá nál APOR Láz ár nak IMECS Ju dit -
tal tar tott „fé nyes la ko dal mán” meg je lent Er dély
fe je del me, BETH LEN Gá bor és fe le sé ge, va la -
mint Er dély fõ ne mes ség ének dön tõ többsége2. A
za bo lai MI KES csa lád nál töl töt te gyer mek ko rá -
nak egyik ré szét MI KES Ke le men is édes any já -
val, TOR MA Évá val, hisz MI KES Pál a Ke le men
fia szü le té sé nek évé ben THÖ KÖLY me ne kült tá -
bo rá ban tar tóz ko dott, hogy az tán Fogaras vá rá ban
hal jon meg, ke gyet len kín zá sok között3. Bár a
MIKESek kö zül töb bek re is utal hat nánk, még a
ké sõb bi, 1848-as vi téz ka to nát, a szin tén MI KES
Ke le ment kell meg em lí te nünk, aki a 15. Má tyás-
hu szár ez red szer ve zõ je volt, s aki Szeben ost ro -
má nál esett el 1849. ja nu ár 21-én4.

A to váb bi ak ban az 1802. évi zen dü lést
mu tat juk be, ame lyet tu do má sunk sze rint ku ta tók
ed dig nem is mer tet tek, és nép raj zi gyûj tés bõl
sem is me re tes. Nem cé lunk az ese mény tá gabb
tör té ne ti ös  sze füg gé sek be il lesz té se (a na pó le o ni
há bo rúk ko rá nak a be mu ta tott hoz idõ ben kö ze li
ese mé nyé vel az el múlt évek ben vi dé künk rõl pl.
PÁL-ANTAL Sán dor és SZA BÓ Mik lós fog lal -
ko zott - l. a ma ros- és udvarhelyszéki sza ba dok
1809. évi en ge det len sé gi moz gal má ról je lent
meg egy-egy ta nul má nyuk). A sep si szent györ gyi
Ál la mi Le vél tár ban ta lál ha tó vo nat ko zó per irat -
ból ki de rül, hogy a za bo lai és szörcsei job bá -
gyok, va la mint az ud va ri cse lé dek 1802-ben ko -
ráb bi sé rel me ik, pa na sza ik mi att szem be sze gül -
tek SZÉP LA KI P. HOR VÁTH he lyi föld bir to -
kos sal, az ügy va ló sá gos zen dü lés sé te re bé lye se -
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dett, s csak gyors és el lent mon dást nem tû rõ in -
téz ke dé sek után tud ták el foj ta ni.

Az irat ból min den elõz ményt és kö rül -
ményt nem tud ha tunk meg, mert csu pán tö re dé -
ké ben is mer jük: a tör vény ha tó ság ok elé idé zet tek
kö zül a 20-tól a 33-ig ter je dõ sor szá mú ak ta nú -
val lo má sa it õriz te meg a meg cson kult jegy zõ -
könyv. Még is úgy vél jük, va la me lyest egy sé ges
ké pet tu dunk ki ala kí ta ni ezen es kü sze rint írás -
ban rög zí tett és má ig meg õr zött val lo má sok ból.
Egy ben be te kint he tünk a múlt szá zad ele ji há -
rom szé ki fa lu kö zös ség éle té be, az ak ko ri ese mé -
nyek be, a la ko sok gon dol ko dás mód já ba. A le he -
tõ sé gek sze rint nyel vi esz kö zök kel is meg pró bál -
juk ér zé kel tet ni ma gát a kort és a kö zös ség han -
gu la tát, be széd mód ját, vi sel ke dé sét.

EEllõõzz mméé nnyyeekk

A za bo lai és szörcsei job bá gyok és fõ urak
kö zöt ti el len té tek vis  sza me nõ en egé szen az 1400-
as évek kö ze pé ig is me re te sek, ami kor a há rom -
szé ki job bá gyok úri kas té lyok ége té sé be kezd tek.
Az ese mé nye ket kö ve tõ en hi á ba kö töt tek egyez -
sé get 1466-ban urak és szol gák, mert a job bágy a
ké sõb bi ek ben is szol ga és ki szol gál ta tott ma radt.

Idõ tel té vel ál lan dó an nö ve ke dett a job bá -
gyok szá ma. EGYED Ákos ku ta tá sa i ból tud hat juk,
hogy Za bo lán 1614-ben 89 job bágy és 18 zsel lér
élt, 1750-ben 86 job bágy és 15 zsel lér, 1848-ban
188 a job bá gyok szá ma és 19 a zsel lé re ké, va gyis
ek kor már eb ben a köz ség ben 207-en vol tak ál lan -
dó ki szol gál ta tot tai a bir to ko sok nak. 1802-ben az
1750-es és 1848-as ada tok alap ján mint egy 150-
160 job bág  gyal és zsel lér rel szá mol ha tunk.

Ha son ló arány ban tar tot ták nyil ván mind a
job bá gyo kat, mind a zsel lé re ket a köz vet len szom -
széd hely sé gek ben is. El sõ nek Szörcsét em lít jük,
mert HOR VÁTH Far kas bir to ka odá ig át nyúlt, s a
tár gya lás so rán gyak ran szól nak az it te ni la ko sok -
ról. Eb ben a hely ség ben 1848-ban 105 job bágy és
zsel lér volt. Kovásznán 1848-ban 150 job bágy és
85 zsel lér élt, va gyis ös  sze sen 235-en vol tak. Tá -
vo labb esik ugyan Za bo lá tól, még is meg em lít jük
Zágont, mi vel a tár gya lá son szó ba ke rül HOR -
VÁTH Far kas ot ta ni út ja is. Az 1848-as ada tok

sze rint a zágoni job bá gyok és zsel lé rek szá ma jó -
val meg ha lad ja a fen ti e két. Itt 461 job bágy és 104
zsel lér la kott, ös  sze sen 565-en voltak5.

Csu pán tá jé ko zó dá sul em lít jük meg a két
te le pü lés összlakoságát az 1860-as évek ben. Za -
bo lán 2157-en, Szörcsén 774-en laktak6. Má ra
va la me lyest nö ve ke dett a za bo lai la ko sok szá ma:
1977-ben 3505-re, 1992-ben 3555-re, a szörcsei -
e ké pe dig va la me lyest csök kent: 1977-ben 738-
ra, 1992-ben 624-re7.

A tár gyalt ese mé nyek ide jén a he lyi job -
bá gyok és az ud var cse léd jei már évek óta elé ge -
det le nek SZÉP LA KI P. HOR VÁTH Far kas za bo -
lai föld bir to kos in téz ke dé sei és tet tei mi att. A bé -
ké te le nek élé re állt, és a tü rel met len sé get szí tot ta
BOR SAI György és NAGY And rás. A jegy zõ -
könyv ben még egy har ma dik „lá zí tó” ne vét is le -
ír ták, de ki lét ét nem si ke rült meg ál la pí ta nunk.

A ta nú val lo más ok so rán gyak ran meg -
em lí tet ték NYER GES Jó zsef nek, ENYEDI
Anisnak, SZÉ KELY Pis tá nak és fe le sé gé nek ne -
vét, akik HOR VÁTH Far kas ke gyet len ke dé se i -
nek ko ráb bi ál do za tai. Ta núi és ré sze sei az ese -
mé nyek nek MIKÓ Zsig mond, DAROTZI és az
is ko la mes ter, BENE Sá mu el. 

A tár gya lás so rán ti zen négy ta nút hall -
gat tak ki. Ezek bõl a val lo má sok ból az de rül ki,
hogy a za bo lai job bá gyok és cse lé dek, a szörcsei
job bá gyok szin te va la men  nyi en részt vet tek a
zen dü lés ben.

AAzz eesseemméénnyyeekk sszzeerreeppllõõii

11.. SSZZÉÉPP LLAA KKII PP.. HHOORR VVÁÁTTHH FFaarr kkaass
A ti zen négy ta nú val lo más alap ján SZÉP -

LA KI P. HOR VÁTH Far kas za bo lai föld bir to kos
volt. Ve le kap cso lat ban szól nak a ta núk Szörcsérõl,
Kovásznáról, Be se nyõ rõl, Szentkatolnáról, Te lek-,
Zágon-, Uzon-, Bereck-, Pá ké ról.

A per irat ok ból az is ki de rül, hogy el sõ sor -
ban a zabolai és szörcsei job bá gyok és zsel lé rek, de
a szom szé dos föld bir to kos ok is, sõt ta ní tó, mol nár,
szin te min den ki ha rag szik HOR VÁTH Far kas ra.

A Te le ken la kó HOR VÁTH Láz ár, And -
rás és Fe renc egy ér tel mû en azt köz lik a ki vizs gá lás
ide jén, hogy Za bo lán a la ko sok mind el len sé gei:
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„tu dom, hogy Za bo lán két jo em be re is nintsen” –
ál lít ja az el sõ ta nú. HOR VÁTH And rás val lo má sa:
„Igen is es mé rem Mgs SZÉP LA KI P. HOR VÁTH
Far kas urat, tu dom bi zon  nyal hogy... in genere
mind haragossa [az egész köz ség], és kiván... bosz  -
szú ság gal il let ni”. HOR VÁTH Fe renc is azt köz li,
hogy „az egész Za bo la fal va haragosa”.8

A ki hall ga tott ta núk több sé ge ál ta lá ban el -
mon dot ta, hogy „rossz em ber” volt, de egy-egy
olyan tör té ne tet is el be szél tek, amely ke gyet len sé -
gét bi zo nyít ja. A köz ség rég óta sut tog HOR VÁTH
Far kas olyan tet te i rõl, ame lyek va ló di kis ki rály
vol tá ra, kor lát lan ha tal má ra vo nat koz nak. Egye sek
bi zo nyít ják, hogy ha rag já ban cse lé dei kö zül né há -
nyat ha lál ba ker ge tett, vagy job bik eset ben sú lyo -
san bán tal ma zott, egye sek re rá is lõtt, vagy fegy ve -
re se i vel õri zet be ve te tett szö ke vé nye ket.

Né hány val lo más te võ azon ban vé del mé be
ve szi. Az elõz mé nyek alap ján gya nú sak ezek a val -
lo má sok, s mint ha a jegy zõ könyv so ra i ból az is ki ol -
vas ha tó len ne, hogy a ta núk va la mely köz ben já rás ra
nyi lat koz tak ked ve zõ en HOR VÁTH Far kas ról.

A szörcsei DÓNÁTH Jó zsef val lo má sa
sze rint „Az igaz és szent ezen kér dés ben, hogy ha
a Mlgs Ex po nens urat kivanta bos  szan ta ni és in -
ge rel ni az em ber, ta lán a’ vi lá gon is nem volt jobb
ember”.9 HOR VÁTH And rás, aki elébb ha ra go -
sa it em lí tet te, egy újabb kér dés re fe lel te: „Min den
em be rek kel, tu dom, hogy baráttságoson kivánt
él ni, az igaz, hogy ha meg bos  szan tot ták, ma gát
csak nem igen hagy ta má sok tól motskoltatni”.10

To váb bi val lo más te võk bi zo nyít ják, hogy nem
ölt, nem tá ma dott, vagy vert meg sen kit, „sõtt
még igen ba rát sá gos jó szí vû em ber volt, a’ mig
fel nem bosszantották”.11 Má sok be csü le tes úri
em ber nek tar tot ták, sõt azt is el mon dot ták, hogy
„aki jól dol go zott, an nak ételt és [italt] adott”.12

A HOR VÁTH Far kas el len ki ala kult
gyû lö let fõ for rá sa az volt, hogy bi zo nyos mun -
kák el vég zé sét ked ve zõ idõ já rás ese tén, az egyez -
ség el le né re, erõ szak kal meg kö ve tel te, s olyan kor
a job bá gyok a sa ját föld jü kön nem tud tak dol goz -
ni. Ez bi zo nyos ér te lem ben azt is je len tet te, hogy
az évi mun ka ve szí tett ér té ké bõl, job bik eset ben,
vagy meg tör tén he tett, hogy az idõ ben el nem vég -
zett be ta ka rí tás ve szé lyez tet te az évi ter mést.

Ezért hang zott el olyan val lo más, hogy „Az [is]
igaz, hogy szor gos do log nak ide jén töb bet szol -
gál tat ta, a’ mint ak kor tartoztanak volna”.13

HOR VÁTH Far kas már ek kor be ve zet te a
mun ká ra ösz tön zõ bi zo nyos na pi fel ada tot. „Az el
mult nyá ron 1802-be az Ex po nens Mlgs Ur ma ga
a me zõ re ki sem ment, ha nem nap já ra nap szám ba
egy sze mély re négy kalongya ara tást kihagy-
ott”.14 A kovásznai il le tõ sé gû 61 éves MOL NÁR
Ist ván, aki 8 esz ten de ig a HOR VÁTH Far kas mal -
má ban volt mol nár, a ki e rõ sza kolt mun ká ról be -
szélt, majd így foly tat ta: „De asztán a’ Ma gok
Munkájokra botsátotta, és amig el nem vé gez ték
hét szám ba ne mes hajtotta”.15 A vé del me zé sé re
kö zölt in do kok to vább bõ vül tek az zal is, hogy ez
erõl te tett túlhajsza ide jén étel lel-ital lal pó tol ta a
job bá gyok mun ká já nak el ma ra dá sát. „Ollyan ter -
mé sze tû Joszágot má sok is bír nak, amillyen az
Ex po nens Mlgs Uré, ezek az Possessus urak so ha
nem szoktanak en ni és innya ad ni a’ job bá gyok -
nak, de az Ex po nens Mlgs ur ki vált nyá ri do log
ide jén bõven adott ételt és italt”.16 Tet tei el len sú -
lyo zá sa ként MOL NÁR Ist ván azt is kö zöl te, hogy
„a’ kösség kõzüll akár ki bé ment az Ud va rá ba
kér ni, on nét so ha ûressen ki nem jött”.17

Ezek azon ban csu pán egy-egy kis írt je -
len tet tek a tu laj don kép pe ni fáj dal mas se bek re.
HOR VÁTH Far kas sze szé lye i nek en ged ve hosz  -
szú idõn át gyó gyít ha tat lan és fe lejt he tet len vá gá -
so kat osz to ga tott job bá gyai kö ré ben.

Az egész kö zös ség kö zött, a szom szé dos
he lyi sé gek ben is, gyak ran be széd té ma volt, hogy
azon szol gá it, vagy job bá gya it, akik re va la mi ért
meg ha ra gu dott, élet ve szé lye sen meg se bez te, vagy
más mó don ker get te ha lál ba. Ha lá lo san meg  se be -
sí tet te NYER GES Jó zse fet, aki a „Mlgs Ex po nens
Ur ke ze mi att meg holt”.18 Majd a ki vizs gá lók
afe lõl ér dek lõd nek, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött halt meg ENYED Anis és fõ ko csi sa, SZÉ -
KELY Pis ta fe le sé ge.

22.. NNYYEERR GGEESS JJóó zzsseeff
A per irat ok ból ki ol vas ha tó, hogy HOR -

VÁTH Far kas nyolc év vel ko ráb ban oly sú lyo -
san bán tal maz ta az ak kor még if jú NYER GES
Jó zse fet, hogy sé rü lé sé be be le halt.
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A ta nú val lo más ok egyik ré sze, bi zo nyá ra
gon dos elõ ké szí tés ered mé nye ként, el te rel ni igyek -
szik a fi gyel met az igaz ság ról, és NYER GES Jó -
zsef ha lá la okát más kö rül mé nyek kel pró bál ja ma -
gya ráz ni.

A ki vizs gá lók kal kö zöl ték, „hogy az Ex -
po nens Mlgs ur meg ver te” NYER GES
Józsefet,19 sõt MOL NÁR Ist ván így val lott: „Tu -
dom, hogy az Utrizált NYER GES Josit ma gá nál
tar tot ta a’ Mlgs Ex po nens ur es ezen gyer mek fe -
jén tsinált Se bet mag[am] lát tam, mi vel a’ mint
fellyebbis még az Ex po nens Mlgs ur ud va ra alatt
lé võ [Mal]mában Mol nár vol tam a hovais a gyer -
mek NYER GES Josi gyak ran jö vö ge tett, ‘s néz te
a fe jén lé võ sebet”.20 Val lo má sá nak to váb bi ré -
szé ben ha lá lá nak oko zó ját a se bet ke ze lõ „fel cser -
ben” ke re si, ugyan is azt bi zo nyít ja, hogy a seb
már gyógy ul ni kez dett, de azt nem tud hat ja, ho -
gyan gyó gyí tot ták, ugyan is ke ze lés köz ben for -
dult ha lál ba be teg sé ge: „nem tu dom mitsoda nevü
feltser kezdé gyogyitani de a’ meg ütés után há -
rom, vagy negy Hol nap ra meg is hala”.21

Köz ben azt is el mon dot ták a ta núk, hogy a
seb oko zó ja nem is HOR VÁTH Far kas volt, ha -
nem ko ráb bi víz beesés kor ütöt te kõ be fe jét, mi vel
meg ré sze ge dett. „Ez elõtt egy né hány esz ten dõk kel
/:lehet mint egy hét vagy Nyoltz esztendeje:/ ide
Kovásznára ugyan a’ Mlgs Ex po nens ur ide va ló
Mal má ba, a’ hol ak kor la kott egy Var ga Ist ván
nevü Mol nár ja, jöve va la mi Ma lom vasok meg
igazittásáért, és itt erõssen meg itasodván, a’ mi kor
Ha za fe lé Za bo lá ra kez dett vol na men ni a RÁ KO SI
And rás ka pu já nál le võ ma gos Pallon egy em bert a
há tá ra fel vevén az zal együtt miko a’ pallon men ne
ke resz tül, be lé esék a’ pallorol a’ há tán vitt em ber -
rel edgyütt, a’ fe jét bé tör te, és az ol da lát is erõssen
meg ütöt te a’ kö vek be. Ugy tu dom ha za me ne te le
után ke vés idõ vel Ágy ba esõ be teg lé ve és ezen
üté sek tõl ka pott nya va lyá ba és vagy egyébb más
fé le nya va lyá ba meg hala”.22 Ha pe dig ez nem
vol na ki elé gí tõ bi zo nyí ték NYER GES Jó zsef ha lá -
lá nak oká ról, ak kor egy má sik val lo más ból töb bet
is meg tud ha tunk, a 48 éves VAR GA Já nos köz lé -
sé bõl. Õ HOR VÁTH Far kas nak kovásznai mal má -
ban „ha tod fél esz ten de ig mol nár ja” volt. Sze rin te
NYER GES Jó zsef eb ben a ma lom ban a ma lom kö -

ve ket néz te meg, s a Za bo lá ról ho zott „Ma lom va -
sak”-at a ko vács hoz vit te, ahol „na gyon meg ré sze -
ge dett”, s a pal ló nál „csiz ma dia BIKFALVI Sá mu -
elt, kit a’ nagy nyavallya a föld höz le vert volt”, há -
tá ra vet te, és a pal lón ha lad va a víz ben lé võ kö vek -
re esett. Ezt a ta nú sze mé vel lát ta. Majd a vér zõ seb
kö rül a ha ját le be ret vál ta, s fe le sé ge „szappanyos
pá lin ká val meg mosá”. De az elõb bi val lo más tól
el té rõ en azt kö zöl te, hogy ha lá lát nem a víz beesés
okoz ta, ha nem a fen ti ese mé nyek után „az egész
csa lád hagymászba fekütt – én, és az utrizált
NYER GES Ist ván [Jozsi] be le esénk – En ge met
Kézdi-Vásárhelyre a feltserhez vittenek, és ak kor
az utrizált NYER GES Ist vánt [Jó zsit] a Mlgs Ex -
po nens ur a’ fe le sé gét is erõl tet te, hogy vin nék bé
hogy vág ná nak raj ta eret”.23 Így a val lo má sok ból
nem de rült ki NYER GES Jó zsef ha lá lá nak egy ér -
tel mû oka.

Azt azon ban el mon dot ták, hogy az úr a
ha ta lom tu da tá ban ma ga ítél ke zett és bün te tett.
NYER GES Jó zsef mag tá ma dá sá ról és ha lá lá ról
ilyen vé le mény is el hang zott: „Er re tu dom azt
mon da ni köz hír bõl, hogy az utrizált NYER GES
Jó si nak Fe jé be vág ta vol na Sorkantyuját, és azu -
tán há rom hét mulva megis halt”.24

Anél kül, hogy a ta núk bõ veb ben ki tér tek
vol na val lo má sa ik ban, mi tör tént a NYER GES
csa lád dal, MOL NÁR Ist ván azt mon dot ta, hogy
test vér ét, „NYER GES Ferentzetis hal lot tam, hogy
el szö kött, és Bu ka rest be ment egy Bojárral”.25

33.. EENNYYEEDDII AAnniiss
Az zal is gya nú sí tot ták HOR VÁTH Far -

kast, hogy õ okoz ta vol na ENYEDI Anisnak ha -
lá lát. Le het, hogy a jegy zõ könyv hi ány zó ré szé -
ben bõ veb ben is ki tér tek ha lá la kö rül mé nye i re, a
meg ma radt irat ban azon ban elég gé ho má lyos
mind az, amit ró la föl je gyez tek. „ENYEDI An -
nist a’ kit Groff MI KES Sigmond ur eõ nagy sá ga
nem tu dom hon nan ho zott bé Za bo lá ra
Szolgálojának az Ex po nens Mlgs ur udvarábanis
lak ék, és az õ szur kos, pisz kos sá gá ért ma gam is
tsufoltam Motskos Persinek, s tu dom, hogy az
udvarbol elis tsapták; ezen, és a’ NÉ MET
Léányokon kivül más idegeny hely rõl va ló, aki
nem Há rom Székrõl valo fej ér tseléd még lett
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vol na nem tudok”.26 Ró la ter jedt el az a hír,
hogy „HOR VÁTH Far kas ke ze mi att meg holt”,
de a ta núk nem bi zo nyí tot ták.

44.. SSZZÉÉ KKEELLYY PPiiss ttaa ffee llee sséé ggee
HOR VÁTH Far kas ne vé hez kap cso ló dik

SZÉ KELY Pis ta fe le sé gé nek ha lá la is. SZÉ -
KELY And rás, BEDÕHÁZI Jó zsef job bá gya így
val lott: „Pis ta, a’ Kotsis ez az en Test vé rem e’ fõ
kotsissa volt a’ Mgls Ex po nens urnak, és ugyan
ott az Ud var ban megis házasitták, õ on nét el
szök vén, a‘ fe le sé ge ott mar adott; de ugyan tsak
az Mlgs Ex po nens ur Fegy ve res em be rek kel
megint viszsza vi tet te –keves idõt ott lak ván fe le -
sé ges tõl edgyütt megint el szökének a fe le sé ge az
én Há zam hoz Pá ké ba, Pis ta pe dig Szebenbe
ment. Egy ke vés idõ mulva a’ Mlgs Ex po nens ur
min den por té ká i val edgyütt a’ Pis ta fe le sé gét Za -
bo lá ra viteté, a’ mint hal lot tam az után megint el
szö kött, és ment Uzonba BARTOK Josefné
Aszszonyhoz, s itt la pos ban elegyetvén ma gát
meg Sugaritottak vol na, de hol és hogy holt meg
az ap ja házánál-é vagy egye bütt, mond hogy nem
sok gon dom lé vén az után reá, nem tudom”.27

ÉÉggee ttéé sseekk

A HOR VÁTH Far kas hoz va ló tûr he tet -
len vi szony bi zo nyí té kai az ége té sek is. Ha kör -
nye ze te nyíl tan nem tud ta vis  sza fi zet ni mind azt,
amit tett, egye sek nem bi zo nyít ha tó, de sú lyos
ká ro kat oko zó esz kö zök höz fo lya mod tak. „Elé -
get tését ket íz ben tu dom, egy szer a’ Meny kõ ál -
tal masszor amint a’ gyanu volt a Szakatsa
altal”.28 HOR VÁTH Láz ár azt kö zöl te, hogy
„most két esz ten de je lészen ta lán an nak is, hogy
az Istáloját fel égeték Lo vai, Hám jai ben
égének”.29 S hogy egy kö zös ség kö ré ben meny  -
nyi re el mé lyül he tett az éven kén ti gyü lem lõ gyû -
lö let, an nak a leg meg gyõ zõbb bi zo nyí té ka, hogy
olyan kor nem si et sen ki HOR VÁTH Far kas se -
gít sé gé re, ami kor csak a fa lu tá mo ga tá sá val le -
het ne ér té ke ket men te ni. Rég óta er köl csi kö te les -
sé gé nek tar tot ta min den ki, ha va la mi lyen ok mi -
att tûz ütött ki va la mely hely ség ben, azon nal az
egész kö zös ség ol tá sá ra si e tett. Nem így tör tént

Za bo lán, ami kor a HOR VÁTH Far kas is tál ló ja
égett. „A za bo lai la ko sok ad dig tûzoltani nem
men tek, amig edgy Tiszt oda nem érkezett”.30

El égett ko csi ja, sõt asz tag ja is. Egyik eset ben ko -
csi sát, más kor sza ká csát vá dol ják az ége té sért, de
tel jes bi zony ság gal nem de rült ki, ki volt a tet tes.

AA zzaa bboo llaa ii aakk zzeenn ddüü lléé ssee

Ta lán nem vé let le nül ke ring tek a hí rek
HOR VÁTH Far kas gyil kos sá ga i ról. Az ilyen jel -
le gû tet tek rõl ki sebb kö zös sé gek ben, az eset le ges
meg tor lá sok tól fél ve, vaj mi ke ve set, s csak sut -
tog va mer tek be szél ni. Az es kü alat ti ta nú val lo -
más ok ide jén is el hall gat ták, vagy csak rö vid, ho -
má lyos uta lá so kat kö zöl tek ró la. Ezek a sut to gá -
sok évek tel té vel is mé tel ten fel szín re ke rül tek, s
ami kor az elé ge det len ség fo ko zó dott, a na pi ese -
mé nyek bí rá la tá nak ezek is ré szét ké pez ték.

A tu laj don kép pe ni zen dü lés el sõ hul lá ma
a za bo lai tanító ne vé hez kap cso ló dik.

BENE Sá mu el már évek óza Za bo lán ta -
ní tott. Kez det ben a za bo lai „Re for má tus Eclésia”
nem akar ta be fo gad ni, s ek kor HOR VÁTH Far -
kas járt köz be az egy há zi elöl já rók nál, hogy meg -
kap has sa az is ko la mes te ri ál lást, sõt há zá nál „sok
ide ig sza bad asz talt” is adott. Tet té ért há lát várt a
ta ní tó tól. Idõ tel té vel azon ban BENE Sá mu el ar -
ról gyõ zõ dött meg, hogy jó te võ je el len sé ge a fa -
lu  kö zös ség nek, el sõ sor ban a job bá gyok nak,
akik nek pa na sza év rõl év re sza po ro dik, ezért nem
tar tott ki ura mel lett, ha nem a fa lu la kó it tá mo gat -
ta, s pa na sza i kat írás ban is kö zöl te HOR VÁTH
Far kas sal. Ha rag ját ezen irat vál tot ta ki. A ször -
csei DÓNÁTH Jó zsef nek pa na szol ta: „nézd, Ba -
rá tom, hogy be szél ve lem edgy os ko la Mes ter...
be háládatlan”.31 Et tõl kez dõ dõ en HOR VÁTH
Far kas ke res te az al kal mat a ta ní tó meg alá zá sá ra.
A val lo má sok ból nem de rül ki, mi volt a köz vet -
len ki vál tó ja HOR VÁTH Far kas tá ma dá sá nak, de
azt töb ben is el mon dot ták, hogy CLANDI had -
nag  gyal „a Mes ter Há zá ra ment vol na”, ami ért
„CLANDI Had nagy Urat arestomba is tették”.32

BENE Sá mu el is ko la mes ter meg tá ma dá -
sá ért a za bo lai Re for má tus Ek lé zsia gyû lést tar tott,
amely re a tá ma dó HOR VÁTH Far kast is meg hív -
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ták. A fa lu la kói fegy ver rel vár ták a min dig fegy -
ver rel já ró HOR VÁTH Far kast. Egyik ta nú val lot -
ta: „Azt is hal lot tam, hogy a’ Za bo lai Reformatus
Ecclesianak gyû lé se egy al kal ma tos ság gal azert
volt, hogy HU SZÁR Had nagy CLANDI Urral az
Ex po nens Mlgs ur a’ Mes ter Há zá ra ment vol -
na”.33Mind ezt a nyújtódi DONÁTH Fe renc az zal
egé szí tet te ki: „Ezt is a Za bo la i ak tól hal lot tam ne -
ve ze te sen KOZ MA Samueltõl [...], ek kor az oda
gyûlt em be rek, és Aszszonyok közülis so kan
voltanak fegy ve re sen, és ha az Ex po nens Mlgs Ur
CLANDI Lo vas Had nag  gyal a’ filegoriába nem
szaladott vol na, meg öl ték volna”.34

A meg sér tett em be rek va ló ság gal fel lá -
zad tak a tá ma dó úr el len, s ar ra biz tat ták egy -
mást, hogy HOR VÁTH Far kas ud va rá ban foly -
tas sák ül dö zé sü ket, „s még aztis beszéllették az
em be rek nek – jer tek men jünk az illyen terentet-
tének az ud va rá ba, és ha szé pen nem adgya meg
ma gát ver jük fõ[be]”.35 Ilyen kö rül mé nyek kö -
zött HOR VÁTH Far kas fegy ve rét hasz nál ta:
egy részt „el szaladott ugy lõ dö zött viszsza”,
más   részt el me ne kü lé se után „lõtt osztán ki, és ér -
te egy Aszszonynak a’ Tsizmája sarkát”.36

Ál lan dó vi szály volt HOR VÁTH Far kas
és köz vet len szom széd ja, DAROTZI úr kö zött is.
HOR VÁTH Far kas ha tal má nak tu da tá ban fegy -
ve ré vel igye ke zett meg fé lem lí te ni kör nye ze tét.
Volt olyan val lo más te võ, aki el mon dot ta, hogy
szom széd já val, DAROTZI Urral „edgyik má sik -
ra lõ döz tek volna”.37 Megszököt ko csi sát is
fegy ver rel vi tet te vis  sza ud va rá ba.

Mind ezek azt ered mé nyez ték, hogy HOR -
VÁTH Far kas ra is rá lõt tek: „Mi kor az Ur [...] Szék -
re mentis ugy lõttenek az Ár nyék Szék [hi ány zik],
hogy most is láttzik az On hellye az oldalán”.38

A fen ti ek is bi zony sá gok ar ra, hogy
HOR VÁTH Far kas és job bá gyai kö zöt ti el len tét
el ve ze tett odá ig, hogy már fegy ve res tá ma dá sok -
ra is sor ke rült. Ami kor pe dig to vább ra is fegy ver -
rel fe nye ge tõ zött az úr, a ta ní tó is fegy ver rel vá la -
szolt: „Ma gá tól a Mes ter tõl hal lot tam mon da ni a
szék Há zá nál – kö zöl te a nyújtódi DÓNÁTH Fe -
renc –, hogy né kem is van pus kám ha HOR -
VÁTH nak van, meg izenem neki”.39 Sõt el ter -
jedt a köz ség ben és kör nyé kén, hogy ma ga a ta ní -

tó biz ta tott HOR VÁTH Far kas le lö vé sé re: „azt is
köz hír bõl hallám, hogy za bo lai Re for má tus Mes -
ter beszéllette szer te-széj jel, hogy aki az Mlgs Ex -
po nens urat meg lö vi sem mi ba ja éret te nem
lészen, sõtt még het ven fo rin tot adnak.”40

A job bá gyok, cselédek is ke res ték a le he -
tõ sé get, hogy ko ráb bi és ak ko ri tet te i ért uruk kal
le szá mol ja nak. An nak el le né re, hogy min den ki
elõtt is me re tes volt az úr ha tal ma, hogy tud ták,
to váb bi élet mód juk, min den na pi mun ká juk, ál ta -
lá ban meg él he té sük tõ le függ, hogy a ha ta lom is
tá mo gat ja, hogy fegy ve re van, s ha szük ség, a ka -
to nák is se gít sé gé re si et nek, még is vál lal ták a
szem be sze gü lést s a ve le já ró kö vet kez mé nye ket.

A za bo lai cse lé dek a pa ran cso kat nem tel -
je sí tet ték. Amíg HOR VÁTH Far kas Szörcsén tar -
tóz ko dott, ad dig ott ho ná ban fe le sé ge el len for dul -
tak. Uta sí tá sa it el hall gat ták, ki ne vet ték, ta lán va la -
mi lyen for má ban bán tal maz ták is. A te le ki HOR -
VÁTH And rás val lo má sá ban ki tért a cse lé dek el -
len sze gü lé sé re: „A Za bo lai szolgálo em be rei mind
szofogadatlanok; mi vel a töb bi ek kö zött az el mult
esz ten dõ ben [1802] az Ex po nens Mlgs Ur Ször -
tsé rõl ha za jö vet a’ Mlgs Aszszony pa nasz ko dott
a’ Mlgs Ex po nens urnak, hogy so ha töb bet egye -
dül ide ha za nem ma rad na; mert se ben lé võ Tse -
lédek, se a’ szolgálo em be rek szovát nem fo gad ták,
még rutul bán ta nak; mell yen az Ex po nens Mlgs ur
meg ha ra gud ván meg akar ta ve ret ni õkett”.41

Ezt sú lyo sabb tá ma dás is kö vet te: „a fe -
le sé gét DATZO Ro zá li át, TURI Ist ván Ur amed -
dig oda hor doz ta Pá vá ra vagy Zágonba az Ex po -
nens Mlgs urat, ad dig TURI Istvánné Szök tet te
DAROTZIhoz [ré gi ha ra go sá hoz], és innet ment
Groff MI KES Sigmond Ur ud va rá ba – onnat a
test vé re, aki a ve res csákos Hu szá rok nál ka dét
vit te ha za Szent Györre”.42

Az elé ge det len és az ese mé nyek kel sod ró -
dó tö meg nem gon dolt a kö vet kez mé nyek re. Ami -
kor azon ban em lé kez ni kez det tek ar ra, hogy ko ráb -
ban né há nyan éle tük kel fi zet tek, ami kor HOR -
VÁTH Far kas nak nem en ge del mes ked tek, s ami -
kor ed di gi vi szo nyát is számbavették a job bágy -
ság hoz, zsel lé rek hez, ak kor úgy dön töt tek, hogy
el hagy ják ud va rát. Egye dü li meg ol dás nak a más
vi dék re köl tö zést te kin tet ték. S mint év szá zad ok -
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kal ko ráb ban is, hol a szá raz ság, hol az ide gen hó -
dí tás, a ha tár õr ség szer ve zé se, hol ura ik ül dö zé se,
né ha ki sebb vét sé gek mi att is a Szé kely föld rõl
gyak ran ke res tek ol tal mat a me ne kü lõk Mold vá -
ban, most is az ud var em be rei és má sok ös  sze cso -
ma gol tak, és el hagy ták szü lõ föld jü ket. A ta núk el -
mon dot ták, hogy az el múlt esz ten dõ ben Mold vá ba
szök tek a SZA BÓ gyer me kei is, sõt ko ráb ban má -
sok is, „ugy mint a’ DONÁTHNÉ”. A val lo má -
sok ból úgy tû nik, hogy a za bo lai me ne kü lõk út ja is
fo lya ma to san ve ze tett Mold vá ba. HOR VÁTH Fe -
renc Te le ken la kó ta nú kö zöl te: „Tu[dom] pe dig -
len azt, hogy Groff MI KES Sigmond eö Nagy sá ga,
BÜDÖSKUTI és DAROTZI urak [...] az elõtt,
hogy a’ Mlgs Ex po nens ur em be rei elszöktenek a
szom széd Mold vá ba, szök tek el Emberei”.43

Mi vel az el len szenv HOR VÁTH Far kas
iránt ezen ese mény foly tán is fo ko zó dott, a baj ba
ju tott föld bir to kost lát va bi zo nyá ra még örül tek
is a za bo la i ak an nak, hogy az ud var ki ürült. Mert
el hagy ták a za bo lai ura dal mat azok is, akik nem
Mold vá ba me ne kül tek. A kör nyé ken ma radt pél -
dá ul a sza kács né és egyik szol gá ló is – aho gyan
az a ta nú val lo más ok ból ki de rül.

A te le ki HOR VÁTH And rás hal lot ta, hogy
mi kor „Ex po nens ur szol gá ló em be rei Mold vá ba
[szök]tenek, nagy öröm volt Za bo la faluban”.44

Ek kor HOR VÁTH Far kas Szentkatolnára
me ne kült, így éle tét meg tud ta men te ni.

„„SSzzöörrttsséénn aabb bbaa aazz iiddõõ ttáájj bbaa 
aa’’ jjoobb bbáá ggyyookk ffeell lláázzaaddáánnaakk”” 

Ilyen elõz mé nyek után an  nyi ra el mé lyült
a gyû lö let a job bá gyok és HOR VÁTH Far kas
kö zött, hogy csak egy újabb szik ra kel lett a tü rel -
met len ség láng ja lob ba ná sá nak. A val lo má sok -
ból úgy tû nik, va la mely a szol gá lat té tel lel kap -
cso la tos uta sí tás ma gya rá za ta ve ze tett ál ta lá nos
en ge det len ség hez, sõt tá ma dó szán dék ki ala ku lá -
sá hoz. DÓNÁTH Jó zsef val lo má sa: „Az elmult
esz ten dõ ben [1802] itt mind Szörtsén [...] fel
lázattanak volt job bá gyok /:Besenyõben GYÁR -
FÁS Károlly Ur altal edgy Circularisnak mely a’
Sellérek [hi ány zik] szollott roszszul valo mag-
yarázásábol, a’ [hon]nét ide is meg jövén a

hír”.45 To váb bi val lo más sze rint a zen dü lés oka
a na pi mun ká la tok sza po rí tá sá ban ke re sen dõ: „az
el mult esz ten dõ ben Szörtsén a’ szol gá la tért fel
lázadtanak vala”.46 TURI Lász lót szi go rúb ban is
bün tet ni szán dé koz tak, de más fõ urak ra is ki ter -
jesz tet ték vol na tá ma dá su kat. TURI Lász ló urat
„ha itt kap ták vol na meg ûtték vol na, s inne akar -
tak in dul ni más Possessor urakra”.47

A ta nú val lo más ok ból a fel ke lés köz vet -
len ki vál tó oká ról és le fo lyá sá ról vaj mi ke ve set
tud ha tunk meg, hisz csu pán egy-egy ese ményt
rög zí tett a jegy zõ könyv ve ze tõ je. Az egyik ki -
emel ke dõ moz za nat: a lá za dó job bá gyok a
Szörcse ha tá rá ban lé võ Borszafalva ne vû ré szen
gyûl tek ös  sze az elé ge det len ség foly ta tá sa ként.
Tu laj don kép pen ek kor bon ta ko zik moz gal muk
olyan ná, hogy már sem mi le he tõ ség nem mu tat -
ko zik az em be rek le csil la pí tá sá ra. Az itt ös  sze -
gyûl tek elõ ször HOR VÁTH Far kast akar ták fe le -
lõs ség re von ni, és a nép íté lõ szé ke elé ál lí ta ni.
Ezért „ha lál ra keresik”.48 De a fel fo ko zott, tü rel -
met len han gu lat ban nem csak õt szán dé koz tak
meg bün tet ni, ha nem „még a’ Szörtsei urakot
megis akar ják verni”.49

Nem tud hat juk, mit tar tal ma zott a gyors
elé ge det len sé get ki vál tó „circularis”, de lát va a
zen dü lést, „kéntelenitettek Tisz tünk a circularis
jár ta tá sát meg tilta[sa]”.50

S ami kor már sem mi lyen esz köz zel nem
si ke rült a ren det hely re ál lí ta ni, HOR VÁTH Far -
kas a ka to nák se gít sé gét kér te: „ide hoz zánk
Szörtsére a’ fel ládzadott job bá gyok nak le
tsendesitesékre két Kom pá nia ka to nát kül de ni” –
szorgalmazta.51 A kö vet ke zõ ta nú en nél több ka -
to na hí vá sá ról tud: „Tsak ha mar já ban a’ Székelly
Gya log Re gi ment bõl há rom compánia ka to nát
vittenek reájok, ‘s az zal tsendesitettékk”.52

A lá za dó job bá gyok le ve ré se kor tes ti fe -
nyí tést is al kal maz tak, hisz a léc fal vi BITAI Zsig  -
mond azt vall ja, hogy „azt tu dom itt Ször tsén ab -
ba az idö táj ba a’ job bá gyok fel lázadának, ki ket
is Ka to na erõ és a [hi ány zik] okai voltanak ezen
lá za dás nak a’ pált[za] tsendesitette le”.53

E zûr za va ros na pok ban mind HOR VÁTH
Far kas, mind fe le sé ge új ból elmenekült Za bo lá ról.
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A jegy zõ könyv bõl nem tud hat juk meg,
mit tör tént a szörcsei job bá gyok kal. Mi vel a ko -
ráb bi Mold vá ba me ne kü lés sel együtt em lí ti
egyik ta nú a szörcseiek zen dü lé sét is, jog gal gon -
dol hat juk: kö zü lük is so kan ván dor bo tot vet tek
ke zük be a ke le ti ha tá ron át ve ze tõ út ra.

AA zzeenn ddüü llééss llee vvee rréé ssee uuttáánn

A za bo lai és szörcsei job bá gyok, zsel lé -
rek 1802-es zen dü lé se a fen ti ek kel tu laj don kép -
pen le zá rult. Egy év el tel té vel a ki hall ga tá sok so -
rán a ta núk több ré gi fáj dal mat, pa naszt el mon -
dot tak, s vé le ményt nyil vá ní tot tak azok ról is,
aki ket az el len ál lás fõ biz ta tó i nak tar tot tak. De
azt is szá mí tás ba kell ven nünk, hogy az elé ge det -
le nek meg bün te té se  után né hány ta nú nak ked ve -
zõ hely ze tet te remt he tett a ve ze tõk hi bá i nak fel -
so ro lá sa és el túl zá sa, a ha tal ma sok tet te i nek el -
hall ga tá sa. Fel té te lez het jük is mé tel ten, hogy elõ -
ké szí tett val lo má sok is el hang zot tak.

Gyak ran em le get ték BOR SAI Györ gyöt,
mint lá zí tót, s ré geb bi ál lí tó la gos hi bá i ért is el ma -
rasz tal ták. Egyik vád el le ne, hogy „fel ver te SOS
György há zát, sõt BÕJTE An na is azt vall ja: Te -
le ken „há za mat felveré a’ Tö rök há bo rú al kal ma -
tos sá gá val”, va gyis 1788-1790 kö zöt ti évek  ben,  s
az el zá rás ból 500 fo rint ke zes ség gel vál tot ták ki.
Má sik ta nú „edgy rosz Carakterü em ber”-nek
nevezi.54 Egyik in do ka az, hogy fia „ez elõtt mint
egy esz ten dõ vel TA MÁS FAL VI TU SA Josefnek
két Lovaitt el lop ta, mell yen rajtais ér ték, és még -
is tud va illyen malitiozus fi at ma gá val tartya”.55

To váb bá DÓNÁTH Jó zsef azt is köz li, hogy
KOSZ TI And rás pa na szol ta: „amint az uton men -
nek a fa lu kö zött min de nütt ve lem jöve azt
mondgya: Teg nap Za bo lá ra hívának fe lel ni, ‘s
BOR SAI György ‘s má sok ugy annyi ra foggat-
tanak, és ollyan dol gok nak mon dá sok ra kén-
szerittenek /:nevezetesen edgy gyer mek nek ha lá -
lát, hogy lát tam vol na a’ Mlgs ur ke ze által:/ hogy
én Sirva jöt tem ki a’ házból”.56

BOR SAI György tá mo ga tói vol tak a lá -
za dás szí tá sá ban [ol vas ha tat lan] és NAGY And -
rás is. HOR VÁTH And rás „ke rin gõk nek ré sze -
ge sek nek és szavokat bé nem ve he tõ em be rek -

nek len ni” tart ja õket. HOR VÁTH Fe renc is ha -
son ló an nyi lat ko zik: „Az Ultrizáltak kö zül
NAGY And rást jol es mé rem mi vel egy al kal -
ma tos ság gal TURI Ist ván Urnál Ta más fal ván
bál lé vén, a’ hol õtett is mint Asz tal Ina si szol -
gá la tot te võt lát tam ide s to va jár ni; azon éj sza -
ka elis lopá a fennebbirt Tisz telt TURI Ist ván
urnak edgy pár /:akkor Za bo lá ban viselt:/ jó
csiz má ját, mellyet az után elis vi selt. Emel lett
olly iszá kos, hogy edgy Fertáj Pá lin ká val akár
mi re le het ven ni, igy BOR SAI György is edgy
korhel, ré sze ges ember”.57 Vá dol ják BENE Sá -
mu el is ko la mes tert is: „mi dõn ven né ész re,
hogy az Eclesia bé li em be rek kö zött betsüli vol -
na, nem kez dett a’ gyer me kek tanitására bé jár -
ni, és a Mlgs Ex po nens Urat Mindennül meg
betsülni”.58 Az ügy ben ho zott íté le te ket nem is -
mer jük.

*

A zen dü lést le ver ték, a lá za dók egyik ré -
sze Mold vá ba me ne kült, az itt hon mar adot tak
hely ze te to vább ra sem ja vult. Ezért is mé tel ten
pró bál tak a za bo la i ak szem be for dul ni uruk kal a
kí nál ko zó le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá val. DÓ -
NÁTH Jó zsef így nyi lat ko zott: „az alatt amig ott
be szél get tünk vol na ezen dologróól az Mlgs Ex -
po nens urral oda [jö]ve egy KOZ MA nevezetü
Kováts Mes ter ki[nek] azt mondgya Mlgs Ur! né -
mely Za bo la i ak m[ikor] ide in dul tam meg
támadának és azt mond[ák] Mi ért mész oda,
egye bütt nem kapsz te Ke nye ret, ez el men vén,
azon ban hát is mét jõ be két Csiki csép lõ, és ezek
is mondgyák nagy sá gos uram, a be széd szerént
nem ma ra dunk itt csé pel ni az Ud var ban. Kér di a
Mlgs Ex po nens ur, mi ért nem? Azért, hogy a’
Mlgod Udvarátol jollehet mü még nem tudgyuk,
a’ Za bo la i ak na gyon le untatának. A fen nebb is
meg ne ve zett Kováts és csép lõk el me ne te le után
azt mondgya a Mlgs Ex po nens ur. Én nem tu dom
mit tsináljak ezek kel a Zabolaiakkal, már hoz -
zám se Mes ter em ber, se csép lõk nem jö het nek,
mi vel azo kat a Za bo la i ak az én hoz zám valo jö -
vés rõl leuntattyák, ugy járék a mi na pá ban is há -
rom rend bé li Csiki csép lõk kel, s fe lek, hogy a’
mi ke vés ga bo nám va gyon el ége tik”. 59
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RReevvoollttaa ddiinn 11880022 aa iioobbaaggiilloorr ººii
jjeelleerriilloorr ddiinn ZZããbbaallaa ººii SSuurrcceeaa
((jjuudd.. CCoovvaassnnaa))
(Rezumat)

Lucrarea prezintã materiale de arhivã cer -
ce tate în Arhivele Naþionale - Direcþia jud. Co vas -
na, referitoare la revolta din 1802 a iobagi lor, je -
lerilor ºi slugilor de la Zãbala ºi Surcea (sate din
ac tualul judeþ Covasna). Conflictul din 1802 din-
tre moºierul din Zãbala, Far kas SZÉP LA KI P.
HOR VÁTH ºi localnici s-a putut rezolva numai
cu ajutorul celor  trei companii de grãniceri, che-
mate în ajutor, moºierii atacaþi fiind salva þi de
acestea din urmã. O par te a participanþilor la
revoltã a fugit în Moldova din faþa represiunilor.

TThhee UUpprriissiinngg ooff tthhee SSeerrffss aanndd
SSeerrvvaannttss ffrroomm ZZaabboollaa aanndd
SSzzöörrccssee ((ZZããbbaallaa,, SSuurrcceeaa,,
CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy)) iinn 11880022
(Abstract)

The paper attempts to present a material
drawn out from the archives referring to the
uprising of the serfs and servants from Zabola
and Szörcse. The conflict between the landowner
Farkas SZÉPLAKI P. HORVÁTH and the peo-
ple working an his domain rose to such a degree
that the serfs could be scattered away only by the
soldiers belonging to the frontier guard in order
to save the landowners. Part of the people
involved in the uprising ran away to Moldavia.
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Judit PÁL

UUrrbbaanniissmm,, ssiisstteemmaattiizzaarree,, 
sseerrvviicciiii ccoommuunnaallee îînn oorraaººeellee
sseeccuuiieeººttii,, îînnaaiinnttee ddee pprriimmuull
rrããzzbbooii mmoonnddiiaall

(Rezumat)
Lucrarea parcurge dezvoltarea oraºelor
secuieºti dupã mijlocul sec. XVIII. ºi îna in -
te de primul rãzboi mondial, punând ac -
cen tul pe procesul de urbanizare din sec.
XIX. ºi în special pe perioada ultimelor
trei decenii ale Monarhiei Austro-Unga re,
era celor mai mari ºi mai însemnate
transformãri (domenii ca: lucrãri de siste -
matizare, pavarea ºi asfaltarea strãzilor,
amenajarea trotuarelor, apariþia unor strãzi
noi, crearea parcurilor, reglementarea cu -
rã þeniei strãzilor ºi a locurilor publice,
construirea abatoarelor, bãilor publice,
luc rãri de asanare ºi de regularizare a
râu rilor, construirea unor noi poduri, ilu -
mi natul strãzilor, apariþia uzinelor comuna -
le, introducerea curentului electric, al
apei, canalizarea etc.). În frunte se situau
reºedinþele de judeþ (Tg. Mureº, Sf. Gheor -
ghe, Odorheiu Secuiesc, Miercurea-Ciuc)
urmate de Tg. Secuiesc (dar care se si -
tueazã mult timp printre primii trei)  ºi
Gheor gheni, iar localitãþile din categoria
târgu rilor în involuþie erau la foarte mare
distanþã de primul grup. Cel mai evoluat
a rãmas Tg. Mureº, care a devenit
aproape un oraº model pentru pre-
ocupãrile mo derne de urbanisticã.

La aproape toate târgurile din Secuime -
în mod deloc surprinzãtor - se observã ºi în

planimetria lor funcþia primordialã de târg. Cele
mai multe au o piaþã centralã spaþioasã: Tg.
Mureº (Marosvásárhely), Tg. Secuiesc (Kézdivásár -
hely), Sf. Gheorghe (Sepsiszentgyörgy), Mier -
curea Nirajului (Nyárádszereda), Gheorgheni
(Gyergyószentmiklós). Localitãþile mai mici,
Vlãhiþa (Szentegyháza), Ilieni (Ilyefalva), Breþcu
(Bereck) - ce aveau un hotar extrem de mare,
ultima pânã în Moldova -, nu s-au deosebit în
structura lor planimetricã de localitãþile rurale.
Nici Vinþul de Sus (Felvinc, azi Unirea)  ºi
Miercurea Nirajului aproape cã nu se deosebesc
de sate în ciuda existenþei unei pieþe centrale mai
mari. Cristuru Secuiesc (Székelykeresztúr) are o
formã planimetricã mai interesantã, care og lin -
deºte structura sa compozitã, prin contopirea mai
multor localitãþi. Piaþa centralã este asemãnã-
toare cu cea din Miercurea-Ciuc (Csíkszereda),
adicã este formatã dintr-o stradã care se lãþeºte la
mijloc în formã elipticã, în partea mai largã
þinându-se târgurile. Cele mai interesante loca -
litãþi din punct de vedere planimetric sunt Tg.
Secuiesc ºi Miercurea-Ciuc.

Miercurea-Ciuc avea o formã deosebitã
de cea a celorlalte târguri din Secuime, determi-
natã deopotrivã de funcþia de târg ºi de aºezarea
sa geograficã. Localitatea avea o situare favora-
bilã între depresiunea Ciucului Inferior ºi
Superior ºi la ramificaþia drumurilor spre Odor -
heiu Secuiesc (Székelyudvarhely) (spre vest) ºi
spre Moldova (prin valea Ghimeºului, spre est),
dar mai puþin favorabilã pentru habitat: terenul
era într-o parte muntos, iar în cealaltã parte
mlãºtinos, ceea ce a constituit o piedicã în calea
dezvoltãrii localitãþii ºi a determinat forma aºe -
zãrii. Târgurile puteau fi þinute din cauza terenu-
lui mlãºtinos numai pe un „banc” natural sau arti-
ficial, unde trebuie probabil sã cãutãm leagãnul
oraºului. La început aºezarea era compusã dintr-
o singurã stradã, care devenea mai latã spre cen-
tru, în formã elipticã. La mijloc strada avea o
lãþime de 35 m, iar la margini 16-20 m. În partea
mai latã erau þinute târgurile, unde tarabele erau
aºezate pe douã ºiruri. Piaþa ºi târgurile au fost
þinute aici pânã la începutul secolului al XX-lea.
De-a lungul strãzii au fost construite ºi casele cu
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parcele înguste. O mare parte din teren era
nepotrivit pentru construcþii, de aceea localitatea
s-a dezvoltat ulterior în formã de “T” fãrã sã se
poatã forma o piaþã centralã. La mijlocul secolu-
lui al XIX-lea târgul avea douã cartiere: zona
drumului care ducea spre Odorheiu Secuiesc
(VVáárrooss kköözzee) cu târgul de vite, cele douã cimitire
ºi câteva strãzi lãturalnice ºi aºa numita „piaþa
olarilor”; respectiv partea de lângã ºoseaua care
traverseazã localitatea în direcþia nord-sud (când-
va era „decada” - tized - satului Taploca sub
numele de CCssüüttöörrttöökkffaallvvaa). În jurul cetãþii era
localitatea MMaarrttoonnffaallvvaa, cu jurisdicþie separatã,
care s-a unificat cu Miercurea-Ciuc abia la
mijlocul secolului trecut.1

Structura cea mai interesantã dintre aces-
te oraºe o are Tg. Secuiesc. Aici se observã ºi cel
mai pregnant funcþia iniþialã de târg, care a fost
cauza fondãrii lui. Teritoriul târgului a fost defal-
cat din cel al comunei Turia, dupã cum aratã ºi
denumirea iniþialã a târgului (TToorrjjaavváássáárraa). Înfi-
inþarea unui târg în locul respectiv era indicatã de
aºezarea favorabilã, în centrul scaunului Kézdi,
la întâlnirea mai multor drumuri, dar mai ales
drumul principal, care ducea de la Braºov prin
pasul Oituz spre Moldova. Aºezarea a constat
iniþial din piaþa centralã, locul de desfãºurare a
târgului, iar în cele patru laturi ale pieþei erau
defalcate loturile de mãrime egalã ale primilor
coloniºti. Aºezarea se aseamãnã cu cele sãseºti,
care au fost tot aºa împãrþite în loturi egale. În
primele izvoare au fost amintiþi ºi Hospites în
localitate, iar existenþa în trecut a satului
SSzzáásszzffaallvvaa (ex. Zazffalva, ’satul sasului’, 1567),
unificat între timp cu Tg. Secuiesc pare de
asemenea sã indice cã iniþial aici s-au stabilit ºi
saºi, ceea ce n-ar fi exclus cunoscând importanþa
co merþului cu Moldova practicat de braºoveni
prin pasul Oituz.

Ceea ce dã specificul oraºului Tg. Se cu iesc
sunt aºa numitele „curþi”, care au fost când va car-
acteristice oraºelor meºteºugãreºti tran silvã ne ne -
cum a remarcat cercetãtorul VÁMSZER Géza -,
ºi care în celelalte oraºe au dispãrut datoritã dez-
voltãrii ºi sistematizãrii. Ele au rezistat timpului
numai în Tg. Secuiesc, câteva urme existând ºi în

Odorheiu Secuiesc. La pãstrarea lor a contribuit
atât conservativismul locuitorilor, cât ºi stag na -
rea economicã datoratã rãzboiului vamal cu Ro -
mâ nia, ºi care n-a permis aici efectuarea unor
luc rãri de sistematizare de anvergurã ºi ridicarea
masivã a noilor construcþii. Un caz semnificativ
privind conservativismul locuitorilor este legat
de incendiul din 1834, care a distrus piaþa centra -
lã ºi 3/4 din localitate. Autoritãþile au fãcut un
plan ºi au promis un ajutor de 100.000 florini
pentru reconstrucþii cu condiþia reîmpãrþirii
parcelelor ºi sistematizarea oraºului, dar magis-
tratul ºi locuitorii n-au fost de acord ºi au refãcut
oraºul în stilul vechi.2

Stilul specific provine din faptul cã par ce -
lele sunt foarte lungi ºi înguste. În partea dinspre
piaþã au fost construite casele ºi atelierele, iar în
spate clãdirile care þineau de gospodãrie, în spate
fiind ºi ieºirea spre grãdinã ºi câmp. La începutul
secolului cele douã strãzi paralele cu laturile mai
lungi ale pieþii centrale erau numite „de dupã
grãdinã” (NNyyuuggaattii kkeerrttmmeeggee, KKeelleettii kkeerrttmmeeggee).
Cu timpul înmulþându-se familiile au fost con -
stru ite case de-a lungul parcelei într-un singur ºir.
De sub fiecare poartã de pe piaþã pornea câte o
strãduþã îngustã de 2-4 m cu 10-12 case, care
erau denumite dupã fami lia care locuia acolo. În
1960 încã mai existau 71 de asemenea „curþi”. Da -
cã primele case, cele cu faþada spre piaþã, erau de
la sfârºitul secolului al XIX-lea construite din piatrã
ºi cu etaj, cele din curþi aveau numai parter ºi erau
case mici din cãrãmidã sau în majoritatea cazurilor
din lemn. Casele erau construite numai pe o sin-
gurã parte a curþii, intercalânduse cu coteþuri,
magazii de lemne, parcela pe partea cealaltã era
mãrginitã de spatele caselor din curtea vecinã sau
de gard; în fiecare curte existau ºi 2-3 fântâni.3

La Tg. Mureº, Odorheiu Secuiesc ºi Miercu -
rea-Ciuc au existat ºi cetãþi care o perioadã au jucat
un rol destul de important în viaþa localitãþilor, dar
numai în cazul localitãþii Tg. Mureº ce tatea a fost
legatã de evoluþia urbanã, ea contribuind la ridi-
carea târgului la rangul de oraº liber regal.
Construcþia cetãþii a început în vremurile tulburi
legate de rãzboiul de 15 ani, când primarul târgu-
lui, Tamás BORSOS ºi câþiva concetãþeni s-au
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întors din refugiul gãsit la Braºov ºi la îndemnul
lor orãºenii au început construcþia dupã modelul
oraºelor sãseºti. Construirea cetãþii în 1602 a trezit
protestele vehemente ale secuilor scaunului,
motivând cã în Secuime este interzisã ridicarea
cetãþilor. În 1605 principele ªtefan BOCSKAI a
îngãduit construcþia unei cetãþi de piatrã în locul
celei improvizate. În 1614 Gabriel BETHLEN a
dat din nou o diplomã pentru construirea cetãþii,
care a durat aproape jumãtate de secol, iar în 1616
localitatea a primit ºi rangul de oraº liber regal.4

În cetate au existat strãzi ºi case ale cetãþenilor,
pânã când de la începutul secolului al XVIII-lea ea
a fost preluatã de armatã. Lân gã cetate a fost ºi
locul de târg, care pe urmã s-a mutat în piaþa cen-
tralã actualã, de unde porneau ºi cele patru strãzi
principale cãtre punctele cardinale; strada PPookkllooss,
SSzzeennttkkiirráállyyii, SSzzeennttggyyöörrggyy ºi SSzzeenntt mmiikkllóós, care au
dat ºi numele cartierelor oraºului.

La Sf. Gheorghe ºi Ilieni bisericile-cetate
au îndeplinit rol de apãrare. La Sf. Gheorghe cen-
trul iniþial a fost în vecinãtatea cetãþii ºi numai
odatã cu extinderea localitãþii centrul s-a mutat la
sfârºitul secolului al XVIII-lea, începutul secolu-
lui al XIX-lea în locul actual, în urma mutãrii târ-
gului. În afarã de aceste cetãþi ºi biserici sau capele
în stil gotic, care s-au pãstrat în majoritatea local-
itãþilor - Miercurea-Ciuc face excepþie, aici nu
existã bisericã medievalã, fiindcã localitatea a fost
filiala ªumuleului (Csíksomlyó) - nu existã alte
clãdiri din evul mediu, chiar ºi din se colele XVII-
XVIII sunt foarte puþine vestigii. Chiar ºi la Tg.
Mureº urmele Renaºterii sunt foarte puþine; din
secolul al XVIII-lea avem bi serica catolicã
(iezuitã), câteva palate, foarte puþine faþã de cele-
lalte oraºe libere regale. În celelalte localitãþi în
afarã de biserici, practic n-a rãmas nici o con-
strucþie dinainte de începutul se co lului al XIX-lea.
Aceasta se explicã prin faptul cã n-au fost folosite
materiale de construcþii durabile, ci casele au fost
construite din lemn care n-a rezistat secolelor.
Dupã cum nici în ceea ce pri veºte dezvoltarea eco-
nomicã târgurile din Secui me nu s-au situat în
primele rânduri ºi aspectul lor era prea puþin
urban. Aspectul oraºelor era modest, rural, ele nu
se puteau compara cu oraºele sã seº ti. La mijlocul

secolului al XVII-lea cronicarul turc Evlia Celebi
gãsea cuvinte de apreciere numai despre Tg.
Mureº, unde a notat cã existã o cetate, biserici fru-
moase, case acoperite cu scândurã, strãzi frumoase
ºi locuitori bogaþi. Suburbiile - adicã o raºul pro-
priu-zis din afara cetãþii - nu erau împrejmuite cu
ziduri, numai cu ºanþuri ºi câteva porþi întãrite. La
Miercurea-Ciuc ºi Odorheiu Secuiesc el remarca
distrugerea localitãþilor ºi existenþa ce tã þilor, la
Odorhei nota cã toate casele erau din lemn.5

Cu aproape douã secole în urmã, în prima
jumãtate a secolului trecut, un cãlãtor autohton a
cutreierat toate aceste localitãþi ºi nici atunci n-a
gãsit foarte multe demne de notat. În general
despre aspectul localitãþilor vorbeºte puþin, la Tg.
Secuiesc noteazã cã „piaþa este frumuºicã, în
formã pãtratã, strãzile sunt dezordonate, cu piet -
riº”.6 Despre Miercurea-Ciuc nu are prea multe
cu vinte, dar despre Frumoasa scrie cã „este un
orã ºel comercial mai bun decât Miercurea-Ciuc”.7

La Gheorgheni nota: „Nu este un orãºel îm -
podobit, nici mãcar arãtos, dar este bãnos. Piaþa
este alcãtuitã dintr-o stradã mai latã, nepavatã, dar
mai puþin noroioasã decâte celelalte. Strãzile nici
mãcar n-au nume...”.8 Tot atunci un alt intelectual
ardelean scria despre Odorheiu Secuiesc: „Acest
orãºel, deºi în sine are un aspect foarte modest în
comparaþie cu oraºele mai mari ºi mai strãlucite,
este totuºi «oraºul-mamã» nu numai al scaunului
Odorhei, ci al întregii Secuimi ºi este unul din
cele mai vechi oraºe ale patriei.”9 Despre piaþa
centralã scria cã „nu are deloc aspect frumos,
lipseºte comfortul” ºi n-are nici un han „ca lumea,
unde un cãlãtor mai de seamã sã gãseascã cazare cu
comfort”10. La mijlocul secolului HUNFALVY
încã mai caracteriza astfel localitatea Sf. Gheor -
ghe: „Dar acest târg se aseamãnã mai mult cu un
sat dacât cu un oraº, în afara pieþii, unde gãsim
câteva magazine ºi locuinþele ofiþerilor fostului
regiment secuiesc de husari. (...) În cea mai mare
par te localitatea este compusã din strãduþe strâm -
te ºi strâmbe, cãsuþe ºi colibe mici. În afarã de lo -
cuin þele ofiþereºti deja amintite, destul de im po -
zan te, numai cele trei biserici meritã oarecare
atenþie.”11Despre Miercurea-Ciuc nu are prea multe
de spus, este amintitã doar cetatea. „Odorheiu
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Secuiesc - scria HUNFALVY - este un oraº con-
struit destul de regulat, are câteva clãdiri fru-
moase ºi demne de vãzut.”12 La Tg. Mureº el
laudã si tua rea oraºului ºi scrie: „Strãinul are în
general o impresie bunã despre oraº, deºi în sub-
urbii gãsim numai cãsuþe mici ºi strãzi strâmte,
dar centrul este împodobit cu multe clãdiri fru-
moase, care se înºiruie pe strãzi spaþioase.”
Despre centru mai scrie: „Cea mai frumoasã parte
a oraºului este piaþa mare, care este înconjuratã de
case frumoase, împodobitã cu o alee ºi o
fântânã.”13 Într-o descriere din 1841 se spunea
despre Tg. Mureº: „Acest oraº este împodobit cu
multe clãdiri de piatrã, multe dintre ele fiind ºi cu
etaj, majoritatea fiind construite în ultimii 50-60
ani, dar oamenii de rând construiesc ºi acum mai
mult case de lemn cu acoperiº de ºindrilã.
Strãzile, începând din 1805, sunt în mare parte
pavate, dar în aceastã privinþã sunt încã multe lip-
suri”, mai ales una din strãzile principale, strada
Poklos, care era aranjatã doar cu nisip, „aºteaptã
pavarea”.14 John PAGET, un cãlãtor englez care
nu era aºa de îngãduitor,  scria despre Tg. Mureº:
„Although there is nothing very imposing in the
wide streets and small houses, of which Maros
Vásárhelly is mostly composed, it is rarher an
important place, and in the winter, many of the
gentry in the neighbourhood take up their resi-
dence within it.”15 El amintea de cele douã
colegii, de biblioteca TELEKI, de cazinou, pe
care-l gãseºte o „instituþie înfloritoare ºi bine con-
dusã”16. În Odorheiu Secuiesc el se plângea de
starea mizerabilã în care era hanul ºi gãsea ºi
localitatea „departe de a fi atrãgãtoare”17, în
schimb la Sf. Gheorghe a rãmas plãcut surprins:
„we found, instead of the rude villages...a smart lit-
tle town with handsome houses, and large public
buildings, apparently very foreign to the position in
which they existed.”18

Deºi de multe ori caracterizarea loca -
litãþilor oglindeºte ºi buna sau reaua dispoziþie a
cãlãtorului, totuºi în ceea ce priveºte localitãþile
descrise la mijlocul secolului trecut ele aveau
încã un aspect eterogen. Centrele au început sã
fie înfrumuseþate, pieþele au început sã aibã un
aspect mai urban, au fost construite câteva clãdiri

- mai ales publice - impozante, dar în rest erau
încã mici cãsuþe de lemn, strãzi înguste ºi pline
cu noroi. În prima jumãtate a secolului de exem-
plu în Sf. Gheorghe gãsim cãsuþe de lemn în stil
rustic acoperite cu ºindrilã sau paie, primãria
avea sediul tot într-o cociobã de lemn, strãzile
erau înguste ºi nepavate.19 Dar dacã în secolele
precedente localitãþile s-au dezvoltat „în voia
sorþii”, acum încep preocupãrile pentru urbanis-
ticã, pentru sistematizarea localitãþilor.

Dacã în 1761 erau reclamaþii împotriva
magistratului din Tg. Mureº, cã nu reparã deloc
drumurile,20 situaþia încet s-a schimbat. În regu-
lamentul oraºului din 1764 se interzicea arunca -
rea gunoiul în stradã ºi se ordona ca duminicã toþi
cei care vin în oraº cu cãruþã sã transporte gu no -
iul în afara oraºului.21 Am vãzut ºi preocupãrile
în acest sens a medicilor, mai ales a lui István
MÁTYUS, care ca medic al oraºului încerca sã
pu nã în practicã recomandãrile din cartea sa pri -
vind depozitarea gunoiului, construcþia co te þu -
rilor ºi pervatelor, curãþenia ºi pavarea strãzilor
etc.22 Aceste preocupãri se gãsesc ºi în “consti-
tuþiile” satelor sau în instrucþiunile auto ritãþilor,
în 1792, guvernatorul György BÁNFFY în cali-
tatea de administrator al scaunului Odorhei în in -
strucþiunea promulgatã cãtre juzii târgurilor ºi sa -
telor scria: “sã fie interzis locuitorilor sub pe -
deap sã sã arunce afarã din curte pe stradã gu no -
iul, bãlegarul ºi sã murdãreascã cu ele drumu -
rile”23. În 1789 la Tg. Mureº s-a pus problema
pa vãrii strãzilor ºi se constata cã sunt prea puþine
fântâni raportate la numãrul locuitorilor.24 În
1794 construcþia noilor case trebuia aprobatã de
magistrat.25 În 1796 centumviratul a adus o serie
de hotãrâri: fiecare era obligat sã repare drumul,
ºanþurile, scãrile din faþa casei, precum ºi faþada
ca sei, sã cureþe faþa casei de orice lucru care ar
pu tea împiedica circulaþia liberã, sã repare uºile
piv niþelor, pridvoarele etc. Pentru reparaþia strã -
zilor ºi a pieþii centrale au cerut ºi ajutorul scau -
nului. S-a hotãrât ca ºatrele „care sunt îm prãº -
tiate pretutindeni fãrã nici o ordine” ºi care pe de
o parte stricã aspectul oraºului, pe de altã parte
sunt focare de incendiu ºi locul de adunare a
rãufãcãtorilor sã fie demolate ºi reconstruite în
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ordine. Piaþa sã fie iluminatã cu un candelabru în
centru, iar cei din alte localitãþi sã fie obligaþi ca
la terminarea târgurilor sã-ºi ducã gunoiul pe
cãruþe în afara oraºului.26 În 1798 s-a hotãrât din
nou ca fiecare sã sape ºanþul din faþa casei ºi sã-l
paveze.27 Tot atunci era mustrat un cetãþean care
vroia sã construiascã o casã ieºitã în afara liniei
caselor din stradã. El n-a primit aprobarea pentru
cã - motiva centumviratul - ar fi un prejudiciu
adus celorlalþi locuitori, care ºi-au construit case-
le ºi clãdirile noi într-o singurã linie desemnatã,
ºi ar strica ºi aspectul strãzii.28 În 1800 s-a
hotãrât ca sã fie construitã o fântânã artezianã în
piaþã de cãtre un meºter care a învãþat în
Viena.29 ªtim cã meºterul în cauzã, Péter
BODOR, a ºi construit o fântânã cu un dispozitiv
care cânta, fântâna muzicalã fiind una din atracþi-
ile oraºului. Tot în 1800 s-a ordonat conscripþia
fântânilor ºi repararea lor. Directorul edil a pro-
pus încã odatã sãparea ºanþurilor pentru scurg-
erea apei de ploaie ca strãzile sã nu fie aºa de
noroioase, de asemenea ca gunoiul, bãlegarul sã
fie curãþate de pe strãzi, marginile strãzilor sã fie
pavate ºi sã fie bãtãtorite cu pãmânt ºi lut.30

Aceste propuneri ºi hotãrâri care revin mereu ne
aratã ºi slaba lor eficienþã, schimbarea s-a produs
încet, dar de la începutul secolului al XIX-lea  s-au
înmulþit semnele pozitive. În 1805 magistratul se
disculpa în faþa Guberniului: „noi încercãm sã
aducem strãzile într-o stare mai bunã, mai potri -
vitã, nu sã le stricãm, ºi într-adevãr acum strãzile
care duc spre piaþã sunt într-o stare mai bunã,
sunt mai spaþioase ca înainte”31. În continuare
magistratul explica faptul cã au sistematizat o
parte din piaþã, unde sunt dughenele breslelor
cizmarilor ºi pantofarilor, unde era o aglomeraþie
foarte mare, pentru cã în faþã se vindeau ºi zarza-
vaturi, fructe, lapte, dar prin amenajare n-au
strâmtat strada. Ei explicã ºi cã în jurul pieþii sunt
douã strãzi, una de 12, cealaltã de 9,5 strãjini,
dintre care ºi una ar fi de ajuns pentru circulaþia
cãruþelor. În 1815 s-a emis o adeverinþã pentru
fostul director „politic” privind competenþa lui,
amintind cã în anii trecuþi au fost construite mai
multe dughene de piatrã ºi lemn în piaþã, câteva
strãzi au fost pavate, au fost sãpate câteva sute de

stânjeni de rigole ºi directorul a introdus mãsuri
pentru paza contra incendiilor.32 În 1815 a fost
hotãrâtã ºi regularizarea Mureºului.33 Tot atunci
a fost pusã problema instituirii cãrþii funciare, dar
anul urmãtor deputatul oraºului a primit o
instrucþiune de la magistrat ºi centumvirat cã ei
„nu acceptã de bunã voie cartea funciarã”.34 În
1816 a trebuit sã se renunþe ºi la noul pod de pia -
t rã planificat, deoarece cheltuielile preconizate
de 48.000 florini au fost prea mari, astfel con-
strucþia „a fost amânatã pentru vremuri mai
fericite”.35 În 1830 locuitorii din strada Poklos,
una din strã zile principale ale oraºului, au depus
o plângere din cauza cã în strada lor se trãgeau
din tunuri salvele cu ocazia diferitelor sãrbãtori.
Magis tra tul explica aceastã mãsurã prin faptul cã
în piaþa centralã nu se poate trage peste tot fiind
case cu etaj, dar în strada Poklos sunt numai 3
asemenea case.36

În prima jumãtate a secolului cunoaºtem
preocupãri asemãnãtoare ºi din târgurile mai dez-
voltate. În 1830 magistratul din Tg. Secuiesc
raporta cã pavarea pieþii nu s-a terminat încã din
motive financiare.37 În acelaºi an a fost desemnatã
o comisie la Tg. Secuiesc în vederea lãrgirii albiei
pârâului Racoº la lãþimea podului de piatrã con-
struit recent, care despãrþea târgul de Kanta, ca sã
previnã pericolul inundaþiilor. Lângã mal trebuia
lãsat un loc liber ca în caz de incendiu sã fie accesi-
bilã apa, iar albia trebuia curãþatã, deorece se rela-
ta: „se înfundã din cauza mizeriilor scurse din
latrinele locuitorilor, coteþurile porcilor ºi din vel-
niþe, precum ºi din diferitele dughene de lemn con-
struite de proprietari pe ambele maluri ºi aceasta
cauzeazã miasmã foarte dãunãtoare sãnãtãþii”38.

Din secolul al XIX-lea au fost construite
tot mai multe clãdiri solide, din piatrã, în loca -
litãþile mai importante, chiar cu etaj, deºi - cum
am vãzut ºi din descrierile de cãlãtorii - majori-
tatea caselor erau încã din lemn ºi cu acoperiº de
ºindrilã sau paie. În 1813 magistratul din Tg.
Mureº a cumpãrat o casã lângã palatul
THOLDALAGI, unde vroia sã construiascã o
casã cu salã de bal.39 În 1814 negustorul Sámuel
GÖRÖG a cerut aprobarea ca pe parcela lui din
piaþã sã poatã construi casã de piatrã ºi nu de
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lemn.40 Cum ne apropiem de mijlocul secolului
aºa se înmulþesc ºi construcþiile clãdirilor pu -
blice. În 1830 preºedintele Tablei Regale raporta
mãsurile luate la construcþia noii clãdiri a semi-
narului din Tg. Mureº. El s-a tocmit deja cu
þiganii cãrãmidari, cu plutarii ºi a comandat varul
din scaunul Odorhei. În zonã erau numai doi
întreprinzãtori de construcþii, cel local era mai
ieftin, dar celãlalt era cotat mai bine.41 În acelaºi
an a fost construit ºi sediul scaunului Trei Scaune
în Sf. Gheorghe, o clãdire în stil clasicist cu un
etaj, destul de impozantã mai ales datoritã situãrii
pe un platou deasupra pieþii centrale. Înainte de
terminare cheltuielile depãºiserã 15.000 florini ºi
deºi era folositã munca gratuitã a locuitorilor din
târg ºi satele apropiate, finisarea a mers destul de
anevoios,42 dar se preconiza cã „va fi atât ca
aspect exterior cât ºi ca comoditate interioarã
primul în patria noastrã nobilã”43. În 1847 magi-
stratul din Tg. Secuiesc a renunþat sã demoleze
cele douã prãvãlii comunale din piaþã pentru cã
erau necesare banii de arendã pentru construirea
noii primãrii.44 Ei scriau cã „nu se poate construi
o clãdire modernã în piaþã din cauza slãbiciunii
casei ºi strâmtorii pieþii”, dar vor sã renoveze
sala de consiliu ºi sã contruiascã un etaj dea-
supra.45 În 1846 la Vinþul de Sus  au fost con-
struite o ºcoalã ºi o bisericã, iar în anul urmãtor a
fost începutã construirea sediului scaunului, mar-
catã de un ºir de scandaluri: materialele de con-
strucþii provenite din demolarea vechiului sediu
au fost furate, ba chiar ºi materialele aduse ulteri-
or, pe urmã au început diferendele dintre târg ºi
scaun, respectiv dintre scaun ºi întreprinzãtori,
care au cerut 500 florini în plus faþã de suma
iniþialã de 12 mii florini.46

Lipsa banilor a limitat atât încercãrile de
sistematizare, cât ºi realizarea noilor clãdiri.
Autoritãþile centrale se amestecau tot mai mult ºi
în construcþii ºi sistematizarea localitãþilor.
Centralizarea excesivã avea atât aspecte pozitive
cât ºi negative. Pe de o parte crearea Direcþiei edi -
litare ºi de construcþii având specialiºti a contribuit
la ridicarea unor clãdiri mai solide pe baza pla-
nurilor fãcute de ingineri ºi arhitecþi, dar datoritã
birocratiþiei procedura de la planificare pânã la

finisarea clãdirii a devenit ºi mai lungã ºi mai
anevoioasã. Potrivit hotãrârii nr. 9781 din 1829
toate construcþiile ºi reparaþiile la clãdirile publice
puteau fi efectuate numai cu acordul Guberniului.
În 1830 Guberniul, la întrebarea magistratului din
Tg. Mureº, rãspundea cã în cazul clãdirilor noi ºi
reparaþiilor care nu sunt urgente trebuie aprobate
în prealabil planul ºi bugetul ºi numai în cazul
reparþiilor urgente se poate interveni imediat.47 În
1847 a fost mustrat magistratul din Breþcu fiindcã
a construit cu un an în urmã o ºcoalã ºi o locuinþã
pentru învãþãtor ºi cantor cu 500 florini fãrã plan ºi
fãrã aprobarea autoritãþilor.48

În prima jumãtate a secolului al XIX-lea a
fost reorganizatã ºi paza localitãþilor. În 1830
magistratul din Sf. Gheorghe raporta cã a introdus
straja de noapte de câþiva ani. La început erau
repartizaþi în fiecare noapte 8 cetãþeni în ordinea
strãzilor, dar fiindcã mulþi nu s-au prezentat, din
1824 comunitatea a angajat 8 bãrbaþi, care au
primit de la fiecare familie o baniþã de grâne ºi 15
creiþari.49 La Odorheiu Secuiesc localitatea a fost
împãrþitã în „cãpitãnate” ºi „decade”; primãvara
de ziua Sf. Gheorghe ºi toamna de ziua Sf. Mihail
se þineau adunãri ºi fiecare unitate angaja
paznicii, care primeau vara 9 creiþari, iarna 12
crei þari pe zi.50 La Miercurea-Ciuc erau doi paz -
nici, care ziua funcþionau ca ºi curieri lângã
comandamentul militar, noaptea umblau prin oraº
ºi strigau ora, fiind ajutaþi ºi de patrula militarã.51

La Breþcu zi ºi noapte existau 6 paznici dintre
provincialiºti, care se schimbau la fiecare 24 de
ore. În locul celor mai înstãriþi au îndeplinit servi-
ciul sãracii în schimbul a 9-12 creiþari ºi ali-
mente.52 La Tg. Secuiesc paza s-a instituit doar
din 1829, de când erau angajaþi 6 paznici, care
strigau ºi ora; 3 erau de servici de la ora 21 pânã
la 24, ceilalþi de la 24 la 4 dimineaþa. Ei primeau
40 florini anual, plãtiþi de cetãþenii împãrþiþi în 3
clase în funcþie de starea materialã.53 În 1847 a
fost înaintat un nou plan cãtre Guberniu potrivit
cãruia magistratul vroia sã angajeze 13 oameni cu
o retribuþie anualã de 50 florini de persoanã, spre
a fi folosiþi pentru paza de noapte, curãþirea
strãzilor ºi a pieþii, respectiv paza pãdurilor.
Guberniul n-a fost de acord motivând cã paza ºi
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curãþenia au fost deja reglementate ºi oricum paza
este asiguratã de compania nr. 10 a grãnicer-
ilor.54 La Ilieni ºi Vlãhiþa nu erau paznici anga-
jaþi.55 La Tg. Mureº pânã în 1802 erau desemnaþi
câte 2 cetãþeni înainte de miezul nopþii ºi 2 dupã
miezul nopþii în fiecare cartier, ºi aveau grijã de
ordine, de siguranþa publicã ºi anunþau even-
tualele incendii ºi raportau totul cãpitanilor de
cartier. Din 1802 la ordinul Guberniului au fost
angajaþi în fiecare cartier câte 4 paznici (Wachter)
cu un salar anual de 25 florini, dar din cauza
nemulþumirilor în 1813 s-a revenit la sistemul
vechi;56 cu toate acestea în 1847 gãsim iarãºi 16
paznici cu salar de 28 florini,57 iar comandamentul
militar declara cã dã ajutor numai în zile de târg ºi
cazuri excepþionale.58 Din a doua jumãtate a secolu-
lui paza a fost preluatã de jandarmi ºi poliþia instituitã.

O problemã serioasã pentru oraºe ºi târ-
guri în aceastã perioadã au constiuit ºi incendiile,
având în vedere ºi faptul cã majoritatea clãdirilor
erau încã din lemn. La Ilieni în 1805 a izbucnit
un incendiu mare, în care au fost distruse de
flãcãri în total 178 clãdiri, iar 56 de familii au
rãmas fãrã adãpost.59 Cea mai afectatã localitate
a fost Tg. Secuiesc, unde din cauza stilului de
construcþii ºi a tramei stradale pericolul incendi-
ilor era mult mai mare. Despre incendiul mare
din 1834, care a distrus 2/3 din localitate, 421
clãdiri din 558 ºi a cauzat o pagubã de peste 1
milion de florini, am amintit deja. Dar nici atunci
autoritãþile n-au putut sã împiedice locuitorii sã
reconstruiascã casele de lemn pe vechile parcele,
deºi au promis un ajutor de 100.000 florini dacã
localitatea va fi reconstruitã dupã un plan presta-
bilit cu case de piatrã.60 Chiar dacã nu de dimen-
siunile celui din Tg. Secuiesc, incendii au fost ºi
în celelalte localitãþi, în 1876 la Tg. Mureº a
izbucnit un incendiu devastator. În aceastã
perioadã a fost organizatã ºi paza contra incendi-
ilor, în parte chiar paznicii amintiþi mai sus aveau
grijã ºi de prevenirea incendiilor, dar au fost
introduse ºi mãsuri speciale. În 1793 centumvi-
ratul din Tg. Mureº a hotãrât ca fiecare stradã sã
aibã câte 2 scãri, 2 gãleþi de piele ºi 2 cârlige,
pentru care rãspund cãpitanii strãzilor, lângã
pârâul Poklos sã fie sãpate gropi ºi sã fie sãpate

fântâni noi.61 În 1805 magistratul a interzis con-
tesei Anna KEMÉNY înfundarea unei fântâni în
faþa casei sale motivând cã ea este indispensabilã
în timpul târgurilor, când se adunã multã lume, ºi
în caz de incendii - mai ales cã în caz de incendiu
toate fântânile din oraº nu sunt de ajuns, apa tre-
buind adusã din Mureº -, iar fântâna este pe
pãmântul comun al oraºului.62 În 1806 tot aici
s-a interzis stabilirea þiganilor ºãtrari ºi s-a dispus
demolarea „hurubelor”, care prezintã pericol de
incendiu, mai ales cã în apropiere agricultorii din
oraº aveau diferite clãdiri ºi ºoproane acoperite
cu paie. S-a ordonat ca cetãþenii sã þinã fânul ºi
furajul în afara oraºului.63 În 1805 scaunul
Odorhei a reclamat faptul cã în apropierea casei
pretoriale din Odorheiu Secuiesc tãbãcarii au
construit o clãdire acoperitã cu ºindrilã la o dis-
tanþã de numai 7,5 stânjeni, deci în ambele pãrþi
ale sediului existã pericol de incendiu. Aici fiind
pãstratã ºi arhiva este necesarã construirea în
locul pridvorului de lemn al unei terase pe bolþi
de piatrã ºi acoperirea clãdirii cu þiglã în loc de
ºindrilã, precum ºi demolarea grajdului de lemn
ºi reconstruirea lui din piatrã.64 La Sf. Gheorghe
cu privire la desele incendii magistratul împreunã
cu comandamentul regimentului de husari au
controlat în 1839 toate casele din târg ºi au ordo-
nat ca în decurs de un an toate acoperiºurile din
paie sã fie schimbate cu ºindrilã.65 În a doua
jumãtate a secolului au fost înfiinþate în toate
oraºele asociaþii de pompieri voluntari. Asociaþia
pompierilor voluntari din Tg. Mureº s-a constiuit
în 1872. Dupã marele incendiu din 1876 sfatul
orãºenesc a votat un ajutor anual de 1800 florini
pentru asociaþie.66 Asemenea asociaþii au activat
în fiecare oraº din Transilvania în a doua jumã-
tate a secolului al XIX-lea. De exemplu în Sf.
Gheorghe Asociaþia pompierilor voluntari s-a
constituit tot în 1872 având 65 de membrii. Din
1876, în urma unui incendiu, cu ocazia cãruia au
ars 21 de case, aceºtia îndeplineau ºi pazã perma-
nentã pentru prevenirea incendiilor. Din 1882 în
locul lor au fost angajaþi paznici plãtiþi. Numãrul
membrilor a crescut: în 1901 erau 120 de mem-
bri, iar averea asociaþiei a depãºit 15 mii coroane,
din care erau modernizate instrumentele de pom-
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pieri. În 1894 a luat fiinþã ºi secþia muzicalã ºi
orchestra de 17-20 de membrii era nelipsitã de la
orice serbare sau eveniment public.67 Asociaþia
pompierilor din Gheorgheni a luat fiinþã în 1874,
cea din Tg. Secuiesc în 1876, iar cel din Odorhei
în 1883. În 1908 activa în fiecare dintre cele 6
oraºe câte o asociaþie de pompieri voluntari, cea
mai numeroasã fiind cea de la Sf. Gheorghe cu
140 membri, pe când cea din Tg. Mureº avea 49
membri, cea din Miercurea-Ciuc 97, cea din
Gheorgheni 28, cea din Tg. Secuiesc 50, iar cea
din Odorheiu Secuiesc 40 membri.68

În prima jumãtate a secolului al XIX-lea
a început ºi amenajarea staþiunilor, a locurilor de
recreere ºi divertisment. În 1805 profesorul János
BOROSNYAI LUKÁCS protesta în faþa magis-
tratului din Tg. Mureº cã grãdina botanicã ame-
najatã de el a fost distrusã de pãstori, deºi el a
împrejmuit-o cu gard.69 Tot aici în 1815 un
cetãþean, fiul unui emigrant francez, Joseph
HAUCHARD, a arendat o insulã a Mureºului pe
care a denumit-o Elba ºi a amenajat acolo un parc
pentru recreere ºi distracþii. Dupã expirarea con-
tractului, în 1830, arenda a fost preluatã pe 7 ani
de Elek DANIEL, judecãtor la Tabla Regalã care
s-a angajat sã contruiascã o baie, o popicãrie ºi
un gloriette.70 În 1847 magistratul din Mier -
curea-Ciuc a alocat o sumã - de altfel destul de
micã - pentru construirea „bãii” lângã izvorul de
apã mineralã.71 În a doua jumãtate a secolului
importanþa acestor staþiuni ºi locuri de recreere a
crescut odatã cu generalizarea modului de viaþã
urban. Lângã oraºe s-au dezvoltat mici staþiuni,
care serveau la odihna ºi distracþia orãºenilor la
sfârºitul sãptãmânii sau în timp de varã, astfel de
staþiuni fiind ªugaº (Sugás) lângã Sf. Gheorghe,
Jigodin (Zsögöd) lângã Miercurea-Ciuc, Szelyke
lângã Odorheiu Secuiesc, unde au fost amenajate
bãi, bazine ºi au fost construite vile. Localitãþile
cu potenþial economic ºi mai redus n-au putut sã
valorifice nici aceastã conjuncturã. În anii ’70 s-a
dat o luptã între judeþul Odorhei ºi Vlãhiþa pentru
administrarea bãii Homorod. Staþiunea era în
proprietatea localitãþii Vlãhiþa, care însã n-avea
bani s-o amenajeze dupã noile cerinþe, deºi era
sursa principalã de venit pentru localitate.

Prefectul judeþului a argumentat pentru preluarea
dreptului de administrare de cãtre judeþ pentru cã
- spunea el - staþiunea e într-o stare de paraginã,
Vlãhiþa n-a angajat medic de staþiune, n-a ana -
lizat apa din punct de vedere chimic, n-a avut
grijã de curãþenia apei potabile ºi a bãii, condiþi-
ile de cazare fiind de asemenea mizerabile, fiind-
cã „comunitatea nu este în stare atât datoritã
potenþialului intelectual cât ºi economic sã ame-
najeze bãile Homorod potrivit cerinþelor epocii,
ale legilor ºi ale publicului”72. Rãspunsul dat de
ministerul de interne a fost însã negativ: nici o
comunitate nu poate sã fie obligatã sã renunþe la
proprietatea ei.

Schimbãrile petrecute în prima jumãtate
a secolului au contribuit la schimbarea aspectului
acestor localitãþi, dar aceste schimbãri n-au fost
spectaculoase, constituiau numai un prim pas pe
calea urbanizãrii. Multe dintre localitãþile studi-
ate au pãºit în epoca dualistã cu aspectul modest
de târguºor de provincie sau chiar de sat. Balázs
ORBÁN a cutreierat zona în anii ’60 ai secolului
trecut ºi a înregistrat aceastã stare tranzitorie
înainte de 1867. 

Balázs ORBÁN nota cã în 1773 cu
ocazia vizitei împãratului Iosif al II-lea la Tg.
Mu reº abia erau case cu etaj în oraº, dar la
mijlocul secolului al 19-lea erau foarte multe ast-
fel de case, deºi - admite ºi el - casele cu parter
sunt dominante ºi sunt foarte numeroase chiar ºi
în piaþa centralã ºi pe arterele principale ale
oraºului. Unele strãzi din perioada principatului
au dispãrut între timp, dar s-au înfiinþat noi strãzi
pe locul unor câmpuri (DDiinnnnyyeefföölldd, BBoorrjjúúmmeezzõõ,
ÚÚjjvváárrooss).73 Dacã ne uitãm la vederea pieþii din
Tg. Mureº la mijlocul secolului trecut observãm
o fazã de trecere: peste jumãtate din case au un
singur nivel, dar deja ºi-au fãcut apariþia casele
solide din piatrã cu etaj ºi exista chiar un pãrculeþ
mic la mijloc. În anii ‘40 ai secolului trecut la
mijlocul pieþii era vechea primãrie înconjuratã de
ºoproane ºi magazine urâte, iar terenul era
mlãºtinos. În 1848 comandantul trupelor aus-
triece GEDEON dupã ocuparea oraºului a ars
clãdirea, a demolat-o ºi a ordonat ca molozul sã
fie folosit la umplerea mocirlei.74 Despre piaþa
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din Tg. Mureº Balázs ORBÁN nota cã este nu
numai una din cele mai mari din Transilvania, dar
ºi cea mai frumoasã. La mijlocul secolului trecut
dupã model londonez - scria autorul - s-au plantat
arbori, pe alee este muzicã, se vinde îngheþatã,
fiind locul preferat de plimbare a târgu-mureºe-
nilor. Lângã alee sunt case, care ar constitui ºi
podoaba unor oraºe mai mari, ca sala Apollo,
casele GÖRÖG, HENTER, PETRÁSKÓ etc.75

Piaþa centralã din Odorhei era dupã
aprecierea lui Balázs ORBÁN una din cele mai
frumoase din Transilvania, “pãcat - scria el - cã
primãria construitã acolo este fragmentatã de
ºoproanele cizmarilor ºi tãbãcarilor”. În piaþa de
sus lângã biserica reformatã într-o parte era sedi-
ul scaunului “vechi ºi fãrã gust”, iar pe partea
cealaltã clãdirea frumoasã a colegiului reformat.
Târgul avea douã strãzi principale: strada Botos,
care ducea din piaþã înspre vest ºi strada
BETHLEN, care se alungea spre est. Ultima a
fost numitã ºi strada Darabont, pentru cã aici
locuiau odinioarã dãrãbanþii din cetate. Despre
strada Botos scria Balázs ORBÁN cã este o
stradã latã ºi frumoasã, aºa încât ar fi spre mân-
dria oricãrui oraº mare, aici ridicându-se printre
case mici ºi cu aspect rural ºi multe case fru-
moase cu etaj.76

La Tg. Secuiesc Balázs ORBÁN prezen-
ta structura interesantã a „curþilor”, care pe atun-
ci existau peste tot în localitate, nu numai în jurul
pieþii centrale. În ulicioare erau case cu parter,
dar gãsea peste tot curãþenie, ordine ºi „semne
ale bunãstãrii”. Piaþa centralã era înconjuratã cu
câteva case frumoase cu etaj, iar în partea vesticã
în „strada nouã” erau casele frumoase ale ofiþe -
rilor fostului regiment de graniþã.77

Despre Sf. Gheorghe el nota cã are una
din pieþele cele mai largi din Transilvania, chiar
mai mare decât cea din Cluj. În jurul pieþii au fost
construite câteva clãdiri impozante, printre care
el aminteºte sediul scaunului, spitalul „ca un
palat”, primãria construitã între 1854-56 gãz-
duind un cazinou, salã de baluri ºi mai multe
magazine, casele ofiþerilor regimentului de
graniþã ºi „Bazarul” în construcþie.78

Despre Miercurea-Ciuc scria: cel care se
aºteaptã sã gãseascã un orãºel dichisit când intrã
în singurul oraº dintr-un þinut având 111.000 de
locuitori va avea o decepþie, “Miercurea-Ciuc
este o localitate atât de micã ºi prãpãditã, încât
existã nenumãrate sate din Ciuc care sunt mai
mari ºi au aspect mai urban”.79 Miercurea-Ciuc
a fost constituit din douã strãzi perpendiculare.
La capãtul din sud se aflã cetatea ºi în jur câteva
clãdiri ale fostului regiment grãniceresc, “în rest
sunt numai case mici de lemn, acoperite cu scân-
duri, câteva magazine mici ºi nepretenþioase, ºi
numai câteva firme de meºteºugari, brutari ºi
multitudinea cârciumelor ne fac sã bãnuim cã
suntem în oraº”.80

La Gheorgheni aprecia cã „piaþa este una
din cele mai frumoase”81. La Cristuru Secuiesc
el observa cã în piaþa centralã „mai nou s-au con-
struit câteva case frumoase cu etaj”82 În 1848
Vinþul de Sus  a fost incendiat. Dupã un martor
ocular nu se mai putea recunoaºte nici locul
strãzilor, ºi mai puþin cel al caselor, deoarece
erau construite din lemn ºi s-au ars pânã-n
temelii.83 Balázs ORBÁN nota cã într-un dece-
niu s-au construit mai multe case ºi restaurante,
de-a lungul strãzilor largi sunt case cu parter, dar
ordonate ºi cu aspect plãcut, iar la mijloc era o
piaþã largã cu sediul scaunului ºi biserica
catolicã, deci “mai mulþi factori conlucreazã ca
Vinþul de Sus ... sã aibã un aspect urban”84.
Miercurea Nirajului era o localitate cu aspect
rural, cum remarca ºi Balázs ORBÁN, astfel „cã
trebuie sã ºtim cã e oraº, când intrãm, pentru cã
altfel n-am ghici niciodatã”. Având în vedere
aºezarea sa favorabilã în centrul vãii Nirajului se
mira ºi Balázs ORBÁN în secolul trecut cum de
nu s-a dezvoltat mai intens. În 1870 avea doar
423 locuitori, în localitate nu exista nici o clãdire
de piatrã sau cu etaj, ci numai case de lemn ºi în
piaþã numai douã magazine, care n-au dat deloc
un aer urban localitãþii.85 Vlãhiþa era compus din
douã sate - cum descria ºi Balázs ORBÁN - cu
case strâns grupate în valea pârâurilor Homorod
ºi Vârghiº, cu case de lemn ºi acoperiº înalt de
ºindrilã.86 La Ilieni el spunea cã „oraºul ºi satul
împreunã formeazã o localitate aºa de neînsem-
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natã, încât localitãþi mai mari ºi cu aspect mai
urban existã destule în Trei Scaune”87.

Din descrierile lui Balázs ORBÁN reiese
cã la începutul perioadei dualiste aspect urban
într-o mãsurã mai mare sau mai micã aveau Tg.
Mureº, Tg. Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Sf.
Gheorghe ºi Gheorgheni, ºi parþial Cristuru
Secuiesc, iar restul localitãþilor nu s-au deosebit -
sau numai într-o mãsurã micã - de sate. Aspectul
urban era o manifestare, deci, a nivelului general
de dezvoltare al localitãþilor, nu întâmplãtor cele
cu funcþii multiple ºi cu o economie mai dez-
voltatã au avut ºi aspect mai urban. Perioada cea
mai dinamicã a fost însã epoca dualismului, mai
ales ultimele trei decenii înainte de izbucnirea
primului rãzboi mondial. Atunci au început cu
adevãrat lucrãrile de sistematizare, au fost pavate
ºi asfaltate strãzile, au fost amenajate trotuare, au
apãrut strãzi noi, au fost plantaþi copaci, au fost
create parcuri, au fost luate tot mai mult în con-
sideraþie cerinþele igienice, a fost reglementatã
curãþenia strãzilor ºi a locurilor publice, au fost
construite abatoare, bãi publice, au fost fãcute
lucrãri de asanare ºi de regularizare a râurilor,
construite noi poduri, s-a extins iluminatul
strãzilor, iar la sfârºitul secolului trecut ºi
începutul secolului nostru au apãrut ºi uzinele
comunale, au fost introduse curentul electric, apa
ºi canalizarea.

În primii ani ai perioadei importanþa cea
mai mare a fost acordatã poate pavãrii  ºi ilu-
minãrii strãzilor, care erau privite ca semne ale
noii civilizaþii urbane. În 1871 pentru pavarea ºi
întreþinerea strãzilor la Tg. Mureº au fost cheltu-
iþi peste 14 mii florini din casa oraºului, dintre
care 8794 florini pentru lucrãrile de terasament ºi
pavare, 1108 florini pentru întreþinerea dru-
murilor ºi 1447 pentru curãþirea strãzilor. Pentru
întreþinere ºi curãþenie erau angajaþi mai mulþi
muncitori ºi þinute animale de tracþiune.88 În
1873 au fost cheltuiþi peste 18 mii florini pentru
pavarea ºi sistematizara strãzilor ºi 1700 florini
pentru curãþirea lor, a fost desecat un lac, din
strãzi au fost pavate suprafeþe de 5090 stânjeni2
ºi sistematizate 546 stânjeni2.89 În 1872 magis-
tratul din Odorheiu Secuiesc a fost criticat în

ziarul local cã astupã gãurile pe strada asfaltatã
cu pietriº, în loc de o reparaþie radicalã.90 În
1873 magistratul din Odorheiu Secuiesc a
încheiat un contract pentru mãsurarea intravila -
nului cu un inginer.91 În 1875 s-a hotãrât de
cãtre magistratul din Sf. Gheorghe cã deoarece
strãzile “fiind foarte importante” dar complet
neglijate ºi aproape impracticabile este necesarã
repararea ºi pavarea lor, unul din consilieri fiind
însãrcinat cu aceasta.92 În 1912 magistratul a
hotãrât ca lângã toate strãzile oraºului sã fie con-
struite trotuare, iar strãzile sã aibã o lãþime min-
imã de 5 m, cele principale sã fie din beton, cele
cu circulaþie mai puþinã de asfalt, iar la periferie
sã fie pavate.93 La Tg. Mureº înainte de primul
rãzboi mondial toate strãzile principale au fost
asfaltate, iar în suburbii peste tot mãcar trotuarele
au fost pavate cu granit. La Cristuru Secuiesc în
1912 a apãrut trotuarul asfaltat.94

În 1908 numãrul strãzilor asfaltate la Tg.
Mureº era de 12 (peste 34 mii m2), iar cel al trotu-
arelor de 84 (41,5 mii m2); la Tg. Secuiesc 19
strãzi (23 mii m2) ºi 20 de trotuare erau asfaltate
(9,7 mii m2); la Sf. Gheorghe existau 61 de strãzi
pavate stil macadam (36,9 m2) ºi 61 trotuare (12,2
m2); la Odorheiu Secuiesc erau pavate 35 de strãzi
(91,6 mii m2) ºi 15 trotuare (11,6 mii m2), iar la
Miercurea-Ciuc numai 7 trotuare (8.9 mii m2) au
fost pavate. Numãrul parcurilor publice era: la
Tg. Mureº 2 pe o suprafaþã de 14,4 hectare, la
Gheorgheni 2 pe o suprafaþã de 0,3 hectare, la Tg.
Secuiesc 2 (2,3 ha), la Sf. Gheorghe 4 (4,2 ha) ºi
la Odorheiu Secuiesc 1 (2,9 ha).95

În 1876 magistratul din Tg. Mureº a
cerut aprobarea de la ministerul de interne pentru
luarea unui împrumut de 100.000 florini pentru
construirea digurilor ºi regularea Mureºului.96 În
„era BERNÁDY” toate podurile de pe Mureº au
fost reînnoite ºi reconstrute din piatrã. La sfâr -
ºitul secolului trecut a fost regulat ºi Oltul lângã
Miercurea-Ciuc.97 În 1905 a fost construit noul
pod pe Olt la Sf. Gheorghe.

În 1874 a fost construit la Odorheiu
Secuiesc abatorul nou, dat în arendã asociaþiei
mãcelarilor. Spre indignarea cetãþenilor magistra -
tul a interzis tãierea animalelor în afara abatorului,
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rãspunzând la acuze cã locuitorii „în viitor trebuie
sã se obiºnuiascã cu ordinea ºi curãþenia, ei cu
chiu ºi cu vai s-ar obiºnui ºi cu acestea, numai sã
nu trebuiascã sã plãteascã taxa minimã stabi -
litã”98. În 1898 în ziarul local se cerea construirea
unui nou abator ºi a unei primãrii.99 Într-un articol
de fond în acelaºi an se scria cã condiþiile igienice
de la abatorul vechi sunt mizerabile, nu existã o
fântânã în oraº în care n-ar exista pericolul cã apa
ar fi infectatã, în piaþa centralã sunt clãdiri în stare
precarã, iluminatul public este nesatisfãcãtor, în
oraº nu existã parc, teren de joacã, bazin de înot,
baie cu aburi, Redout, teatru, iar primãria, abatorul
ºi iluminatul public nu mai corespund cerinþelor
vremii.100 Abatorul din Tg. Secuiesc a fost con-
struit în 1884. În 1904 a fost dat în funcþiune ºi
abatorul modern din Tg. Mureº, iar în 1905 cel din
Sf. Gheorghe, în 1906 cel din Miercurea-Ciuc.101

În oraºe au fost construite ºi bãi publice, la Tg.
Mureº existând chiar douã, dintre care una în stil
neobaroc. La Sf. Gheorghe baia cu aburi a fost
construitã în 1905. Bãile reci ºi calde funcþionau
aici ca o uzinã comunalã. La Tg. Secuiesc în pro-
prietatea oraºului era ºi hotelul împreunã cu
Redout, construit în 1904 în valoare de aproape
200 mii florini.102

Deºi n-a avut dimensiunile din oraºele
mai mari, dar a apãrut ºi la Tg. Mureº nevoia
reglementãrii prostituþiei. În 1815 s-a hotãrât ca
prostituatele sã fie mutate în afara oraºului,
„deoarece în nici un oraº bine rânduit... (ele) nu
locuiesc printre cetãþenii onorabili”103.
Autoritãþile s-au confruntat ºi mai târziu cu
aceastã problemã. În 1868 magistratul a cerut
asistenþã poliþiei ca sã îndepãrteze prostituatele
din casa unui cetãþean dintr-o stradã principalã
care „au perturbat liniºtea oraºului”104.

Þinea de modernizare ºi urbanizare ºi
introducerea iluminatului public. În 1847 la Tg.
Secuiesc s-a renunþat la demolarea prãvãliilor
comunale, fiindcã banii din casa alodialã tre-
buiau alocaþi pentru iluminatul localitãþii pentru
care au primit ordin gubernial în 1846.105 La Tg.
Mureº în 1861 s-a þinut licitaþie pentru iluminatul
oraºului, dar nimeni n-a vrut sã preia iluminatul
cu 79 lãmpi de ulei pentru suma oferitã de oraº

de 2300 florini, ci numai pentru 2700 florini.106

În 1868 existau deja 120 felinare ºi s-a introdus
iluminatul ºi primãvara ºi vara; înainte între mai
ºi august strãzile nu erau luminate.107 La
Miercurea-Ciuc iluminatul public a fost introdus
în 1873, când primarul a cumpãrat din donaþii 30
de felinare, iar negustorul de origine armeanã,
Lukács SZÁVA, a donat 10 q petrol, care a fost
de ajuns pentru un an întreg. Primarul propunea
în 1874 cã de pe statul de funcþii cei doi ajutori
de poliþiºti - care dupã pãrerea lui sunt de prisos,
deorece jandarmeria menþine liniºtea publicã -, ar
putea fi tãiaþi ºi din fondul de salarii ar putea sã
fie asigurat iluminatul public în continuare ºi sã
fie angajat un om de serviciu, care ar aprinde ºi ar
stinge lãmpile.108 În 1875 a fost introdus ºi la
Cristuru Secuiesc iluminatul strãzilor cu 5-10
lãmpi de petrol, deocamdatã numai  în timp de
iarnã între orele 17-22.109 Odatã cu introducerea
curentului electric la începutul secolului XX se
va trece ºi în aceste localitãþi la iluminatul public
cu becuri electrice.

În epoca dualistã ºi mai ales în ultimele
trei decenii înainte de primul rãzboi mondial s-a
format aspectul cunoscut ºi astãzi al oraºelor (în
mãsura în care ele au rãmas dupã „siste -
matizãrile” de dinainte de 1989). Atunci au fost
construite clãdirile publice impozante în stil
eclectic, care au dominat peisajul citadin. În
primii ani clãdirile au fost de dimensiuni mai
mici, dar cum ne apropiem de sfârºitul secolului
ele au devenit tot mai mari. Deseori construcþia
lor era legatã de scandaluri, corupþie, delapidare
etc. Un astfel de scandal a fost cel legat de con-
struirea primãriei din Miercurea-Ciuc terminatã
în 1872, când oraºul a fost dat în judecatã de
întreprinzãtorul local Dávid MÁNYA.110 Este
interesantã argumentaþia magistratului de ce au
construit o primãrie aºa de mare: aceasta este
utilã, deoarece altfel nu se gãsea un sediu potri vit
judecãtoriei, pe deasupra este ºi „podoaba”
oraºului. Ei au scris: „deºi oraºul are o vechime
de secole ca oraº privilegiat, totuºi n-a avut
niciodatã o primãrie potrivitã cu cerinþele epocii,
în schimb a avut o dugheanã de lemn în prag de
prãbuºire; dar cu scurgerea timpului condiþiile au
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evoluat într-atât cã cerinþele faþã de un oraº sunt
mai mari decât faþã de comune, aºa cã a fost o
cerinþã imperioasã construirea unei primãrii
potrivitã cu epoca”111. Miercurea-Ciuc a avut
dintre toate oraºele ritmul de dezvoltare cel mai
intens dupã ce a devenit reºedinþã de judeþ ºi
toate insituþiile s-au mutat aici de la ªumuleu sau
au fost înfiinþate direct aici. Casele numeroºilor
funcþionari care s-au stabilit atunci în oraº în
ultimele douã decenii ale secolului au constituit
un mic cartier, numit ºi „cartierul funcþionarilor”.
În afarã de primãrie ºi celelalte instituþii au primit
sedii la Miercurea-Ciuc: în 1888 a fost construitã
prefectura, în 1908 Palatul poºtei, între 1911-13
clãdirea nouã a gimnaziului catolic. În 1910 a
fost instituit ºi oficiul de ingineri (arhitecturã) al
oraºului.112 În 1912 Gusztáv THIRRING scria
cã în ultimii 20 de ani “clãdirile de piatrã
asemãnãtoare unor palate i-au conferit (oraºului)
un aspect complet urban, iar burghezia se întrece
în adaptarea cât mai rapidã a cuceririlor civiliza-
þiei”113. La Sf. Gheorghe construcþiile publice
dupã revoluþia de la 1848 au început cu spitalul
construit între 1852-54, urmat de primãrie între
1854-56, în care era o salã de bal, amenajatã mai
târziu definitiv în salã de teatru, parterul era ocu-
pat de diferite magazine, iar birourile au fost
închiriate oficiului financiar ºi oficiului de
telegrafie. În 1874 a fost terminatã ºi clãdirea
Bazarului, dar contrar planurilor iniþiale - con-
form cãrora clãdirea trebuia sã devinã loc de des-
facere a mãrfurilor pentru meºteºugarii ºi negus-
torii locali - a fost amenajatã aici ºcoala de fete.
În 1874 magistratul scria mândru cã în decurs de
20 ani au ridicat veniturile oraºului de la 3.000 la
22.000 florini, iar valoarea imobilelor a depãºit
112.000 florini. Ei au administrat aºa de bine
averea oraºului, încât „nu se poate mândri nici un
oraº de dimensiuni asemãnãtoare” cu asemenea
realizãri.114 Clãdirea colegiului reformat a fost
ridicatã în douã etape: între 1870-76 ºi 1891-92.
În 1893 a fost deschis ºi orfelinatul de bãieþi în
clãdirea sa impozantã. Amenajarea parcului din
Sf. Gheorghe a început în 1880, când au fost
fãcute lucrãrile de terasament pentru cele douã
alei ºi au fost plantaþi aici castanii. În 1893 au

fost plantaþi copaci ºi în partea de jos a parcu-
lui.115 La Odorheiu Secuiesc cele mai impor-
tante clãdiri publice din aceastã perioadã au fost
Liceul real (1891), Gimnaziul catolic (1893),
clãdirea prefecturii în stil eclectic (1896). 

La Tg. Mureº au fost, de asemenea, con-
struite în ultimele decenii ale secolului mai multe
clãdiri publice: Oficiul financiar, sediile Aso -
ciaþiei mãcelarilor (1888) ºi cizmarilor (1896),
poºta centralã, Banca austro-ungarã (1900),
Muzeul industrial (1891-93), Cazarma (1896),
cele douã spitale militare (1896), mãnãstirea
franciscanã (1893), ºcoala reformatã de fete
(1890-92), sinagoga (1899-1900) etc.116 Oraºul
a cunoscut cea mai spectaculoasã dezvoltare din
punct de vedere urbanistic, mai ales în era
BERNÁDY. György BERNÁDY a fost primarul
oraºului înainte de primul rãzboi mondial, între
1902-1913, ºi prin activitatea sa energicã ºi pla-
nurile grandioase a schimbat aspectul oraºului.
La sfârºitul secolului trecut mai erau în piaþa cen-
tralã clãdiri acoperite cu ºindrilã, iar în strãzile
mai lãturalnice case acoperite cu paie, în jurul
anului 1900 numai piaþa centralã, câteva strãzi ºi
trotuare erau pavate.117 Lajos KELEMEN scria
în memoriile lui cã la sfârºitul deceniului al 9-lea
al secolului trecut strada SSzzáánnttóó (Plugarilor),
unde au stat pãrinþii lui, era locuitã în proporþie
de 80-85% de agricultori, iar 3/4 din case aveau
acoperiº de paie. În caz de ploaie din strada
vecinã se scurgea apa, iar pietrele ºi mizeriile
barau ºi strada vecinã. Lângã calea feratã nu era
încã stradã, existau doar câteva case, în rest erau
depozitate gunoaie, iar în piaþa centralã, vizavi de
primãrie, pe latura vesticã exista numai o singurã
clãdire cu etaj, sala Apollo.118

În timpul lui BERNÁDY a fost siste -
matizat oraºul, au fost deschise 140 de strãzi noi,
atunci a fost construit „Cartierul funcþionarilor”;
au fost amenajate mai multe parcuri, au fost plan-
taþi arbori pe lângã strãzi, au fost asfaltate strãzile
ºi trotuarele (au existat trotuare asfaltate de
138.451 m2), în 1914 dupã Budapesta Tg. Mureº
a avut cele mai multe strãzi asfaltate.119 Atunci
au fost construite majoritatea uzinelor comunale:
uzina electricã, de gaz, hidrocentrala pe Mureº, a

266



fost construit abatorul modern, noua fabricã de
cãrãmidã, noua uzinã de apã, turbina, digurile ºi
a fost realizatã canalizarea.120 Au fost recon-
struite toate podurile de pe Mureº, în locul celor
vechi, de lemn au fost ridicate poduri de piatrã.
În era lui BERNÁDY au luat avânt ºi construcþi-
ile particulare, în 1910 existau la Tg. Mureº 3233
case particulare. Atunci au fost construite ºi cele
mai grandioase clãdiri publice, printre care 5
ºcoli elementare, ªcoala Secundarã de Bãieþi ºi
de Fete, ªcoala Comercialã, ªcoala de Muzicã,
ªcoala Realã Militarã, Gimnaziul Catolic,
Colegiul Reformat, orfelinatul, Palatul Fondului
de Pensii, sediul Camerei de Comerþ ºi Industrie
etc.121 Cele mai impozante au fost neîndoielnic
primãria (1906-07) ºi Palatul culturii (1911-13)
construite dupã planurile arhitecþilor din Buda -
pesta  Marcell KOMOR ºi Vilmos JAKAB în
Jugendstil. Palatul culturii este ornamentat cu
frescele lui Aladár KÖRÖSFÕI KRIESCH ºi cu
vitralii fãcute de Miksa ROTH dupã desenele lui
Ede TOROCZKAI WIGAND ºi Sándor NAGY,
cu toþii reprezentanþi de seamã ai curentului
Jugendstil. Palatul culturii gãzduia douã sãli de
concerte, cea mare cu o orgã valoroasã, „sala
oglinzilor” pentru recepþii ºi baluri, ºcoli de mu -
zicã ºi de limbi, muzeu de artã, artã aplicatã ºi de
etnografie, mai târziu ºi de istorie, bibliotecã, iar
ulterior a fost amenajatã ºi salã de cinematograf.
Ansamblul arhitectural foarte valoros trebuia
completat cu o a treia clãdire, care încheia piaþa,
sediul prefecturii, dar aceasta n-a fost construitã
din cauza izbucnirii rãzboiului.122 Prin aceste
construcþii ºi intensele preocupãri pentru urba -
nisticã ºi sistematizare BERNÁDY a reuºit sã
transforme oraºul dintr-un orãºel de provincie
într-un oraº modern, demn ca aspect de statutul
de centru regional. Activitatatea sa a fost printre
cele mai intense ºi de mai mare anvergurã pe
plan naþional, Tg. Mureº a devenit aproape un
oraº model ilustrând preocupãrile moderne pen-
tru urbanism, înaintând ºi în ierarhia oraºelor din
Ungaria în ceea ce priveºte gradul de urbanizare.

Cele mai multe clãdiri publice în aceste
oraºe - ºi nu numai aici - au fost construite în stil
eclectic. Am vãzut cã la Tg. Mureº ºi-a fãcut

apariþia ºi stilul modern, rãspândit în Monarhie la
începutul secolului, Jugendstil. La Tg. Mureº, de
pildã, în afarã de primãrie ºi Palatul culturii au
mai fost construite în acest stil noua clãdire a
Colegiului Reformat, Gimnaziul Catolic, uzina
de apã, ªcoala Realã Militarã, orfelinatul, ªcoala
Secundarã de Bãieþi ºi de Fete, abatorul, ªcoala
Industrialã, ªcoala Comercialã, sediul cursului
administrativ, Banca Agricolã, Camera de
Comerþ ºi Industrie (dupã planul arhitectului Ede
T. WIGAND), poliþia etc., toate construite în
primii ani ai secolului nostru, înainte de izbuc-
nirea primului rãzboi mondial.123 Câteva clãdiri
în Jugendstil au fost construite ºi în celelalte
oraºe, astfel în Odorheiu Secuiesc noile clãdiri
ale Gimnaziului Catolic (terminatã în 1911) ºi
Colegiului Reformat (terminatã în 1912), la
Miercurea-Ciuc Gimnaziul Catolic (terminatã în
1913). În Sf. Gheorghe o paginã interesantã în
arhitectura oraºului constituie clãdirile proiectate
de Károly KÓS, tot într-o variantã a Jugens tilului.
Cea mai impozantã dintre ele este clãdirea
Muzeului Naþional Secuiesc, terminatã în 1913,
alãturi de care Kós a mai proiectat clãdirea ºcolii
elementare reformate, Liceul Textil de astãzi, spi-
talul nou (de atunci), câteva case particulare etc.

Dupã aceste descrieri sã vedem ºi ce ne
spun cifrele statistice. Numãrul mediu al locuito-
rilor dintr-o casã poate ºi el sã fie un indiciu al
gradului de urbanizare. În 1785 cu ocazia primu-
lui recensãmânt în locurile taxaliste erau 6,19 de
locuitori într-o casã, iar în târguri 6,92, dar ºtim
cã din recensãmânt lipsesc grãnicerii, deci datele
sunt lacunare pentru majoritatea locurilor taxa -
liste. Oricum media cea mai mare s-a înregistrat
la Tg. Mureº, unde erau în medie 7,10 locuitori
într-o casã.124 Date mai sigure avem numai
începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. În
1857 în oraºe erau 5,86 locuitori într-o casã, iar
în localitãþile „decãzute” 4,49, media pe provin-
cie fiind de 4,80. Media cea mai mare s-a înregis-
trat ºi de data aceasta la Tg. Mureº, unde locuiau
7,65 locuitori într-o casã. Într-un apartament la
Sf. Gheorghe trãiau în medie 3,86 locuitori, iar în
Tg. Mureº 5,74, restul oraºelor încadrându-se între
aceste douã valori, numai printre localitãþile
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„decãzute” gãsim medii ºi mai mici (3,50 la Vlã -
hiþa, 3,79 la Vinþul de Sus). În oraºe erau în medie
1,24 de apartamente într-o casã: la Sf. Gheorghe
1,39, la Tg. Mureº 1,33, la Odorheiu Secuiesc 1,32,
dar la Miercurea-Ciuc ºi Tg. Secuiesc 1, la fel ca în
majoritatea târgurilor cu caracter rural.125

În 1870 media locuitorilor dintr-o casã
era de 6,52 în oraºele secuieºti, faþã de 4,92 din
Transilvania, aceastã medie rãmânând constantã
pânã la 1900. În oraºe în 1870 5,51% din clãdiri
aveau etaj, iar 4,83% din construcþii erau clãdiri
publice, ceea ce aratã cã încet s-a schimbat
aspectul acestor localitãþi, care pânã atunci aveau
mai mult un aspect rural. Ponderea clãdirilor
publice era cea mai mare la Tg. Mureº (6,05%),
Miercurea-Ciuc (5,88%) ºi Odorheiu Secuiesc
(5,10%), cea mai micã la Sf. Gheorghe (3,58%)
ºi târgurile care vor pierde statutul urban (de ex.
la Ilieni 2,29%, la Vlãhiþa 3,49%), în
Transilvania ea fiind de 2,54%. Aspectul urban
este determinat într-o mãsurã importantã ºi de
ponderea clãdirilor cu etaj, care în Transilvania
era doar de 0,80%. În numãr absolut cele mai
multe case cu etaj erau la Tg. Mureº (99),
Odorheiu Secuiesc (74) ºi Tg. Secuiesc (73), cal-
culat în procente ordinea ierarhicã se schimbã: pe
primul loc se situa Odorheiu Secuiesc (12,19%),
urmat de Tg. Secuiesc (7,19%) ºi Tg. Mureº
(6,62%); la Sf. Gheorghe 2,76% din case aveau
etaj, la Miercurea-Ciuc 2,58%, iar în restul loca -
litãþilor mai puþin de 1% (de ex. Ilieni 0%, Vlãhiþa
0,11%, Breþcu 0,19%), ceea ce în ultimã instanþã
coincide cu descrierile deja amintite. Dacã în
Ungaria peste 10% din casele orãºeneºti erau cu
etaj acest procent în Secuime era doar de 4,48%
(luând în calcul toate foste locuri taxaliste, deci
târgurile care îºi vor pierde statutul urban).
Numãrul camerelor dintr-o casã se miºca în ge -
neral în jur de 1,5, fiind mai mic în localitãþile cu
aspect rural ºi cel mai mare la Tg. Mureº (3,13) ºi
Odorheiu Secuiesc (2,80). Numãrul locuitorilor
dintr-o casã era cel mai ridicat la Tg. Mureº
(9,08), Odorheiu Secuiesc (7,59) ºi Tg. Secuiesc
(6,49), în restul localitãþilor era sub 5, în Ilieni
chiar 3,13.126 Referitor la comfortul locuinþelor,
deºi acesta s-a îmbunãtãþit continuu, înainte de

primul rãzboi mondial în afarã de o pãturã foarte
subþire majoritatea cetãþenilor locuiau în condiþii
destul de modeste, în medie o familie avea în jur
de 1,5 camere. Unele categorii, cum am vãzut
cazul muncitorilor industriali din Tg. Mureº, trã -
iau în condiþii mizere. În 1900 la Miercurea-Ciuc
din 541 case doar 5 aveau baie.127

În 1908 la Tg. Mureº din cele 217 con-
strucþii ridicate în anul respectiv 8,75% erau cu
etaj, la Miercurea-Ciuc din 28 10,71%, la
Gheorgheni din 60 3,33%, la Tg. Secuiesc din 20
11,11%, la Odorheiu Secuiesc din 46 numai
2,47%, iar la Sf. Gheorghe din 41 de clãdiri nici
una nu avea etaj.128 În 1910 în Transilvania
locuiau în medie 4,8 persoane într-o casã, în
Ungaria 5,9, dar media era mult mai mare în
oraºe: de 12,7, cea mai mare fiind la Budapesta
(44,1) ºi Bratislava (22,9). Dintre oraºele studiate
deºi au depãºit cu puþin media din comitate erau
departe de media oraºelor din Ungaria. La
Miercurea-Ciuc erau 8,15 locuitori într-o casã, la
Tg. Mureº 7,89, la Odorheiu Secuiesc 6,75, la
Gheorgheni 6,65, la Sf. Gheorghe ºi Tg. Secuiesc
5,80, în restul localitãþilor s-au înregistrat valori
care erau în jurul sau chiar sub media din provin-
cie. În oraºele din Ungaria 46,2% din clãdiri erau
construite fie din cãrãmidã, fie din piatrã ºi
59,1% erau acoperite cu þiglã. Aceste cifre au fost
parþial atinse doar de Tg. Mureº, unde 64,64%
din case erau din cãrãmidã sau piatrã, dar numai
33,18% erau acoperite cu þiglã, 65,48% fiind cu
ºindrilã. În rest ponderea caselor din cãrãmidã
sau piatrã era cea mai mare la Miercurea-Ciuc
(35,46%), Odorheiu Secuiesc (30,83%) ºi Tg.
Secuiesc (26,81%), la Sf. Gheorghe era 22,72%,
la Gheorgheni 16,28%, în rest era sub 20%, adicã
media din Transilvania, la Miercurea Nirajului
era de 6,14%, majoritatea covârºitoare a caselor
fiind din lemn chiar ºi în oraºe. Acoperiº de þiglã
gãsim în procent mai mare: mai ales la Cristuru
Secuiesc (67,88%) ºi Miercurea-Ciuc (64,31%),
la Odorheiu Secuiesc era 41,09%, la Sf.
Gheorghe 40,61%, la Tg. Secuiesc (29,67%),
ponderea caselor acoperite cu ºindrilã fiind foarte
mare.129 Aici în general nu putem sã constatãm
diferenþe atât de pronunþate între cele douã cate-

268



gorii de localitãþi. Din aceste cifre rezultã cã la
începutul perioadei dualiste localitãþile cu aspec-
tul cel mai urban erau Tg. Mureº, Odorheiu
Secuiesc ºi Tg. Secuiesc, dintre ele Tg. Mureº
s-a dezvoltat cel mai dinamic, având indicii mai
apropiaþi de media oraºelor din Ungaria. Dintre
celelalte douã oraºe Odorheiu Secuiesc este cea
care se va dezvolta mai dinamic, Tg. Secuiesc îºi
pãstreazã aerul de târg cu structura sa interesantã
ºi cu majoritatea caselor construite din lemn. În
schimb, Miercurea-Ciuc are un ritm de dez-
voltare susþinut dupã ce ajunge reºedinþã de
judeþ. De asemenea, trebuie remarcat cã se con-
statã o diferenþã semnificativã între cele douã
categorii de localitãþi: oraºele ºi localitãþile care
ºi-au pierdut statutul urban, din ultima categorie
numai Cristuru Secuiesc are indicatori mai buni,
în rest aspectul lor, construcþiile nu se deosebesc
de cea din restul comunelor.

Oraºele moderne sunt de neînchipuit fãrã
existenþa serviciilor comunale, care au fost intro-
duse aici treptat începând cu sfârºitul secolului
trecut, dar mai ales la începutul secolului nostru.
În aceastã perioadã existenþa lor este ºi un impor-
tant indiciu al gradului de urbanizare al loca -
litãþilor. Prima uzinã de apã a fost datã în func -
þiune la Cluj în 1887, iar în anii urmãtori au apãrut
uzine de apã în alte 10 oraºe. Lumina electricã a
fost introdusã prima datã la Timiºoara în 1884. În
Transilvania propriu-zisã prima uzinã electricã a
fost construitã la Turda în 1902, iar înainte de
1910 în alte 9 oraºe.130 Înainte de izbucnirea
primului rãzboi mondial lumina a fost introdusã
în 20 de oraºe, practic în toate oraºele mai impor-
tante din Transilvania.131 La Tg. Mureº curentul
electric a fost introdus în 1899, de la 1 noiembrie
curentul a fost folosit ºi la iluminatul strãzilor.
Prima uzinã care a folosit curent electric a fost
fabrica de cherestea a lui Mendel FARKAS,
lângã care a funcþionat prima uzinã electricã. Ea
a fost depãºitã de cerinþe deja în 1902. În 1907
oraºul a cumpãrat uzina electricã ºi a lãrgit-o, dar
au crescut ºi cerinþele, curentul electric era
folosit pe scarã tot mai largã în industrie, în 1908
fiind în funcþiune deja 29 de motoare electrice. În
1910 a fost aprobat planul noii uzine electrice,

pentru construcþia cãreia oraºul a luat un împru-
mut de 1 milion de coroane. În 1912 lungimea
reþelei electrice era de peste 50 km.132 Uzina de
apã construitã în 1908 n-a putut sã satisfacã ce -
rinþele crescânde ale oraºului, de aceea în 1912 a
fost proiectatã construcþia unei noi uzine. În 1909
lungimea conductelor de apã a fost de 38 km,
numãrul fântânilor publice de 30, iar randamen-
tul zilnic al uzinei de apã era de 750-900 m3. În
1912 lungimea conductelor era deja de circa 46
km. Lucrãrile de canalizare s-au desfãºurat între
1908-1911. Pentru construcþia uzinei de apã au
fost cheltuite aproape 2 milioane de coroane, iar
pentru canalizare peste 3 milioane coroane.133

Dupã marea inundaþie din 1912 au fost construite
noi diguri, a fost regulat pârâului Poklos ºi a fost
construitã o hidrocentralã pe Mureº, care pro-
ducea curent electric, prevenind totodatã inun-
daþiile. Hidrocentrala construitã de fabrica
GANZ din Budapesta a fost datã în funcþiune în
1914 ºi acoperea integral cerinþele oraºului cu
curent.134 La Sf. Gheorghe construcþia insta-
laþiei de apã a început în 1899. În 1912 oraºul a
vrut sã cumpere uzina de apã pentru care a cerut
un împrumut de 200.000 coroane. Lumina elec-
tricã a fost introdusã în 1907, când strãzile au
fost iluminate cu 200 de becuri.135 La
Miercurea-Ciuc lumina electricã a fost introdusã
în 1911, când existau 6 km linie principalã ºi 15
km linii de stradã,136 tot atunci începuse ºi
canalizarea ºi existau planuri pentru introducerea
apei, asfaltarea strãzilor, extinderea reþelei de
curent.137 La Gheorgheni uzina electricã a fost
construitã în 1903; electricitatea a fost introdusã
înainte de primul rãzboi mondial, în 1908, ºi în
Odorheiu Secuiesc.138 Printre planurile de viitor
figurau în 1908 la Gheorgheni sistematizarea
oraºului, introducerea apei ºi canalizarea, pre-
cum ºi construirea unei primãrii ºi a unui spital.
În localitãþile care au pierdut statutul urban au
lipsit serviciile comunale, o oarecare excepþie a
constituit ºi de data aceasta Cristuru Secuiesc,
unde în 1913 a fost introdusã canalizarea pe stra-
da principalã, dar curentul electric a fost introdus
ºi aici abia în perioada interbelicã.139 Înainte de
primul rãzboi mondial, în 1908, curent electric
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exista în 4 dintre cele 6 oraºe: la Tg. Mureº
lungimea reþelei era de peste 39 km, numãrul
strãzilor iluminate electric era de 74, iar al
becurilor pe teren public de 576, la Sf. Gheorghe
lungimea reþelei avea peste 15 km, numãrul
strãzilor iluminate era de 33, iar cel al becurilor
268, la Gheorgheni reþeaua era de 8 km, iar
numãrul becurilor de 107, la Odorheiu Secuiesc
reþeaua era de peste 4 km, numãrul strãzilor ilu-
minate de 28, iar al becurilor de 268.140 Uzinã
de apã exista doar la Tg. Mureº ºi Sf. Gheorghe,
iar planul era fãcut ºi la Tg. Secuiesc, canalizarea
era fãcutã la Tg. Mureº pe 28,5 km ºi începutã la
Miercurea-Ciuc (0,62 km).141 Salubritatea pu -
blicã era asiguratã în 1908 de uzine la Tg. Mureº,
Sf. Gheorghe ºi Odorheiu Secuiesc, în celelalte
localitãþi curãþirea spaþiilor publice era fãcutã în
continuare de locuitori. La Tg. Mureº personalul
format din 18 muncitori avea 2 cisterne de stropit
strada, 5 care pentru cãratul gunoaielor ºi 1
maºinã de mãturat, la Sf. Gheorghe existau 10
muncitori, 1 cisternã ºi 2 care, la Odorheiu
Secuiesc 9 munictori ºi 3 care.143

Secolul al XIX-lea, dar mai ales ultimele
trei decenii înainte de primul rãzboi mondial au
constiuit o perioadã hotãrâtoare în ceea ce
priveºte urbanizarea acestor localitãþi. Aceasta se
poate observa ºi în schimbãrile aspectului
aºezãrilor ºi pãtrunderea noilor cuceriri ale civi-
lizaþiei. În prima jumãtate a secolului al XIX-lea
structura acestor localitãþi poartã încã adânc
amprenta funcþiei de târg. Preocupãri pentru sis-
tematizare, igienã publicã gãsim tot mai des, mai
ales în Tg. Mureº. Acum a început ºi ºirul con-
strucþiilor publice, dar aceste activitãþi vor lua
avânt abia în epoca dualistã ºi au devenit tot mai
intense spre sfârºitul secolului. Pânã la primul
rãzboi mondial aceste localitãþi au cãpãtat în
mare aspectul cunoscut ºi astãzi - mai ales în
ceea ce priveºte centrele -: majoritatea strãzilor
au fost pavate, s-au amenajat trotuare, au fost
organizate paza contra incendiilor ºi jandarmeria,
a început sistematizarea localitãþilor, au fost
trasate strãzi noi, construite cartiere noi, amena-
jate parcuri, locuri de odihnã, bãi publice, staþiu-
ni în jurul oraºelor, au fost construite clãdiri pub-

lice impozante, care sunt caracteristice acestor
oraºe pânã astãzi ºi definesc peisajul urban, a
pãtruns stilul nou al epocii Jugendstil ºi nu în
ultimã instanþã au fost construite uzinele comu-
nale, în majoritatea oraºelor au fost introduse
curentul, apa, canalizarea. În mod semnificativ
s-a lãrgit distanþa dintre cele douã grupuri de loca -
litãþi, în timp ce oraºele s-au dezvoltat, grupul
localitãþilor care ºi-au pierdut statutul urban n-au
mai pãºit pe acest drum, ºi-au pãstrat caracterul
rural ºi n-au pãtruns aici nici noile cuceriri ale
civilizaþiei (instalaþia de apã, curent, canalizare),
chiar ºi la Cristuru Secuiesc, cea mai urbanizatã
localitate dintre ele, avem numai începuturi mo -
deste în acest sens. Aceºti indicatori sunt foarte
importanþi, deci, referitor la nivelul de urbanizare
al localitãþilor: în frunte se situau reºedinþele de
judeþ, urmate de cele douã oraºe - Tg. Secuiesc ºi
Gheorgheni -, iar localitãþile din categoria târ-
gurilor în involuþie erau la foarte mare distanþã de
primul grup. Este de remarcat stagnarea relativã
a oraºului Tg. Secuiesc, care n-a devenit reºed-
inþã de judeþ ºi din cauza rãzboiului vamal a stag-
nat ºi din punct de vedere economic, dacã în
prima jumãtate a secolului era printre cele 3
oraºe cu aspect cel mai urban, la sfârºitul secolu-
lui va fi depãºit de Sf. Gheorghe ºi Miercurea-
Ciuc, care - mai ales ultimul - au un ritm de dez-
voltare mai susþinut. Cel mai evoluat a rãmas - ºi
din acest punct de vedere - Tg. Mureº, care mai
ales în „era BERNÁDY” s-a dezvoltat enorm, a
devenit aproape un oraº model pentru pre-
ocupãrile moderne de urbanisticã.
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VVáárroossiiaassooddááss,, vváárroossrreennddeezzééss,,
kköözzsszzoollggáállttaattáássookk 
aa sszzéékkeellyyffööllddii vváárroossookkbbaann aazz eellssõõ
vviilláágghháábboorrúúiigg
(Kivonat)

A dol go zat a hos  szú 19. szá za di (18. szá -
zad kö ze pé tõl az el sõ vi lág há bo rú ig) szé kely föl di
vá ros fej lõ dést te kin ti át, kü lö nö sen a Mo nar chia
utol só há rom év ti zed ének meg va ló sí tá sa it (vá ros -
ren de zés, ut cák kö ve zé se és asz fal to zá sa, jár dák
épí té se, új ut cák, par kok meg je le né se,  ut cák és
köz te rü le tek tisz tán tar tá sá nak sza bá lyo zá sa, vá gó -
hi dak, köz für dõk, hi dak épí té se, ut cai vi lá gí tás,
köz üze mek, fo lyó sza bá lyo zás, vil la mo sí tás, gáz
be ve ze té se, ka na li zá lás stb. te rén). A  me gye szék -
he lyek (Ma ros vá sár hely, Sep si szent györgy, Szé -
kely udvarhely, Csík sze re da) meg elõ zik a töb bi
vá rost (a so ká ig do bo gós Kézdivásár he lyet, il let ve
Gyergyószent miklóst), a fej lõ dés ben vis  sza ma radt
kis me zõ vá ros ok pe dig fa lu si jel le gû vé sül  lyed nek
(bi zo nyos mér té kig Székelykeresztúr ki vé te lé vel).
Leg ki emel ke dõbb város Ma ros vá sár hely -,   kü lö -
nö sen BERNÁDY pol gár mes ter sé ge nyo mán -,
va ló ság gal mo dell ér té kû a fej lõ dé se.

TToowwnn CCuullttuurree,, PPuubblliicc SSeerrvviicceess iinn
tthhee TToowwnnss ooff tthhee SSzzéékkeellyyfföölldd
uunnttiill tthhee FFiirrsstt WWoorrlldd WWaarr
(Abstract)

The paper attemps at reflecting the devel-
opment in the towns of the Székelyföld from the
second half of the 18th century to the First World
War, stressing especially on the achievements of
the Monarchy in the last three decades as town
culture: street paving, side-pavement, sewerage,
electric lighting, gas-installing etc. In this process
the capitals of the counties overtook the other
towns, which as small agrarian towns slowly
attained a rural character (to a certain extent with
the exception of Székelykeresztúr). The most out-
standing is Marosvásárhely, a town that became a
true model while BERNÁDY was its mayor.
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PÁL Judit

AA sszzéé kkeellyy ffööll ddii vvaass uuttaakk kkeezz ddee tteeii
ééss jjee lleenn ttõõ sséé ggüükk

(Ki vo nat)
A pol gá ri át ala ku lás kez de tei a Szé kely -
föl det a Mo nar chia leg ked ve zõt le nebb
hely zet ben le võ vi dé kei között ta lál ta. A
fej lõ dést le he tõ vé te võ köz le ke dé si há ló -
zat ki épí té se a múlt szá zad kö ze pén vett
len dü le tet, mo dern át ala ku lá sát a vas út -
épí tés je len tet te. A vas út épí tés nél azon -
ban nemcsak gaz da sá gi, ha nem po li ti kai
szem pont ok is köz re ját szot tak. A fõ el -
dön ten dõ kér dés az volt, hogy me lyik vo -
nal épül meg el sõ nek, és mi lyen vi dé ke -
ket érint - ez he ves vi tá kat vál tott ki. Vé -
gül a „Ma gyar Ke le ti Vas út” (Nagy vá -
rad–Ko lozs vár–Bras só) ki épü lé sé vel éri
el vas út a tér sé get, 1871-ben fe je zõ dik be
a Szé kely föld re irá nyu ló el sõ szárny vo nal
(Székelykocsárd–Ma ros vá sár hely) épí té -
se is. 1886-ban ad ták át a Ma ros vá sár -
hely–Szászrégen vo na lat, 1888-ban a Héj -
jas  fal  va–Székelyudvarhely, 1891 no vem -
be ré  ben a Bras só–Sep si szent györgy– -
Kéz  di   vásárhely, 1892-ben a Tér rét– -
Kovász na, 1897 áp ri li sá ban a Sep si szent-
györgy–Csík sze re da, ugyan az év ok tó be -
ré ben a Csík sze re da–Gyimes-völgye,
1898-ban két rész let ben a Kis-Küküllõ
men tén a Ba lázsfalva–Bonyha és a Bony -
ha–Só vá rad vas út vo na lat, és ez zel, bár a
te rü let igé nyel te ke let-nyu ga ti irá nyú fõ -
vo na lat nem  si ke rült ki har col ni és meg -
va ló sí ta ni, a Szé kely föld is be ke rült az or -
szág vas úti vér ke rin gé sé be. 1895-ben kü -
lön tör vény szü le tett a szé kely vas utak ki -

épí té sé re. En nek ha tá sá ra egé szí tet ték ki a
meg le võ vo nal sza ka szo kat, és épült ki a
tel jes „szé  kely kör vas út” (Bras só–Sep si -
szent györgy–Csík sze re da–Gyergyó szent -
mik lós–Ma ros vá sár hely), mint „má sod -
ren dû fõ vo nal”, amely, ha a szük sé ges nél
ki sebb mér ték ben is, de hoz zá já rult a Szé -
kely föld mo dern át ala kí tá sá hoz, a vá ro sok
fej lõ dé sé hez. Jó és rossz ol da la i val a mai
na pig is az ek kor, a du a liz mus ko rá ban ki -
ala kí tott vas út há ló za tot hasz nál juk.

A pol gá ri át ala ku lás kez de tén a Szé kely -
föld a Mo nar chia leg ked ve zõt le nebb hely zet ben
le võ vi dé kei kö zé tar to zott; pe ri fé ri kus hely ze te,
gaz da sá gi el ma ra dott sá ga, a bel sõ pi ac kor lá to -
zott sá ga, a hi te lek mo dern for má i nak és a gyár -
ipar nak szin te tel jes hi á nya, a köz le ke dé si vi szo -
nyok kez det le ges sé ge, a vá ro si a so dás ala cso -
nyabb fo ka vol tak egy szer re ál la po tá nak mu ta tói
és fej lõ dé sé nek gát jai.

A múlt szá zad kö ze pén az el ma ra dott ság
fõ oka it a tõ ke hi á nyá ban és a mos to ha közle -
kedési vi szo nyok ban lát ták a kor tár sak is. 1844-
ben Bras só vá ros ta ná csa Er dély kor mány zó já -
nak kül dött je len té sé ben a kül ke res ke de lem elé
tor nyo su ló aka dá lyok ról szól va el sõ he lyen em lí -
tet te az utak ros  sza sá gát. A ke res ke dést a bras só -
i ak fõ képp a törcsvári, tömösi és ojtozi szo ro so -
kon ke resz tül ûz ték, de „az utak min de nütt ... oly
rossz ál la pot ban van nak, hogy az év bi zo nyos ré -
sze i ben csak nem járhatatlanok”.1

Ugyan eb ben az év ben SZÁBEL Meny -
hárt ko lozs vá ri ke res ke dõ és tár sai „ta nul mány -
út ra” in dul tak a ro mán fe je de lem sé gek be „or szá -
gunk ke res ke dé se kö rü li aka dá lyok nak s ke res -
ke dé sünk jobb láb ra ál lít ha tá sa mód ja i nak” ke re -
sé se vé gett, mert amint be szá mo ló juk be ve ze tõ -
jé ben ír ják „az activ ke res ke dés ben áll egy or -
szág nak jól lé te, ami dõn az or szág pol gá ra it él te ti,
s a tár sas élet ru gó ját, a pénzt meg bõ ví ti, min den
ke zet mun kál tat, s így a jó lét sõt er köl csö sö dés
eszköze”.2 Er dély el zárt hely ze té bõl a ki utat ál -
ta lá nos ös  sze fo gás és az ural ko dó se gít sé ge ré -
vén lát ták. Ha za tér ve több ja vas la tot tet tek a ke -
res ke de lem fel len dí té sé re, ezek kö zött is mét csak
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el sõ he lyen sze re pelt egy jó út ki épí té se Er dély és
Galacz, a di na mi ku san fej lõ dõ du nai szabad-
kikötõ kö zött, amely „uton leg kö ze lebb köt het -
jük ös  sze ha zán kat a ten ge ri vi lág nagy ke res ke -
dõ pi a cá val, Konstantinápollyal”, és ez ál tal Er -
dély is ak tí vab ban kap cso lód hat na be a levantei
kereskedelembe.3 A szóbajöhetõ irá nyok kö zül
SZÁBEL és tár sai a Gyimes–Csík sze re da vo nal -
ra vok sol nak, gon dol va en nek gaz da sá gi-tár sa -
dal mi vo nat ko zá sa i ra is: „a por té ká kat on nan
(Gyimesbõl) pe dig Csík sze re dán, Ud var he lyen,
M. Vá sár he lyen ke resz tül Ko lozs vá rig ol csó ért
szál lít hat ják a szé ke lyek, kik na gyob bá ra lo vas
gaz dák, de akik nek e rész ben cse kély ke re set
mó dok lé vén a fu va ro zás szép se ge del met nyúj-
tana”.4 Vé gül az zal ér vel nek, hogy „még azon
eset be is, ha Er dély be vas utak fog nak fel ál lít tat ni
(minhogy alólirtaknak vé le mé nye szerént köny  -
nyeb ben is le het ne Er dély be vas utak, mint gõz -
ha jók ál tal bol do gul ni), még azon eset be is ezen
vo na lon fe let te kön  nyen le het ne a vas utat keresz -
tül vin ni, mi üd vö sebb is len ne. Ezen vo nal te hát
nem csak  mi nél elõbb fel ál lít ha tó, ha nem örö kös
és min den idõ ben hasz nál ha tó leend.”5 SZÁBEL
Meny hárt és tár sai itt tu laj don kép pen meg elõ le -
gez ték SZÉ CHE NYI Ist ván ter vét, aki ha son ló
vo na lon, az ojtozi szo ro son ke resz tül sze ret te vol -
na a vas utat meg épí te ni. A sza bad ság harc elõtt
azon ban min den ilyen terv áb ránd ma radt csu pán.

A köz le ke dé si há ló zat ki épí té se a múlt szá -
zad kö ze pén vett len dü le tet, de egy elõ re az út vo na -
lak kor sze rû sí té sé vel kez dõ dött, az 1850-es évek -
ben. A fon to sabb uta kat ek kor tól ún. Reich sstrassék  -
nak épí tet ték ki a gaz da sá gi és ka to nai szem pont ok
fi gye lem be vé te lé vel. Az 1860-as évek ben Bras só -
ból Bécs be már 4-5 nap alatt is el le he tett jut ni, Bu -
ka rest be pe dig két nap alatt, ami je len tõs ja vu lás
volt a ko ráb bi ál la po tok hoz ké pest. Szin tén a múlt
szá zad öt ve nes éve i re esett a pos ta há ló zat ki épü lé se
és a táv író for ga lom meg in du lá sa Erdélyben.6

A köz le ke dés mo dern át ala ku lá sát min -
den eset re a vas út épí tés je len tet te. A vas út épí tés -
nél azon ban nem csak gaz da sá gi, ha nem po li ti kai
szem pont ok is köz re ját szot tak. Ma gya ror szá gon
el sõ ként az 1836-os po zso nyi or szág gyû lé sen je -
löl ték ki hi va ta lo san a meg épí ten dõ vas út vo na la -

kat, a 13 ja va solt vo nal ból ket tõ irá nyult Pest rõl
Er dély fe lé, az egyik Ko lozs vár, a má sik Nagy -
sze ben irányába.7 1848-ban SZÉ CHE NYI Ist ván
mint köz le ke dés ügyi mi nisz ter dol go zott ki egy
át fo gó ter vet a nem ze ti vas út há ló zat ról, amely nek
ré szét ké pez te vol na a Ma ros völ gyén ha la dó, az
ojtozi szo ro son át ve ze tõ, már em lí tett vo nal is. A
le vert sza bad ság harc után az ál la mi pénz bõl épí -
ten dõ vas út kér dé se le ke rült na pi rend rõl.

Az ab szo lu tiz mus ide jén a bé csi kor mány -
zat is szor gal maz ta a vas út épí tés ügyét, mind ka -
to nai, mind gaz da ság po li ti kai meg fon to lás ból.
Er dély egyes vi dé kei kö zött igen éles ér dek el len -
té tek bon ta koz tak ki, és ren ge teg terv ké szült, kü -
lö nö sen az ipar ka ma rák vol tak ak tí vak, hogy
meg gyõz zék a kor mány za tot a sa ját vál to za tuk
elõ nye i rõl. A fõ el dön ten dõ kér dés az volt, hogy
me lyik vo nal épül meg el sõ nek és mi lyen vi dé ke -
ket érint. Egy kor társ sze rint „egy vas úti ügy sem
tár gyal ta tott röp- és em lék irat ok ban és hír lap ok -
ban olyan kimerítõleg”, mint az er dé lyi vas út ter -
ve ze te, amely „a leg kü lön bö zõbb párt tö rek vé sek
és köz be jött ese mé nyek ál tal Auszt ri á nak leg bo -
nyo lul tabb vas úti kér dé se lett.”8 Az ab szo lu tiz -
mus ko rá ban a vas út kez det ben csak a Partiumig
és a Bán sá gig ju tott el, egy ide ig Nagy vá rad,
Arad és Te mes vár vo nal sza kasz-vég ál lo más ok ká
vál tak, ezt kö vet te a Bán ság vas út há ló za tá nak ki -
épí té se, majd 1864-ben meg kez dõd tek a mun ká -
la tok az Arad–Gyu la fe hér vár sza ka szon is.9

Az 1867-es ki egye zés új fe je ze tet nyi tott
az er dé lyi vas út épí tés tör té ne té ben is. 1867 és
1873 kö zött, a gaz da sá gi fel len dü lés éve i ben, a
ked ve zõ kon junk tú ra, a be áram ló ide gen tõ ke és
a li be rá lis gaz da ság po li ti ka kö vet kez té ben e te -
vé keny ség fel vi rág zott. A kez de ti idõ szak ban a
vas út épí tést az ál la mi lag biz to sí tott ma gán tõ ke
fi nan szí roz ta, és az ál lam szab ta meg a ki épí ten -
dõ vo na lak pon tos irá nyát is. A nagy sza bá sú
kon cep ci ót a köz le ke dé si mi nisz ter, az „Er dély
SZÉCHENYIje”-ként em le ge tett MIKÓ Im re
dol goz ta ki. Az en ge dé lye zett vo na lak kö zött volt
töb bek kö zött a Nagy vá rad–Ko lozs vár–Bras  -
só–Bo dza–Galac vas út is. E vo nal nak „Er dély el -
szi ge telt sé gét a kö zös ha zá tól és nyu gat tól” kel -
lett vol na meg szün tet nie. MIKÓ Er dély jö võ jét a
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kéz mû ves- és a gyár ipar fej lõ dé sé ben lát ta, eh hez
pe dig el en ged he tet le nül szük sé ges volt a köz le -
ke dé si há ló zat moder nizálása.10

Az 1867-1873 kö zött épült vo na lak hosz  -
sza ös  sze sen 1106 km, és eb ben az idõ szak ban
ké szült el a két leg na gyobb, Er dély vas úti köz le -
ke dé sét a mai na pig alap ve tõ en meg ha tá ro zó vo -
nal: az „El sõ Er dé lyi Vas út” (Arad–Gyu la fe hér -
vár és en nek foly ta tá sai), va la mint a „Ma gyar
Ke le ti Vas út” (Nagy vá rad–Ko lozs vár–Bras só).
Szin tén ek kor, 1871-ben, fe je zõ dött be a Szé -
kely föl det el sõ ként érin tõ Székelykocsárd–Ma -
ros vá sár hely vo nal építése.11

Az 1873-ban be kö vet ke zõ gaz da sá gi
vál ság egy idõ re meg tör te a len dü le tet, a be ru há -
zá sok a mi ni mum ra csök ken tek, csak 1880-tól
kö vet ke zett be is mét élén kü lés a vas út épí tés te -
rén is. 1881 és 1900 kö zött újabb 56 sza kasz nyi,
mint egy 2174 km vas út épült, fõ ként az úgy ne -
ve zett „he lyi ér de kû” vo na lak. A „he lyi ér de kû”
vas utak ma gyar or szá gi meg ho no sí tó ja HOLLÁN
Er nõ volt. Õ a sza bad ság harc le ve ré se után
emig rá ci ó ba kény sze rült, és Fran ci a or szág ban
is mer te meg a skót „light railway” mód sze rét,
majd ha za tér ve a skót és fran cia mo dell ha tá sá ra
al kot ta meg a „he lyi ér de kû vas út” fo gal mát.
Ezek nek volt a hi va tá sa az egyes vi dé kek áru for -
gal mát be kap csol ni a fõ vo na lak áram kö ré be, nö -
vel ve a gaz da sá gi ha té kony sá got és csök kent ve
a költ sé ge ket, hi szen ezek gyen gébb fel épít -
ménnyel és ki sebb, a he lyi igé nyek hez sza bott
tel je sí tõ ké pes ség gel ren del kez tek.  A vi dé ki vo -
na lak tö me ges ki épü lé se az egyes vi dé kek in teg -
rá ló dá sát kí ván ta szol gál ni. Míg a Mo nar chia
nyu ga ti fe lé ben bár me lyik te le pü lés 30 km-es
kör ze té ben ta lál ha tó volt leg alább egy vas út ál lo -
más, a  ke le ti vi dé kek gyér há ló za ta még nem je -
len tett lé nye ges kön  nyebb sé get a több ség éle té -
ben. A he lyi ér de kû vas utak épí té sét az
1875:XLIV tör vény tet te le he tõ vé, ame lyet
1880-ban és 1888-ban újabb tör vé nyek egé szí -
tet tek ki, és a múlt szá zad utol só két év ti zed ében
egy re-más ra épül tek Er dély ben is ilyen vas utak.
A tõ két nagy bir to kos ok, vál lal ko zók, köz sé gek,
me gyék ad ták ös  sze, de ezek a vas utak is a
MÁV ke ze lé sé ben voltak.12

A meg épült 56 he lyi ér de kû vo nal kö zül
az el sõ a „Szamosvölgyi Vas út” volt, né hány kö -
zü lük pe dig a Szé kely föl dön épült, vagy azt is
érin tet te. 1886-ban ad ták át a Ma ros vá sár hely– -
Szászrégen vo na lat, 1888-ban a Héjjasfalva–Szé -
kely udvarhely, 1891 no vem be ré ben a Bras só– -
Sep si szent györgy–Kézdivásárhely, 1892-ben a
Tér rét–Kovászna, 1897 áp ri li sá ban a Sep si szent -
györgy–Csík sze re da, ugyan az év ok tó be ré ben a
Csík sze re da–Gyimes-völgye, 1898-ban két rész -
let ben a Kis-Küküllõ men tén a Balázs fal -
va–Bonyha és a Bonyha–Só vá rad vas út vo na lat,
és ez zel a Szé kely föld is be ke rült az or szág vas -
úti vérkeringésébe.13

A ma ros vá sár he lyi Ke res ke del mi és Ipar -
ka ma ra 1891-i évi je len té sé ben a gaz da sá gi ba jok
és a ki ván dor lás fõ okát még min dig az el zárt ság -
ban és a tõ ke sze gény ség ben lát ták, és ami eb bõl
kö vet ke zett, az ipar hi á nyá ban. Kö vet ke zés képp a
gaz da ság fel len dí té sé re, a Szé kely föld fel eme lé sé -
re is el sõ sor ban - az önál ló vám te rü let ki ala kí tá sa
mel lett - egy Ko lozs vár–Ma ros vá sár hely–Szé -
kely föld vas út vo nal mi nél elõb bi ki épí té sét szor-
galmazták.14 A Ka ma ra a meg lé võ vas utak kal sem
volt elé ge dett, a sze mély for ga lom sze rin tük las sú
volt, a csat la ko zá sok ros  szak, a te her szál lí tás  ban
pe dig a há rom szé ki he lyi ér de kû vas út ma gas díj  té -
te le it bí rál ták, és ja va sol ták ezek csökkentését.15

Szá za dunk ele jén, az el sõ vi lág há bo rút
megelözõ évek ben to vább bõ vült a vas út há ló zat,
ek kor ké szül tek el a Szászrégen–Déda (1905), a
Déda–Gyergyószentmiklós (1907), a Gyergyó -
szentmiklós–Madéfalva (1909) köz ti sza ka szok, a
Kis-Küküllõ men ti vas utat 1906-ban fel ve zet ték
Parajdig, a Kézdivásárhelyi vo na lat pe dig 1907-
ben Bereckig.16 Ép pen töb bek kö zött a ma ros vá -
sár he lyi ka ma ra köz ben já rás ára 1895-ben kü lön
tör vény szü le tett a szé kely vas utak ki épí té sé re.
En nek ha tá sá ra egé szí tet ték ki a meg le võ vo nal -
sza ka szo kat, és épült ki a „szé kely kör vas út” mint
fen nebb lát tuk Bras só–Sep si szent györgy–Csík -
sze re da–Gyergyószentmiklós–Ma ros vá sár hely
kö zött. E „má sod ren dû fõ vo nal” a Szé kely föld
hát rá nyos hely ze tén volt hi vat va eny hí te ni, hi szen
a szé ke lyek ki ván dor lá sa a szá zad ele jé re olyan
ag gasz tó mé re te ket öl tött, hogy a a szé kely-kér dés
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meg ol dá sá ra 1902-ben ös  sze hív ták a tus ná di kong -
res  szust, ame lyen ki mond ták, hogy a ba jo kat az ál -
lam köz be lé pé se nél kül nem le het or vo sol ni, és a
négy szé kely me gye fej lesz té sé re se gély ak ci ót in dí -
tot tak. A ki ván dor lás mé re te it mu tat ja töb bek közt
az is, hogy míg 1868 kö rül Ko lozs várt a vas út épí -
tés nél szé ke lyek dol goz tak, ad dig a szá zad for du lón
ké szült szé kely föl di vo na lak ki épí té sé hez más hon -
nan kel lett mun ká so kat to bo roz ni, mert ek ko ra már
nem állt elég he lyi mun ka erõ rendelke zés re.17

A vas út nyil ván va ló an nem le he tett egye -
dü li cso da szer a gaz da sá gi és tár sa dal mi ba jok or -
vos lá sá ra. Er dély és ezen be lül a Szé kely föld
amúgy is a Mo nar chia rit kább vas út sû rû sé gû te rü -
le tei kö zé tar to zott. A szé kely kör vas út ugyan ösz  -
sze köt te tést te rem tett a szé kely vár me gyék kö zött,
be kap csol ta eze ket az er dé lyi fõ vo na lak ba, azon -
ban ép pen kör vas út jel le gé bõl adó dó an a szé kely
áruk csak nagy ke rü lõ vel és je len tõs idõ vesz te ség -
gel ju tot tak a fõ vo na lak ra. Kü lö nö sen ér vé nyes ez
a csí ki és gyergyói áru ter me lõk re, de Ud var hely rõl
Ma ros vá sár hely re is 243 km-t kel lett vonatozni.18

A meg le võ hi bák és hi á nyos sá gok el le né -
re azon ban a vas utak ki épí té sét SZÁDECZKY
KARDOSS La jos, a je les tör té nész, a kö vet ke zõ -
kép pen ér té kel te: „Az új al kot má nyos kor szak el -
sõ év ti zed ében, a múlt szá zad vé gén, a Szé kely -
föld szel le mi és anya gi fej lõ dé sé re nagy ha tás sal
volt a vas út vo na lak ki épí té se. Er dély uni ó ját az
anya or szág gal ez tet te élõ va ló ság gá. A Szé kely -
föld bel se je fe lé fo ko za to san ki épü lõ, a
kolozsvár–brassai fõ irány ból el ága zó vas út vo na -
lak, a Ma ros, Küküllõk és az Olt völ gyé ben, las -
san ként mind in kább hoz zá fér he tõb bé tet ték a
köz le ke dés, a for ga lom szá má ra a szé kely sé get,
föld je, er dei, ás vány vi zei, ipa ra pro duk tu mát.
Nem zet gaz da sá gi és kul tu rá lis je len tõ sé ge en nek
ki szá mít ha tat lan hor de re jû volt. A szé kely kör -
vas út ál tal a Szé kely föld öszeköttetésbe lé pett
nem csak az anya or szág gal, ha nem a kül föld del is.
Ez óri á si len dü le tet adott a Szé kely föld
felvirágzásának.”19

Az el sõ vi lág há bo rú elõtt a szé kely föl di
vá ro sok mind egyi ké nek volt vas úti csat la ko zá sa
leg alább egy vo na lon, de Sep si szent györgy nek
és Kézdivásárhelynek két-két, Csík szer dá nak pe -

dig há rom vo na la is volt. A vas út hasz ná la ta na -
gyon gyor san el ter jedt, és köz ked vel té vált. Ez
tük rö zõ dik a szá mok ban is, hi szen amíg 1891-
ben a ma ros vá sár he lyi Ke res ke del mi- és Ipar ka -
ma ra az 532.100 la kost szám lá ló egész ke rü le té -
ben csak 171.849 utast szám lál tak, 1908-ban
egye dül Csík sze re da sze mély for gal ma 264.711
volt, az ot ta ni áru for ga lom pe dig 2.556.700 mé -
ter má zsát tett ki.20 A szá zad ele jén a zó na ta ri fa
be ve ze té sé vel lé nye ge sen csök kent a je gyek ára,
a te her áruk ma gas vi tel dí ját is csök ken tet ték, va -
la mint ked vez mé nye ket ve zet tek be. 

A vas út ki épí té se hoz zá já rult a Szé kely -
föld mo dern át ala kí tá sá hoz, a vá ro sok fej lõ dé sé -
hez is. A du a liz mus ko ri vá ros fej lõ dés sa já tos sá -
gai kö zé tartozott, hogy vis  sza szo rult a kéz mû -
ipar s vál to zott az ipa ri te vé keny ség vá ros kép zõ
sze re pe, és a városiasodás egyik fon tos for rá sa a
ki épü lõ pol gá ri igaz ga tás „cent rum-igé nye” volt,
az in téz mény há ló zat le te le pí té se, a vas út ki épí té se.
A vá ro sok fej lõ dé sét ked ve zõ en be fo lyá sol ta, hogy
Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklós ki vé te lé -
vel, me gye szék he lyek lé vén, az ös  szes fon tos hi va -
tal itt össz pon to sult: a vár me gye tör vény ha tó sá ga,
a kir. tör vény szék és ügyész ség, a te lek köny vi ha -
tó ság, az ál la mi épí té sze ti és er dé sze ti hi va tal, az
adó hi va tal, a tan fel ügye lõ ség, a pénz ügy igaz ga tó -
ság, szám ve võ ség, csend õr pa rancs nok ság, pos ta-,
te le fon- és távirdahivatal, va la mint, hogy mind -
egyik nek volt vas úti ös  sze köt te té se, Ma ros vá sár -
hely, Csík sze re da, Sep si szent györgy pe dig kis mé -
re tû vas úti cso mó pont ok ká is vál tak.

1890 után - rész ben a hi va ta los köz be lé -
pés, sok kal in kább azon ban a ked ve zõbb gaz da sá -
gi lég kör kö vet kez té ben - a vál to zás sze rény je lei
mu tat koz tak a gaz da sá gi élet ben is. A  kis ipar
mel lett egy re több na gyobb vál la lat je lent meg.
1911-ben a leg alább 10 mun kást fog lal koz ta tó je -
len té ke nyebb ipa ri vál la la tok kö zül 35-öt ta lá lunk
Ma ros vá sár he lyen, 17-et Kézdivásárhelyen, 9-et
Sep si szent györ gyön, 5-öt Ud var he lyen, 2-2-öt
Csík sze re dá ban és Gyergyószentmiklóson. A leg -
fej let tebb e te kin tet ben Ma ros vá sár hely volt, itt
ugyan is a vá ro si vil la mos te lep mel lett mû kö dött
tég la gyár, Er dély el sõ mo dern tég la ve tõ vel fel sze -
relt gyá ra, gáz gyár, sör gyár, cu kor- és ke nyér gyár,
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hét épí té si vál la lat, bú tor gyár, kõolajfinomító, vas -
ön tö de és gép gyár. Sep si szent györ gyön be in dult
az ál la mi do hány gyár, és az 1900-ban ala pí tott
szé kely szö võ gyár egy év ti zed múl va már 350
mun kást fog lal koz ta tott. A töb bi vá ros ban ál ta lá -
ban csak fû rész-, vagy bú tor gyá rat és szesz gyá rat
találunk.21 E gyá rak mû kö dé se és ál ta lá ban az
ipar fej lõ dé se el vá laszt ha tat lan az inf rast ruk tú ra
ki épí té sé tõl, je le sül a vas utak meg épü lé sé tõl.

A fa ki ter me lés, a Szé kely föld leg jö ve -
del me zõbb üz le ti te vé keny sé ge sem kép zel he tõ
el vas utak nél kül, hi szen a szá zad for du ló ra a
nagy tõ ké jû tár sa sá gok nagy üze mi ki ter me lést
ho no sí tot tak meg a Szé kely föl dön is. Becs lé sek
sze rint itt a né pes ség fe le va la mi lyen for má ban
az er dõ bõl élt, az er dõk ki ter me lé sé nél õk ad ták a
fa vá gó kat, fu va ro so kat, akik a fû rész üze mig és a
vas út ál lo má sig szál lí tot ták a desz kát. A na gyi pa -
ri fa ki ter me lés a vas utak kal kez dõ dött, bár ad dig
is je len tõs men  nyi sé gû fát úsz tat tak le a Ma ro -
son, vagy tu ta joz ták Ro má ni á ba. A vas út nem
csak mint szál lí tó be fo lyá sol ta az er dõ ki ter me -
lést, ha nem az el sõ nagy fo gyasz tó is volt te te mes
talpfaigényével.22

A vas út, mint e váz la tos át te kin tés bõl is
lát ha tó, je len tõs mér ték ben hoz zá já rult a Szé -
kely föld mo der ni zá lá sá hoz, vá ro sa i nak fej lõ dé -
sé hez, a vas út ré vén kap cso ló dott be - ha sze rény
mé re tek ben is - a mo dern áru ter me lés be, eny hült
el szi ge te lõ dé se, ez nyi tott utat a mo dern Eu ró pa
fe lé. Nem sza bad meg fe led kez nünk, ami kor a a
du a liz mus ide jé nek vas út épí té se i rõl be szé lünk,
hogy vég sõ so ron e kor szak vas út épí té se dön tõ
mó don meg ha tá roz za Er dély és ezen be lül a Szé -
kely föld vas út há ló za tát, hi szen jó és rossz ol da la -
i val a mai na pig is az ak kor ki ala kí tott vas út há ló -
za tot hasz nál juk.

Vé ge ze tül OR BÁN Ba lázs sza va it idéz -
nénk, aki Ma ros vá sár hely vas úti kap cso la tá nak
ki épü lé se kap csán a kö vet ke zõ ket ír ta: „Ma ros vá -
sár hely már köz pon ti fek vé sé nél fog va is ar ra van
hi vat va, hogy nem csak a Szé kely föld, ha nem az
egész er dé lyi rész cultur-mozgalmainak fák lya vi -
võ je le gyen, s va la mint e szék és vá ros az, mely
gyor san ké szü lõ vas út ja ál tal leg elõbb jön a mû -
velt Eu ró pá val köz vet len érint ke zés be, úgy an nak

kel le ne el sõ nek len ni ab ban is, hogy szá za dunk
nagy esz mé it zász la já ra ír va, az zal in dul jon a
szel lem hó dí tó had já ra ta i ra. Mert csak így fog lal -
hat juk el és tart hat juk meg to vább ra is azon ál lást,
mely nyu gat és ke let köz ti köz ve tí tés  alap ján cul-
tur-történelmi és po li ti kai te kin tet ben egy aránt kí -
nál ko zik szá munk ra; a szel lem rég óta el ha nya golt
te ré nek szor gal mas mû ve lé se, s né pünk er köl csi
becs ér ze té nek ily mó don va ló fel eme lé se ál tal jö -
he tünk oly hely zet be, hogy a vi lág ha la dás nak se -
be sen ro ha nó ára da ta ál dá sos és ne rom bo ló le -
gyen édes ha zánk ra és nem ze tünk re nézve.”23
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ÎÎnncceeppuuttuurriillee ccããiilloorr ffeerraattee
sseeccuuiieeººttii ººii iimmppoorrttaannþþaa lloorr
(Rezumat)

La începutul marilor transformãri eco-
nomice ºi sociale din a doua jumãtate a secolului
trecut Secuimea constituia una dintre cele mai
dezavantajate regiuni ale Monarhiei. ªansele de
progres au fost condiþionate în mare mãsurã de
crearea infrastructurii necesare. Regiunile transil-
vãnene care urmau sã fie racordate primele la
reþeaua de cale feratã a Monarhiei ajungeau în
mod firesc în poziþii mai avantajoase. Lobby-ul
secuiesc s-a dovedit a fi mai puþin eficientã, ºi
primele cãi ferate de aici s-au construit abia dupã
1886 (excepþie fãcând numai linia Rãzboieni–Tg.
Mureº,  terminatã deja în 1871, ramificaþie a
Cãilor Ferate Maghiare de Est - linia Oradea, Cluj,
Teiuº, Braºov, Predeal). Cu toate cã linia princi-
palã în direcþie est-vest, care ar fi fost esenþialã
pentru dezvoltarea optimã a Secuimii, nu s-a rea -
lizat niciodatã, chiar ºi cele construite, ºi în princi-
pal „calea feratã secuieascã” întregitã (Rãzboieni
–Tg. Mureº–Gheorgheni–M.–Ciuc–Braºov) a
contribuit substanþial la emanciparea acestei re -
giuni. În sfârºit, sã nu uitãm, Secuimea s-a ales
practic pânã în ziua de azi cu reþeaua feroviarã
construitã în aceastã perioadã, înainte de 1909.

TThhee BBeeggiinnnniinnggss aanndd tthhee
IImmppoorrttaannccee ooff tthhee SSzzéékkeellyy
RRaaiillwwaayy SSyysstteemm
(Abstract)

At the beginning of the great economic
and social transformations of the second half of
the past century, the Székelyföld represented one
of the most disadvantaged regions of the
Monarchy. The chances of progress depended on
the creation of the necessary infrastructure.
Those Transylvanian regions that were to be
linked first to the railway of the Monarchy, natu-
rally got more advantageous positions. The
Székely lobby prooved to be not very efficient:
the first railways were built only after 1886 (with

the only exception of the line between Székely -
kocsárd and Marosvásárhely, which was already
finished on 1871, as an out-branching of the
Eastern Hungarian Railway - the line
Nagyvárad–Kolozsvár–Tövis–Brassó–Predeal).
Altough the main line in an East-West direction,
which would have been essential for the optimal
development of the Székelys, has never been car-
ried out, what managed to be built, especially the
„Székely Rail-Way" (Székely ko csárd—Maros -
vá sár hely—Gyergyó szent mik lós—Csík sze re -
da—Brassó) brought an essential contribution to
the emancipation of this region. In the end, one
should not forget, the Székelyföld has even today
the rail-way-network that was built before 1909.
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JÓZSEF Álmos

HHáá rroomm sszzéé kkii vvaass úútt tteerr vveekk ééss aa
BBrraass ssóó––HHáá rroomm sszzéé kkii hhee llyyii éérr ddee kkûû
vvoo nnaall mmeegg ééppíí ttéé ssee

„A he lyi ér de kû vas utak ren del te té se az, hogy vi dé -
kük ös  szes for gal má nak mi nél köz ve tet le nebb és ol csóbb le ve -
ze tõi le gye nek... és e cél el éré sé re le he tõ leg hoz zá kell si mul ja -
nak a vi dék nek for gal mat csi ná ló gaz da sá gi és in duszt ri á lis té -
nye zõ i hez.”

KO VÁCS Gyu la, MÁV mér nök

Ma gyar Mér nök és Épí tés egy let, – 1887. de cem ber 14.

(Ki vo nat)
Az el sõ Há rom szé ket is érin tõ vas út terv
SZÉ CHE NYI Ist ván 1848-as ter ve ze te,
amely az er dé lyi fõ vo na lat az Ojtozi-
szoroson át ve zet né ki Mold vá ba. A Szé -
kely föl det nyu gat-ke le ti irány ba át sze lõ
er dé lyi vas úti fõ vo nal ter ve po li ti kai és
gaz da sá gi okok ból rend re meg hi ú sul. Há -
rom szék leg jobb le he tõ sé ge az or szá gos
vas úti há ló zat ba va ló be kap cso ló dás ra a
Bras só ból le ágaz ta tott má sod ren dû vo nal
ma rad. Ezt 1889-1891 kö zött épí tik meg
Bras só, Sep si szent györgy, Kézdivásár hely
kö zött, rész ben he lyi tá mo ga tás sal. 1896-
ban Sepsiszentgyörgy ról le ágaz tat va Csík
irá nyá ba hos  szab bít ják meg, majd  1907-
ben a Kézdi vásárhelyi vo na lat Bereckig.

„Ja vas lat a ma gyar köz le ke dé si ügy ren -
de zé sé rõl” tár gyú be szé dé ben gróf SZÉ CHE NYI
Ist ván 1848. ja nu ár 25.-én Po zsony ban „a mé -
lyen tisz telt egy be gyûlt or szá gos Ren dek nek ki -
hang sú lyoz za és bi zo nyít ja Ma gyar or szág és Er -
dély vas út vo na lai to váb bi fej lesz té sé nek szük sé -
ges sé gét. ågy ér vel: „Köz le ke dé sek nem ké pe zik
az or szág ve le jét ugyan, de csak olly ha tá suk van,
mint va la mi élõ test vér ere i nek...”, majd ké sõbb:

„... a köz le ke dés és ös  sze köt te té sek hi á nya ele -
gen dõ ar ra, hogy hi á nyoz zék a nem ze ti egy ség, s
egy or szág la kói el szi ge tel ve – mint kü lön nem -
ze tek él je nek.” A ter ve zet hoz zá csa tolt tér kép -
váz lat tal Po zsony ban nyom ta tás ban is meg je lent,
me lyen az el kép zelt Arad–Károlyfehérvár–Ud -
var hely vo nal vé gé nél, a ke le ti or szág ha tár nál
„ojtozi passus” ol vas ha tó. Ez te kint he tõ az ál ta -
lunk is mert el sõ terv nek Há rom szé ken át ha la dó
vas út vo nal ra.

1862-ben L. GHEGA lo vag, mi nisz te ri
ta ná csos je len tést ter jeszt a ke res ke del mi mi nisz -
ter hez az er dé lyi vas út ügyé ben, mely a Ko lozs -
vá ron meg je le nõ Ko runk cí mû hír lap 1862. évi
7., 14. és 18. szá ma i ban ol vas ha tó. Az ál ta la fel -
vá zolt há rom fõ vo nal kö zül ket tõ nek (az
Arad–Marosvölgy–Szász se bes–Szeben–Bras -
só–Bo d zai-szo ros, il let ve Nagy vá rad–Körös -
völgy– Felsõ-Szamos-völgy–Ko lozs vár–Gyé -
res– Gyu la fe hér vár–Szeben–Bras só–Bo dzai-szo -
ros) vég sõ sza ka sza há rom szé ki tá ja kon ha lad na
át, sa ját hely szí ni elõ ta nul má nyai alap ján a kö -
vet ke zõ vo na lon: Bras só ból ke let re in dul va
Zajzon kö ze lé ben észak ra for dul a Tat rang pa tak
völ gyé ben, érin ti Bodolát, Nyént, Dob ol lót, Bik -
fal vát, majd is mét ke let nek for dul va Kis bo ros -
nyó, Nagyborosnyó, il let ve Nagy pa tak kö ze lé -
ben fo ko za tos emel ke dés sel el éri a Tál pa ta ki ma -
gas la tot, on nan dél re for dul és Bo dza for du ló
érin té sé vel a Bo dza fo lyó jobb part ján Ro má ni á -
ba lép ne át. Ez a vo nal jó val hos  szabb egy el kép -
zel he tõ Bras só–Bo dzai-szo ros egyenesúti le he tõ -
ség nél, elõ nye, hogy így egy részt el ke rül he tõ az
alag út épí tés, más részt pe dig a vá zolt vo nal sû rûn
la kott te rü le te ket érint. Ma gyar Ke le ti Vas út né -
ven 1866 és 1876 kö zött né mi mó do sí tás sal fel -
épült a Nagy vá rad — Bras só sza kasz.

Már az 1870-es évek vé gé tõl ada ta ink
van nak ar ra néz ve, hogy Há rom szék la kos sá gát
élén ken fog lal koz tat ta a vas út kér dé se. Így pél dá -
ul a Ne me re 1879 de cem be ri 98., 99., 100., 101.
szá mai köz lik gróf SCHWEINITZ Gyu la ja vas -
la tát egy há rom szé ki – bar ca sá gi vas út vo nal lé te -
sí té sé re. El kép ze lé se sze rint ez a kö vet ke zõ út vo -
na lon bo nyo lí ta ná le a for gal mat: Föld vár–Híd -
vég–Árapatak–Elõpatak–Sep si szent györgy– -
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Uzon–Egerpatak–Nagyborosnyó–Zágon–Ko -
vászna–Za bo la–Gelence–Haraly–Szent ka -
tolna–Kézdivásárhely–Sár fal va–Szász fa lu–Nyúj -
tód–Lemhény–Bereck–Sós me zõ, il let ve Uzon– -
Kö kös–Prázsmár–Nyén–Bodola–Tat rang–Hos  szú fa -
l u –De r e s t y e –Noa–B r a s  s ó –Ke t é n y  f a l  -
va–Volkány–Feketehalom. SCHWEI NITZ köz li a
lé te sít mény mû sza ki ada ta it, bi zo nyít ja na gyobb jö -
ve del me zõ sé gét szem ben az ál lat von tat ta fu va ro zás -
sal.

Ma ga POTSA Jó zsef, Há rom szék fõ is -
pán ja is be lát ta, hogy Há rom szék gaz da sá gán na -
gyot len dí te ne egy meg fe le lõ vas út há ló zat. Amint
a Ne me re tu dó sí tó ja ír ja, Sep si szent györ gyön és
Kézdivásárhelyen is sze mé lye sen ér dek lõ dött a
la kos ság ezirányú vi szo nyu lá sá ról. El kép ze lé se
sze rint Há rom szék la kos sá gá nak ke res ke del mi és
ipa ri szem pont ból leg in kább meg fe lel ne az Ágos -
ton fal va–Köpec–Barót–Nagy ba con–Mál -
n á s – S e p  s i  s z e n t  g y ö r g y – F e  k e  t e  ü g y
mente–Kézdivásárhely–Bereck–Ojtozi-szoros vo -
nal, mely egy részt a szál lí tás és ke res ke del mi
szem pont já ból megnyitaná az utat ke let re Iasi,
Galac, majd a Fe ke te-ten ger (Ogyessza), il let ve
nyu gat ra az or szág bel se je fe lé, más részt Bras só -
tól füg get le nül le het ne le bo nyo lí ta ni a for gal mat.
Meg kez dõd nek a meg va ló sí tás ra irá nyu ló tö rek -
vé sek, de ezek a 70-es évek kö ze pé tõl be kö vet -
ke zõ pénz hi ány mi att ered mény te le nek ma rad -
nak. Az ál lam nak nem áll mód já ban szá má ra je -
len ték te len nek minõsülõ szárny vo na lak lé te sí té -
se, így mind in kább a he lyi ér de kû (vi ci ná lis)
vas utak lé te sí té se ke rül elõ tér be, me lyek fi nan -
szí ro zá sa igény be ve szi a la kos ság anya gi hoz zá -
já ru lá sát is, vi szont ve gyes ér zel me ket táp lál a
vas út tal szem ben. Kö vet ke zõ ada ta ink ezt pró bál -
ják pél dáz ni: a Ne me re 1880. évi 20. szá ma ja va -
sol ja POTSA fõ is pán nak, hogy a bi zal mat lan sá -
gok el osz la tá sá hoz be kel le ne szer vez ni „egy-két
ér tel mes em bert”, akik fel vi lá go sí ta nák a ké tel ke -
dõ ket a le en dõ vas út hasz ná ról. A Szé kely Nem zet
1883. ja nu ár 6.-i szá má ban K-y a kö vet ke zõ kép -
pen ér vel: ha már le he tet len az ál la mi nyu gat-ke let
vo nal, ak kor a Sep si szent györgy–Bras só
SCHWEINITZ-féle vas út elõbb ké szül jön el, mint
a Zernest–Bras só vo nal, mert el len ke zõ eset ben ez

utób bi ká ro san fog hat ni a Há rom szék szem pont -
já ból elõ nyös bras sói pi ac ra. Ugyan az a lap 1885.
má jus 30.-i 82. szá má ban egy kézdivásárhelyi la -
kos MUNGORCSI ál né ven így ír: „Míg Ro má ni -
á val vas ka poc  csal ös  sze nem kö tö zõ dünk, ad dig
Bras só min dig biz tos és jó pi ac volt me gyénk ter -
mé nye i re néz ve... A ro mán ga bo na nyo má sát már
Tömösön ke resz tül érez zük. Egy má so dik ös  sze -
köt te tés nem hi ány zik... A fu va ro sok
megsinylenék... A vas úton min den elõ nyünk az
uta zás könyebbségében, ol csó sá gá ban van, ami
nem arány lik a mu tat ko zó hát rá nyok hoz.”

Idõ köz ben újabb el kép ze lé sek, ja vas la -
tok, ter vek is szárnyrakelnek, most már mint he -
lyi ér de kû vas út tal kap cso lat ban, me lye ket a Szé -
kely Nem zet 1886. áp ri lis 25-26.-i 65. és 66. szá -
mai is mer tet nek:

1. – Bras só ból in dul, Uzonnál, vagy
Szentivánnál szét ága zik: az egyik az Olt völ gyén
Sep si szent györgy érin té sé vel Csík nak, a má sik
vagy Orbai-széken át, vagy egye nes vo na lon jut -
na el Kézdivásárhelyig, on nan pe dig Berecken át
az Ojtozi-szorosig.

2. – Ud var hely–Csík sze re da–Tus nád fa lu– -
Olt-völgye–Sep si szent györgy, s en nek szárny  vo -
na la Tusnádfalu–Nyer ges–Kászon-völgye– Szent    -
lé lek–Kézdi vásárhely– Bereck– Ojtozi-szoros.

3. – A már em lí tett POTSA-féle el kép ze lés.
A fent idé zett for rá sok ból de rül ki az is,

hogy POTSA fõ is pán ezek is mer te té sé re feb ru ár
27-én hív ta össze a me gyei ta ná csot, ahol „min -
den ki meg egye zik ab ban, hogy a vas út ki épí té se
Szé kely föl dön elo dáz ha tat lan ná vált, ha ipa ri és
me zõ gaz da sá gi mi zé ri án kon se gí te ni aka runk.”
Kü lön bö zõ vé le mé nyek csap tak ös  sze, a több sé ge
a nyu gat-ke let irá nyú POTSA-elképzelést tart va a
leg elõ nyö sebb nek, de olyan ál lás pont ok is el hang -
zot tak, hogy Bot fa lu ból, eset leg Föld vár ról ki in -
dul va épít se nek vas utat (a pos ta út is tud va le võ en a
Sep si szent györgy–Elõpatak–Híd vég–Föld vár
irány volt), vagy ne ré sze sít se nek elõny ben egyet -
len vál to za tot se, in kább vár ja nak, míg a kor mány
meg épí ti az or szág szem pont já ból stra té gi a i lag is
fon tos Bras só–Gyergyó szent miklós vo na lat.

Ez alatt BA ROSS Gá bor, köz mun ka- és
köz le ke dés ügyi mi nisz ter 1886. áp ri lis 19., il let -
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ve 20.-i kel te zés sel 14.979 és 14.988-as szá mú
ren de le te i vel UGRON Gá bor és DÁ NI EL Gá bor
ud var he lyi vál lal ko zók nak elõ mun ká la ti en ge -
délyt adott a Bras só, Há rom szék, Csík és Ud var -
hely me gyé ket ér dek lõ vas út vo na lak ra. (A Ma -
gyar Ke le ti Vas út Héjjasfalva–Ud var hely
szárny vo na la 1886-ban el ké szült.) A kép vi se lõk
jú ni us 16-án vi tat ták a fen ti vál to za to kat, a
POTSA-terv en ge dé lye zé sé ért fel sõbb ha tó sá -
gok hoz for dul tak, a jó vá ha gyás azon ban egy elõ -
re el ma radt. Ok ként a már em lí tett üres ál lam -
kassza és ta lán az erõs bras sói ér de kelt sé gek hoz -
ha tók fel, mi vel Bras só elõ nyös hely ze te hát tér be
szo rult vol na egy ezt el ke rü lõ vo nal ki épí té sé vel.

Újabb vál lal ko zók nyúj ta nak be pá lyá za -
to kat a kö vet ke zõ hó na pok fo lya mán. GYÖRGY
End re és bá ró HU SZÁR Kár oly a szé kely kör -
vas út öt le té vel je lent ke zik (Ré gen–Maros -
völgy– Gyergyószentmiklós–Csík sze re da–Sep si -
szent györgy–Bras só, mely hez kézdivásárhelyi
szárny vo nal csat la koz na); Hidvégi gróf NE MES
Já nos és tár sai (HOROVITZ Sá mu el, MAURER
Vik tor és ÁDÁM Kár oly) a Zernest–Barca rozs -
nyó–Ke resz tény fal va–Óbrassó (a Ber ta lan temp -
lom nál lé te sí ten dõ pá lya ud var)–Bras só–Noa– -
Hos  szú fa lu–Tat rang–Kö kös–Uzon– Sep si szent -
györgy–Kézdivásárhely (eset leg Ojto zi-szorosig)
ja vas lat tal áll nak elõ, mely hez még egy Ke resz -
tény fal va–Volkány szárny vo nal kap cso lód na.

Há rom szék tör vény ha tó sá gi köz gyû lé se
1886. ok tó ber 9-én tár gyal ta az elõb bi há rom
aján la tot. A sze mé lyes meg gyõ zés re mélt ere jé vel
meg je lent ma ga UGRON Gá bor is. Amint a Szé -
kely Nem zet 117. szá ma tanusítja, SZENT -
IVÁNYI Mik lós fõ jegy zõ elõ ter jesz tet te a me gye
ál lan dó vá laszt má nyá nak vé le mé nyét, mi sze rint
„tör vény ha tó sá gunk köz gaz da sá gi, ipa ri, ke res ke -
del mi s ál ta lá ban kul tu rá lis ér de kei kü lön be ni
vissza fej lesz té sé nek el há rí tá sa cél já ból egy cél -
sze rû vas úti há ló zat nak, mint egye dü li men tõ esz -
köz nek lé te sí té sé re az idõt nem csak el ér ke zett nek
te kin ti, de meg lé vén ar ról is gyõ zõd ve, hogy
ezen lét ér de ke in ket érin tõ nagy fon tos sá gú kér dé -
sek elo dá zá sa hely re hoz ha tat lan kár ral van egy -
be köt ve, ki mond ja, mi sze rint Bras só vár me gye
ha tá rá tól Sep si szent györ gyig, s on nan Kézdi -

vásárhelyig, eset leg Sep si szent györgy tõl Csík
me gye ha tá rá ig ve ze tõ vas út vo na lak nak ki épí té -
sét szük sé ges nek tart ja, a költ sé gek hez hoz zá já -
rul, és pe dig mi u tán mind egyik en ged mé nyes ál tal
a me gye hoz zá já ru lá sa 600.000 fo rin tot ki te võ
összeg ben ké re tik, ezen ös  sze get vas úti cél ra
meg sze rez ze.” A me gye la kos sá gá ra az 1883-as
évi 15. Tör vény cikk ér tel mé ben 5% pót adót vet -
nek ki, a fe de zet le nül ha gyott hi ányt a me gyei
köz mun ka vált sá gi alap ból pó tol ják. Sza va zás alá
bo csát ják a ja vas la tot, mely nek ered mé nye 69 he -
lyes lõ és 8 el len sza va zat, de csu pán 4%-os pót -
adó ba egyez nek be le. El hang zik a meg jegy zés,
mi sze rint ha or szá gos szin tû szem pont ok fi gye -
lem be vé te lé rõl le het ne szó, ak kor a POTSA-féle
ter vet tá mo gat nák, je len kö rül mé nyek kö zött vi -
szont ez a vál to zat job ban meg fe lel a két szé kely
me gye bel sõ ér de ke i nek.

A ha tá ro za tot fel ter jesz tik a mi nisz té ri -
um ba, mely re az 1887. már ci us 27-én meg ér ke -
zett vá lasz he lyes li, hogy a la kos ság haj lan dó pót -
adó val is tá mo gat ni az épí tést, de en nek mér té két
csu pán 2%-ban en ge di meg ál la pí ta ni, ugyan ak kor
en ge délyt ad a vo nal elõ mun ká la ta i ra.

Köz ben 1887. feb ru ár 24-én Bras só me gye
köz igaz ga tá si bi zott sá ga is el fo gad ja HOROVITZ
Sá mu el is mer te té se alap ján gróf NE MES Já nos pá -
lyá za tát a Bras só ból ki in du ló szé kely vas út ra. A bi -
zott ság vé le mé nye sze rint a Ne mes ter ve mind ha -
szon, mind pe dig for gal mi szem pont ból elõ nyö -
sebb Bras só me gye szá má ra az UGRON, il let ve a
HU SZÁR ter vé nél, ezért vok sol emel lett.

Az 1887. jú ni us 24.-i me gye gyû lés a mi -
nisz te ri uta sí tást is fi gye lem be vé ve a már meg -
sza va zott 4%-os pót adót 2%-os ra csök ken ti, mert
kü lön ben szük ség ese tén más cél ra pót adót ki vet -
ni már nem le het ne, ki egé szí té sül in kább az út -
mun ka alap igény be vé tel ét sza vaz zák meg a hi -
ány zó 2%-ra. Fel ké rik a vas út épí tõ bi zott sá got a
ter vek rész le tes el ké szí té sé re.

Au gusz tus hó nap ele jén NE MES Já nos
szö vet ke zik HOR VÁTH Sán dor ko lozs vá ri vál -
lal ko zó val az elõ mun ká lat ok el vég zé sé re. Au -
gusz tus 21-én Há rom szék vár me gye vas úti bi -
zott sá ga elõtt NE MES elõ ter jesz ti rész le tes el -
kép ze lé sét. Az ál ta luk ter ve zett Bras só–Há rom -
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szé ki he lyi ér de kû vo na lak a kö vet ke zõk: Bras -
só–Zernest 27 km, Bras só–Derestye 5,5 km, Sep -
si szent györgy–Kézdivásárhely 85 km, Ke resz -
tény fal va–Volkány 8,5 km, ös  sze sen 126 km.
Esze rint a há rom szé ki vas út nem a bras sói MÁV
ál lo más ról in dul na ki, ha nem Derestyérõl, és a
Hét fa lu–Tat rang–Prázsmár–Kökös–Uzon–Sep -
si szent györgy irányt kö vet né, s a derestyei ál lo -
más ról egy kü lön vas út ve zet ne Bras só va la me -
lyik pi a cá ra. A bi zott ság el len zi a Bras -
só–Derestye–Tat rang–Prázsmár, mint egy 17 km
hos  szú sá gú ki té rõt, mely bár sû rûn la kott te rü le -
te ken ve zet át, gyen gí te né a ki ala kí tan dó Bras -
só–Sep si szent györgy ös  sze köt te tést, sõt így a te -
her szál lí tás elõ nye is meg kér dõ je lez he tõ vé vá lik
a lé te zõ egye nes sze kér utak rö vid sé ge (pél dá ul
Illyefalván át) és a fu va ro zás ol csó sá ga mi att.
Felhívják NE MES fi gyel mét, ta nul má nyoz za a
Bras só–Sep si szent györgy egyenesvonalú vál to -
zat le he tõ sé gét is, s ez a bras sói MÁV ál lo más ról
in dul jon ki. NE MES HOROVITZot bíz za meg a
to váb bi tár gya lás sal, aki szep tem ber 12-én el fo -
gad ja a fent ja va solt vál to za tot. Ar ra is fel ké rik
HOROVITZot, hogy a már vá zolt Sep si szent -
györgy–Eresztevény–Martonfalva–Hatolyka–Sz
entkatolna–Kézdivásárhely vál to zat mel lett dol -
goz za ki a Fe ke te ügy bal part ján ha la dó
Réty–Komolló–Cófalva–Nagyborosnyó–Ta más -
fal va–Za bo la–Imecsfalva–Szent katol na– Kézdi -
vásárhely va ri ánst is.

BA ROSS Gá bor ke res ke del mi mi nisz ter
1888. évi 3.294. szá mú le irat tal a Ne mes fé le ter vet
ál ta lá ban jó vá hagy ta, má jus 22-én Bras só me gye is
hoz zá já rult a terv meg va ló sí tá sá hoz. Az elõ mun ká -
la ti en ge délyt is meghosszabbították egy év vel.

Há rom szék vár me gye tör vény ha tó sá gi
köz gyû lé se 1888. jú ni us 2-án tár gyal ta a vas úti
bi zott ság je len té sét, és azt ha tá ro zat tá emel te,
ugyan ak kor meg sza vaz ta az épít ke zés ha tó sá gi
tá mo ga tás ban va ló ré sze sí té sét. SZENTIVÁNYI
Mik lós is mer tet te a vas út vo nal Há rom szék me -
gyé re esõ, Kökös–Uzon–Sep si szent györgy–Eresz -
tevény–Nagyborosnyó–Ba rá tos–Kovászna–Za -
bo la–Imecsfalva–Kézdivásárhely mó do sí tott vál -
to za tát is. Hos  szú vi ta után az Orbai-széken át ha -
la dó vo na lat ré sze sí tet ték elõny ben, fi gye lem be

vé ve a fa ki ter me lés és szál lí tás fon tos sá gát. Ki -
kö töt ték, hogy a rész le tes ter ve ket a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül mu tas sák be, az en ge dély meg -
szer zé se után pe dig leg ké sõbb há rom hó nap ra
rész vény tár sa sá got kö te le sek ala pí ta ni, s az épít -
ke zést meg kez de ni.

A vo nal mû sza ki be já rá sá nak kez de te
1889. feb ru ár 25-re esett, ami kor a bras sói vá ros -
há zá nál az ér de kel tek egyez tet ték el kép ze lé se i ket.
Há rom szék me gyét bá ró APOR Gá bor al is pán és
GYÁR FÁS Gyõ zõ me gyei fõ mér nök kép vi sel te.
Az il le té kes mi nisz té ri um GYÖNGYÖSSY Já nos
mi nisz te ri osz tály ta ná csost bíz ta meg a mun ká la -
tok egy be han go lá sá val. Már ci us 1-én, 2-án és 3-
án Sep si szent györ gyön, 4-én és 5-én Kéz -
divásárhelyen ren dez tek be já rá si ta lál ko zó kat az
ér de kelt hely sé gek kül döt te i vel. A Sep si szent -
györ gyön ren de zett ün ne pi ban kett emel ke dett
han gú po hár kö szön tõi után meg hall gat ták a kül -
döt tek vé le mé nyét, el vá rá sa it. A kézdivásárhelyi
vá ro si kép vi se let ki fo gá sol ta a Sep si szent -
györgy–Kézdivásárhely vo nal gör be vol tát;
Kovászna kér te, hogy Ba rá tos és Za bo la kö zött ne
meg ál lót, ha nem ál lo mást lé te sít se nek Kovászna
el ne ve zés sel.

NE MES Já nos és en ged mé nyes tár sai ál -
tal a né mi leg mó do sí tott ter vet a tel jes mû sza ki
le írás sal a mi nisz ter ta nács 1889. jú li us 14-én le -
tár gyal ta. Ugyan ez év de cem ber 29-én Bécs ben
vég le ge sí tet ték a szer zõ dést a mun ká la to kat vég -
zõ mainzi ARNOLDZ cég gel, amely mû sza ki
ve ze tõ nek egy ROTH ne vû mér nö köt ne ve zett
ki. 1890. áp ri lis 18-án BA ROSS Gá bor az or -
szág gyû lés elé ter jesz tet te vég sõ be le egye zé sért
a vas út épí té si ké rel met. Je len té sé ben el hang zik,
hogy amen  nyi ben a pénz ügyi hely zet tel nem kel -
le ne szá mol ni, már ré geb ben szü le tett vol na ja -
vas lat a he lyi ér de kelt sé get túl szár nya ló vo na lak
épí té sé re tel je sen ál la mi alap ból. Ki hang sú lyoz za
a szóbanforgó vas út nem zet gaz da sá gi (er dõ-, bá -
nya- és ipar vi dé ke ken ha lad át, va la mint ha dá -
sza ti (észak–dél irá nyú a ke le ti or szág ha tár men -
tén) fon tos sá gát is. Az or szág gyû lés a ké rel met
meg sza vaz ta, s a mi nisz ter az en ge dély ok mányt
NE MES Já nos nak 1890. áp ri lis 18-án át is ad ta.
Itt je le nik meg elõ ször a vo nal hi va ta los el ne ve -
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zé se: Bras só–Há rom szé ki He lyi Ér de kelt sé gû
Gõz moz do nyú Vas utak.

A Szé kely Nem zet 1890. má jus 69.–75.
szá ma i ban rész le te sen is mer te ti mind az épí té si
költ sé ge ket, mind a vas út mû sza ki ada ta it, le en dõ
fel sze re lé sét, szál lí tá si dí ja it, üze mel te tés re jo go sul -
ta kat stb. Ezek bõl köz lünk a to váb bi ak ban né hány,
fõ ként Há rom szék re vo nat ko zó fon to sabb ada tot.

Az épít te tõk te hát Bras só vá ro sa, va la mint
Bras só és Há rom szék vár me gyék. A rész vény tár -
sa ság szék he lye Bu da pest, az ügy ke ze lés nyel ve
ki zá ró lag ma gyar. Ki lenc ven év le tel te után tel je -
sen át megy ál la mi tu laj don ba. A fõ vo nal
(Zernest–Bras só, Bras só–Kézdivásárhely) tel jes
hos  sza 101,2 km, össz költ sé ge 2.800.000 fo rint,
mely bõl a vas út nak Há rom szék me gyé re esõ sza -
ka szá ra 1.760.000 fo rin tot irá nyoz tak elõ. Eb bõl a
me gye vál lal ja az épí té si tõ ké nek 2/5 ré szét, ami a
ki lo mé te ren kén ti 24.000 fo rin tos költ ség bõl 9.600
fo rin tot je lent, ös  sze sen mint egy 704.000 fo rin tot.
Ezt rész vé nyek for má já ban szer zik meg. Az 1880-
as 30. és az 1888-as 4. tör vény cikk alap ján az
össz költ ség ugyan csak 2/5-ét az ál lam kincs tár fe -
de zi, a fenn ma ra dó 1/5 rész pe dig a pos tai szál lí tá -
sok egy idõ re va ló elõ re ki fi ze té sé bõl, va la mint a
he lyi ér de kû épít ke zé sek re vo nat ko zó ál la mi
különsegély alap ból jön ös  sze. A rész vény tár sa ság
ez utób bi a kért rész vé nye ket ad át az ál lam kincs -
tár nak, a 2%-os pót adó ból vá sá ro lan dó rész vé nye -
ket pe dig a lé te sí ten dõ me gyei tar ta lék alap ja vá ra
for dít ják. A szük sé ges esz kö zök be szer zé sé rõl az
üze mel te tés rõl a MÁV gon dos ko dik.

A lé te sí ten dõ vas út sza bá lyos nyom tá vú,
amely a bras sói ál lo má son csat la ko zik a Nagy vá -
rad–Predeal vo nal hoz, ezért a bras sói ál lo má son
bõ ví té si mun ká la tok ra van szük ség. A fõ vo nal
Bras só–Kézdivásárhely sza ka szán a kö vet ke zõ
ál lo má so kat, ki té rõ ket, meg ál ló kat lé te sí tik:

ál lo má sok: Prázsmár 350 mé ter hos  szú -
ság ban, Uzon 350 m, Sep si szent györgy 400 m,
Eresztevény 330 m, Nagyborosnyó 330 m, Ba rá tos
350 m, Kovászna 330 m, Kézdivásárhely 350 m.

ki té rõ: Imecsfalva 330 m.
meg ál lók: Kilyén 130 m hos  szú sá gú ra -

ko dó vá gán  nyal, Hermány, Kökös, Bita–Za bo -
la–Pá va, Za bo la fû rész te lep.

A szál lí tá si dí jak azo no sak a MÁV-nál al -
kal ma zot tak kal (bár ké sõbb emel ték, majd új ra le -
szál lí tot ták) és sze mély-, te her-, ka to nai- il let ve
pos tai dí jak ra ta go lód nak. A vas út hoz tar to zó kö -
te le zõ tá vir dák, táv be szé lõk, vil la mos jel zõ- és vé -
dõ be ren de zé sek az il le té kes mi nisz té ri um tól kért
en ge dély alap ján mû köd nek. A hi va ta li távirdák
mel lé az ál lam bár mi kor fel sze rel he ti a nagy kö -
zön sé get ki szol gá ló távirdát is. Min den ál lo más nál
vál tó ke ze lõi la ká so kat, a ki je lölt he lyek re 23 õr há -
zat épí te nek, meg ál la pít ják a mel lék épü le tek, víz -
tar tály ok, so rom pók, jel zõk he lyét.

Nem ren del ke zünk túl sá go san rész le tes
tá jé koz ta tás sal a mun ká la tok me ne té rõl. A Szé -
kely Nem zet kö zöl né hány szûk re sza bott in for -
má ci ót, mely a vo nal meg ál la pí tott jót ál lás ára, a
köz úti út fenn tar tá si alapból el vont ös  szeg re
(1889-ben 5000, 90-91-ben 8000 fo rint), az épít -
ke zé sek re („Ké szül a prázsmári ál lo más épü le te”,
„Kökösnél a meg ál ló nál dol goz nak”, Sep si szent -
györ gyön épí tik az ál lo mást, „négy kút már ké szen
van”, „el ren del ték a pá lya fel eme lé sét Sep si szent -
györ gyön”, a zernesti vo na lon el lop ták a mér nö ki
mû sze re ket, Uzonnál ki tép ték a cö ve ke ket) vo nat -
koz nak. A tu dó sí tó 1890 ok tó be ré ben elé ge det len -
ke dik a vé le mé nye sze rint las san ha la dó épít ke zés
mi att, mi nek okát a drá ga és ke vés mun ka erõ ben
lát ja, majd meg jegy zi: „... a kon ces  szi o ná lis idõ
bi zony már le járt, de a moz dony még nem fü tyül”.
A mun ká la tok azon ban ha lad nak, s az 1899-ben
ki adott Há rom szék Em lék könyv egyik mun ka tár -
sa a vas út épí tés re vo nat ko zó vis  sza te kin té sé ben
la ko ni kus rö vid ség gel ál la pít ja meg hogy „... az
épí tés fenn aka dás nél kül folyt le és be fe jez te tett
1891 ok tó ber ha vá ban”. „Az ok tó ber el se jé tõl ér -
vé nyes or szá gos me net rend ben már sze re pel a
Bras só–Sep si szent györgy vo nal az zal a meg jegy -
zés sel, hogy „ér vé nyes a meg nyi tó nap já tól”.

A Szé kely Nem zet 1891. ok tó ber 10.-i
156-os szá ma így je len ti be a hírt: „Vár va várt
nap ra vir rad fel hol nap Há rom szék vár me gye (a
cikk 9.-én író dott – sa ját meg jegy zés). Dél után 2
óra kor fog be ro bog ni az el sõ sze mély szál lí tó vo -
nat a sep si szent györ gyi in dó ház hoz. Ek kor lesz a
„vas úti vo nal mû tan ren dõ ri be já rá sa, s ez zel át is
lesz ad va a for ga lom nak a há rom szé ki vas út –

283



egy elõ re Sep si szent györ gyig”. Az ese mény rõl a
lap 157. szá ma nyújt ér té ke lõt és eseménybeszá-
molót. Ok tó ber 10-én 9 óra kor gyü le kez tek a
bras sói MÁV pá lya ud va ron a ki kül dött bi zott sá -
gi ta gok, élü kön GYÖNGYÖSSY Já nos mi nisz -
te ri ta ná csos sal. Tár sa sá gá ban vol tak POTSA Jó -
zsef, NE MES Já nos, ÁDÁM Kár oly, BREN-
NERBERG bras sói és CSÁ SZÁR Bá lint sep si -
szent györ gyi pol gár mes te rek, mû sza ki szak em -
be rek, szá mos ér dek lõ dõ. A vo nat elõbb a
Tömös-hídnál, majd Szászhermánynál és Prázs -
máron állt meg, itt nép vi se let be öl tö zött la ko sok
kö szön töt ték az ér ke zõ ket. A kökösi híd nál, ahol a
vas út be lé pett Há rom szék be, a bi zott ság meg te kin -
tet te a 60 mé te res hi dat. Kökösben, Uzonban,
Kilyénben is a la kos ság él jen zé se kö ze pet te vo nul -
tak be. Kö szön tõk hang zot tak el, szé kely ru hás fi a -
ta lok vi rág ko szo rú kat, fü zé re ket ag gat tak a vo nat -
ra. Kilyénben az Is ten ho zott fel ira tú dísz ka pu elõtt
a szó nok SZÉ KELY György föld bir to kos: „Is ten
él tes se azo kat, akik gõz erõ vel hó dí tot ták meg a le -
gyõz he tet len Há rom szék me gyét”.

Sep si szent györ gyön a nem egy ér tel mû tá -
jé koz ta tás mi att nem le he tett tud ni az ér ke zés
pon tos ide jét, s így tör tént meg, hogy a kö zön ség
egy ré sze csak a vo nat meg ér ke zé se után (12 óra
10 perc) in dult ki a pá lya ud var ra, ami kor az ün ne -
pi fo ga dás nak már vé ge volt. Így is nagy szá mú
ér dek lõ dõ kö szön töt te a zöld ág gal, nem ze ti lo bo -
gók kal fel dí szí tett pá lya ud va ron a dísz ka pun át
be fu tó gõ zöst. A Rá kó czi -in du ló el hang zá sa után
ifj. GÖD RI Fe renc, vá ro si fõ jegy zõ üd vö zöl te az
ér ke zõ ket, töb bek kö zött ki je lent ve: „... a mai
nap tól töb bé nem va gyunk el ha gya tot tak, a vi lág -
tól el zár va, mint valánk”. Kér te GYÖNGYÖSSY
Já nost, vin né el a vá ros kö szö ne tét BA ROSS Gá -
bor nak. Az ün ne pélyt a vá ros há za ter me i ben ban -
ket tel zár ták.

A vas út vo nal to váb bi ré szé nek, a Sep si -
szent györgy–Kézdivásárhely sza kasz nak a me -
gye szék hely rõl ki in du ló mû sza ki be já rá sá ra és
fel ava tá sá ra 1891. no vem ber 27-én ke rült sor. Az
egy más után kö vet ke zõ ál lo má so kon és meg ál ló -
kon üdv ri val gás sal, kö szön tõk kel fo gad ták a be -
ro bo gó vo na tot. A Bras só–Há rom szé ki He lyi ér -
de kû Gõz moz do nyú Vas utak hi va ta los ün ne pi

meg nyi tá sá ra 1891. no vem ber 30-át je löl ték ki.
A kor mány ré szé rõl je len volt BARTHA And rás
föld mû ve lés ügyi mi nisz ter és LU KÁCS Bé la
köz le ke dé si ál lam tit kár. Kézdivásárhelyen ez al -
ka lom mal ipar ki ál lí tást is rög tö nöz tek.

A vas út vo nal utó éle té nek is mer te té se
már nem cél ja a je len ta nul mány nak. Nem fe jez -
het jük be azon ban anél kül, hogy né hány ké sõb bi
ese mén  nyel, adat tal ne ten nénk tel je seb bé a ké -
pet ar ról a vas út vo nal ról, mely tõl ele ink jo go san
re mél ték Há rom szék gaz da sá gi fel len dü lé sét.

1892-ben UGRON Gá bor el ké szí tet te a
Sep si szent györgy–Csík sze re da vo nal ter ve ze tét,
mely a sep si szent györ gyi ál lo más épü le té nek ki -
bõ ví té sét igé nyel te. Ter je del mes pá lya ud vart, ál -
lo má si ven dég lõt, új õr há za kat, moz dony színt,
víz tá ro ló kat épí tet tek. 1895-ben ered mény nél kü -
li ja vas lat hang zik el a vo nal or szá gos ér de kelt sé -
gû vas út tá nyil vá ní tá sá ra. 1897-ben, a Sep si -
szent györgy–Csík sze re da vas út vo nal fel ava tá sá -
nak évé ben az or szá gos sta tisz ti kai év könyv ada -
tai sze rint, Bras só–Kézdivásárhely kö zött
488.388 utas vet te igény be a vas úti szál lí tást.
1898-ban BÉLDI Ti va dar há rom szé ki nagy bir to -
kos a ha tár szé lig ve ze tõ vo nal ra elõ mun ká la ti en -
ge délyt nyert. A „Kézdi-Vásárhely–Soósmezõi
he lyi ér de kû vas út” cí mû ki ad vá nyá ban a vas út -
vo nal meghosszabításának fon tos sá ga mel lett ér -
vel (jobb kap cso lat le he tõ sé ge a ro mán ki rály -
ság gal mind a mun ka erõ ki hasz ná lás, mind az
áru for ga lom mi nõ sé gét és sok fé le ség ét il le tõ en),
ki hang sú lyoz za po li ti kai je len tõ sé gét (elõ se gí te -
né a nem ze ti sé gek egy más irán ti meg be csü lé sét),
is mer te ti a vo nal ve ze tést, meg be csü li jö ve del me -
zõ sé gét. A költ ség ve tés hi á nya és a kü lön bö zõ,
az épí tést aka dá lyo zó okok mi att csu pán az 1907-es
esz ten dõ ho zott rész le ges ered ményt. 1907. szep -
tem ber 10-én ke rült sor a Kézdivásárhely–Bereck
vo nal mû sza ki be já rá sá ra HOR VÁTH Kár oly ki rá -
lyi ta ná csos és bá ró SZENT KERESZTY Bé la, a
he lyi ér de kû vas út igaz ga tó sá gi tag já nak rész vé -
te lé vel. Amint a Szé kely Nép tu dó sí tó ja a lap
112-es szá má ban ír ja, Szent lé lek, Szent ke reszt,
Bélafalva, Kézdialmás, Lemhény és Bereck la -
kos sá ga lel ke se dés sel és meg elé ge dés sel vet te
bir to ká ba a tech ni ka újabb aján dé kát.
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SZÉ CHE NYI ter ve vi szont, vas út vo nal
ki épí té se az Ojtozi-szorosig, s azon túl, még ma
is vá rat ma gá ra.

Iro da lom

1. *** HHáá rroomm sszzéékk vváárr mmee ggyyee,, EEmm lléékk kköönnyyvv (1899): Sep si szent -
györgy

2. *** Or szá gos Sta tisz ti kai Év könyv (1897), Bu da pest

3. *** Ko runk, Ko lozs vár, 1862-es év fo lyam

4. *** Ne me re, Sep si szent györgy, 1878-79-es év fo lyam ok

5. *** Szé kely Nem zet, Sep si szent györgy, 1880-97-es év fo lyam ok

6. *** Szé kely Nép, Sep si szent györgy, 1907-es év fo lyam

7. BÉLDI Ti va dar (1898), AA KKéézzddii--VVáássáárrhheellyy––SSooóóssmmeezzõõii hhee --
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so ro zat a „Szé kely Nem zet”-bõl, Sep si szent györgy
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12. S. S. (1886), Vas utat és ipart a Szé kely föld nek, Bu da pest

13. SZÉ CHE NYI Ist ván (1848), JJaa vvaass llaatt aa mmaa ggyyaarr kköözz llee kkee ddéé ssii
üüggyy rreenn ddee zzéé sséé rrõõll, Po zsony

14. Dr. TÖ RÖK An dor (1902), AA sszzéé kkeellyy vvaassúúttaakk kkéérr ddéé ssee,,
Kézdivásárhely

CCaalleeaa ffeerraattãã BBrraaººoovv––TTrreeii SSccaauunnee,,
ppllaannuurrii ººii rreeaalliizzããrrii
(Rezumat)

Primul plan referitor la o cale feratã care
ar atinge ºi Trei Scaune es te cel al lui Ist ván SZÉ -
CHE NYI, din 1848. Aceasta ar lega magi stra la (ºi
de altfel prima cale feratã) din Transilvania cu
Moldova tocmai prin pasul Oituz. Din motive
politice ºi economice o astfel de magistralã, care
ar traversa Secuimea în direcþia optimã V-E, nu se
va realiza niciodatã. Trei Scaune se alege numai
cu posibilitatea de a fi racordat la reþeaua fero -
viarã naþionalã prin Braºov, printr-o linie secunda -
rã. Aceasta se va realiza, parþial din surse locale,
între 1889-1891, pe ru ta Braºov, Sf. Gheorghe,
Tg. Secuiesc. Ramificaþia spre Ciuc, de la Sf.
Gheorghe se va construi în 1896, iar prelungirea
liniei de la Tg. Secuiesc la Breþcu în 1907.

RRaaiillwwaayy PPllaannss iinn HHáárroommsszzéékk aanndd
tthhee BBuuiillddiinngg ooff tthhee LLooccaall IInntteerreesstt
RRaaiillwwaayy bbeettwweeeenn BBrraassssóó
((BBrraaººoovv)) aanndd HHáárroommsszzéékk
(Abstract)

The first Railway plan that concerned
Háromszék was done by István SZÉCHENYI in
1848. This route would have passed through the
Ojtoz-pass, connecting Transylvania to Mol -
davia. This plan could not be carried out because
of political and economical reasons. The best
way for Háromszék to connect itself into the
national railway network remained that of
branching to the secondary route from Brassó.
This was built between 1889–1891 on the line
Brassó–Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely, part-
ly with local support. In 1897 it was continued
towards the direction Csík, and later the route
from Kézdivásárhely to Bereck was completed.
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286 2. ábra Az elsõ menetrend

1. ábra Barcasági – Háromszéki vasúttervek (mai megyehatárral).



2873. ábra.

Brassó — MÁV állomás Sepsiszentgyörgy

Uzon

Zabola — Páva

Kovászna

Sepsiszentgyörgy
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Kézdivásárhely Bereck

Sepsiszentgyörgy pályaudvar postai-, és
Kézdivásárhely — Brassó vonat mozgóposta pecsétje

Bita megálló postai bélyegzõje

A sepsiszentgyörgyi pályaudvar hivatali bélyegyõje

Kézdivásárhely állomás hivatali bélyegzõje

4. ábra



CSEREY Zoltán

VVaass úútt ééppíí ttéé ssii ttöö rreekk vvéé sseekk aa SSzzéé --
kkeellyy ffööll ddöönn aa 1199.. sszzáá zzaadd uuttooll ssóó
ffee lléé bbeenn,, kküü llöö nnööss ttee kkiinn tteett tteell aa
SSeepp ssii sszzeenntt ggyyöörrggyy––CCssííkk sszzee rree ddaa
vvoo nnaall rréésszz kkii ééppíí ttéé sséé rree

(Ki vo nat)
Az or szág nak a 19. szá zad má so dik fe lé -
ben kez dõ dõ ka pi ta lis ta fej lõ dé se a Szé -
kely föld re elõbb ne ga tív ha tá sa i ban je -
lent ke zett (el sze gé nye dés, ki ván dor lás).
A fel emel ke dés egyik alap fel té tel ét az
or szág köz le ke dé si ke rin gé sé be va ló be -
kap cso lás, min de nek elõtt a vas út há ló zat
ki épí té se je lent het te. A szé kely vas utak
ki épí té sé nek ese mé nye it há rom el kü lö -
nít he tõ idõ szak ra ta gol hat juk. Az el sõ a
80-as évek ben ki bon ta ko zó moz ga lom,
amely el sõ sor ban a saj tó se gít sé gé vel
igye ke zett az egyes ter vek szá má ra hí ve -
ket nyer ni. A kö vet ke zõ sza kaszt 1891-
tõl szá mít hat juk, ami kor meg ala kult a
ma ros vá sár he lyi Ke res ke del mi és Ipar -
ka ma ra, amely el sõ ren dû fel ada tá nak te -
kin tet te az ál ta lá nos gaz da sá gi fel emel -
ke dé sért mun kál ko dás ke re té ben a szé -
kely vasútak há ló za tá nak mi nél és  sze -
rûbb ki dol go zá sát. Vé gül 1894-95-ben
lét re hoz ták a szé kely föl di vas utak meg -
épí té sé rõl szó ló tör vény ja vas la tot, amely  -
nek tör vény erõ re emel ke dé sé vel min den
aka dály el há rult pl. a Sep si szent györgy– -
Csík  sze re da és ez zel egyi de jû leg a Csík -
szereda–Gyimesi vo nal sza kasz ok el  ké  -
szí té se elõl is, ame lyek fi nan szí ro zá sát az
ál lam majd nem tel jes egé szé ben ma gá ra
vál lal ta (utób bi ak ko ri ban nem csak tech -

ni kai meg ol dá sok szem pont já ból, de a
költ sé ge ket te kint ve is Ma gyar or szág
leg drá gább vas út vo na lá nak szá mí tott). A
Madéfalva–Gyergyószentmiklós le ága -
zás 1907-ben, a Gyergyószentmiklós–Déda
be kö tés Ma ros vá sár hely irá nyá ba 1909-
ben va ló sult meg.

A 19. szá zad má so dik fe lé nek szé kely
tár sa dal mát sú lyos prob lé mák fog lal koz tat ták. A
job bágy fel sza ba dí tás, a ha tár õr vi dé kek fel szá -
mo lá sa tö me ge ket so dort zsel lér sor ba. A hir te len
rá zú du ló adó ter hek hez az el ma ra dot tan gaz dál -
ko dó vi dék ne he zen tu dott hoz zá szok ni, s még az
50-es évek ben meg len dült a két irá nyú áram lás;
az or szág bel se jé be és a Kár pá to kon túl ra. A szé -
kely föl di me zõ gaz da sá gi ter me lés az or szá gos
pi ac tól a vas utak ké sõi ki épí té sé ig ke vés ösz tön -
zést ka pott, a he lyi ér tel mi ség alig tu dott a mo -
der ni zá ci ó hoz se gít sé get nyúj ta ni. A kö zös föl -
dek ös  sze szû kü lé se a sze gény pa raszt sá got mind
az ál lat tar tás ban, mind a fa ki ter me lés ben ak kor
kor lá toz ta, ami kor lét fel tét ele i nek szû kös biz to sí -
tá sá ra más fé le al ter na tí va nem lé te zett. Az or szág
ka pi ta lis ta fej lõ dé se ne ga tív ha tást gya ko rolt a
Szé kely föld re. Kis ipa rát szo ron gat ta a gyá ri ter -
mé kek ver se nye. Az 1886-ban Ro má ni á val kez -
dõ dõ vám há bo rú leg in kább a ha tár vi dé kek la kos -
sá gát súj tot ta, akik kéz mû ipa ri ter mé ke i ket nagy -
mér ték ben ro má ni ai pi a co kon ér té ke sí tet ték. Tö -
me gé vel ván do rol tak az ipa ro sok Ro má ni á ba,
an nak fel len dü lõ kis ipa rát erõ sí tet ték. A szá zad
utol só fe lé ben pe dig meg in dult az Ame ri ká ba
tar tó ki ván dor lás. A Szé kely föld az or szág gaz -
da sá gi lag gyen gén fej lõ dõ vi dé kei kö zé tar to zott,
így az el sze gé nye dõ ket nem szív hat ta fel az ipar.
Az el jár ká lás tra dí ció lett. So kan Ro má nia föld -
jén dol goz tak, ahol meg be csült mun ka erõ nek
szá mí tot tak. A ki ván dor lás, a ro má ni ai mun ka -
vál la lás, a gya ko ri ottragadás hív ta fel a kor ma -
gyar köz vé le mény ének fi gyel mét a szé ke lyek
gondjaira1.

A fel emel ke dés egyik alap fel té tel ének
te kin tet ték a Szé kely föld be kap cso lá sát az or szág
köz le ke dé si ke rin gé sé be. Ilyen szem pont ból vas -
út há ló za tá nak ki épí té sét, füg get le nül at tól, hogy
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an nak me lyik ré szé re vonatkozott, a köz gon dol -
ko dás ban gyûj tõ fo ga lom ként Szé kely vas út nak
em le ge tik, mint egy ér zé kel tet ve azt a tényt, hogy
az egész táj egy ség re néz ve min de nütt egy for mán
fon tos nak szá mí tott a vas út épí tés meg va ló sí tá sa. 

Már a 19. szá zad el sõ fe lé ben fel ve tõ dik
a Szé kely föld dél ke le ti pe re mét érin tõ vas út vo -
nal ki épí té sé nek a szük sé ges sé ge. Az oszt rák
ipar ral a bel sõ pi a con nem ver seny ké pes er dé lyi
ter mé kek szá má ra jó áruelhelyezési le he tõ ség kí -
nál ko zott a ke le ti pi a co kon, töb bek kö zött Mold -
vá ban is. Ezek meg szer zé se azon ban nagy mér -
ték ben füg gött a jó és ol csó szál lí tá si le he tõ sé -
gek tõl. Is me re tes, hogy SZÉ CHE NYI Ist ván vas -
út épí té si ter ve i ben a Galacig vi võ vas út vo nal az
ojtozi szo ro son ha ladt vol na át. En nek az út vo -
nal nak a ki épí té sét sür get ték 1851-ben a bras sói
ro mán ke res ke dõk is2. A ki egye zés után gróf
MIKÓ Im re köz le ke dés ügyi mi nisz ter vas út épí -
té si el kép ze lé se i ben a Szé kely föld köz le ke dés
fej lesz té sét il le tõ ter vei is he lyet találtak3.

Az 1870-es évek vál sá ga a gaz da sá gi fej -
lõ dés las su lá sá hoz ve ze tett. 1880 után eny he nö -
ve ke dés, majd a szá zad vé gén a fel len dü lés jel le -
mez te a gaz da sá gi éle tet. A vas út épí tés te rén már
1880-tól nö ve ke dés kö vet ke zett be. A vas úti te -
vé keny ség meg élén kü lé sé ben sze re pe volt a he -
lyi ér de kek ér vény re ju tá sá nak is, ami az el ne ve -
zés ben is ki fe je zés re ju tott. „He lyi ér de kû nek”
ne vez ték a vi dé ki vo na la kat. Az ed dig el szi ge telt
kis tá jak tár sa dal ma ön tu dat ra éb redt, s meg pró -
bált in teg rá lód ni, ki ke rül ni az el szi ge telt ség bõl.
En nek a cél nak jó esz kö zét lát ta a vas úti ös  sze -
köt te tés meg va ló sí tá sá ban. A he lyi ér de kû vo na -
lak kez de mé nye zé sé be leg több ször a vi dé ki bir -
to kos ság, gaz da sá gi és köz igaz ga tá si in téz mé -
nyek tet ték meg az el sõ lé pé se ket, nagy sajtó -
visszhang mel lett. A tõ ke elõ te rem té sé ben is
részt vet tek a he lyi erõk, egyé nek, vá ro sok, sõt
sze ré nyebb mér ték ben a fal vak is4.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött ve szi kez de tét
a szé kely föl di vas út épí tés: 1886-ban Marosvá sár -
hely-Szászrégen; 1888-ban Héjjasfalva-Szé kely -
udvarhely; majd 1891-ben Bras só–Sep si szent -
györgy–Kézdivásárhely kö zött he lyi ér de kû vas -
úti ös  sze köt te tés lé te sül, és ez zel mint egy pre ce -

dens te rem tõ dött a na gyobb lé leg ze tû, igé nye sebb
el já rá so kat kö ve te lõ mun ká la tok el kez dé sé hez.

A szé kely vas utak ki épí té sé nek ese mé -
nye it há rom el kü lö nít he tõ idõ szak ra ta gol hat juk.
Az el sõ a 80-as évek ben ki bon ta ko zó moz ga lom,
amely el sõ sor ban a saj tó se gít sé gé vel igye ke zett
egyik, vagy má sik vé le mény szá má ra hí ve ket
meg nyer ni. A kö vet ke zõ sza kaszt 1891-tõl szá -
mít hat juk, ami kor meg ala kult a Ma ros vá sár he lyi
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra, amely el sõ ren dû
fel ada tá nak te kin tet te az ál ta lá nos gaz da sá gi fel -
emel ke dé sért mun kál ko dás ke re té ben a szé kely
vasutak há ló za tá nak mi nél és  sze rûbb ki dol go zá -
sát. 1894-95-ben lét re hoz ták a szé kely föl di vas -
utak meg épí té sé rõl szó ló tör vény ja vas la tot,
amely nek tör vény erõ re emel ke dé sé vel min den
aka dály el há rult a Sep si szent györgy–Csík sze re -
da és ez zel egyi de jû leg a Csíkszereda–Gyimesi
vo nal sza kasz ok el ké szí té se elõl, ame lyek fi nan -
szí ro zá sát az ál lam majd nem tel jes egé szé ben
ma gá ra vál lal ta.

A szé kely föl di vas út ter vez ge té sek kez -
de ti ko rá ban kü lön bö zõ vé le mé nyek fo gal ma -
zód nak meg, és at tól füg gõ en, hogy az il le tõ mi -
lyen vi dé ket kép vi selt, asze rint ér velt. Hír la pi
cik kek, tör vény ha tó sá gi fel szó la lá sok lát tak nap -
vi lá got, or szág gyû lé si kép vi se lõk, po li ti ku sok,
köz éle ti sze mé lyi sé gek, vagy ép pen szak ér tõk
fej tet ték ki megfellebezhetetlennek vélt iga zu kat.
BEKSICS Gusz tá vot, no ha sep si szent györ gyi
kép vi se lõ volt, a csí ki ak fel ké rik vas út ügy ük tá -
mo ga tá sa ér de ké ben. MOL NÁR Józsiás kézdi-
vásárhelyi il le tõ sé gû lé vén, ter mé sze tes, hogy az
ál ta la el kép zelt pá lyák egyi ke Ágostonfalvától-
Kézdivásárhelyt érint ve az Ojtoz-szoroson ke -
resz tül Galacig a Ro má ni á val va ló ke res ke de lem
egyik fõ irány vo na la kel lett vol na, hogy le gyen, a
má sik pe dig Bras só tól Szászrégenig szel te vol na
ke resz tül a Székelyföldet5. Er dõ vi dék ér de ke it
tá mo ga tók az egyet len le het sé ges meg ol dást az
Ágos ton fal vát, Sep si szent györ gyöt, Kézdivásár -
he lyet Bereckkel ös  sze kö tõ vo nal ban lát ták. Itt
az al ka lom – mon dot ták –, hogy Bras sót ki ke rül -
jék, s ha majd a köz vé le mény meg gyõ zõ dik a
Bras só és Csík kal va ló ös  sze köt te tés fon tos sá gá -
ról, ak kor esze rint fog cselekedni6.
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Dr. CSEH Kár oly or szág gyû lé si kép vi se -
lõ többrendbéli saj tó vi tá já ban a csí ki ak és ud var -
he lyi ek el len ér zés ét vál tot ta ki, ki ok ta tó és meg -
lec kéz te tõ hang vé te lé vel. Töb bek kö zött így vé -
le ke dett a ki épí ten dõ vas út ról: „Csík me gyé nek,
ha azt akar ja, hogy Há rom szék me gye szin tén ki -
épít se csat la ko zó vo na lát, ha tá ro zot tan és vég leg
sza kí ta ni kell az ud var he lyi irán  nyal, s azok kal
kell a tár gya lást meg kez de ni, akik a marosmenti
irány ban az en ge délyt nem csak bír ják, de már 32
km vasútat ki is épí tet tek (Marosvásárhely– -
Szászrégen). Ha így cse lek szik Csík me gye, a
marosmenti irány ki épí té sét a ma ga ré szé rõl biz -
to sít ja, ak kor Há rom szék me gye is a csat la ko zást
szorgalmazza.”7 Ezek után nem ké sett a csí ki ak
vá la sza sem, ke se rû en jegy zik meg, hogy ahol
együtt kel le ne mun kál kod ni, ott szét hú zás ta -
pasz tal ha tó, mi kor kö zös erõ vel kel le ne egy má -
son se gí te ni, min den ki sa ját ér de ke it he lye zi elõ -
tér be, „csak egy eset szok ta a ma gyar em bert
együ vé csa tol ni: a ve sze de lem”. Csík vár me gye
nem ar ra kér te szom széd ját, hogy ta ná csot ad jon
ne ki, hogy me lyik vas út vo nal a legelõnyösebb
szá má ra, ha nem mind ös  sze azt sze ret né el ér ni,
hogy Há rom szék me gye a ha tá rá ig ki épí tett sza -
kaszt to vább foly tas sa. A csí ki ak sa ját hi bá juk -
nak azt tart ják, hogy kez det ben, az el sõ szé kely
vas út sikaszói (Ud var hely) irá nyá hoz csat la koz -
tak, ami vé gül is a ter ve zõk meg íté lé sé bõl fa kadt.
Ez zel az el kép ze lés sel csak ab ban az eset ben le -
he tett vol na egyet ér te ni, ha az Ud var he lyet Csík -
sze re dá val ös  sze kö tõ vo nal Oláh fa lun át, vagy
an nak ki ke rü lé sé vel a leg rö vi debb utat vá lasz tot -
ta vol na - hang zott az ön ér ze tes válaszban8.

1886-ban meg kez dõd nek a tár gya lá sok a
köz mun ka- és köz le ke dés ügyi mi nisz té ri um és
az ér de kel tek kö zött a szé kely föl di vas utak elõ -
mun ká la ti en ge dé lye i nek el nye ré se ér de ké ben,
UGRON Gá bor és DANIEL Gá bor or szág gyû lé -
si kép vi se lõk egy év re ter je dõ en meg kap ták az
elõ mun ká lat ok el vég zé sé re szó ló en ge délyt a kö -
vet ke zõ vas út vo na lak ra vo nat ko zó an; Székely -
ud varhely, Zetelaka, Karc fal va, Csík sze re da,
Szép  víz, Gyimes; Marosnyire, Gyergyó szent -
miklós, Bé ká si szo ros, va la mint a Bras só–Sep si -
szent györgy–Tus nád–Csík sze re da vo nal sza kasz.

Még ugyan ab ban az év ben bá ró HU SZÁR Kár -
oly és GYÖRGY End re kép vi se lõk szin tén egy
év re szó ló kon ces  szi ót nyer tek a kor mány tól elõ -
mun ká lat ok el vég zé sé re a Szászrégen, Ditró,
Csík sze re da, Sep si szent györgy, Bras só vo na lon,
va la mint Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhelyi he -
lyi ér de kû sza ka szon. Az elõ mun ká la ti en ged mé -
nye sek sze rint a Há rom szék vár me gyé re esõ
mint egy 94 km vas úti pá lya a me gye, köz sé gek,
vá ro sok és egyéb ér de kelt sé gek (fa ipa ri vál la la -
tok) ré szé rõl kö rül be lül 700.000 fo rint hoz zá já -
ru lást igé nyel né nek. Még a nyár fo lya mán ez
utób bi vállalkozók bá ró KE MÉNY Gá bor
alsófehérmegyei fõ is pán és KO VÁCS Gyu la
kézdivásárhelyi vas úti mér nök tár sa sá gá ban be -
utaz ták az Olt völ gyét. Há rom szék nagy több sé -
ge a HUSZÁRék ál tal köz zé tett vas úti ter vet
párt fo gol ta, s ab ban re mény ked tek, hogy ha Csík
vár me gye is fel ka rol ja ezt a vál lal ko zást - ame -
lyik a vi dé ket hos  szan ti irány ban sze li át - ilyen
kö rül mé nyek kö zött a kez de mé nye zést si ker fog -
ja ko ro náz ni. Sep si szent györ gyön au gusz tus ban
ér te kez le tet tar tot tak, ahol el ha tá roz ták, hogy a
me gye la kos sá ga az adó fi ze tés alap ján já rul jon a
költ sé gek fe de zé sé hez. Azt is ki nyil vá ní tot ták,
csak ak kor haj lan dók az épít ke zést tá mo gat ni, ha
a fõ vo nal lal egyidõben ki épí tik a Sepsi szent -
györgy–Kézdivásárhelyi szárny vo na lat is9. Há -
rom  szék me gye õszi köz gyû lé sén 1886. ok tó ber
8-án az idõ köz ben bá ró HU SZÁR Kár oly,
UGRON Gá bor és gróf NE MES Já nos ré szé rõl
be ér ke zõ há rom aján lat vé le mé nye zé sé re ke rült
sor. SZENTIVÁNYI Mik lós fõ jegy zõ elõ ter jesz -
té sé ben a vas út ki épí té sé nek ál ta lá nos gaz da sá gi
és kul tu rá lis szük sé ges sé gé rõl szól va ki nyil vá ní -
tot ta, hogy a me gye el sõ ren dû ér de ke Bras só me -
gye ha tá rá tól Sep si szent györ gyön ke resz tül Kéz -
di vásárhelyig és eset leg Sep si szent györgy tõl
Csík me gye ha tá rá ig ter je dõ ös  sze köt te tés meg te -
rem té se. Ez al ka lom mal is meg erõ sí tet ték a
HUSZÁRék ter vé nek tá mo ga tá sát. A költ sé gek
vi se lé sé hez hoz zá já rul a me gye la kos sá ga is a rá
ki ve tett 5% me gyei pótadón ke resz tül. A vál lal -
ko zás si ke ré nek ér de ké ben POTSA Jó zsef el nök -
le te alatt 18 ta gú bi zott sá got hoz tak lét re, amely -
ben olyan sze mé lyi sé gek kap tak he lyet, mint:
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BÉLDY Ti va dar, ZATHURECZKY Gyu la,
NAGY Já nos mi nisz te ri ta ná csos, ÚJ VÁ RO SI
Jó zsef, NAGY Kár oly, TE MES VÁ RI Já nos,
HOLLAKY At ti la, stb10.

Csík  me gyé ben is ál lás fog la lás ra volt
szük ség a szé kely vas utak irá nyát il le tõ en. En nek
el dön té sé re 1886. au gusz tus 14-én rend kí vü li
tör vény ha tó sá gi köz gyû lé sen hoz tak ha tá ro za tot,
MIKÓ Ár pád fõ szol ga bí ró azt ja va sol ta, hogy a
DÁ NI EL Gá bor, UGRON Gá bor en ged mé nye -
sek ál tal be nyúj tott pá lyá za tot tá mo gas sák, mely -
nek Ud var hely a ki in du ló és Gyergyó a vég pont -
ját je len tet te vol na. Ugyan ak kor nyil vá nos ság ra
hoz ták a bá ró HU SZÁR Kár oly és tár sai ál tal a
köz gyû lés hez be nyúj tott aján la tot. BECZE An tal
al is pán in dít vá nyá ra a köz gyû lés ez utób bi ja vas -
la tot fo gad ta el, az zal a ki kö tés sel, hogy a ked -
vez mé nye sek az el sõ szé kely vas út ter ve ze tét
úgy egé szít sék ki, hogy Szászrégen–Tölgyesi vo -
nal lal kös sék ös  sze a Gyergyó–Ditrói szárny vo -
na lat. Ezt a mó do sí tást azért tar tot ták fon tos nak a
csíkiak, mert csak így le he tett meg nyer ni a gyer-
gyóiak tá mo ga tá sát. MIKÓ Ár pád 1886. szept.
24-én ér te kez le tet hí vott ös  sze Gyergyó szent -
miklóson, mely al ka lom mal Gyergyó ra gasz ko -
dott ko ráb bi ál lás pont já hoz, mely sze rint a vas úti
pá lyát Marosnyiren ke resz tül hoz zák Ditró irá -
nyá ba, és csak ab ban az eset ben ad ják ál dá su kat
a vál lal ko zás hoz, ha Csík ban és Gyergyóban
egyi de jû leg in dul el az építkezés11.

Az el sõ szé kely vas út ki épí té si költ sé ge i -
nek fe de zé sé re szük sé ges volt a kö zös sé gek
anya gi hoz zá já ru lá sá ra. Csík vár me gye tör vény -
ha tó sá gi köz gyû lé sén 1887 au gusz tus ha vá ban
ha tá ro za tot hoz tak, mely nek ér tel mé ben a vár me -
gye ös  szes köz sé gei kö zött nagy sá guk és anya gi
hely ze tük sze rint 171.000 fo rint költ sé get os  sza -
nak szét. A gyergyói köz sé gek az épü len dõ vas -
út tal szem ben meg fe le lõ ál do zat kész sé get tanusí-
tottak. A csí ki te le pü lé sek kö zül pél dá ul
Szentmihály 5.000 fo rin tot, míg a mó dos
Szentdomokos egy kraj cárt sem volt haj lan dó ad -
ni. A leg több köz ség az zal tért ki a fel aján lás
elõl, hogy évi költ ség ve tés ük ben több ki adás,
mind amen  nyi be vé tel sze re pel. Jó né hány hely -
ség anya gi hoz zá já ru lá sát sa ját ér de ke i nek ér vé -

nye sí té sé vel kö töt te ös  sze. Ta pol ca pél dá ul az
elõ re irány zott 3.000 fo rint és ha tá rá ban in gyen
föld te rü le tet csak ab ban az eset ben volt haj lan dó
fel aján la ni, hogy ha az ál lo mást az ál ta luk ja va -
solt hely re te szik. Dán fal va a rá ja há ru ló 500 fo -
rint he lyett haj lan dó volt 2.000 fo rin tot fi zet ni, ha
az ál lo mást Dán fal va és Karc fal va kö zé he lye zik.
Csíkszentmihály is ál do za tot ho zott vol na, ha a
pá lya Rá kos tól Gyimesen át Mold vá val össze -
köttetésbe ke rül, mely eset ben nem csak az 5.000
fo rint meg adá sát vál lal ták, ha nem Rá kos tól
Gyimesközéplokig, ahol a köz ség a vas út irá nyá -
ban föld te rü let tel ren del ke zett, a szük sé ges par -
cel lá kat, de in gyen fa- és kõ anya got is haj lan dók
vol tak az épít ke zés hez ado má nyoz ni. A vas út tal
szem be ni ide gen ke dés okát: „vagy a köz ség ér -
tel mi tör pe sé ge, vagy a ve ze tõk nek a me gyei
köz ér dek el len in té zett rossz aka ra tú gán csos ko -
dá sá ba kell az in do ko kat ke res ni. Szép víz ese té -
ben köz tu do má sú, hogy ne ki mint köz ség nek
nincs va gyo na, de hol van nak a tu laj don kép pe ni
köz sé get al ko tó tizesek, pe dig ezek ren del kez nek
a köz va gyon fe lett, ami oly je len té keny, hogy ha
a ha gyo má nyos rossz gaz dál ko dás sal sza kí ta nak
a tõ lük várt ös  szeg a la kos ság meg ter he lé se nél -
kül évi rész le tek ben kön  nyen elõ ál lít ha tó
volna”12. Vég ered mény ében Csík vár me gyé ben
53 köz ség kö zül 5 olyan te le pü lés akadt, amely
meg ta gad ta a vas út épí té si költ sé gek hez va ló hoz -
zá já ru lást, Csík  vár me gye vet te ko mo lyab ban a
vas út épí tés rá esõ ré sze ki épí té sé nek gond ját.
Nem csak a köz gyûj tés le osz tá sa tör tént meg, de a
vo nal pon tos kijelölését, az elõ mun ká lat ok szám -
ba vé tel ét is el vé gez ték. A Há rom szék me gyé vel
va ló vas úti ös  sze kö tte tés meg va ló sí tá sát il le tõ en
azon ban ag go dal mai vol tak, és ezt a csí ki ak nem
is rej tet ték vé ka alá. Csík  me gye 1888 má ju sá ban
tar tott tör vény ha tó sá gi köz gyû lé sén meg ál la pod -
tak ar ról, hogy Há rom szék tõl ga ran ci át kér je nek
ar ra vo nat ko zó an, hogy a Bras só tól Csík  vár me -
gye ha tá rá ig ter je dõ vo nal sza kaszt ide jé ben ki -
épí tik. Ud var hely me gyé vel kap cso la to san ha -
son ló ál lás pont ra he lyez ked tek, tud ni il lik olyan
hí rek ér kez tek nyu ga ti szom szé da ik tól, hogy a
rop pant költ sé ges vas úti pá lya fi nan szí ro zá sát
kép te le nek elõ te rem te ni. A Kászon-Alcsíki já rás -
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be li köz sé ge ket fel szó lí tot ták, hogy a kö zös ér de -
kû vas út hoz va gyo ni hely ze tük höz mér ten meg -
fe le lõ ös  szeg gel já rul ja nak hozzá13. Csík  vár me -
gye ag go dal mas ko dá sa nem volt alap ta lan, mert
idõ köz ben meg kez dõd tek a há rom szé ki he lyi ér -
de kû vas út ki épí té sé nek a mun ká la tai, Csík  me -
gye tör vény ha tó sá ga 1888. má jus 28-án tar tott
köz gyû lé se bi zal mat lan sá gá nak je lé ül át irat ban
for dult Há rom szék vár me gyé hez a ha tá rán tör té -
nõ vas úti csat la ko zás ki épí té sét il le tõ en. A vá lasz
azok szá má ra, akik a gyors meg ol dás táv la tá ba
gon dol kod tak, ki áb rán dí tó volt: „Há rom szék me -
gye bi zott sá ga kész a szom széd me gyé vel tár -
gya lá sok ba bo csát koz ni, azon ban Brassó-
Kézdivásárhelyi vo nal ki épí té sé nél oly mér vû
kö te le zett sé get vál lal ma gá ra, hogy mind ad dig
amig az lét re nem jön egy újjabb vo nal azon na li
ki épí té sé re néz ve igéretet nem tehet”14. Az el -
uta sí tó ha tá ro zat alap ján Csík  vár me gye is úgy
dön tött: az épít ke zé si mun ká la to kat õk sem kez -
dik meg. Ezirányú fo lya mo dá suk ra a ke res ke de -
lem ügyi mi nisz ter meg nyug tat ta õket, hogy Há -
rom szék je len le gi ál lás pont ja a szé kely föl di vas -
út há ló zat ki épí té sét vég le ge sen nem hi ú sít ja
meg, õ pe dig min den le het sé ges esz közt fel hasz -
nál a mun ká la tok mi nél elõb bi elkezdésére.15

A szé kely vas út tör té net el lent mon dá sos
sza ka sza zá rult le, több fé le ál lás pont üt köz te té sé nek
évei ezek, egy ön te tû vé le mény ala kult ki vi szont ar -
ról, hogy a vas út a tér ség tár sa dal mi-gaz da sá gi fel -
emel ke dé sé nek esz kö zé vé kell hogy le gyen, és ar -
ról is, hogy a la kos ság anya gi tá mo ga tá sa és az ér -
de kelt fe lek szo ros együtt mû kö dé se nél kül meg va -
ló sí tá sa el kép zel he tet len. Po zi tív ered mény ként kell
el köny vel ni, hogy ezek ben a ke vés bé ked ve zõ
éveben azért há rom he lyi ér de kû vas út vo na lat csak
si ke rült ki épí te ni és a for ga lom nak átadni.16

A kö vet ke zõ idõ sza kot egy részt az 1891-
ben lét re ho zott ma ros vá sár he lyi ke res ke del mi és
ipar ka ma ra cél tu da tos, az egész Szé kely föld ér -
de ke it kép vi se lõ gaz da ság po li ti ká ját jel lem zi, de
a kor mány ré szé rõl is élén kebb ér dek lõ dés nyil -
vá nult meg a tér ség nyo masz tó gond ja i nak or -
vos lá sát il le tõ en.

A ka ma ra vas út stra té gi á ját a kö vet ke zõ
fon to sabb szem pont ok jel le mez ték: A fõ vo na lak

tá jo lá sa csak is ke let-nyu ga ti irányt kö vet he ti;
meg ál la pí tan dók azok a fõ vo na lak ame lyek ki -
épí té se or szá gos fon tos sá guk ra va ló te kin tet tel az
ál lam ha tás kö ré be tar toz nak; meg je lö len dõk
azok a szárny vo na lak, ame lyek a fõ vo nal hoz
csat la koz ná nak; ki kel le ne ala kí ta ni a szé kely föl -
di vas út há ló zat nak olyan cso mó pont ját, amely
fek vé sé nél fog va er re al kal mas len ne, s ez ál tal
je len té keny ke res ke del mi, ipa ri és kul tu rá lis
központtá fej lõd het ne ki. A ka ma ra vé le mé nye
sze rint a szé kely föl di vas uta kat nem le het pusz -
tán a he lyi ér de kû vasutak ka te gó ri á já ba so rol ni.
Ezek lé te sí té se csak ott fo gad ha tó el, ahol na -
gyobb aka dá lyok nél kül kí nál ko zik le he tõ ség
olcsú vas út épí té sé re. Ahol azon ban, mint a szé -
kely föl di fõ vo na lak ese té ben, or szá gos ér de ke ket
is szol gál nak, ott he lyi ér de kû vas utak épí té se
nem mu tat ko zik cél irá nyos nak. A ka ma ra ne ga -
tív ta pasz ta lat ként em lí ti a Brassó–Kézdi vásár -
helyi vas út vo nal ese tét, amely sem az ál ta lá nos
for ga lom szem pont já ból, sem pe dig a la kos ság
kü lön le ges ér de ke i nek nem fe lel meg. A kör nyék
ke res ke dõi és gyá ro sai is mé tel ten pa naszt emel -
tek a ka ma rá nak a köz le ke dés drá ga sá ga mi att. A
kézdivásárhelyi ér de kelt kö rök pe dig ki fej tet ték,
hogy ahe lyett, hogy kö ze lebb hoz ta vol na az or -
szág nyu ga ti pi a ca it, a nagy ke rü lõ kö vet kez té -
ben a szál lí tás rop pant költ sé ges, és ez az amú-
gyis tõ ke sze gény he lyi gaz da sá got hát rá nyos
hely zet ben tartja.17

A ma ros vá sár he lyi ke res ke del mi és ipar -
ka ma ra 1892-ben fel irat ban for dult LU KÁCS Bé -
la ke res ke de lem ügyi mi nisz ter hez, amely ben fel -
tár ta a Szé kely föld drá ma i an ne héz gaz da sá gi
hely ze tét. A múlt év ti ze dek mos to ha gaz da ság-po -
li ti ká ja a vi dé ket el zár ta az or szá gos for ga lom tól,
mes ter sé ge sen el te rel ve in nen a fõ vas út vo na la kat
– ír ja a je len tés. Meg gyõ zõ dé se a ka ma rá nak,
hogy a gaz da sá gi ba jok sok kal mé lyeb ben gyö ke -
rez nek, mint sem gon dol nák, és si ke res meg ol dá -
suk csak is úgy kép zel he tõ el, ha az egész tér sé get
or szá gos fõ vo na lak kal hálozzák be, ame lyek hez
he lyi ér de kû vas utak kap cso lód ná nak. Ilyen irá -
nyú vo na lak le het né nek: Apahida, Ma ros vá sár -
hely, Héjjasfalva; Szászrégen, Toplica, Töl gyes,
Piatra Neamþ; Ma ros vá sár hely, Parajd, Gyimes,
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Tg. Ocna; Ágos ton fal va, Kézdivásárhely, Sós me zõ,
Focºani. A terv be vett Sep si szent györgy–Csík sze -
re da kö zöt ti vas út vo na lat ele ve el hi bá zott kez de -
mé nye zés nek te kin tik, mint min den olyan tá jo lá sú
pá lyát ame lyik nem ke let-nyu ga ti irányt követ.18

Köz ben a kor mány zat is vizs gál ja a vas -
út épí tés Szé kely föl dön va ló ki szé le sí té sé nek le -
he tõ sé ge it. 1892. jú li us 11-én WEKERLE Sán -
dor pénz ügy mi nisz ter a köz le ke dé si tár ca ve ze tõ -
jé vel kö zös értkezletet hí vott ös  sze Bu da pest re,
aho vá a szé kely vár me gyék fõ- és al is pán jai és
más ér de kelt sze mé lyek kap tak meg hí vást. Be ha -
tó an meg vizs gál ták a vas utak épí té sé nek a sor -
rend jét, va la mint a he lyi ér de kelt sé gek hoz zá já -
ru lá sá nak ará nyát a költ sé gek hez. Kö zös ál lás -
pont jött lét re a ki épí ten dõ vo na la kat il le tõ en:
Sep si szent györgy tõl Szászrégenig és Ud var hely -
tõl Csík sze re dá ig ve ze tõ vas utak meg épí té sét te -
kin tet ték elsõbbségesnek.19

A ma ros vá sár he lyi ke res ke del mi és ipar -
ka ma ra vi tá ba szállt a kor mány ál tal tá mo ga tott vo -
na lak és  sze rû sé gét il le tõ en. Sze rin tük a fon tos sá gi
sor rend szem pont já ból, Apahidától Maros vá sár -
helyig és Héjjasfalváig ter je dõ pá lyát kel le ne ki -
épí te ni, az ugyan is köz vet len kap cso la tot te rem te -
ne a Szé kely föld és a ma gyar ki rá lyi államvasútak
kö zött: „el ér ke zett az idõ, hogy a szé kely tár sa da -
lom nem vár jon min dent az ál lam tól fo ko zot tabb
te vé keny sé get fejt sen ki s kez de mé nye zés és vál -
lal ko zás te rén az ed di gi nél na gyobb moz gé kony sá -
got tanusítva sa ját ere jét fel is mer ve igye kez zék”. A
gon do la tot foly tat va szo mo rú an jegy zik meg,
hogy saj nos e hit ma még nem ész lel he tõ a szé ke -
lyek kö zött, és ezért van nak en  nyi re ki szol gál ta -
tott hely zet ben az ál lam ha ta lom mal szemben.20

A szé kely vas út épí tés tör té ne té nek egy
ujabb sza kasz zá rult le, ami kor az il le té ke sek nek
si ke rült egy tu da to sabb vas út po li ti kát ki ala kí ta ni,
egyet ér tés ben egy olyan in téz mén  nyel, amely
gaz da sá gi szak te kin tély nek bi zo nyult, ez pe dig a
ma ros vá sár he lyi ke res ke del mi és ipar ka ma ra
volt. No ha azt sem sza bad fi gyel men kí vül hagy -
ni, hogy a köz pon ti el kép ze lé sek nem min dig
egyez tek a he lyi ek ér de ke i vel. A ha tá ro zat ho za -
tal pe dig an nak a ke zé ben összpontosult, aki tõ -
ké vel ren del ke zett, és ez a kor mány volt.

1894 õszé tõl meg fog ha tó kö zel ség be ke -
rült a szé kely föl di vas út két rész sza ka szá nak ki vi -
te le zé se, a Sep si szent györgy–Csík sze re da; Csík  -
szereda–Gyimesvölgye kö zöt ti tá vol sá gok. Hogy
mi ért pont en nek a két sza kasz nak épí té sé re esett
a vá lasz tás: Ma gyar or szág még 1891-tõl nem zet -
kö zi egyez ményt kö tött Ro má ni á val, hogy 1897.
no vem ber 17-ig el ké szí ti a ha tár szé lig ve ze tõ
vas út vo na lat. Da cá ra an nak, hogy a szé kely föl di
vas út há ló zat egé szé re, már az 1880-as évek tõl
kezd ve egész sor elõ mun ká la ti en ge délyt bocsáj-
tottak ki, a há ló zat nak csak né hány pe rem sza ka -
szát si ke rült ki épí te ni. A 90-es évek ele jén olyan
elõhaladott ál la pot ban vol tak a Sep si szent -
györgy–Csík sze re da vo nal meg épí té sé nek esé -
lyei, hogy 1892 de cem be ré ben a kereskedelmü-
gyi mi nisz ter, mi u tán UGRON Gá bor ter ve ze tét
el fo gad ta, rö vid del utá na meg tör tént az épí tés
meg kez dé se elõt ti utol só elõ mun ká la ti mû ve let, a
vas út vo nal köz igaz ga tá si bejárása.21 Az 1894-es
költ ség ve tés tör vény ho zás be li tár gya lá sa kor a
ke res ke de lem ügyi mi nisz ter ki je len tet te, hogy a
he lyi ér de kû vas út vo na lak to vább fej lesz té sé nél a
Szé kely föld re he lye zik a fõ hang súlyt. Így er re a
cél ra az évi költ ség ve tés bõl 80.000 fo rin tot irá -
nyoz tak elõ, amely nek se gít sé gé vel a gyimesi ha -
tár fe lé ve ze tõ vo na lon ter ve zé si nyom jel zé si elõ -
mun ká la to kat vé gez tek.

1894 õszén az tán vég re tör vény ja vas lat
szü le tett a szé kely vas utak ki épí té sé vel kap cso la -
to san. Eb ben fel vá zol ják a szé kely kör vas út ter -
ve ze tét, a kö vet ke zõ irányt kö vet ve: Sep si szent -
györgy–Csík sze re da–Csík rá kos–Gyergyó szent -
miklós–Szászrégen, mely bõl a leg al kal ma sabb
pon ton le ága zás tör té nik a Gyimesi-szo ro sig és
Székelyudvarhelyre. A he lyi ér de kelt sé gek hoz zá -
já ru lá sá nak fel hasz ná lá sá val ál lam költ sé gen tör té -
nik az épít ke zés. A Sep si szent györgy tõl a gyimesi
le ága zá sig ve ze tõ, va la mint a gyimesi szárny vo -
na lat 1897. no vem ber 17-ig a kör for ga lom nak át -
ad ják. A ma gyar-ro mán vas úti egyez mény elõ írá -
sa i nak meg fe le lõ en az em lí tett vo nal ré szek ter ve -
zé si, épí té si és üzembehelyezési költ sé ge i nek fe -
de zé sé re a pénz ügy mi nisz ter 12.800.000 fo rin tot
át utal a ke res ke de lem ügyi mi nisz ter ren-
delkezésére.22 Jel lem zõ, hogy a rend kí vül ne héz
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Csíkrákos-Gyimesi vo nal sza kasz 44 km-es tá -
vol sá ga az elõ ta nul mány ok sze rint mint egy
8.700.000 fo rint já ba ke rül az ál lam kas  szá nak.

A mi nisz te ri megindoklásban a ki épí ten -
dõ pá lyát ál ta lá nos for ga lom po li ti kai meg gon do -
lá sok mel lett a nem zet kö zi ös  sze köt te tés hasz -
nos sá ga is iga zol ja. Itt lé te sül a leg rö vi debb kap -
cso lat Mold vá val, Iaºi, Galaþi és a Fe ke te-ten ger
irá nyá ba. Több éves si ker te len pró bál ko zás meg -
gyõ zött min den kit affelõl, hogy a he lyi ér de kelt -
ség ál tal ál la mi tör vény ha tó sá gi és köz sé gi hoz -
zá já ru lás se gít sé gé vel le he tet len a meg va ló sí tá sa.
A vo na lak egy ré sze ne héz te rep vi szo nyok kö -
zött ve zet , így a he lyi ér de kû vas utak épí té si költ -
sé ge i nél jó val töb be ke rül nek. Ezért csak ál lam -
költ sé gen ke resz tül kép zel he tõ el a vas út vo nal
ki épí té se, cse kély ér té kû he lyi hoz zá já ru lás meg -
tol dá sá val: Csík  vár me gye ré szé rõl 700.000, Há -
rom szék vár me gyé tõl 100.000 fo rint ér ték ben.

A kép vi se lõ ház 1895. már ci us 13-án tár -
gyal ta a LU KÁCS Bé la mi nisz ter ál tal be nyúj tott
tör vény ja vas la tot és azt egy han gú lag el fo gad ta, ez -
ál tal tör vény erõ re lé pett, és így min den aka dály el -
há rult a vég re haj tás elõl.23 A mi nisz té ri um ban
azon nal ne ki fog tak a rész le tes ter vek ki dol go zá sá -
hoz, elõny ben ré sze sí tet ték a gyimesi vo nal sza -
kaszt, is mer ve az itt fel me rü lõ ne héz sé ge ket, és
emi att a mun ká la tok le het sé ges el hú zó dá sá ra is
gon dol tak. A mi nisz té ri um mun ka tár sai a két hely -
szín re utaz tak az elõ ké szü le tek meg szer ve zé se és a
mun ka erõ to bor zá sa vé gett. Az elõ ze tes becs lé sek
alap ján a gyimesi vo nal nem csak tech ni kai meg ol -
dá sok szem pont já ból, de a költ sé ge ket te kint ve is
Ma gyar or szág leg drá gább vas út vo na lá nak szá mí -
tott. Az it te ni mun ká la tok az Olt és Tatros víz vá -
lasz tó ját át tö rõ alag út fú rá sá val kez dõd tek.

A Sep si szent györgy-Csík sze re da vas út -
vo nal meg épí té se már DA NI EL Er nõ re, az új ke -
res ke de lem ügyi mi nisz ter re há rult. 1895. áp ri lis
1-5. kö zött meg tör tént a köz igaz ga tá si be já rás,
te hát az ál lo má sok és meg ál lók el he lye zé se, a hi -
dak, át ere szek, tám fa lak, út át já rók és pár hu za -
mos utak ki je lö lé se, az ál lo más hoz ve ze tõ utak
épí té se és fenn tar tá si költ sé ge i nek az ér de kelt sé -
gek kö zöt ti ará nyos fel osz tá sa, stb.24 Még a pá -
lya ki épí té sé nek el kez dé se elõtt ne ki fog tak a hi -

dak el ké szí té sé nek, így má jus vé gén már sor ke -
rül he tett a Sepsiszentgyörgy–Gidófalva kö zöt ti
vas szer ke ze tû Olt-híd kipróbálására.25 Az épít -
ke zé sek ki vi te le zé sé re ver seny tár gya lást ír tak ki
1895. au gusz tus 8-án Bu da pes ten a Ma gyar Ál -
lam vas utak igaz ga tó sá gá nál. A négy aján lat kö -
zül a he lyi e ket is ma gá ba fog la ló: LIN ZER Ár -
min, BRA UN Gyu la, ZATHURECZKY Gyu la,
BOG DÁN Ar túr és BOG DÁN Fló ri án vállal -
kozókkal kö töt ték meg a szerzõdést.26 A mun ká -
la tok kü lön le ges sé gé nek szá mít, hogy míg an nak
ide jén Ko lozs vá ron szé ke lyek dol goz tak a pá lyá -
kon, ad dig ez eset ben más hon nan kel lett mun ka -
erõt szer zõd tet ni, mert az it te ni ek más mun ká hoz
va ló von zó dá suk mi att nem je lent kez tek a vasút-
nál.27 A fõ vál lal ko zó BRA UN Gyu la jegy zi
meg, hogy dob szó mel lett tu dat ták Há rom szék és
Csík fal va i ban, hogy jó ke re se ti le he tõ ség mel lett
je lent kez ze nek a vas út nál, az ér dek lõ dés azon ban
le han go ló an cse kély volt. Ezért kel lett az tán ide -
gen mun ka erõt al kal maz ni, el sõ sor ban hor vát
nem ze ti sé gû e ket fo gad tak fel, aki ket fõ ként kõ -
fej tés re hasz nál tak. A vas út mû sza ki sze mély ze te
és a hor vá tok kö zött gya ko ri ak vol tak a surlódá-
sok, né zet el té ré sek. Egyik al ka lom mal, 1896 ja -
nu ár já ban pe dig egye ne sen lá za dás tört ki Csík -
sze re dá ban a ven dég mun kás ok és BÁ THO RY
mér nök kö zött, bér kö ve te lé sek ürü gyén. Mind -
ezek el le né re a mun ka jól szer ve zet ten és gyors
ütem ben ha ladt, úgy hogy 1896. jú li us vé gén a
Há rom szék me gyei pá lya híd pró bá it el vé gez ték,
jú li us 25-én pe dig Bikszád ha tár köz sé gig ju tot -
tak a mun ká la tok kal. A kö vet ke zõ nap az el sõ
sze rel vény már el ér te a me gye határát.28 A vas -
út vo nal épí té se egész ter je del mé ben 1896 vé gé re
jó részt be fe je zõ dött, úgy hogy 1897. már ci us
utol só nap ja i ban meg tör tén tek a mû sza ki pró bák,
az ún. mû tan ren dõ ri be já rás, és mi u tán a pá lya
biz ton sá gos nak bi zo nyult, sor ke rül he tett az ün -
ne pé lyes fel ava tás ra áp ri lis 4-én, amely re a két
vár me gye ve ze tõ sé ge mel lett meg je lent DANIEL
Er nõ mi nisz ter is.29 A Csíkszereda–Gyimesvöl -
gye vo nal sza kasz meg nyi tá sa pe dig 1897. okt.
18-án tör tént. Az ava tá si ün nep sé gen részt ve võ
mi nisz ter fel ve tet te a Föld vár–Sep si szent györgy
kö zöt ti vas út ki épí té sé nek le he tõ sé gét. Há rom -
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szék ré gi vá gya tel je sült vol na ez zel, mert így a
Bu da pest re ve ze tõ fõ út vo nal ra Bras só ki ke rü lé -
sé vel rö vi debb úton le he tett vol na el jut ni. Sep si -
szent györgy és Há rom szék fel ka rol ta az el kép ze -
lést, vá ro si kül dött ség uta zott a mi nisz ter hez,
ahol meg tud ták, hogy a tech ni kai mun ká la tok el -
kez dõd tek, és 1898-ban el ké szül az új vo nal. A
bras só i ak azon ban gaz da sá gi poziciójukat félt ve
ha tá sos el len lé pé se ket kez de mé nyez tek, amely -
nek az lett az ered mé nye, hogy 1900-ban HE GE -
DÛS Sán dor mi nisz ter be je len tet te a vas út vo nal
ügyé nek le vé tel ét a napirendrõl.30

A szé kely föl di vas út há ló zat ki épí té se
nem egyidõben tör tént. A kü lön bö zõ vo na lak
önál ló sza ka szon ként mo za ik sze rû en kap cso lód -
tak egy más hoz, hogy az tán összességében lét re -
jö hes sen a Szé kely föl det dél-észak irány ban át -
sze lõ úgy ne ve zett szé kely föl di kör vas út. Ez pe -
dig ugyan ak kor ré szét ké pez te an nak a köz le ke -
dé si út vo nal nak, ame lyet Bras só tól szá mí ta nak,
és észak-nyu gat irány ban Nagy bá nya és Szatmár
érin té sé vel ér te el Er dély ha tá rát. A ki épí tés idõ -
rend jét te kint ve a kü lön bö zõ rész sza ka szok egy -
más hoz kap cso ló dá sa majd nem két év ti ze det igé -
nyelt. Mind ez kez dõ dött a Bras só–Sep si szent -
györgy  kö zöt ti összeköttetés meg te rem té sé vel
(1891), foly ta tó dott Sep si szent györgy és Csík -
sze  re da ös  sze kap cso ló dá sá val (1897), majd egy
év ti zed után meg épült a Madéfalva–Gyergyó -
szentmiklósi vas út vo nal (1907), hogy a fo lya mat
tu laj don kép pen 1909-ben fe je zõd jön be a Déda-
Gyergyószentmiklós vo nal rész ki épí té sé vel. Ide
kí ván ko zik az a meg jegy zés, hogy az Ud var hely
és Csík sze re da kö zöt ti vas út vo nal a kor mány
Szé kely föl di vas út po li ti ká já ban ki emelt he lyen
sze re pelt, en nek el le né re még sem va ló sul ha tott
meg a ma gas költ sé gek és a vo nal sza kasz be so ro -
lá sát il le tõ en, ame lyet sem mi eset re sem he lyez -
tek a fõ út vo na lak ka te gó ri á já ba. Va ló szí nû, az is
nyo mott a lat ba, hogy Ud var hely vég ered mény -
ben a szé kely vá ro sok kö zül el sõ ként csat la ko -
zott Er dély leg fon to sabb vas út vo na lá hoz, az úgy -
ne ve zett Ma gyar Ke le ti Vas út hoz, amely Nagy -
vá ra dot Ko lozs vár ral és Bras só val kö töt te ös  sze.

El mond ha tó az is, hogy Há rom szék és
Csík vár me gye kö zöt ti együtt mû kö dés ak tí vabb

té nye zõ je az utób bi volt, ami az zal is ma gya ráz -
ha tó, hogy Há rom szék ek ko ra már be ke rült az ál -
ta lá nos köz le ke dé si áram lás ba, Csík vár me gyé -
nek vi szont egyet len le he tõ sé ge ös  sze köt te tés be
ke rül ni a kül vi lág gal a Sep si szent györgy–Csík -
sze re da vas út vo nal ki épí té sé vel volt el ér he tõ.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött A Szé kely föld
is be kap cso ló dott a szé le sebb gaz da sá gi pi ac ba.
En nek el le né re a táj egy ség csak rész ben ju tott az
ol csóbb és gyor sabb szál lí tás hoz, mert vi szony lag
ke vés vas út vo na lat ve zet tek át raj ta, s az sem al -
ko tott bel sõ hálozatot. A Szé kely föld egyes ré szei
csak nagy ke rü lõk kel, te hát drá gán és idõ vesz te -
ség gel vol tak to vább ra is meg kö ze lít he tõ ek.
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PPllaannuurrii ddee ccaallee ffeerraattãã îînn SSeeccuuiimmee
llaa ssffâârrººiittuull 
sseecc.. XXIIXX..,, ººii îînn ssppeecciiaall rreeaalliizzaarreeaa
lliinniieeii ffeerroovviiaarree 
SSff.. GGhheeoorrgghhee––MM..--CCiiuucc
(Rezumat)

Primul impact asupra Secuimii al dez-
voltãrii capitaliste a þãrii de la sfârºitul secolului
trecut a fost unul negativ (pauperizare, emigrare).
Realizarea reþelei feroviare din aceastã zonã ºi
racordarea sa la reþeaua naþionalã oferea una din-
tre cele mai importante ºanse pentru ieºirea din
crizã. În anii 1880 se încearcã câºtigarea sprijinu-
lui pentru diferitele planuri existente.  În 1891 ia
fiinþã Camera de Comerþ ºi de Industrie de la Tg.
Mureº care va depune efort deosebit pentru ajun-
gerea la soluþii cât mai eficiente. În 1894-95 se
elaboreazã noua le ge, prin promulgarea cãreia
statul preia aproape în întregime finanþarea lini-
ilor Sf. Gheorghe–M.-Ciuc ºi celei dinspre pasul
Ghimeº (ultima reprezenta la data respectivã
calea feratã cea mai dificilã de construit ºi cea
mai scumpã din Ungaria). Ramificaþia Ciceu-
Gheorgheni se va construi în 1907, racordarea la
linia Rãzboieni-Tg. Mureº prin Gheorgheni în
1909.

RRaaiillwwaayy PPllaannss iinn tthhee SSzzéékkeellyyfföölldd
aatt tthhee EEnndd ooff tthhee 1199tthh CCeennttuurryy,,
EEssppeecciiaallllyy tthhee RRaaiillwwaayy bbeettwweeeenn
SSeeppssii sszzeennttggyyöörrggyy ((SSff..
GGhheeoorrgghhee))——CCssííkksszzeerreeddaa ((MM..--
CCiiuucc))
(Abstract)

The first impact over the Székelyföld and
its people during the capitalist development of
the country at the end of the past century was a
negative one (pauperisation, emmigration). The
fulfillment of the rail-way in this zone and its
connection to the national rail-way network
offered one of the most important chances for
getting over the crisis. During the 1880’s people

tried to gain support for many already existing
plans. In 1891 the Chamber of Commerce and
Industry was founded in Marosvásárhely, that
sustained all the plans with a huge effort in order
to come to most efficient solutions. Between
1894-95 a new law was voted by which the state
took over almost entirely the financing of the
lines between Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda
and that over the Gyimes-pass. This last repre-
sented at that time the most difficult and expen-
sive rail-way to be built in Hungary. The branch-
ing Csíkcsicsó–Gyergyószentmiklós was built in
1907, the connection to the line Székely -
kocsárd–Marosvásárhely through Gyergyó szent -
mik lós in 1909.
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298 1. ábra Sepsiszentgyörgyre küldött szállítmány fuvarlevelének részlete. 
(JÓZSEF Álmos gyûjteményébõl)



Dr. PATAKY Iván

LLéé ggii hháá bboo rrúú ÉÉsszzaakk--EErr ddééllyy 
ffee lleetttt 11994444--bbeenn

(Ki vo nat)
A szö vet sé ges lé gi erõ csak ak kor bom -
báz ta az észak-er dé lyi cél pon to kat, ami -
kor azt va la me lyik je len tõs szá raz föl di
had mû ve let in do kolt tá tet te. Ös  sze sen
két ilyen had mû ve let volt 1944-ben: a
szö vet sé ge sek 1944. jú ni us 6.-i nor man -
di ai part ra szál lá sa, majd au gusz tus 20-át
kö ve tõ en a Vö rös Had se reg Jasi-Kisi -
nyov-i át tö ré se, a ro mán ki ug rás és a vi -
ha ros gyor sa sá gú szov jet elõ re tö rés Ro -
má ni á ban és a Bal kán-fél szi ge ten. Az or -
szág nem volt kel lõ en fel ké szül ve a légi-
háborúra és ki emel ke dõ fon tos sá gú vá ro -
sai is tel je sen fe de zet le nül ma rad tak. Míg
az ame ri kai tá ma dá sok nak ki vé tel nél kül
min den eset ben pon to san meg ha tá roz ha -
tó ka to nai, ipa ri, köz le ke dé si cél ja ik vol -
tak, a szov jet tá ma dá sok egy ré szé rõl már
kö zel sem mu tat ha tó ki ilyen ha tá ro zott
tö rek vés - úgy tû nik, el sõ sor ban lé lek ta ni
ha tást  akar tak el ér ni. Az 1944. szep tem -
be ri bom ba tá ma dás ok je len té se i nek nagy
több sé ge már nem szak ma i lag meg ala po -
zott, így csak fel té te le zés ként ér té kel he tõ
kö vet kez te té sek von ha tók le be lõ lük.

11.. AAzz eellõõzz mméé nnyyeekk
A szö vet sé ge sek rö vid del az USA 1941.

de cem ber 8-ai hadbalépését kö ve tõ en, a de cem -
ber 22.—január 11. kö zött meg tar tott „Arcadia”
fe dõ ne vû wa shing to ni kon fe ren ci án ki dol goz ták
Né met or szág ha dá sza ti bom bá zá sá nak hos  szú tá -
vú ter vét. Er re ala poz va kez dõ dött meg az ame ri -

kai lé gi erõ gyors föl fej lesz té se. Az 1943. ja nu ár
14-én meg kez dett ca sab lan cai ta nács ko zá son pe -
dig ROOSE VELT és CHUR CHILL el fo gad ta az
úgy ne ve zett CBO (Combined Bomber Offensive),
il let ve fe dõ ne vén „Pointblanc”, ter vet. Ez az ok -
mány meg ha tá roz ta, hogy a bom ba tá ma dá so kat
fo ko za to san ki kell ter jesz te ni Né met or szág szö -
vet sé ge sei – így Ma gyar or szág és Ro má nia – te -
rü le te i re is, és az ang li ai tá masz pont okon ál lo má -
so zó 8. ame ri kai lé gi had se reg (8. USAAF) mel -
lett a Föld kö zi-ten ge ri Had szín té ren lét re kell
hoz ni egy új ame ri kai ha dá sza ti bom bá zó had se -
re get, mint egy lé gi má so dik front ként.1 A „csat -
lós ál la mok” el le ni el sõ ha dá sza ti bom ba tá ma dás
az 1943. jú li us 10.-i Ploesti el le ni lé gi had mû ve -
let volt. Au gusz tus 13-án pe dig Bécs új he lyet
(Wi e ner Neustadt) tá mad va el sõ íz ben re pül tek át
ame ri kai kö te lé kek Ma gyar or szág fe lett. Két hó -
nap pal ké sõbb ala kult meg Tu nisz ban az új ame -
ri kai lé gi had se reg, a 15. USAAF (US Army Air
Force). Dél-Olasz or szág gyors el fog la lá sa le he -
tõ vé tet te, hogy 1944. ja nu ár já ra, ki épít ve 17 be -
ton ki fu tó pá lyá jú tá bo ri rep te ret, a 15. AAF át te -
le pül jön Bari-Foggia tér sé gé be Dél Ola szor szág -
ba. Ez zel ré szük re le he tõ vé vált, hogy op ti má lis
bom ba ter he lés sel tud ják tá mad ni a Bal kánt, Ro -
má ni át, Ma gya ror szá got és Auszt ri át, to váb bá a
szi lé zi ai szin te ti kus le pá ro ló üze me ket, vagy
ahogy ak ko ri ban ne vez ték, mûbenzingyárakat.
1944. má ju sá ra a 15. AAF-t tel je sen fel töl töt ték,
és több mint 1500 re pü lõ gép har colt so ra i ban.

Ma gyar or szág el len az el sõ nagyerejû
bom ba tá ma dást áp ri lis 3-án haj tot ták vég re. A
cé lok a Bu da pest-fe renc vá ro si rendezõpályaud-
var, a cse pe li WEISS-MANFRÉD repülõgépmo-
torgyár, va la mint a horthy-ligeti Messerschmitt
re pü lõ gép gyár vol tak. A kö vet ke zõ he tek ben
rend sze res sé vál tak a bom ba tá ma dás ok. Éj jel a
bri tek, nap pal az ame ri ka i ak tá mad tak. A CBO
terv meg ha tá roz ta a bom ba tá ma dás ok fon tos sá gi
sor rend jét is. Ez a kö vet ke zõ volt:

– re pü lõ gép- és re pü lõ gép mo tor-gyá rak;
– ten ger alatt já ró tá masz pont ok, ha jó gyá -

rak... stb;
– vas úti köz le ke dés, vas út há ló zat;
– kõ olaj ipa ri lé te sít mé nyek;
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– harckocsigyárak, go lyós csap ágy gyár tás;
– alu mí ni um- és gu mi ipar... stb;
A ten ger alatt já ró kat le szá mít va a fel so -

rol tak mind egyi ke meg ta lál ha tó volt a szö vet sé -
ges ve zér kar ok ál tal ki je lölt ma gyar or szá gi cél -
lis tá kon. A be mu ta tott cé lok sor rend je idõ sza -
kon ként fel cse ré lõ dött, de tar tal ma ér dem ben a
há bo rú vé gé ig vál to zat lan ma radt.

Ma gya ror szá gon a leg töb bet bom bá zott
cé lok a vas út ál lo más ok, rendezõpályaudvarok,
vas úti hídak és be ren de zé sek vol tak. Ez adó dott
az or szág geostratégiai hely ze té bõl. Eu ró pa szí -
vé ben, a vas utak, köz utak met szés pont ja in, va la -
mint a leg na gyobb „or szág út”, a Du na, kö zép sõ
sza ka szán he lyez ke dett el. Meg ke rül ni vagy nem
le he tett, vagy ko moly gon do kat oko zott. Ezért az
or szág tran zit sze re pe meg ha tá ro zó je len tõ sé gû
volt. A né met ha di gé pe zet ré szé re nél kü löz he tet -
len ro má ni ai kõ olaj a Du nán és a ma gyar or szá gi
vas út vo na la kon ju tott el a bé csi, po zso nyi és bu -
da pes ti, al más fü zi tõi kõolajfinomítókba. Ese ten -
ként azon ban – mint ké sõbb lát ha tó lesz – ki fe je -
zet ten ka to nai, had mû ve le ti cé lok mi att is bom -
báz ták a vas uta kat. A bom ba tá ma dás ok ból bõ ven
ki ju tott a dél-er dé lyi, bán sá gi és szer bi ai, hor vát -
or szá gi vas utak nak is.

22.. 11994444.. jjúú nnii uuss 22..,, aa „„FFrraannttiicc JJooee II..”” 
lléé ggii hhaadd mmûû vvee lleett
Észak-Er dély te rü le tén né hány vas úti

cso mó pon tot és re pü lõ te ret le szá mít va nem volt
egyet len ha dá sza ti szem pont ból je len tõ sebb ipa ri
vagy más ha son ló cél pont sem. Sõt, a Né me tor -
szág ba irá nyu ló ro má ni ai kõ olaj szál lít má nyok
sem érin tet ték a MÁV északerdélyi vo na la it. Így
a szö vet sé ges lé gi erõ csak ak kor bom báz ta az it -
te ni cél pon to kat, ami kor azt va la me lyik je len tõs
szá raz föl di had mû ve let in do kolt tá tet te. Ös  sze -
sen két ilyen had mû ve let volt 1944-ben: a szö -
vet sé ge sek 1944. jú ni us 6.-i nor man di ai part ra -
szál lá sa, majd au gusz tus 20-át kö ve tõ en a Vö rös
Had se reg Jasi-Kisinyov-i át tö ré se, a ro mán ki ug -
rás és a vi ha ros gyor sa sá gú szov jet elõ re tö rés
Ro má ni á ban és a Bal kán-fél szi ge ten. Néz zük az
el sõt. A „Frantic”-t (más né ven „Frantic Joe”) az
ame ri kai és szov jet ve zér kar ok kö zö sen dol goz -

ták ki. A Dél-Ola szor szág ból (15. AAF), il let ve
az Ang li á ból (8. AAF) in du ló ame ri kai légi -
kötelékek a bom ba tá ma dás vég re haj tá sa után
nem re pül tek vis  sza tá masz pont ja ik ra, ha nem az
e cél ra kö zös erõ fe szí tés sel elõ ké szí tett és be ren -
de zett, jó val kö ze lebb lé võ szov jet-uk raj nai re pü -
lõ te re ken száll tak le. Né hány nap pi he nés, kar -
ban tar tás és fel töl tés után vis  sza re pül ve, is mét
bom báz ták a meg ha tá ro zott cél pon to kat. A mód -
szer elõ nye a ne héz bom bá zó gé pek ben rej lõ le -
he tõ sé gek ma xi má lis ki hasz ná lá sá ban rej lett. Ez
az „in ga bom bá zás... meg kez dõ dött Olasz or szág
és Szovjetoroszország kö zött... az 1944. jú li us 2-
án Kö zép-Eu ró pa vas úti köz le ke dé se el len in té -
zett sú lyos lé gi ro ham mal...” ír ta Ge or ge MAR-
SHALL az USA Ve zér ka ri Fõ nö kök Egye sí tett
Bi zott sá gá nak el nö ke jelentésében.3 Ez a
Kongresszusnak cím zett je len tés már csak azért
is ér de kes, mi vel 1944-45-ben az ame ri kai ka to -
nai ve ze tés Ma gya ror szá got fél re ért he tet le nül
Kö zép-Eu ró pá ba „he lyez te”, nem pe dig „Ke let-”
vagy „Kö zép-Ke let-Eu ró pá ba” mint nap ja ink ban
oly gyak ran.

A MARSHALL tá bor nok ál tal em lí tett
„in ga bom bá zás”, a „Franctic I” fe dõ ne vû „légi -
roham” a má so dik vi lág há bo rú so rán Ma gyar or -
szág el len in té zett leg sú lyo sabb légihadmûvelet
volt, amely rend kí vül nagy pusz tí tást vég zett
Nagy vá ra don és Ko lozs vá ron, va la mint Szol no -
kon, Deb re cen ben, Mis kol con és Sze ge den, Püs -
pök la dány ban is.  To váb bá a dél-er dé lyi Piski-
telepen (Simeria). Ma gya ror szá gon a bom ba tá -
ma dás so ro zat nak az ed di gi és nem vég le ges szá -
mí tá sa im sze rint 1563 lé lek esett ál do za tul, kö zü -
lük 69 ma gyar és 242 né met ka to na volt, és fel te -
he tõ en 8-10 uk rán menekült.4

A tá ma dó ame ri kai lé gi kö te lé ke ket, te -
kin tet tel ar ra, hogy az eu ró pai had szín té ren ez
volt az el sõ ame ri kai-szov jet had mû ve le ti együtt -
mû kö dés, sze mé lye sen Ira C. EAKER al tá bor -
nagy, a Föld kö zi-ten ge ri Szö vet sé ges Lé gi erõk
fõ pa rancs no ka ve zet te, bom báz va Deb re cent. A
gép pa rancs no ko kat haj na li 2 óra kor iga zí tot ták
el. Az el sõ kö te lé kek jú ni us 2-án reg gel 6 óra 55
perc kor száll tak fel Ba ri tér sé gé bõl. Nagy vá ra dot
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a 5. Wing 463. és 483. Bomber Groupja, Ko lozs -
várt az 55. Wing gé pei bombázták.5

Nagy vá ra don jú ni us 2-án reg gel 8 óra 48
perc kor üvöl töt tek fel lé gi ri a dót (ak ko ri ne vén
„lég vé del mi ri a dót”) je lez ve a szi ré nák. A vá ros
fö lé mint egy száz gép rö pült be. Hir te len ki vált a
kö te lék bõl 14 gép, és mi vel a vá rost sem mi, egyet -
len lég vé del mi ágyú, vagy gép ágyú nem véd te,
nagy kört le ír va né hány száz – egye sek sze rint
200, má sok vi szont azt ál lít ják 800-1000 – mé ter -
re le eresz ked ve kö zel 70 db rom bo ló bom bát dob -
tak a MÁV fû tõ há zá tól a VÖRÖSMARTY-úti
vas úti át já ró ig ter je dõ vá gány há ló zat ra. (Itt köz -
be szúr va meg jegy zem, hogy az írás ban min de -
nütt az 1944. évi hi va ta los ma gyar ut ca- és hely -
ség ne ve ket hasz ná lom.) A nap pa li bom ba tá ma -
dás ok so rán na gyobb cél te rü le tek, pl. vas úti cso -
mó pont ok, rendezõpályaudvarok, nagy üze mek
stb. bom bá zá sa kor az úgy ne ve zett „szõ nyeg bom -
bá zás” mód sze rét al kal maz ták. A cél te rü let re
zárt kö te lék ben re pül tek rá, majd a kö te lék pa -
rancs nok je lé re nagy já ból egy szer re ol dot ták ki
bom bá i kat. A bom bák a gé pek ha sá ban (tör zsé -
ben) el he lye zett bom ba re ke szek bõl egy mást kö -
vet ve hul lot tak ki, és a föld re csa pód va a cél te rü -
le tet szõ nyeg sze rû en be te rít ve rob ban tak fel. A
bom ba tá ma dás ok ezért ál ta lá ban rö vid ide ig tar -
tot tak. A Vá rad el le ni el sõ tá ma dás is alig más fél
per cig. A szõ nyeg bom bá zást még ma is al kal -
maz zák, ha na gyobb ki ter je dé sû cél te rü le tek
rom bo lá sá ról van szó.

A bu da pes ti rá dió, az Or szá gos Lég vé -
del mi Köz pont in téz ke dé sé re 9 óra 28 perc kor
„Vá rad” lég ol tal mi kör zet ré szé re „Pi henj” ve -
zény szót adott. Az in téz ke dés oka: A Szol no kot
8 óra 29 perc kor ért bom ba tá ma dás so rán „az el -
ága zó ve ze té kek bom ba ta lá la ta foly tán az Er dély
fe lé ve ze tõ táv be szé lõ vo na lak megszakad-
tak...”.6 Az Or szá gos Lég vé del mi Köz pont te hát
úgy in téz ke dett, hogy va ló já ban nem volt tisz tá -
ban a hely zet tel. A vá ro si lég ol tal mi pa rancs nok
– a rend õr ka pi tány, saj nos ne ve nem sze re pel az
ok má nyok ban – azon ban mi vel még jól hall ha tó
volt az ame ri kai óri ás gé pek, B-17-es re pü lõ erõ -
dök (B-17, Boe ing „Flying Fortress”), jel leg ze tes
mor mo ló – föl erõ sö dõ, el hal ku ló – mo tor zú gá sa

az egész vá ros ban, nem haj tot ta vég re az utasí -
tást, nem fú vat ta le a lé gi ri a dót. Va ló szí nû leg
többszáz em ber éle tét men tet te meg ez zel, mi vel
a nagyerejû lé gi tá ma dás ra csak ezt kö ve tõ en ke -
rült sor. A kö te lék vis  sza ka nya ro dott, és 9 óra
40-42 perc kö zött to váb bi 260 db. 500-1000 fon -
tos (1 libra, libs – an gol font – = 453,6 gramm)
rom bo ló bom bát vet ve a vá ros ra. Kö zü lük 8 db
nem rob bant fel. A cél is mét a vas út ál lo más volt,
de „... a bom bák leg na gyobb ré sze la kó ne gye -
dek re és fõ leg az ál lo más tól észak ra fek võ mun -
kás la kó ne gyed re, az úgy ne ve zett NIGLESZ te -
lep re esett, ame lyek egé szen kis egy szo ba-kony -
hás la ká so kat és csa lá di há za kat tet tek tönk re. A
ha lá los ál do za tok szá ma is fõ ként in nen ke rült
ki...”7 Ez nem váradi, ha nem jel leg ze tes ma gyar -
or szá gi, sõt közép-európai vá ros épí té si sa já tos -
ság volt. Min den na gyobb vi dé ki vá ro sunk ban
ha son ló hely zet ala kult ki. A vas út ál lo más ok, pá -
lya ud var ok men tén vol tak a leg ol csób bak ál ta lá -
ban a te lek árak. A MÁV és na gyobb üze mek
ezért ál ta lá ban itt épí tet ték fel gyá ra i kat és szo ci -
á lis lé te sít mé nye i ket; ter mé sze te sen a ta ka ré kos -
sá gi szem pont ok, a kis szál lí tá si tá vol sá gok is
fon tos érv ként szol gál tak. Így a pá lya ud var ok
kö rül va ló sá gos fü zér ként he lyez ked tek el a zö -
mé ben kön  nyû ipa ri és élel mi szer ipa ri üze mek.
És ter mé sze te sen a mun kás la kó ko ló ni ák is. Sõt a
vé kony pén zû nyug dí ja sok nagy ré sze is itt la kott,
kis csa lá di há zak ban. E la kó te le pe ken ál ta lá ban
nem épül tek óvó he lyek, leg fel jebb a pá lya ud va -
rokon. Vis  sza tér ve a váradi bom bá zá sok ra, a je -
len tõ sebb épü let károk a kö vet ke zõk vol tak. Tel -
je sen meg sem mi sült a csend õr lak ta nya, és egyet -
len épü let ma radt meg, az is ro mo san, az ál la mi
köz kór ház ból. Rend kí vül sú lyo san meg ron gá ló -
dott a MÁV fû tõ ház, a leg több vas úti rak tár. Az
ál lo más pá lya test ét 43 bom ba rob ba ná sa tép te
fel. „Kö ze pe sen”, az az még hely re ál lít ha tó an,
meg ron gá ló dott a HOR THY Mik lós úti had ki -
egé szí tõ pa rancs nok ság, a föld mé ré si fel ügye lõ -
ség, a tör vény szék és a bá ba kép zõ in té zet, és
meg sem mi sült több mint más fél száz la kó ház.

A bom bá zás so rán 105-en vesz tet ték éle -
tü ket, köz tük 8 né met ka to na és ápo ló nõ. A se be -
sül tek szá ma 380 fõ volt.8 A je len té sek ál ta lá ban
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a tá ma dást kö ve tõ 4-5. na pig ös  sze sí tett ada to kat
tar tal maz ták az elõ írá sok nak meg fe le lõ en. A ka -
to na or vo si ta pasz ta la tok sze rint azon ban a sú lyos
se be sül tek át lag 10%-os utó la gos el ha lá lo zá sá val
le het még szá mol ni, így tel je sen pon tos vesz te -
ség ada to kat csak az anya köny vek té te les fel dol -
go zá sá val lehetne kapni.9

A bom bák rob ba ná sa után alig ne gyed -
órá val a vá ro si lég ol ta lom azon nal meg kezd te a
men tõ, hely re ál lí tó mun ká kat. Öt kár te rü le tet ala -
kí tot tak ki, ahol 240-en dol goz tak. 763 mun ka órát
tel je sít ve 200 ház rom ja it ta ka rí tot ták el, ki ment -
ve a ro mok kö zül a se be sül te ket és ki bont va a ro -
mok alól a ha lot ta kat. A köz uta kat meg tisz tít va
jár ha tó vá tet ték. A ki bom bá zot ta kat – a né me te -
ket ki szol gá ló SZTÓJAY-kormány ren de le te ér -
tel mé ben a vá ros zsi dó val lá sú la kos sá gá nak get -
tó ba gyûj té sét kö ve tõ en üre sen ma radt 4700 la -
kás ból 519-et igény be vé ve, he lyez ték el. A de -
por tá lá sok is már or szág szer te foly tak. Úgy szin -
tén a zsi dók hát ra ha gyott ér té ke i bõl elé gí tet ték ki
a ki bom bá zot ta kat ru hák kal, edényzettel és más, a
min den na pi élet hez szük sé ges tár gyak kal. El lá tá -
suk ra azon nal nép kony hát ál lí tot tak fel, és már jú -
ni us 2-án dél ben, te hát alig 3-4 órá val a bom bá zás
után 255 adag ebé det osz tot tak ki, majd va cso rát
is. Más nap tól pe dig na pi há rom szo ri ét ke zést
szol gál tak ki a rászorulóknak.10 A ki bom bá zot -
tak élelmezési nor má ja  a következõ volt:

Az elõ írá sok sze rint na pon ta két szer kel -
lett szá muk ra me leg egytál ételt ké szí te ni (a vára-
diak te hát meg emel ték a fej ada go kat) az aláb bi
nyers anyag és étel men  nyi ség bõl:

– 250 g ke nyér,
– 200 g hü ve lyes, vagy 50 g zöld fõ ze lék, vagy

150 gramm szá rí tott tész ta, eset leg 1 ki ló krump li;
– 100 g szín hús, vagy 150 gramm cson -

tos hús;
– 20 g zsi ra dék;
– cu kor, só, fû szer szük ség sze rint
– 5 de ci for ró ká vé, vagy tea. Meg kell

je gyez ni, hogy mi vel a „gyar ma tok kal” nem volt
ke res ke del mi kap cso la ta az or szág nak, ci kó ria -
ká vét ad tak;

– a gyer me kek nek, ter hes és szop ta tós
anyák nak, ag gok nak ezen felül te jet is ad tak.

A fel so rol tak na pi fej adag nak számítottak.11

A vá ro si elöl já ró ság még a bom bá zás
nap ján hir det mé nyek kel tu dat ta a la kos ság gal,
hogy hol és ki mi lyen se gély re jo go sult (pénz, la -
kás, ru ha, élel me zés... stb. – va la mint, mind eh -
hez mi lyen ok má nyok ra... stb van szük sé ge.
Min dent ös  sze szá mít va meg ál la pít ha tó, hogy
Nagy vá rad köz igaz ga tá sa és lég ol tal ma az nap
va ló ban jó mun kát vég zett, és pél da ként szol gál -
ha tott mind egyik bom bá zott ma gyar vá ros nak.

A Ko lozs várt meg kö ze lí tõ kö te lé kek 9
óra 8 perc tõl re pül tek át Zilah fe lett, nagy meny  -
nyi sé gû röp cé du lát zú dít va a vá ros nyakába12. A
röpcédulaháborúra még vis  sza té rünk. Er dély fõ -
vá ro sá ban 9 óra 2 perc kor szó lal tak meg a szi ré -
nák, je lez ve a lé gi ri a dót. A bom ba tá ma dás jó val
na gyobb ere jû volt, mint a váradi. A ma gyar lég -
ol ta lom je len té se sze rint mint egy 200 B-24-es
Consolidated „Liberator” tí pu sú négy mo to ros
bom bá zó szór ta ha lá los ter hét a vá ros ra. E szám
va ló szí nû leg túl zás, mert a le do bott bom bák szá -
má ból kö vet kez tet ve 140-150 gép nél nem le he -
tett több. A vá ros ra egyéb ként több, mint 1200
db. 500-1000 fon tos rom bo ló bom ba hul lott, kö -
zü lük 50 nem rob bant fel, eze ket a hon véd ség
tûz sze ré szei hatástalanították.12

A cél pont itt is a pá lya ud var és kör nyé ke
volt. 250 épü let sem mi sült meg tel je sen, köz tük a
pá lya ud var, a re for má tus kór ház, az ÜV élel mi -
szer rak tá ra, a 2. sz. pos ta hi va tal. Sú lyo san meg -
ron gá ló dott – ez azt je len ti, hogy meg fe le lõ gaz -
da sá gi elem zé sen kell el dön te ni, ér de mes-e még
hely re ál lí ta ni, vagy gazdaságosabb le bon ta ni –
252 épü let, köz tük az or to péd kór ház, több vas úti
rak tár és más épü let, kö ze pe sen (hely re ál lít ha tó)
a Marianum is ko la, kollégium,. hely õr sé gi kór -
ház, tûz ol tó lak ta nya stb.13

Ko lozs vár je len tõs ipa ri vá ros volt. Or -
szá go san is fon tos üze mek so ra koz tak a pá lya ud -
var kö rül, ezek több sé ge na gyon sú lyos ká ro kat
szen ve dett. A Dermata Mû vek Bõr és Ci põ gyár
Rt. Ma gyar or szág má so dik leg na gyobb bõr áru -
gyá ra ként évi 840 va gon bõrt dol go zott fel, az
össz ter me lés 17%-át. 1944-ben gya kor la ti lag
már a hon véd ség nek és a né met had erõ nek ter -
melt. Te rü le té re 36 db. 500 fon tos rom bo ló bom -
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ba hul lott. Mint egy 2 mil lió pen gõs kár ke let ke -
zett. A hely re ál lí tá sá ra 3 hó nap ra volt szükség.14

A Ma gyar Ál ta lá nos Gyu fa ipa ri Rt. ko lozs vá ri
gyá ra az or szá gos összmennyiség 25%-át ál lí tot -
ta elõ. 19 db 500-1000 fon tos rom bo ló bom ba ta -
lá lat tól ki gyul ladt és tel je sen kiégett.15 A
Fermata Mû vek Fém áru gyár ra 8 bom ba hul lott,
tel je sen le rom bol va az ön tö dei részt, sú lyos ká ro -
kat okoz va a gyár ban és meg öl ve négy mun -
kást.16 Több te li ta lá la tot ka pott BAATZ Er vin
Fur nér és Fa le mez gyá ra is, itt ket ten vesz tet ték
éle tü ket. Tel je sen meg sem mi sült a vas úti mû -
hely, és kön  nyeb ben meg ron gá ló dott a Ma gyar
Acél áru gyár és a vá ro si vá gó híd is.17

A bom bák tól éle tét vesz tet te 315 ci vil la -
kos, 25 ma gyar és 60 né met ka to na, az az 400 lé -
lek. Meg se be sült 389 pol gá ri sze mély, 41 ma -
gyar és 50 né met katona.18 A se be sül tek tel jes
szá ma va ló szí nû leg so ha nem lesz meg ál la pít ha -
tó. A kön  nyû sé rül tek nagy ré sze a kö tö zést és
or vo si el lá tást kö ve tõ en gyor san ha za ment, és
nem vár ta meg, amíg nyil ván tar tás ba vet ték. A
há bo rús be hí vá sok, ka to nai szol gá lat, a zsi dó or -
vo sok de por tá lá sa... stb. mi att az amúgyis ke vés
or vos és ápo ló nõ nem ért rá az elõ írt bürökráciá-
val fog lal koz ni nagy szá mú sé rült gyors osz tá lyo -
zá sa és el lá tá sa ese tén. A gyors or vo si be avat ko -
zás éle te ket men tett meg. Ezért a nyil ván tar tás ok
fel fek te té sé re csak utó lag, a be te gek el lá tá sa után
ke rült sor. Egy ré szük vi szont ek kor már el tá vo -
zott. Ez a hely zet az or szág ban min de nütt ki ala -
kult, ahol sok ál do za tot kö ve telt a bombázás.19

A se be sül tek szá ma te hát va ló szí nû leg 20-25%-
kal több le he tett.

A tá ma dást gya kor la ti lag nem za var ta itt
sem sen ki és sem mi. A vá ros „lég vé del mét a
bom ba tá ma dás al kal má val hat lég vé del mi gép -
ágyú lát ta el. Ezek azon ban csak 3.500 mé te rig
ha tá so sak, már pe dig a bom ba tá ma dást 6-8.000
mé ter  ma gas ság ból haj tot ták vég re a tá ma dó
gépek...”.20 A gép ágyúk egyéb ként 64 lö vést ad -
tak le. Bor só volt a fal ra...

A „Frantic I” ala po san meg ráz ta az or -
szá got. Egy ér tel mû vé vált, hogy a szö vet sé ges
lé gi erõ gya kor la ti lag az or szág egész te rü le tét ké -
pes tá mad ni. Be bi zo nyo so dott, hogy az or szág

nincs kel lõ en fel ké szül ve a légiháborúra, és ki -
emel ke dõ fon tos sá gú vá ro sai – pl. Deb re cen, Ko -
lozs vár, Nagy vá rad... sõt még Mis kolc is, mert a
lég vé de lem csak Di ós gyõr re épült ki, oda is elég -
te len mér ték ben – ma rad tak tel je sen fe de zet le -
nül, ké nyé re-ked vé re ki szol gál tat va a tá ma dó re -
pü lõ gé pek nek. A fel há bo ro dott vissz hang nem is
vá ra tott ma gá ra so ká ig. Ko lozs vár Tör vény ha tó -
sá gi Jo gú Sza bad Ki rá lyi Vá ros (THJ Sz. Kir.
Vá ros) fõ is pán ja, már két nap pal a bom ba tá ma -
dás után, je len té sé ben így ír a bel ügy mi nisz ter -
nek, mi u tán fel so rol ta, hogy mi ként szer vez ték
meg a men tést és hely re ál lí tást (egyéb ként ha -
son ló an pon to san és jól, mint Nagy vá ra don, csu -
pán a hel  lyel va ló ta ka ré kos ko dás ér de ké ben el -
te kin tet tem a té te les fel so ro lás tól. Ko lozs vár
köz igaz ga tá sa és lég ol tal ma is ki emel ke dõ en
dol go zott, pél da mu ta tó an helyt állt. P. I.): „...
meg en ged he tet len, hogy az or szág má so dik vá ro -
sa tel je sen ki le gyen szol gál tat va az el len ség ké -
nyé nek-ked vé nek...” Fel há bo ro dott a lég vé de lem
hiánya és hi bá ja mi att. „Itt még csak azt kell
meg je gyez nem, hogy sa ját ta pasz ta la tom a re pü -
lõ ál lo má son igen sok va dász gép volt, de ezek a
re pü lõ tér pol gá ri pa rancs no ká tól ka pott in for má -
ció sze rint fel sõbb uta sí tás ra, a pi ló ták min den
ön fel ál do zó ön kén tes vál lal ko zá sa el le né re sem
szállhattak fel. A fel sõbb uta sí tás ál lí tó lag azért
volt til tó, mert a gé pek úgy ne ve zett „Hé ja” tí pu -
sú gé pek, ame lyek a tá ma dó Liberator gé pek kel
szem ben... csak ér tel met len ál do za tok let tek vol -
na. Ha te hát ez a hely zet, ak kor ezek a gé pek
olyan hely re szál lí tan dók, ahol fel hasz nál ha tók,
és he lyük be olyan gé pek ho zan dók, ame lyek ha
tel jes vé del met nem is nyújt hat nak, de a la kos -
ság ban leg alább a vé dett ség ér ze tét kel tik.
Ugyan ez áll a lég vé del mi tü zér ség re is...”.21 Na -
gyon õszin te je len tés. Ér zé kel te ti mind a vá ro si
la kos ság mind a szamosfalvi re pü lõ tér ma gyar
pi ló tá i nak ki szol gál ta tott hely ze tét. Fél re ért he tet -
le nül jel zi, hogy amit el mu lasz ta nak idõ ben, még
bé ké ben meg ten ni a vé de lem ér de ké ben, az már
pó tol ha tat lan há bo rú ban, és rend kí vül vé res ál do -
za to kat kí ván.

A bel ügy mi nisz ter a kü lön bö zõ vá ro sok -
ból ér ke zõ pa na szo kat, fel há bo ro dá so kat ös  sze -
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gez ve át küld te a ve zér kar nak. A ve zér ka ri fõ nök
ki ad ta ki vizs gá lás ra a lég vé del mi erõk pa rancs -
no ká nak. Egy hó nap múl va kap ta meg a vá laszt.
A tel jes ok mányt mel lé kel tem e ta nul mány hoz.
Jel lem zõ ok mány. Is ko la pél dá ja a mû fel há bo ro -
dás nak és a fe le lõs ség el ke né sé nek (Lásd 1. sz.
mel lék let). A ve zér ka ri fõ nök tisz tá ban volt a
hely zet tel, és mi vel nem tu dott se gí te ni, nem volt
lég vé del mi esz kö ze több a meg le võ nél az or -
szág nak, ér tel met len nek ítél te a to váb bi vi tát.
Vá lasz le ve lé ben kér te a bel ügy mi nisz tert, hogy
az érin tett fõ is pán ok kal lá to gas sák meg õt a kér -
dés megbeszélésére.22 Így is tör tént, és a kér dést
a fe le lõs ve ze tõk a „szõ nyeg alá sö pör ték”. A tel -
jes igaz ság hoz az is hoz zá tar to zik, hogy 1944.
nya rán már sem Né met or szág, sem szö vet sé ge -
sei, Ma gyar or szág, Ro má nia nem vol tak ab ban a
hely zet ben, hogy akár egyet len szö vet sé ges ha -
dá sza ti bom ba tá ma dást ké pe sek let tek vol na
meg aka dá lyoz ni, csu pán za var ni tud ták.

33.. 11994444.. aauu gguusszz ttuuss--sszzeepp tteemm bbeerr
Jú ni us-jú li us hó na pok az úgy ne ve zett

„olaj há bo rú” he tei vol tak. A szö vet sé ges lé gi erõ
a nor man di ai part ra szál lás si ke rét kö ve tõ en új
fel ada tot ka pott. Tönk re kel lett bom báz nia a né -
met, ro mán, ma gyar, szlo vák stb. kõ olaj ipart.
SPAAZT tá bor nok jú ni us 8-án ki adott és a to -
váb bi ak ban egé szen a há bo rú vé gé ig ér vény ben
ma radt di rek tí vá ja így ha tá roz za meg a fõ  fel ada -
tot: „Az el sõd le ges ha dá sza ti cél a to váb bi ak ban
az el len sé ges ka to nai erõk üzemanyagellátásának
megakadályozása....23 Egy mást kö ve tõ ha tal mas
ere jû tá ma dá sok kal au gusz tus ra a né met kõ olaj-
és mûbenzingyártást az év elejinek a 6%-ra (!) és
a ma gyar egy har ma dá ra szo rí tot ták vissza.24

Észak-Er dély ben, a ta nul má nyom ban
nem tár gyalt  át re pü lé se ket le szá mít va, egé szen
au gusz tus ele jé ig vi szony lag nyu ga lom volt. A
hely zet au gusz tus 20-át kö ve tõ en vál to zott meg
gyö ke re sen. A ro mán ki ug rás és a Vö rös Had se reg
gyors ro má ni ai elõ tö ré se alap ve tõ en meg vál toz tat -
ta a há bo rú me ne tét e tér ség ben. A 15. AAF egyik
fon tos fel ada ta lett a Vö rös Had se reg tá ma dá sá nak
tá mo ga tá sa. A cél lis ták ra is mét fel ke rül tek az
észak-er dé lyi, va la mint a ke let-ma gyar or szá gi

vas úti pá lya ud var ok, rendezõpályaudvarok va la -
mint a ma gyar és né met ka to nai re pü lõ te rek. Egy
rö vid fel so ro lás is ér zé kel te ti e bom ba tá ma dás ok
in ten zi tá sát és sû rû sé gét. Sze ge det au gusz tus 20,
24, 29-én és szep tem ber 2-áról 3-ára vir ra dó éj sza -
ka, Szol no kot au gusz tus 20, 28, 29-én és szep tem -
ber 1, 3, 5, 19-én ér te bom ba tá ma dás, Deb re cent
szep tem ber 1-én és 21-én, Nyír egy há zát pe dig
szep tem ber 6-án. Bom báz ták az Al föld ön lé võ
összes ál lan dó és tá bo ri re pü lõ te ret is. E tá ma dás -
so ro zat hoz kap cso lód nak a Nagy vá rad, Nagy ká -
roly és Szászrégen el le ni bom ba tá ma dás ok is.

Idõ ren di sor rend ben Nagy vá ra dot, a re -
pü lõ té ren ál lo má so zó né met gé pe ket ér te 1944.
au gusz tus 30-án az el sõ tá ma dás. A ren del ke zés -
re álló ok mány nem tu dott ál lást fog lal ni a tá ma -
dó va dász gé pek nem ze ti sé gé rõl. Le het tek ame ri -
ka i ak, szov je tek vagy akár ro má nok is. Az ala -
cso nyan tá ma dó és fe dél ze ti fegy ve re ik bõl tü ze lõ
gé pek 20-25 né met re pü lõ gé pet fel gyúj tot tak,
majd gyorsan to vább re pül tek. Öt-hat em ber
vesz tet te életét.25 Más nap, 31-én 10 óra 5 és 20
perc kö zött 16 ame ri kai „Mustang” (P-51-es) tí -
pu sú va dász gép tá mad ta meg a né met re pü lõ te -
ret. Az Or szá gos Lég vé del mi Köz pont is mét nem
je lez te elõ re a lé gi tá ma dást, csak a he lyi ri asz tás
mû kö dött. Az ala cso nyan tá ma dó gé pek a föl dön
fel gyúj tot tak 15 né met re pü lõ gé pet. Egy, a re pü -
lõ tér mel let ti kis ház is le égett. Ket ten vesz tet ték
éle tü ket, és 7-en se be sül tek meg.26 Ugyan ezen a
na pon az ame ri kai gé pek meg tá mad ták a szászré-
geni né met tá bo ri re pü lõ te ret is. A tá ma dás ról
sem mi lyen rész le tes adat nem áll rendel ke zé -
sünk re, a té nyen kívül.27 A Or szá gos Lég vé del -
mi Pa rancs nok ság, va la mint a hon vé del mi mi -
nisz té ri um 35., 36. lég ol tal mi osz tá lya i nak irat -
anya gai Bu da pest ost ro ma alatt meg sem mi sül tek.
A ren del ke zés re ál ló és kü lön bö zõ le vél tá rak ban
föl lel he tõ ira tok pe dig hi á nyo sak. Az er dé lyi le -
vél tá rak ban nem állt mó dom ban ku tat ni, ezért
elõ for dul hat, hogy egyes – el sõ sor ban a ka to nai
cé lok el len vég re haj tott – lé gi tá ma dás ok ada tai
hi á nyo sak, vagy nem ke rül tek elõ, el kal lód tak.

Szep tem ber 1-jén 11 óra 25-kor mint egy
80 ame ri kai bom bá zó gép át re pült Nagy ká roly fe -
lett. „...10 perc múl va vis  sza tér tek, de már csak
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egy kö te lék, amely ben 27 gép volt, ezek kö zött 6
va dász gép. A bom bá zást a szap pan gyár nál 11
óra 45 perc kor kezd ték meg, ami kor már kb.
2500 m-re eresz ked tek le. Bom bá i kat az ál lo má -
son át fu tó Budapest-máramarosszigeti sín pár ok
irá nyá ban, jobb ra-bal ra, kb. 200-250 m szé les
sáv ál tal meg ha tá rol ha tó te rü let re szór ták
le...”28-98 db. bom bát dob tak le, köz tük 10 db.
1000 fon tost, a töb bi 500 fon tos volt. Kö zü lük 2
db. nem rob bant fel. Hár man – kö zü lük egy egy -
éves kis ba ba és egy né met ka to na – vesz tet ték
éle tü ket, és 18-an sebe sül tek meg. A leg sú lyo -
sabb károk a vas út ál lo mást, vas úti rak tá ra kat ér -
ték, ahol 10 va gon és 5 va gon ter mék meg sem -
mi sült, és az „Er dély” Olaj-, Szap pan- és
Vegyicikk gyá rat. 8 rom bo ló bom ba ta lá lat meg -
sem mi sí tet te a gyár rak tá ra it és mar ga rin gyár tó
va la mint víz bon tó üze me it. Sok ház meg sem mi -
sült a vas útál lo más kö rü li HU NYA DI, ARANY
János, MIK SZÁTH Kál mán, BER CSÉ NYI ut -
cák ban és a LUKY so ron. 21 csa lád, 53 lé lek vált
haj lék ta lan ná. Szük ség la kás ok ban he lyez ték el
õket. A jó val na gyobb vesz te sé get az ál lo más fõ -
nök és a szap pan gyár igaz ga tó ja elõz te meg, akik
a lé gi ri a dó el hang zá sa kor azon nal ki ürí tet ték az
ál lo mást és a gyá rat. A ren del ke zés re ál ló 15 perc
alatt az em be rek el hagy ták az ál lo más
körzetét.29

A vá ros lég ol tal mi szer ve ze te vi szont
már ko ránt sem dol go zott olyan jól, mint Ko lozs -
vá ré vagy Nagy vá ra dé. Az ál lo mány egy har ma da
nem je lent meg men te ni. A fõ szol ga bí ró a kör -
nye zõ köz sé gek – Gencs és Kapoly – osz ta ga it
hoz ta se gít sé gül és a le ven té ket. Két be te me tett
as  szonyt kel lett ki ás ni. Az ijedt sé gen kívül
„...komoly ba ja egyik nek sem történt”.30

E na pok va la me lyi kén, vagy né hány nap -
pal ké sõbb ér te (ér het te?) va ló szí nû leg Szat már -
né me tit is egy nagyerejû bom ba tá ma dás, mert
egy szep tem ber vé gi pestszenterzsébeti pol gár -
mes te ri je len tés ír ja, hogy a vá rost ért sú lyos
bom ba tá ma dás okoz ta károk fel szá mo lá sá ra, a
hely re ál lí tás meg szer ve zé sé re se gít sé gül „...a ta -
pasz talt ZSOLGYA Ár pád... mûszaki ta ná csost
kül di...” Szatmárnémetibe.31 A lé gi tá ma dás ról
vi szont egyet len je len tés sem be szél.

Az utol só nagyerejû bom ba tá ma dás,
amely észak-er dé lyi vá ros el len irá nyult, 1944.
szep tem ber 6-án Nagy vá ra dot ér te. E tá ma dás
azon ban már a ko ráb bi ak tól el té rõ po li ti kai cé lú
lé gi hadmûveletsorozat ré sze volt. Szep tem ber
ötö di ke volt a nyi tá nya an nak a több he tes lé gi tá -
ma dás so ro zat nak – el sõ sor ban a fõ vá rost ér te –
amely éj jel-nap pal, szü net nél kü li tá ma dá sok kal
a ma gyar po li ti kai ve ze tést akar ta rá kény sze rí te -
ni a fegy ver szü net el fo ga dá sá ra, a ro mán ki ug rás
kö ve té sé re. Ta lá ló an ki bom báz ni Ma gya ror szá -
got a há bo rú ból” cél nak ne vez te egy an gol po li ti -
kus a támadásokat.32

A meg ha tá ro zó cél mel lett a fõ fel adat to -
vább ra is a Vö rös Had se reg elõ tö ré sé nek tá mo ga -
tá sa volt. Csa pa tai ek kor már na pok óta Szé kely -
föld te rü le tén (Úz-völgy) har col tak, és pán cé los
erõ i nek éle szep tem ber 5-én el fog lal ta Bras sót. A
bom ba tá ma dás ok so rán a vas úti cso mó pont ok ra,
ál lo má sok ra, hi dak ra és re pü lõ te rek re mér tek so -
ro za tos légicsapásokat. Szep tem ber 6-án Nagy vá -
rad mel lett Nyír egy há za és Új vi dék vas út ál lo má -
sa it ér te szõ nyeg bom bá zás, va la mint több re pü lõ -
te ret és a Kö rö sök híd ja it tá mad ták. A lé gi had -
mû ve let sem mé re te i ben, sem in ten zi tá sá ban nem
kö ze lí tet te meg a jú ni us másodikait.33

Nagy vá ra don – nagy já ból Nyír egy há zá -
val azo nos idõ ben – 10 óra 55 perc kor szó lal tak
meg a szi ré nák. A lé gi tá ma dás 11 óra 10 perc kor
kez dõ dött, és 10 per cig tar tott. 108 „Liberátor”
1249 db 500 és 1000 fon tos rom bo ló bom bát ha jí -
tott a vas út ál lo más ra, – amely ter mé sze te sen is -
mét be te rí tet te a kör nyé ket is – és váradvelencei,
va la mint  õsipusztai vas út ál lo más ok ra. A Kö rös
vas úti híd ja is sú lyo san megrongálódott.34 A vá -
ros ban sú lyo san, vagy kö ze pe sen meg ron gá ló -
dott 680 köz- és ma gán épü let. (A je len tés nem
rész le te zi.) 906 csa lád, 2718 em ber vált haj lék ta -
lan ná. A vá ros pol gá rai kö zül 145-en vesz tet ték
éle tü ket, és ami a leg fá jóbb, kö zü lük 41 még
gye rek volt. To váb bá meg halt még 71 né met ka -
to na és ápo ló nõ, akik a pá lya ud va ron tar tóz kod -
tak. 87 se be sült kö zül 45 ke rült kórházba.35

A re pü lõ gé pek el vo nu lá sa után a lég ol ta -
lom azon nal meg kezd te a men tést és a kár fel szá -
mo lást. A mun ká ban az ös  szes ha tó sá gi lég ol tal -
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mi szer ve zet tel jes erõ vel, va la mint a kör nye zõ
fal vak ból be ren delt ala ku la tok kal kö zel há rom
na pig dol go zott. A mun ká ba be kap cso ló dott a
hon véd ség és a Wehrmacht – Vá ra don tar-
tozkodó erõ i vel, men tõ au tó i val.

44.. AA sszzoovv jjeett lléé ggii eerrõõ ggéé ppee ii nneekk
ttáá mmaa ddáá ssaaii
1944. jú li us vé gé re a Vö rös Had se reg

Kár pát al ja elõ te ré ben föl zár kó zott a Kár pá tok
ge rin ce in ki épí tett ma gyar vé dõ vo na lak ra, és bár
több kí sér let tel sem tud ta át tör ni a vé del met, in -
ten zív légitevékenységet in dí tott az ungi, be re gi,
máramarosi és ugocsai ma gyar vá ro sok és a köz -
le ke dé si cé lok el len. E tá ma dá sok át csap tak
Észak-Er dély re is. Szov jet fel de rí tõ re pü lõ gé pek
szin te na pon ta re pül tek át lég te rén. A fel de rí tés
te vé keny sé gé nek ér zé kel te té sé re egyet len na pot
eme lek ki, 1944. au gusz tus 8-át, te hát még a jasi-
kisinyovi had mû ve let elõ ké szí té se idõ sza ká nak
egy jel leg ze tes nap ját. Reg gel a lég vé de lem je -
len tet te, hogy Ro má nia te rü le tei fe lett élénk
légitevékenység fo lyik. 9 óra 20 perc kor Ko lozs -
vár tér sé gé ben 1 szov jet fel de rí tõ re pü lõ gép be re -
pült, né hány kört írt le a vá ros fe lett, majd
Szászrégen–Nagybánya–Máramarossziget út vo -
na lon 10 óra 50 perc kor el hagy ta az or szág lég te -
rét. Egy má sik gép 10 óra 03-kor Gyergyó -
békásnál re pült be, majd Bor szék nél észak ra for -
dul va vé gig re pült a Kár pá tok fe lett, és 11.10-kor
Kár pát al ján hagy ta el a ma gyar légteret.36 Át lag
nap volt. A le ír tak bár me lyik nap ra rá húz ha tók.
Több be re pü lés után, az el sõ je len tõ sebb szov jet
bom ba tá ma dás 1944. au gusz tus 17-én 21 és 22
óra kö zött ér te a Csík me gyei Ditrót, mint egy
100 fosz fo ros gyúj tó bom bát és 10 rom bo ló bom -
bát dob tak a te le pü lés re, a rom bo ló kat pe dig
nagy részt a vas út ál lo más ra. Ki lenc ház tel je sen
ki égett, va la mint kö zel két tu cat szé nás paj ta és
is tál ló. Egy em ber meg se be sült, mint egy 20 szar -
vas mar ha, sok juh, ser tés elpusztult.37 Egy re pü -
lõ gép úgy lát szik el té ved he tett, mert né hány
gyúj tó bom bát a kö ze li Gyergyóremetére dobott.38

Va la mi ért Ditró a szov je tek ér dek lõ dé sé nek
hom lok te ré be ke rül he tett, mert már elõ zõ nap éj -
sza ka dob tak le a kör nyé ké re – a me zõk re – né -

hány rom bo ló bom bát és 15-én 22.15-kor fel te -
he tõ en fel té te le zett par ti zá nok nak az 1492. ma -
gas sá gi pont nál két élel mi szer zsá kot dob tak ki
ej tõ er nyõ vel. Tar tal muk szá rí tott ke nyér, rizs,
hús kon zer vek, mar ga rin, orosz tea, do hány és ké -
zi fegy ver lõ szer, va la mint 2 fõ zõ edény volt. A
csend õri je len té sek nem ír tak par ti zá nok ról a
környéken.39 Az ame ri kai bom bá zá sok tól el té -
rõ en a szov je tek leg több ször kis kö te lé kek ben –
géppár, raj, leg fel jebb szá zad – haj tot ták vég re a
tá ma dá so kat. Éj sza ka pe dig, az ös  sze üt kö zé sek
el ke rü lé se ér de ké ben, egye sé vel re pül tek rá a
cél ra. Így volt ez a Maros-Torda me gyei
Palotailván is au gusz tus 19-én 21 óra  perc kor
ami kor egy szov jet éj sza kai bom bá zó gép a né -
met ka to nák el he lye zé si kör le té nél 3 db. gyúj tó -
bom bát do bott le, célt tévesztve.40

Au gusz tus 20-a után meg sza po rod tak a
tá ma dá sok. 24-én 22 óra 30-kor fel te he tõ en egy
gép, 82 db. „orosz” 5 kg-os gyúj tó bom bát do bott
a köz ség re. Nagy ré szük nem rob bant fel, így
cse kély kárt okoztak.41 Nyu ga ti irány ba, az Uk -
raj ná ból be re pü lõ szov jet re pü lõ gé pek Észak-Er -
dély te rü le tén leg tá vo labb Szat már né me tit bom -
báz ták. Szep tem ber 22-én 22 óra 10 perc kor 3
„orosz re pü lõ gép” „sok rom bo ló, gyúj tó és vi lá -
gí tó bom bát” do bott a vá ros ra. A vi lá gí tó bom bá -
kat a nép nyelv „sztálingyertyáknak” ne vez te,
füg get le nül at tól, hogy bri tek, vagy szov je tek
hasz nál ták. A vá ros ban 1 em ber éle tét vesz tet te,
és 3-an megsebesültek.42 Au gusz tus 28-án 22
óra 10 és 20 perc kö zött 5 db. nagy rom bo ló és 5
db. vi lá gí tó bom bát ve tet tek a vá ros ra. Öt eme le -
tes és föld szin tes ház ron gá ló dott meg. Egy gyer -
mek éle tét vesz tet te, és há rom nõ megsebesült.43

Au gusz tus 30-án 21 óra 6 perc kor is mét bom báz -
ták a vá rost. 4 rom bo ló és 4 vi lá gí tó bom ba
mind ös  sze két la kó há zat ron gált meg kön  nyeb -
ben és sú lyo san meg se be sí tett két férfit.44

Egy nap pal ko ráb ban Szolnok-Doboka
me gyé ben egy szov jet gép 8 db. ki sebb rom bo ló -
bom bát ve tett Székelybethlenfalvára, cse kély
kárt okozva.45 To váb bá Máramarosszigetet ér te
dél elõtt 11 óra 5 perc kor lé gi tá ma dás. Egy szov -
jet bom bá zó 1 db. 50 kg-os és 1 db. 100 kg-os
bom bát ve tett a vá ros ra. A 100 kg-os nem rob -
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bant fel. 1 ház ös  sze om lott, 4 meg ron gá ló dott és
4 em ber megsebesült.46

Au gusz tus 31-én reg gel 7 óra 10 perc kor
Radnótfája (Maros-Torda me gye) mel let ti né met
tá bo ri re pü lõ te ret 20 el len sé ges re pü lõ gép ala -
cso nyan száll va meg tá mad ta. Fe dél ze ti fegy ve -
rek kel a föl dön kü lön bö zõ tí pu sú gé pek kö zül
53-at fel gyúj tot tak. A gé pek tel je sen ki ég tek. Az
idõ köz ben föl szál ló né met va dász gé pek 4 tá ma -
dó re pü lõ gé pet le lõt tek. Egy pi ló ta ej tõ er nyõ vel
ki ug rott. El fog ták. A töb bi bentégett a le lõtt gé -
pek ben. A né met ka to nák kö zül töb ben sú lyo san
meg se be sül tek. Az ala cso nyan tá ma dó gé pek a
re pü lõ tér kö ze lé ben leg elé szõ gu lyá ból nyolc te -
he net le mé szá rol tak.

Va ló szí nû leg ugyan ezek a gé pek né hány
perc cel ké sõbb rá csap tak a Lõvér (Maros-Torda)
mel let ti ma gyar tá bo ri re pü lõ tér re is. A föl dön ál -
ló 11 gép bõl egyet föl gyúj tot tak és egyet meg ron -
gál tak. Egy ma gyar re pü lõ ka to na megsebesült.47

Szep tem ber 1-jén is mét Gyergyóremetét
ér te bom ba tá ma dás. Szov jet gé pek egy lé gi ak nát
dob tak a fa lu ra. Öt lé lek hunyt el.48

Szep tem ber 3-án a Szolnok-Doboka me -
gyei Is pán me zõ re 11 rom bo ló bom bát ve tet tek az
„orosz” gé pek, nem okoz va lé nye ges ká ro kat.
Ugyan az nap dél elõtt Palotailva mel lett légiharc -
ban a szov je tek le lõt tek egy né met re pü lõ gé pet.
Két fõs sze mély ze te ej tõ er nyõ vel ki ug rott, de
ször nyet halt, mert er nyõ jük nem nyílt ki.49

To vább ra is szep tem ber 3-ánál ma rad va:
Dél elõtt Ko lozs várt ér te fel te he tõ en szov jet bom -
ba tá ma dás. A vesz te sé gek ada ta it a ma gyar or szá gi
le vél tá ri anyag ból nem le he tett meg ál la pí ta ni. Hét
szé kely te le pü lést is ért szov jet lé gi tá ma dás.
Balavásárra (Maros-Torda) 10 rom bo ló bom bát
ve tet tek. Egy lé lek meg halt, hár man sú lyo san és
mint egy tí zen kön  nyeb ben meg se be sül tek. Sok
ház le égett, és szám ta lan ál lat el pusz tult. Meg fi -
gyel he tõ, hogy amíg a jú ni us 2.-ai bom ba tá ma dás -
ról szó ló – és idézett– ada tok min dent pon to san,
rész le tez ve fel tün tet nek, szep tem ber ele jén már
sok az ál ta lá no sí tás, pon tat lan ság. A je len tést ké -
szí tõ rend õr sé gek, csendõrörsök, vá ro si -köz sé gi
elöl já ró ság ok érez he tõ en kap kod nak, bi zony ta lan -
kod nak. De néz zük to vább az az na pi ese mé nye -

ket. Ud var hely me gyé ben Zetelakán egy sú lyos
gyúj tó bom bák kal vég re haj tott bom ba tá ma dás kö -
vet kez mé nye ként 50 ház le égett, ket ten meg hal tak
és 30-an meg se be sül tek. 12 gyúj tó bom ba nem
rob ban föl. Ez is jel zi, mily so kat dob tak a köz ség -
re. A szin tén ud var he lyi Küküllõkeményfalván,
bár ál do zat nem volt, egy ház le égett. Csík ma da -
ras ra 2 rom bo ló, Óradnára (Beszterce-Naszód me -
gye) 5 gyúj tó bom bát ve tet tek. Egyik bom bá zás
sem oko zott na gyobb ká ro kat. Ha son ló volt a
hely zet Telcsen (Beszterce-Naszód) is, ahol bár 12
nagy tö me gû rom bo ló bom bát dob tak le, mind ösz  -
sze egy te hén esett ál do za tul. A Maros-Torda me -
gyei Te ke köz sé get vi szont sú lyos bom ba tá ma dás
ér te. Hat lé lek hunyt ki örök re, és he ten se be sül tek
meg. Sok ház és az is ko la is meg sem mi sült, il let ve
meg ron gá ló dott. Más nap, szep tem ber 4-én Beth -
len re (Maros-Torda) ve tet tek 4 rom bo ló bom bát,
né gyen se be sül tek meg.50

A ma gyar kor mány zat 1944. szep tem ber
6-án el ren del te Szé kely föld ki ürí té sét. A je len té -
sek fo ko za to san csök ken tek, majd meg szûn tek...

7-én is mét bom báz ták Ditrót, ez al ka -
lom mal a vas út ál lo mást. Az ál do za tok szá ma és a
rom bo lás mér té ke ismeretlen.51 Szep tem ber 8-
án Gyergyószentmiklósra 8 rom bo ló bom ba hul -
lott. A vesz te ség itt is ismeretlen.52 Még az nap
Borgóprundra (Beszterce-Naszód) 6 bom bát
dob tak. Itt két ma gyar ka to na se be sült meg.53

Más nap szep tem ber 9-én Szászrégent bom báz -
ták. A kár, vesz te ség mér té ke itt is is me ret len.

Ko lozs vár elõ te ré ben tom bolt a tordai csa -
ta. Így a szov jet és rész ben a ro mán légi -
tevékenység súly pont ja is Észak-Er dély kö zép sõ
és nyu ga ti te rü le te i re te võ dött át. Dést 14-én bom -
báz zák elõ ször. Egy em ber meg halt, hár man meg -
se be sül tek, és az utász lak ta nya sú lyo san meg ron -
gá ló dott. Há rom nap múl va, szep tem ber 17-én a
vas út ál lo mást és kör nyé két éri sú lyos szov jet bom -
ba tá ma dás. A rak tá rak tel je sen ki ég nek és a je len -
tés az ál do za tok szá má nak meg ha tá ro zá sa nél kül
meg jegy zi, hogy sok ha lott és se be sült van. 19-én
új ra bom báz zák a vá rost. Ez al ka lom mal a kár cse -
kély, és nincs ha lott, vi szont „sok a sebesült”.54

A leg sú lyo sabb szov jet bom ba tá ma dás
szep tem ber 16-án Szat már né me tit éri, ame lyet,
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bár ki sebb erõ vel, 17-én és 19-én meg is mé tel -
nek. Ös  sze sen kö zel 1000 nagy mé re tû rom bo ló -
bom bát (az az 250-500 kg tö me gût) dob tak a vá -
ros ra. 130-an hal tak és 350-en se be sül tek meg.
„A vá ros ban ép ség ben lé võ ház nincs – jegy zi
meg a csend õr ség je len té se, majd így foly tat ja –
A la kos ság 50%-a haj lék ta lan ná vált, és a kör -
nyék be li fal vak ba me ne kült. A ha tó sá gok, hi va -
ta lok és in té ze tek nagyrésze el hagy ta a vá rost.
Vil lany-, víz szol gál ta tás és táv be szé lõ ös  sze köt -
te tés nincs.” Saj nos en nél rész le te sebb je len tés
je len leg nem áll a szer zõ ren del ke zé sé re. E né -
hány sor, mind ös  sze féloldal, azon ban jel zi, hogy
a vá rost va ló ban rend kí vül sú lyos bom ba tá ma dás
ér te. Ily nagy vesz te sé get csak az ame ri kai szõ -
nyeg bom bá zás ok szok tak okoz ni. Va ló szí nû leg a
szov jet lé gi erõ is a szõ nyeg bom bá zás mód sze rét
alkalmazhatta.55

Szep tem ber 16-án még Csú csá ra (Bi har),
Hal mi ra (Ugocsa), hul lot tak bom bák. Az idõ ben
két na pot vis  sza ugor va, 14-én 21 óra 22 perc kor
pe dig egy szov jet gép Nagy bá nya MÁV vas út ál -
lo má sát és a Hun gá ria vegy ipa ri gyá rát bom báz -
ta. Egyik tá ma dás sem volt jelentõs.56 A je len té -
sek nem be szél nek az ál do za tok ról. És most már
a to váb bi ak ban va ló ban „táv ira ti stí lus ban” föl -
so rol va a bom ba tá ma dá so kat, mi vel a be ér ke zett
je len té sek több sé ge is táv irat, vagy te le fo non je -
len tett „táv mon dat” volt. Szep tem ber 17. Ki rály -
da róc (Szatmár) 14 rom bo ló bom ba, a kár: 3 ház
meg ron gá ló dott; Hal mi (Ugocsa) 5 rom bo ló -
bom ba, sem kár, sem vesz te ség nem volt.
Érszentmihály 6 rom bo ló bom ba, Siter (Bi har) 4
rom bo ló bom ba. Mind két köz ség ben ki sebb épü -
let károk for dul tak elõ. Szep tem ber 19-én
Szamosújvárt bom báz zák. Az ál do za tok szá ma:
2 ha lott és 1 se be sült.

Szep tem ber 20. Zilah. A bom ba tá ma dás
a vas út ál lo mást ér te. A rész le tek is me ret le nek.

Szep tem ber 21. Bors (Bi har),  rom bo ló -
bom ba, Köröstarján (Bi har) 4 rom bo ló bom ba. A
je len té sek ben nincs szó veszteségekrõl.57

És vé gül szep tem ber 25. Er dõ vá sár he -
lyen (Szolnok-Doboka) légiharcban a ma gyar
va dász gé pek le lõt tek egy ro mán re pü lõ gé pet. A
pi ló ta ej tõ er nyõ vel ki ug rott, majd az er dõ sé gek -

ben eltûnt.58 Ez zel a hi va ta los ma gyar je len té sek
összes ada tát szám bavettük.59 To váb bi ak ra va -
ló szí nû leg már csak az egyes volt me gyék, vagy
vá ro sok, köz sé gek irat anya gai kö zött buk kan ha -
tunk. Eset leg ma gán gyûj te mé nyek ben.

Az ame ri kai és a szov jet bom bá zá sok
vég re haj tá si mód sze re it, cél pont ja it... stb ös  sze -
vet ve meg ál la pít ha tó, hogy amíg az ame ri kai tá -
ma dá sok nak ki vé tel nél kül min den eset ben pon -
to san meg ha tá roz ha tó ka to nai, ipa ri, köz le ke dé si
cél ja ik vol tak, ad dig a szov jet tá ma dá sok egy ré -
szé rõl már kö zel sem mu tat ha tó ki ilyen ha tá ro -
zott tö rek vés. Lát szó lag ese ten ként tel je sen rend -
szer te le nül bom báz ták az er dé lyi fal va kat,
városokat. Így pél dá ul Szat már né me tit. Úgy tû -
nik, el sõ sor ban lé lek ta ni ha tást akar tak el ér ni,
meg tör ni a la kos ság er köl csi el len ál ló ere jét. Ez
eset ben több nyi re mind egy volt, a vá ros mely ré -
szé re dob ják a bom bá kat. Mi vel azon ban a föl so -
rolt és be mu ta tott bom ba tá ma dás ok 1944. szep -
tem be ri je len té se i nek nagy több sé ge már nem
szak ma i lag meg ala po zott lég ol tal mi – mai szó -
hasz ná lat tal: pol gá ri vé del mi – je len tés, ha nem
rend õri, csend õri... stb., az is le het sé ges, hogy
ké szí tõi nem vol tak fel ké szül ve szak ér tõ je len té -
sek ös  sze ál lí tá sá ra, így csak fel té te le zés ként ér té -
kel he tõ kö vet kez te té sek von ha tók le be lõ lük.

Ami kor szep tem ber ben a had mû ve le tek
át ter jed tek a Szé kely föld re, majd né hány hét tel
ké sõbb fo ko za to san vé gig gör dül tek egész Észak-
Er dé lyen, a je len té sek meg rit kul tak, hi á nyos sá
vál tak. A ko ráb ban jól mû kö dõ rend szer ész re ve -
he tõ en fel la zult. Ezért a had mû ve le te ket kísérõ,
fel te he tõ en élénk szov jet és ro mán légi te vé keny -
ség ma már nyomonkövethetetlen. A ma gyar és
né met ka to nai je len té sek pe dig az ese tek több sé -
gé ben nem tér tek ki a pol gá ri la kos sá got ért vesz -
te sé gek re, ká rok ra.

Be fe je zé sül né hány mon dat a fel hasz nált
for rá sok ról. Rö vid esz me fut ta tá som hoz a Had tör -
té ne ti In té zet és Le vél tár ban (HIL), il let ve a ma -
gyar Or szá gos Le vél tár ban (OL) 1997. jú li u sá ig
fel lel he tõ irat anya go kat hasz nál tam fel. El sõ sor -
ban a lég ol tal mi, rend õr sé gi és csend õr sé gi je len -
té sek re tá masz kod tam. Mint már ko ráb ban je lez -
tem, a fõ vá ros ost ro ma kor a lég vé del mi és lég ol -
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tal mi ira tok nagy több sé ge meg sem mi sült, el -
égett. A HIL és az OL irat anya ga pe dig hi á nyos.
A rész le tek be mu ta tá sá ra pél dá nak a köz sé gek és
rend õr ség gel nem ren del ke zõ kis vá ros ok ese mé -
nye it té te le sen rög zí tõ na pi csend õr sé gi ös  sze fog -
la ló je len té sek hi á nya i ra té rek csak ki. A ro mán
ki ug rást kö ve tõ más fél hó nap irat anya gá ból hi -
ány zik a szep tem ber 3.-i, 8.-i, 10.-i, 24.-i, 29.-i,
30.-i, ok tó ber 1.-i, 4.-i, 8.-i, 11.-i és 12.-i. Elég a
tordai csa ta ese mé nye i re hi vat koz nom ah hoz,
hogy fel té te lez zem, élénk légitevékenység volt e
na po kon is. A dol go za tom ban le ír tak egy ér tel mû -
en nem a tel jes ké pet nyújt ják az idõ szak ról. Min -
den va ló szí nû ség sze rint jónéhány köz ség, kis vá -
ros el le ni bom ba tá ma dás ki ma radt a vá zolt kép -
bõl. Pót lá suk hoz azon ban a volt észak-er dé lyi he -
lyi irat tá rak, anya köny vi fel jegy zé sek anya gá ban
ké ne bú vár kod ni. Er re je len leg nincs módom.55

Az Észak-Er dély fe let ti légiháború tel -
jes sé gé hez hoz zá tar toz nak még a röp lap szó rá -
sok, a kü lön bö zõ brit, ame ri kai és szov jet pro pa -
gan da ak ci ók, to váb bá a Ju go szláv Né pi Fel sza -
ba dí tó Had se reg va la mint a len gyel Ho ni Had se -
reg (Armija Krajowa) hadianyagutánpótlását
vég zõ szov jet, il let ve brit lé gi szál lí tá sok be mu -
ta tá sa is. E té mák ra szán dé ko san nem tér tem ki,
mi vel meg dup láz nák írá som amúgy is bõ ter je -
del mét. Elé ged je nek meg az ol va sók csu pán egy
tö mör köz lés sel. 1944. nya rán – kü lö nö sen a var -
sói fel ke lés nap ja i ban – éj sza kán ként 100-150
szov jet és brit szál lí tó gép is meg tet te az utat Ju -
go szlá vi á ba, va la mint Var só ba. Oda-visszaröp-
tében át ha lad va Er dély fö lött.

Min dent ös  sze vet ve meg ál la pít ha tó,
hogy Észak-Er dély két nagy vá ro sát, Ko lozs várt,
Nagy vá ra dot, to váb bá Szat már né me tit és Nagy -
ká rolyt le szá mít va, az ak ko ri Ma gyar or szág
bom ba tá ma dás ok nak leg ke vés bé ki tett te rü le té -
nek szá mí tott. Meg je gyez zük: há la is ten nek, mi -
vel a ma gyar ho ni lég vé de lem ál tal is leg gyen -
géb ben vé dett te rü let volt.
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36. OL K-149. BM. res. 274. cs. 1944. 2. f. 562-563.

HM. 123. 822. szám. / eln. 35-1944. Na pi lé gi ese mény je len tés

37. OL K-150. BM. 3583. cs. V. Kút fõ 7. té tel. CsKNyP. Ide ig le nes ese -
mény ös  sze sí tés. Bp. 1944. aug. 19.

38. Uo. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. 1944. aug. 2.

39. Lásd 37. jegy ze tet.

40. OL K-149. BM. res. 274. cs. 1944. 2. f. 152-153. CsKNyP. Ide ig le nes
ese mény ös  sze sí tés. 1944. aug. 21.

41. Uo. f. 1726. CsKNyP. Ide ig le nes ese mény össze sí tés. 1944. aug. 24.

42. OL K-150. BM. 3583. cs. V. Kút fõ 7. té tel. Távbeszélõjelentés föl -
jegy zé se. 1944. aug. 22.

43. U. o. Szat már né me ti vá ro si lég ol tal mi pa rancs nok kár je len té se. Szám:
3161 sz./1944

44. Uo. Kár je len tés. Szám: 3161/1. sz./1944

45. Uo. A székelyudvarhelyi csend õr ség te le fon je len té se 1944. aug. 29.

46. Uo. Máramarossziget vá ro si lég ol tal mi pa rancs nok kár je len té se. Sz.:
267/1944

47. Had tör té ne ti In té zet és Le vél tár (HIL) Personaliák, ANDREÁNSZKY
Je nõ ha gya ték. M. kir. csend õr ség köz pon ti nyo mo zó pa rancs nok ság. Ide -
ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bu da pest. 1994. szep tem ber 9-én. 9-10. be -
jegy zés

48. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes eseményösszesVtés. Bp.
1944. szept. 11. 14. sz. be jegy zés.

49. OL K-149.BM. res. 274. cs. 1944. 2. CsKNyP. Ide ig le nes ese mény -
össze sí tés. Bp. 1944. szept. 4.

50. Uo. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944. szept. 12

51. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
szept. 11. 18. sz. be jegy zés

52. Dr. TOMBOR Ti bor: MMaa ggyyaarr oorr sszzáágg aa bboomm bbáákk zzáá ppoo rráá bbaann 11993399--11994444.
Kéz irat. A BM PVOP bir to ká ban. Ki adás alatt.

53. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
szept. 11. 22. sz. be jegy zés

54. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp.
szept. 18. 23. sz. va la mint szept. 21 27. sz. be jegy zé sek.

55. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp.
szept. 25. 3. sz. be jegy zés.

56. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
szept. 16., 26., 29. be jegy zés.

57. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
szept. 18.-tól 25.-ig ter je dõ na pok ada ta i ból.

58. HIL. Personaliák... CsKNyP. ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
okt. 5. 1. sz. be jegy zés.

59. A ko ra be li szov jet és ro mán ha di je len té sek bõl ki gyûjt he tõ még, hogy
au gusz tus 31-én Ojtozt, szep tem ber 7-én Nagy vá ra dot, 15-én Ko lozs várt,
Szamosfalvát bom báz ták, a ro mán ki rá lyi lé gi erõ gé pei pe dig szep tem ber
15. és ok tó ber 9. kö zött Ko lozs várt több ször, Gya lut, Csucsát, Apahidát,
Szamosfalvát, Pusztacsánt, Dezmért va la mint az alkenyéri tá bo ri re pü lõ -
te ret. E tá ma dá sok ról azon ban ma gyar kár je len tést, vagy meg erõ sí tést
nem lel tem.

Bu da pest, 1997, jú li us 21.

Mel lék let

(Rö vi dí tés jegy zék a mel lék let hez

á. ágyú/ágyús

Büm. bel ügy mi nisz ter, bel ügy mi nisz té ri um

dd. dan dár

F. é. fo lyó év

gá. gép ágyú

légo. lég ol ta lom/lég ol tal mi

lgv. lég vé de lem/lég vé del mi

lgv.tü. lég vé del mi tü zér

Orléköz. Or szá gos lég vé del mi köz pont

pk. pa rancs nok

pu. pá lya ud var

rep. re pü lõ

tád. tá ma dás

vad. rep. va dász re pü lõ

Vkf./vkf. ve zér ka ri fõ nök/ve zér ka ri fõ nök ség

ü. üteg)

Má so lat

M. kir. hon véd lég vé del mi erõk pa rancs nok sá ga.

(Bu da pest, 9. Pos ta fi ók 21.)

38.333. szám

Eln.-1944

A lgv. tü-t ért sú lyos tád. a Büm.

kö ze gei ré szé rõl

M. kir. hon véd Ve zér kar Fõ nök Urnak!

Bu da pest, 1944. évi jú li us hó 21-én.

Bu da pest

Az 5671. vkf. szsgd. 1944. sz.-ra:

I. A m. kir. Bel ügy mi nisz ter úr 10.866. sz. át irat ára a kö vet ke -
zõ ket je len tem:

a.Kolozsvár-on sem ma gyar, sem né met va dász re pü lõk nin cse -
nek és a lé gi tá ma dás idõ pont já ban sem vol tak. Ha a – je len tés
ál lí tá sa sze rint – va la mi fé le rep. egy ség volt is ott, ezek nyil -
ván va ló an „min den ön fel ál do zó ön kén tes vál lal ko zá suk da cá ra
sem száll hat tak fel”, mert ered mény nél kü li ön gyil kos ság
szám ba megy a légiharcra nem szer kesz tett és al kal mat lan gé -
pek kel az olyan kö te lé kek meg tá ma dá sa, mint ami lye nek jú ni -
us hó 2-án Ko lozs várt meg tá mad ták.

Ko lozs vár lég vé del mét a bombatád. al kal má val hat lgv. gá. lát -
ta el. Ezek azon ban csak 3.500 m-ig ha tá so sak, már pe dig a
bombatád-t 6-8000 m ma gas ság ból haj tot ták vég re a tád-ó gé -
pek. A gá.-k ha tá sos lõ tá vol sá gán be lül re pü lõ egyes gé pek re a
gá.-k 64 lö vést ad tak le.
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b. Nagyvárad-ra vontakozólag: Az Orléköz. Kelet-ma -
gyarország-i táv be szé lõ vo na lai 9 óra 06 perc, ill. 9 óra 08 perc -
kor a Szolnok-i el ága zó ve ze té kek bom ba ta lá la ta foly tán az Er -
dély fe lé ve ze tõ táv be szé lõ vo na lak meg sza kad tak, te hát így
állt elõ az a hely zet, hogy „nem szer zett tu do mást a na gyobb
kö te lé kek bõl le sza ka dó ki sebb rész rõl”.

A vá ros ban lgv. tü. nincs, így nem is mû köd he tett.

c. Miskolc-ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sok helyt ál ló ak.

d. Szol nok tü. áll-ba van 2 lgv. é. ü. és 12 lgv. gá.

Az elõb bi ek fel ada ta a Szolnok-i Ti sza hid lgv-e, a lgv. gá-k
Szolnok-Szajol pu.-ok, A Szolnok-i tisza híd, vasuti fel épít mé -
nyek és a közuti hid lgv-ét lát ják el.

Az á. ü-ek 61 lö vést ad tak le.

A tád. vég re haj tá sá nak idõ pont já ban 2520 db. lgv. á. és 11520
db lgv. gá. lõ szer volt a tü. ál lá sok ban.

Hogy a tü. ál lás rend szer ben le võ é. ü-ek és lgv. gá. félszakas-
zok nem tud tak na gyobb tûz ha tást ki fej te ni, an nak oka – a tád.
után utasitásomra azon nal ki szállt lgv. tü. dd. pk-i megállapitás
sze rint – ab ban ke re sen dõ, hogy az ü-k tüzhatás kör ze tén felül,
il let ve a ha tá sos tüzhatás te rü le tén kivül tör tén tek ugy a rá re pü -
lé sek, mint a bombatád-ok.

Szolnok-on lgv. vad. re pü lõ ink nin cse nek.

e. Debrecen-ben sem lgv. tü., sem lgv. vad. rep.-õk nin cse nek.

f. Sze ged-re vo nat ko zó je len tés re ész re vé te lem nincs.

II. Az egész je len tés azt tük rö zi vis  sza, hogy a ma gyar köz igaz -
ga tás fe le lõs té nye zõi – mert nyil ván va ló an tõ lük szár maz nak a
je len tés egyes pont jai – miképen vé le ked nek a m. kir. hon véd -
ség ve ze té se és ve ze tõi fel öl, ahe lyett, hogy azok el len, akik ha -
son ló mó don nyi lat koz nak, ma guk, sa ját ha tás kör ükön be lül,
törvényadta szi go ruk kal a leg eré lye seb ben lép né nek fel.

A lgv. tü-t ért sú lyos és le alá zó tá ma dá sok kal kap cso lat ban a
kö vet ke zõ ké ré se i met és ja vas la ta i mat ter jesz tem elõ:

ad a. Ké rem an nak a minõsithetetlen vád nak leg ha tá ro zot tabb és
leg eré lye sebb visszautasitását, mely sze rint a ma gyar ve ze tés
meg aka dá lyoz ta vol na a re pü lõ sze mély ze tet ab ban, hogy kö te les -
sé gét teljesithesse. Ez olyan vád, ame lyért va la ki nek fe lel ni kell.
Ja va so lom, hogy a Vkf. különbiróság az ügyet vizs gál tas sa ki.

A je len tést meg szö ve ge zõ lé gó. pk-nak (vá ro si rend õr ka pi tány)
tud nia kel le ne, hogy a vá rost vé dõ lgv. tü. mi ért „nem mû kö -
dött”, ahe lyett hogy je len té sé ben fog lalt állitásával azt a lát sza -
tot kelt se, hogy a lgv. tü. nem teljesiti kö te les sé gét. A lgv. tü.
ál lá sok ban ezen tád. alatt 1 hõ si ha lott és 12 fõ se be sült vesz te -
ség volt.

ad b. Ké rem Nagy vá rad vá ros lé gó. pk-ának, il let ve rend õr ka -
pi tá nyá nak, fe le lõs ség re vo ná sát azért, mert lé gó pk.-i mi nõ -
ség ben nem tud ja, hogy a vá ros nak „lég el há rí tás”-ra egyet len
szak-lgv. tüzeszköz sem áll ren del ke zé sé re, és még is azt irja,
hogy „a légelháritás nem mû kö dött”.

ad c. A Szolnok-i rend õr ka pi tány ar ra ala poz za je len té sét, amit
a vá ros ban „sut tog nak”.

Ne ki kel lett vol na ki nyo moz nia a „sut to gás” ere de tét,
felderiteni a té nye ket és meginditani a „Sut to gók” el len
törvényadta le he tõ sé gei alap ján a meg tor lást. Ehe lyett vá das -
ko dik, ez zel szitja a bom lasz tó pro pa gan dát, il let ve an nak ter -
jesz tõ jé vé és ré sze sé vé vá lik.

A tád. -t kö ve tõ na pon – állitólag – az ron tot ta vol na a la kós ság
han gu la tát, hogy sa ját rep. gé pek „ala cso nyan re pül ve dü bör gé -

sük kel fel kel tet ték õket”. Majd az zal, hogy „a két nap múl va
tör tént éj je li za va ró re pü lés al kal má val pe dig a lgv. tü.-ünk
élén ken tü zelt a vá ros lé gi te ré ben át ha la dó el len sé ges gé pek re.

Ezek gye re kes megállapitások fe le lõs ség tel jes ál lás ban lé võ
sze mély szá já ból.

Ál ta lá nos is mert tény, hogy az el sõ lé gi tá ma dás min de nütt
(mind Ang li á ban, mind Né me tor szág ban, mind Ma gya ror szá -
gon) megrenditi az ide ge ket, de ép pen a fe le lõs ál lás ban lé võ
pol gá ri mél tó sá gok nak kel le ne tel jes oda adá suk kal azon len ni,
hogy ez megszünjön. Ez az igye ke zet a jelentsekbõl a legváto-
labbról sem vi lág lik ki, sõt a lát szat azt mu tat ja, hogy ezek a
sze mé lyek épp úgy – sõt ta lán fo ko zott mér ték ben – be te gei a
tö meg pá nik han gu la tá nak, mert más kép el sem kép zel he tõ,
hogy ilyen je len té sek jus sa nak a Bel ügy mi nisz ter úr hoz.

Ké rem az ös  szes vá das ko dók fe le lõs ség re vo ná sát, hogy ez ál -
tal mind a lgv. tü. fegy ver nem, mind a ma gyar hon véd ség
összesége elég té telt nyer jen a fe le lõt len fe cse gõ nek ma gyar
em ber hez nem mél tó vá das ko dá sért.

III. Ja va so lom az ös  szes köz igaz ga tá si ve ze tõk ré szé re oly irá -
nyú tá jé koz ta tás ki adá sát, mi sze rint:

1. a mai ne héz idõk ben bom lasz tó ha tá sú a „bünbak ke re sés”,
kü lö nö sen ott, ahol bünnek nyo ma sincs.

2. a mai to tá lis há bo rú ban a pol gár ság nak, de kü lö nö sen an nak
min den ren dû és ran gú ve ze tõ jé nek, váll vet ve kell küz de nie a
hon véd ség gel és semmiesetre sem sza bad ha mis han gu lat kel -
tés sel, vagy csu pán ilyennek el né zé sé vel a fel tét le nül meg kö -
ve te len dõ váll ve tett mun kát és kö zös meg be csü lést alá ás ni;

3. nincs olyan tö ké le te sen fel sze relt és fel fegy ver zett ál lam,
amely tel je sen véd he tõ len ne a lé gi tá ma dás ok ha tá sa el len;

4. van nak fel sze re lé si és fegy ver ke zé si hi á nya ink, de en nek
okai nem a je len ben, ha nem a multban ke re sen dõk, va la mint a
mu lasz tó kat sem a mos ta ni pol gá ri ve ze tõk, illetva fe le lõs ka to -
nai szer ve zõk, ve ze tõk és pa rancs no kok kö zött kell ke res ni.

5. a köz han gu lat kor má nyoz ha tó és sza bá lyoz ha tó. Min den fe -
le lõs pol gá ri riszt sé get és ve ze tõ ál lást be töl tõ sze mély nek el -
sõd le ges kö te les sé ge a pá nik han gu lat meg szün te té se és a han -
gu lat nak az el len ség el len va ló irányitása, de semmiesetre sem
türhetõ el, hogy ez az irányitás be fe lé nem ze ti szét hú zás ra ve -
zes sen.

Az ilyen ve ze tõk nek el kell tünniök ezek bõl a be osz tá sok ból!

F.é. má jus ele jén Abt Hauptbereichsleiter elõ adást tar tott a Bel -
ügy mi nisz té ri um ban az ös  szes köz igaz ga tá si ve ze tõk elõtt,
mely al ka lom mal rá mu ta tott a bel sõ pro pa gan da és a lel ki
erõsités fon tos sá gá ra.

Ezt a Bel ügy mi nisz ter úr ma gá é vá tet te és ily ér te lem ben hoz zá
is szolt az el hang zot tak hoz.

Is mer ve a Bel ügy mi nisz ter úr egyé ni sé gét és ily irá nyú fel fo gá -
sát, meg va gyok gyõ zõd ve ar ról, hogy a Büm. át ira ta nem a
Mi nisz ter úr tud tá val tör tént.

Fel ter jesz tem: Vkf. Urnak!

Ol vas ha tat lan aláirás sk.
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RRããzzbbooiiuull aaeerriiaann ddiinn 11994444 ddeeaa--
ssuupprraa TTrraannssiillvvaanniieeii ddee NNoorrdd
(Rezumat)

Forþele aeriene ale aliaþilor au bombardat
obiectivele din Transilvania de Nord numai când
acest lucru s-a impus din cauza unor operaþiuni mi -
litare terestre de mare importanþã. În anul 1944 au
avut loc numai douã operaþiuni de acest gen: debar-
carea aliaþilor în Nor man dia la 6 iunie, respectiv
ruperea frontului Iaºi-Chiºinãu, întoarcerea armelor
de cãtre armata românã ºi ofensiva sovieticã
deosebit de rapidã de pe teritoriul României ºi din
Balcani dupã 20 august. Þara nu era pregãtitã în
suficientã mãsurã pentru un rãzboi aerian, ºi chiar
oraºe de o importanþã deosebitã au rãmas nea-
coperite. Timp ce atacurile americane au avut fãrã
excepþie scopuri bine definite, obiective militare ºi
industriale, cãi de comunicaþie, cel puþin o par te a
atacurilor sovietice urmãreau mai degrabã scopuri
psihologice - bombardãri ale unor obiective nesem-
nificative etc. Majoritatea raporturilor referitoare la
bombardamentele din septembrie nu mai sunt
rapoarte profesionale ºi per mit tragerea unor con-
cluzii mai mult ipotetice.

AAiirr --wwaarr oovveerr NNoorrtthheerrnn
TTrraannssyyllvvaanniiaa iinn 11994444
(Abstract)

The allied air-force bombed the
Northern-Transylvanian objectives only when
some important land-operations made it necces-
sary. There were totally two such land-operations
in 1944, the landing of the allied forces on the
coasts of Normandy on the 6th of June 1944, later
on the 20th of August the break-through of the
Red Army at Iaºi—Chiºinãu, the Romanian out-
burst and the stormy quick Russian attack into
Romania and into the Balkan peninsula. The
country was not properly prepared for the air-war
and its most important towns remained uncov-
ered. While the American attacks had in all cases
without exception military, industrial, transport
aims, the same cannot be stated in case of

Russians - it seems they aimed only at psycholog-
ical goals. The reports of the bomb attacks from
september 1944 are not proffessionally proved,
thus we can draw only tentative conclusions.
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RAVASZ István

HHaarr ccookk EErr ddééllyy kköö zzéépp ssõõ rréé sszzéénn ééss
aa SSzzéé kkeellyy ffööll ddöönn 11994444.. sszzeepptt.. 55--
ttõõll aa hhóó nnaapp kköö zzee ppéé iigg

(A dol go zat ról)
1944. szept. 5-én a 2. ma gyar had se reg
Torda tér sé gé ben tá ma dást in dí tott dé li
irány ba. A tá ma dás nak nem po li ti kai, ha -
nem ka to nai cél ja volt, még pe dig a Dé li-
Kár pá tok ge rinc vo na lá nak le zá rá sa a
szov jet fõ erõk be ér ke zé se elõtt. Ez biz to -
sít hat ta vol na a Kár pát-me den ce (s ve le a
Du na-vo nal a Vas ka pu és Vidin kö zött)
le zá rá sát, s ott té li ál lá sok ki ala kí tá sát.
Az más kér dés, hogy a ka to nai cél ki zá -
ró lag Dél-Er dély (ka to nai, s nem po li ti -
kai ér tel mû) bir tok ba vé te lé vel lett vol na
meg va ló sít ha tó. Po li ti kai ér tel mû vel már
csak azért sem, mert a ka to nai cél meg -
va ló su lá sa ese tén Dél-Er dély le he tett
vol na a te rü le ti bá zi sa a né met po li ti kai
ve ze tés, el sõd le ge sen Hit ler ál tal óhaj tott
né met ba rát ro mán el len kor mány nak. Ez
pe dig sem mi lyen mó don nem lett vol na
ös  sze kap csol ha tó Dél-Er dély Ma gya ror -
szág hoz va ló vis  sza csa to lá sá val. A tá ma -
dás te ret nyert a ro mán csa pa tok kal
szem ben az el sõ há rom na pon, de szep -
tem ber 7-én már olyan mér té kû volt a
szov jet csa pa tok be áram lá sa a Dé li-Kár -
pá tok át já ró in ke resz tül, hogy foly ta tá sát,
il let ve a Szé kely föld to váb bi vé del mét
le he tet len nek ítél ték. Sze ren csé sebb lett
vol na Ko lozs vár és Ma ros vá sár hely in -
do kolt vé del mé re ele ve kor lá to zott cé lú
tá ma dást in dí ta ni, az Ara nyos–Ma ros– -
Nyárád véd he tõbb vo na lig. A csa tolt füg -

ge lé kek a te rep fel té te le ket, il let ve a Szé -
kely föld ki ürí té sét mu tat ják be. Az egyes
ré szek a szer zõ dok to ri ér te ke zé sé nek - AA
ttoorrddaaii ccssaa ttaa,, 1995 - fe je ze te it ké pe zik.*
(A szer kesz tõ)

AA sszzeepp tteemm bbeerr 55--éénn kkeezz ddõõ ddõõ mmaa ggyyaarr--
nnéé mmeett ttáá mmaa ddááss eellõõzz mméé nnyyeeii

Bár el sõ sor ban a né met el kép ze lé se ket
szol gál ta, ma gyar rész rõl sem volt új egy dél-er -
dé lyi tá ma dás gon do la ta. (En nek po li ti kai ve tü le -
te it a dis  szer tá ció I/3. fe je ze te te kin ti át - “A ma -
gyar po li ti kai és ka to nai ve ze tés di lem má ja Ro -
má nia ki ug rá sát kö ve tõ en”, sszzeerrkk.. mmeeggjj..). Ka to -
nai ér te lem ben au gusz tus 28-ától kell kez de nünk
a vizs gá ló dást. VÖ RÖS Já nos ve zér ez re des, a
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ek kor ad ta ki “Irány el -
vek egy eset le ges D. Er dé lyi elõ nyo mu lás hoz”
cí met vi se lõ intézkedését.1

Prob lé mát je lent azon ban az, hogy itt és a
to váb bi ak ban ma gyar rész rõl az in téz ke dé sek ma -
guk nem ma rad tak fenn, csu pán az azok ra tör té nõ
uta lás a Hon véd Ve zér kar had mû ve le ti osz tá lyá -
nak na pi in téz ke dé se it ös  sze fog la ló na pi je len té -
sek ben. ågy hi á ba vol na szük ség az egyes in téz ke -
dé sek be mu ta tá sá ra il let ve elem zé sé re, ar ra do ku -
men tum hi á nyá ban nincs le he tõ sé günk. Leg jobb
eset ben is csak kö vet kez te té se ket tu dunk le von ni
egyéb anya gok alap ján, vagy az in téz ke dé sek fel -
so ro lá sá nak sorbarakásával, eset leg a né met for -
rás anyag is me re té ben. Né mi leg eny hí ti a ne héz -
sé ge ket, hogy (mint fen tebb lát tuk) a 2. ma gyar
had se re get al ko tó se reg tes tek szá má ra, leg alább is
nagy vo na lak ban, a Dél-Uk raj na Had se reg cso port
pa rancs nok sá ga szab ta meg a harc fel ada tot. Ez a
do ku men tum pe dig a had se reg cso port na pi je len -
té sei kö zött fenn ma radt, s a ma gyar se reg tes tek az
eb ben fog lal tak alap ján kezd tek hoz zá tá ma dó
fel ada tuk vég re haj tá sá hoz.

Au gusz tus 29-én Vö rös mó do sí tot ta elõ -
zõ nap ki adott in téz ke dé sét “He lyes bí tõ in téz ke -
dés a D. Er dé lyi elõ nyo mu lás hoz ki adott irány el -
vek hez” cí met vi se lõ dokumentumában.2

Au gusz tus 30-31-én tár gyalt Bu da pes ten
GUDERIAN ve zér ez re des, az OKH meg bí zott
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ve zér ka ri fõ nö ke. A tá vo zá sát kö ve tõ na pon a Fõ -
ve zér ség in téz ke dett a 2. ma gyar hadseregparanc-
snokság fe lé a tá ma dás meg in dí tá sá ra. Ez a do ku -
men tum, amely rõl an  nyit ta lá lunk a na pi in téz ke -
dé sek fel so ro lá sá ban, hogy “In téz ked tünk D. Er -
dély el fog la lá sá ra”, sem ma radt fenn. Na gyon ér -
de kes vol na pe dig ta nul má nyo zá sa mind a had mû -
ve le ti cé lok ki je lö lé se, mind a harc ren di cso por to -
sí tás meg ha tá ro zá sa, mind a ha tár idõk meg sza bá -
sa szem pont já ból. Ide ér ten dõ a tá ma dás kez de ti
idõ pont já nak ki je lö lé se is. KÁL MÁN Dá ni el csak
egy be kez dést ír VÖ RÖS ve zér ez re des had mû ve -
le ti uta sí tá sá ról. Eb ben mind ös  sze an  nyi sze re pel,
hogy a 2. had se reg nek a Kolozsvár–Kissármás– -
Marosvásáhely vo nal ról kel lett tá ma dást in dí ta nia,
szû kü lõ tá ma dá si sáv ban Nagyenyed-Gyula -
fehérvár irá nyá ba, s bir tok ba kel lett ven nie a Dé li-
Kár pá tok há gó it. A 2. had se reg tá ma dá sát an nak
jobb szár nyán a IV. had test nek kel lett biz to sí ta nia,
a bal szár nyon a Szé kely Ha tár vé del mi Erõk nek.
Elõb bi nek tá ma dó, utób bi nak ak tív vé del mi harc -
te vé keny ség gel kel lett fel ada tát végrehajtania.3

Akár mit dol go zott is ki a Fõ ve zér ség
szep tem ber 1-jén, a fent be mu ta tott szep tem ber
2.-i had mû ve le ti uta sí tás, ame lyet a Dél-Uk raj na
Had se reg cso port pa rancs nok sá ga adott ki, meg -
szab ta a tá ma dás alap ve tõ mag ha tá ro zó it. To váb -
bi had mû ve le ti uta sí tás, leg alább is a ren del ke zés -
re ál ló ma gyar for rás anyag sze rint, nem ér ke zett
a Hon véd Ve zér kar tól vagy a Fõ ve zér ség tõl a 2.
ma gyar had se reg pa rancs nok sá gá hoz.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek el gon do -
lá sa min den eset re fõ vo na la i ban meg egye zett a
FRIESSNER had mû ve le ti uta sí tá sá ban fog lal -
tak kal. Esze rint a fõ tá ma dást a 2. ma gyar had se -
reg nek kel lett in dí ta nia, súl  lyal Ko lozs vár fe lõl
Torda irá nyá ba, bir tok ba kel lett ven nie Dél-Er -
délyt, majd a Dé li-Kár pá tok át já ró it, s le kel lett
azo kat zár nia a szov jet csa pa tok elõl. A IV. ma -
gyar had test nek a jobb szár nyon Arad–Te mes vár
irá nyá ban vég re haj tott ki se gí tõ tá ma dás sal kel -
lett se gí te ni a 2. had se reg tá ma dá sát. A bal szár -
nyon a Szé kely Ha tár vé del mi Erõk nek kel lett
biz to sí ta ni uk a tá ma dás ba len dült csapatokat.4

A 2. ma gyar had se reg harc fel ada tá ról,
mint azt fent le ír tuk, csak tö re dé kes ada ta ink van -

nak. Ilyen a 9. tá bo ri pót had osz tály szá má ra meg -
sza bott harc fel adat, amit a 25. gya log had osz tály
had mû ve le ti nap ló já ból is me rünk, s amit szep -
tem ber 4-én Ko lozs vá rott a hadseregparancsnok-
ságon ADONYI-NAREDY Fe renc ve zér ka ri õr -
nag  gyal, a 25. had osz tály ve zér ka ri fõ nö ké vel is -
mer tet tek. Ezek sze rint a 9. had osz tály nak a Ko -
lozsvár–Kolozskara (Cara) te rep sza kasz ról kel lett
meg in dí ta nia tá ma dá sát Torda ál ta lá nos irány ban,
súl  lyal Erdõfeleket (Feleacu) egy ez red del meg -
ke rül ve kö ze leb bi fel adat ként el kel lett ér nie az
Ajton (Aiton)–Bá nya bükk (Vâlcele) te rep sza -
kaszt, tá ma dá si cél ként Koppándot (Copãceni). A
9. had osz tály bal szár nyán a 2. ma gyar pán cél had -
osz tály egy harc cso port já nak kel lett kö ze leb bi
fel adat ként el ér nie a Magyarfráta (Frata) - Nagy -
sármás (Sãrmaºu) te rep sza kaszt, majd tá ma dá sát
Mezõzáh (Zau de Câmpie) kör ze tén át az Ara -
nyos fo lyó át ke lõ i nek bir tok ba vé te lé re kel lett ki -
fej lesz te nie. A 9. had osz tály tá ma dá sát Dezmér
(Dezmir) vas út ál lo más kör ze té bõl a 25. had osz -
tály kö te lé ké be tar to zó IX. gép von ta tá sú kö ze pes
tü zér osz tály nak kel lett támogatnia.5

Az ere de ti leg szep tem ber 4-ére ki tû zött
tá ma dá si idõ pon tot 3-án 24 órá val el ha lasz tot ták.
A Fõ ve zér ség ügye le tes tiszt je NÁ DAS La jos ve -
zér ka ri ez re des tõl, a had mû ve le ti osz tály ve ze tõ jé -
tõl 20.15-kor ka pott uta sí tást a ha lasz tó dön tés jel -
zé sé re a 2. hadseregpancsnokság fe lé. Csak 20.40-
kor si ke rült te le fo non le ad nia, hogy “Vkf. Úr uta -
sí tá sa: po li ti kai okok mi att a hol na pi do log IX. 5-
re ha lasz tan dó.” VE RESS ve zér ez re des KOZÁR
Elem ér ve zér ka ri ez re de sen, ve zér ka ri fõ nö kén
ke resz tül kér te, hogy ma ga be szél hes sen táv be szé -
lõn a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké vel. 20.50-kor NÁ -
DAS ki egé szí tõ uta sí tás to váb bí tá sát szab ta meg
az ügye le tes tiszt nek, amit az 21.25-kor tu dott tel -
je sí te ni a kö vet ke zõ szö veg gel: “de csak ab ban az
eset ben, ha a csa pa tok nál nem okoz zavarokat”.6

A két mon da tot egy be fog va 21.35-kor
gép táv irat ment ki a 2. had se reg pa rancs nok sá gá -
hoz a had mû ve le ti osztálytól.7 Ez vég le ges sé tet -
te a ha lasz tást. VE RESS ve zér ez re des, had se reg -
pa rancs nok leg alább is így ér tel mez te a gép táv -
ira tot, ame lyet jó val a te le fon be szél ge tést kö ve -
tõ en ka pott meg. Bár er re vonatkozó fel jegy zé sei

314



nem ma rad tak fenn, va ló szí nû sít he tõ en nem tu -
dott mit kez de ni a fél mon da tos ki egé szí tés sel.
Ka to na em ber lé vén egy ér tel mû pa ran csok hoz
szo kott: vagy el kell ha lasz ta ni a tá ma dást, vagy
nem. A ha lasz tás min den kép pen za vart okoz a
csa pa tok kö ré ben, de ha egy szer po li ti kai okok -
ból a Hon véd ve zér kar fõ nö ke már a ha lasz tás
mel lett dön tött, ak kor õ mi lyen ala pon dönt sön
más képp? Hol húz za meg azt a ha tárt, amely alatt
a za va ró kö rül mé nyek a csa pa tok fe lé még ke zel -
he tõ ek, s amely fe lett már ke zel he tet len mér té kû -
ek? Mi lyen ala pon dönt sön ép pen õ, s mi a biz to -
sí ték, hogy utó lag he lyes lõ en hagy ják majd jó vá
el ha tá ro zá sát? Ha egy szer VÖ RÖS ve zér ez re des
már dön tött, ak kor õ azt nem bí rál ja felül, akár -
mi lyen za va ro kat is okoz a tá ma dás el ha lasz tá sa
a csa pa tok nál, a ter ve zett meg in dí tás elõtt mind -
össze né hány órá val.

Azt, hogy a 2. ma gyar had se reg pa rancs -
no ka szep tem ber 3-án es te ad ta ki a harc pa ran csát,
a II. ma gyar had test mû sza ki pa rancs no ká nak,
VIDOS Gé za ve zér õr nagy nak nap ló já ból tud juk.
Ez a for rás sem ír ja azon ban le ma gát a harc pa ran -
csot, csu pán utal rá: “Es te ki ad ják a tá ma dó pa ran -
csot – de az tán min dent le fúj nak. 24 óra
eltolódás...”8 (Ugyan csak VIDOStól tud juk, hogy
VE RESS harc pa ran csa nem le he tett túl rész le tes:
“... a hdtpk. ki je len tet te, hogy ne ki csak a “tá ma dá -
si célt” ad ja meg a hsgpk. – a ki vi telt bíz za rá.”9)

Szep tem ber 4-én GROLMAN 16 óra kor
táv ira ti lag je len tet te az OKH had mû ve le ti osz tá -
lyá nak a tá ma dás más na pi meg in dí tá sát. Táv ira -
tá ban jelentette az egyes se reg tes tek szá má ra
meg sza bott fel ada to kat is. Ezek sze rint a tá ma -
dás nak el sõ ként ál ta lá ban a Ma ros-vo na lat kel lett
el ér nie. A 2. ma gyar had se reg nek 4 pon ton kel -
lett súlyt ké pez nie. A 7. tá bo ri pót had osz tály nak
Szászfenes, a 9. pót had osz tály nak Kolozs tér sé -
gé bõl kel lett dé li irány ban tá ma dás ba len dül nie.
A 2. ma gyar pán cé los had osz tály nak két cso port -
ban kel lett tá ma dást meg in dí ta nia: egy cso port -
nak Vasasszentgotthárd, egy nek Budatelke tér sé -
gé bõl kel lett harc ba lép nie dé li, il let ve dél nyu ga -
ti irány ban. Egy-egy zász ló alj erõ ben fi gye lem-
el te re lõ, egy ben szárny biz to sí tó tá ma dást is kel -
lett in dí ta ni Bánnffyhunyadtól dél nek, va la mint

Ma ros vá sár hely tõl nyu gat nak. GROLMAN je -
len tet te azt is, hogy tu do má sa sze rint Arad tér sé -
gé ben a 6. ma gyar tá bo ri pót had osz tály is tá ma -
dás ba lép, ezen ak ció meg in dí tá sá nak idõ pont ját
azon ban nem ismeri.10

Szászfenes (Floreºti) Ko lozs vár tól nyu -
gat ra a Kis-Sza mos men tén ta lál ha tó, on nan dé li
irányba tá mad va le het be ha tol ni azon pa ta kok
völ gyé be, ame lyek a Gya lui-ha va sok ke le ti elõ -
he gye in ke resz tül az Ara nyos fo lyó ba fut nak.
Kolozs (Cojocna) Ko lozs vár tól ke let re ta lál ha tó,
az on nan ki in du ló tá ma dó ékek a Kolozsvár-Tor -
da vas út vo nal men tén jut hat tak ki a Me zõ sé gen
ke  resz tül az Ara nyos hoz. Vasasszent gott hárd
(Su cutard) a Fü zes-pa tak men tén fek szik, észak -
ke let re Kolozstól, Budatelke (Budeºti) et tõl még
to vább ke let re, nem mes  sze az ak ko ri ma gyar-ro -
mán ha tár ke let-dél de rék szö gû for du ló já tól.
Mind két köz ség fe lõl a Me zõ sé get észak-dél
irány ban át sze lõ Lu das-pa tak (má sutt fo lyó) völ -
gyé be le het be ha tol ni, amely Marosludasnál tor -
kol lik be a Ma ros ba. (A te rü let ka to na föld raj zi le -
írá sát lásd a függelékben. AA sszzeerrkkeesszzttõõ).

Szep tem ber 4-én a szov jet csa pa tok már
be ha tol tak a ro mán ké zen lé võ Tömösi- és Vö rös to -
ro nyi-szo ros ba. Er rõl a 4. né met lé gi flot ta fel de rí tõ
gé pe i nek je len té sei be fu tot tak FRIESS NER hez, il -
let ve GROLMANhoz. A két tá bor nok a je len tés ha -
tá sá ra nem von ta vis  sza tá ma dás ra vo nat ko zó pa -
ran csát, mi vel úgy ér té kel te, hogy a Ma ros-vo nal
el éré sé re még min dig ma radt elég ide jük. (...)

Szep tem ber 5-én a 6. hadseregparancsnok-
ság át vet te az LVII. páncéloshadtest egé szét, be le -
ért ve az Ojtozi-szoros ki já ra tá nál har co ló
KESSEL-csoportot, va la mint az Úz és a Csobá -
nyos völ gyé nek ki já ra tát le zá ró 4. hegyihad -
osztályt is. A Szé kely föld dé li ré sze ez zel egé szé -
ben a 6. hadseregparancsnokság had mû ve le ti ve ze -
té se alá került.11 A had se reg cso port ve zér ka ri fõ -
nö ke egyút tal be szélt a 8. had se reg ve zér ka ri fõ nö -
ké vel ar ról is, hogy a bal szár nyon har co ló XVII.
né met had test nek mi a te en dõ je, ha az Észak-Uk -
raj na Had se reg cso port vis  sza vo nu lást kez de ne.

1944. szep tem ber 5-én 4.45-kor a Dél-
Uk raj na Had se reg cso port két ma ga sabb pa rancs -
nok sá ga, a 2. ma gyar had se reg és a Gruppe
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Siebenbürgen alá ren delt sé gé be tar to zó se reg tes -
tek meg in dí tot ták a tá ma dást Dél-Er dély irá nyá -
ba. A had mû ve le tek sú lyát a ma gyar ala ku la tok
vi sel ték, az õ arc vo na lu kon ala kult ki az 1944-es
ma gyar or szá gi had mû ve le tek el sõ olyan, na -
gyobb sza bá sú üt kö zet so ro za ta, ame lyet a ko ra -
be li szó hasz ná lat ban csa ta ként kezd tek em le get -
ni, s amely a ké sõb bi szak iro da lom egy ré szé be
is tordai csa ta ként vo nult be.

AA mmaa ggyyaarr--nnéé mmeett ttáá mmaa ddááss,, sszzeepptt.. 55--77..

A tá ma dás meg le pe tés ként ér te a ro mán
fe let. A ro mán csa pa tok en nek meg fe le lõ en nem
ta nú sí tot tak szá mot te võ el len ál lást, arc vo na luk
ös  sze rop pant. A 20. ro mán ki kép zõ gya log had -
osz tály pa rancs no ka ma ga is fog ság ba esett. 5-én
es tig a 2. ma gyar had se reg tá ma dás ban részt ve võ
se reg tes tei, a 7. és 9. tá bo ri pót had osz tály, a 2.
pán cél had osz tály és a 1179. né met ro ham lö veg -
osz tály 20-25 km mé lyen be ha tolt ro mán te rü let -
re, és el ér te a bor ré vi (Buru) fo lyó vil la–Sinfalva
(Corneºti)–Torda (Turda, Thorenburg) (ed dig 7.
had osz tály)–Aranyosegerbegy (Viiºoara) (9.
had osz tály)–Marosludas (Luduº) (2. pán cél had -
osz tály) te rep sza kaszt. A né met Er dély-cso port
tá ma dá sa a Ma ros ten ge lyé ben szin tén meg lep te
a ro má no kat. A 8. SS lo vas had osz tály ékei 5-én
es tig ki ju tot tak a Maroslekence (Lechinþa)–
Marosugra (Ogra)–Nagycserged (Cerghid)–
Küküllõszéplak (Suplac) vo nal ra. Harc fel de rí tõ
jár õre ik el ér ték a Maroslekencétõl mind ös  sze 10
km-re lé võ Marosludast, s fel vet ték a har cá sza ti
ös  sze köt te tést a 2. ma gyar pán cé los had osz tály
éke i vel. (Tény le ge sen az ös  sze füg gõ ma gyar-né -
met arc vo nal csak más nap ala kult ki.) Az Er dély-
cso port tá ma dá sá ban a Ma ros vá sár hely–
Marosludas vas út vo na lon a 102. ma gyar pán cél -
vo nat is részt vett, amely nyu ga ti irány ban
Marosugra-nyugat kör ze té ig tört elõre.12

A 7. és 9. tá bo ri pót had osz tály had mû ve -
le ti irá nyí tá sa a KISS Ist ván al tá bor nagy ve zet te
II. had test pa rancs nok ság ke zé ben volt, amely
törzs szál lá sát Ka ján tón (Chinteni) ren dez te be.13

A 7. ma gyar tá bo ri pót had osz tály tá ma -
dott a 2. had se reg jobb szár nyán. Magyarfenesnél

(Vlaha) és Erdõfeleknél (Feleacu) kü lö nö sebb
erõ fe szí tés nél kül le küz döt te a ro mán Cluj (Ko -
lozs vár) ter ri to ri á lis zász ló alj egy szá za dá nak, il -
let ve a 83. ro mán gya log ez red me net zász ló já nak
(20. gya log had osz tály) el len ál lá sát, át lép te a Kis-
Sza mos dé li víz vá lasz tó ját, be ju tott a Gya lui-ha -
va sok ke le ti elõ he gyei kö zött a dél ke le ti irány ba
pár hu za mo san fu tó pa ta kok völ gyé be, és Bor rév– -
Torda kö zött ki ju tott az Ara nyos észa ki part já ra. A
tordai hi dat ép ség ben bir tok ba vé ve át kelt azon, és
híd fõt fog lalt az Ara nyos jobb part ján, de en nek a né -
met és a ro mán for rá sok ban nincs nyoma.14

A 22. had se reg cent ru má ban a 9. tá bo ri
pót had osz tály lé pett tá ma dás ba. Egye dül Kolozs -
patánál (Pa ta) kel lett harc ba bo csát koz nia, a ro -
mán Cluj zász ló alj egy szá za dá val. El len ál lás
nél kül át ha ladt a me zõ sé gi dom bo kon, és a Torda–  -
Aranyosegerbegy sza ka szon el ér te az Ara nyos
balpartját. Az egerbegyi hi dat ép ség ben bir tok ba
vé ve át kelt azon, és Aranyosgyéres el fog la lá sá -
val híd fõt fog lalt a fo lyó dé li partján.15 A 7. tá -
bo ri pót had osz tály bal szár nya és a 9. jobb szár nya
ez zel bir tok ba vet te a maj da ni tordai csa ta me zõt.

A 2. pán cél had osz tály a 2. had se reg bal -
szár nyán in dí tot ta meg tá ma dá sát, együtt a né met
1179. ro ham lö veg osz tál  lyal. Egye dül Nagysár -
másnál (Sãrmaºu) üt kö zött el len ál lás ba, de a 7.
ro mán ha tár õr ez red nem ta nú sí tott szá mot te võ
el len ál lást, meg fe le lõ pán cél tö rõ esz kö zök sem
áll tak eh hez ren del ke zé sé re. A Lu das-pa tak ten -
ge lyé ben gyor san ha ladt dél nek, s es té re el ér te a
pa tak tor ko la tá nál fek võ Ma ros-par ti kis vá rost,
Marosludast (Luduº).16

Szep tem ber 6-án a tá ma dás foly ta tó dott.
A két ma gyar tá bo ri pót had osz tály át lag ban 12-
15 km mély ség ben, a 2. ma gyar pán cé los had osz -
tály és a né met Er dély-cso port át la go san 3-5 km
mély ség ben nyert te ret. A vi szony lag nagy kü -
lönb ség oka az volt, hogy a tá ma dá si sáv nyu ga ti
fe lén a ma gyar gya log ság gal szem ben ál ló ro mán
erõk kö zül a 20. ki kép zõ gya log had osz tály zö me
elõ zõ nap szin te harc nél kül esett fog ság ba, mi u -
tán pa rancs no ka, VALENTIANU tá bor nok nem
hí vén el a ma gyar tá ma dás hí rét, el mu lasz tot ta a
ve ze té se alatt ál ló egy sé gek ri asz tá sát. A 7. ki -
kép zõ gya log had osz tály egye dül nem áll ta a ma -
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gyar tá ma dást, a 6. ro mán ter ri to ri á lis had test
má so dik lép csõ jét al ko tó 18. ki kép zõ gya log had -
osz tályt pe dig csak 7-én ve tet ték harcba.17

A tá ma dá si sáv ke le ti fe lén, a 2. ma gyar
pán cél had osz tály és a Gruppe Siebenbürgen arc -
vo na lán két ro mán had test (a 6. és a gé pe sí tett)
négy had osz tá lya vé de ke zett, s a má so dik lép csõt
ké pe zõ ötö dik, a 8. ro mán lo vas had osz tály már 6-
án el len lö kést in dí tott a 2. ma gyar pán cé los had -
osz tál  lyal szem ben, Magyarózd (Ozd) kör ze té bõl
Cintos (Aþintiº) irá nyá ba, Marosludastól délre.18

6-án es tig a jobb szár nyon tá ma dó 7. ma -
gyar tá bo ri pót had osz tály az Aranyoslonka
(Lunca)– Torockógyertyános (Vãliºoara)–Miriszló
(Miris lãu)–Felvinc (Unirea) vo na lat ér te el, a 9.
pót had osz tály a Marosújvár (Ocna Mureº)–Ma -
ros nagy lak (Noºlac)–Maroskece (Cheþani) te rep -
sza kaszt. A 2. pán cé los had osz tály a Cintos
(Aþintiº)–Szél kút (Sãlcud)–Gyulas (Giuluº), a
Gruppe Siebenbürgen a Lackod (Lascud)–Hé -
der fája (Idrifaia)–Küküllõszéplak (Suplac) vo na -
lát ér te el. A Gruppe Siebenbürgen arc vo na lán
tá ma dó ma gyar pán cél vo nat a marosbogáti hí dig
ju tott, amit sér tet le nül vett bir tok ba. A 8. SS lo vas -
had osz tály egy harc cso port ja Küküllõ széplaknál
át kelt a Kis-Küküllõ dé li part já ra, és el ér te Szász -
ör mé nyes (Ormeniº)–Zágor (Zagãr) tér sé gét. Ez a
ve gyes ma gyar-né met TABAY-csoport volt.19

6-án Székelykocsárdnál, a 9. tá bo ri pót -
had osz tály arc vo na lán a fo lya ma to san ér ke zõ 25.
gya log had osz tály el sõ ré sze it harc ba ve tet ték. Ez
8.-ig négy gya log zász ló al jat je len tett, to váb bá a
had osz tály kö zel tel jes tüzérségét.20

A 6-án el ért arc vo nal Aranyoslonkától
Miriszlóig nyu gat-ke le ti irány ban az Ara nyos és
a Ma ros kö zött, Miriszlótól Marosgezséig
(Gheja) a Ma ros men tén, on nan majd nem egye -
ne sen ke le ti irány ban, majd Héderfájától a Kis-
Küküllõ men tén hú zó dott Küküllõszéplakig, at -
tól dél re egy 5 km mély be tö ré si zsák ala kult ki,
amely nek leg dé libb pont ja Szász ör mé nyes volt.
On nan az arc vo nal észak ke let nek for dul va
Kóródszentmártonnál (Coroisânmartin) ér te el a
Kis-Küküllõt, ez zel az or szág ha tárt.

A tá ma dás tér nye ré se foly tán a ma gyar
ma ga sabb pa rancs nok sá gok kö ze lebb te le pül tek a

front hoz, a 2. hadseregparancsnokság Beth len bõl
(Beclean) Ko lozs vár ra, a II. had test pa rancs nok -
ság Ka ján tó ról (Chinteni) a Ko lozs vár - Torda
mû út men tén lé võ Bá nya bükk re (Vâlcele).21

A had se reg cso port pa rancs nok sá ga a 6.-i
tel je sít mén  nyel ke vés bé volt elé ge dett, mint ez elõ -
zõ na pi val, fõ leg a 2. ma gyar pán cé los had osz tály
vo nat ko zá sá ban, s ezt GROLMAN ki fe je zés re is
jut tat ta, bár ér té kel te az el ért eredményeket.22

A 2. pán cél had osz tály meg tor pa ná sá nak
sa já tos ma gya rá za ta volt. A Ma ros és a Kis-Kü kül -
lõ kö zött, Ma gyar bük kös (Bichiº) és Magyar ózd
(Ozd) tér sé gé ben a ro mán had se reg nek ha son ló an
nagy tü zér sé gi lõ te re volt, mint a Hon véd ség nek a
hajmáskéri. A ro mán tank ala ku la tok az ott lé võ,
ko ráb ban ok ta tás ra és gya kor lás ra hasz nált lö ve -
gek kel, va la mint an nak se gít sé gé vel, hogy a te rü le -
tet évek óta be lõt ték (a tûz ve ze tés hez szük sé ges
ko or di ná ták kal ele ve pon to san ren del kez tek), le -
las sí tot ták a 2. páncéloshadosztáky elõretörését.23

Szep tem ber 7-én ál ta lá ban to vább csök -
kent a tá ma dás üte me, de a tá ma dó csa pa tok min -
de nütt te ret nyer tek. A 7. pót had osz tály csak 3-5
km mé lyen, jobb szárn  nyal az Ara nyos jobb- (ott
ke le ti) part ján Alsószolcsváig (Sub Piatra), bal -
szárn  nyal Úr há zá ig (Livezile) ju tott elõ re. A had -
osz tály nak a Ma ros jobb- (ott nyu ga ti) part ján ál -
ló Nagyenyedre (Aiud, Strassburg) nem si ke rült
be tör nie. A má so dik lép csõ bõl elõ re vo nult 18.
ro mán ki kép zõ gya log had osz tályt ezen a na pon a
7. ma gyar pót had osz tály tá ma dá si sáv já ban ve -
tet ték harc ba. Szep tem ber 8-án a 7. pót had osz -
tály en nek kö vet kez té ben már nem nyert te ret,
csu pán 1-2 km-t ha ladt elõ re, s nem fog lalt el
újabb la kott településeket.24

A 9. tá bo ri pót had osz tály jobb szár nya
Miriszló és Marosújvár kö zött 7-én és 8-án vál to -
zat la nul a Ma ros vo na lán állt. A had osz tály jobb -
szár nya azon ban Marosújvártól észak ke let re 7-én
át kelt a Ma ros bal- (ott dé li) part já ra, s es tig Ma -
gyar for ró (Fãrãu) és a tor ko lat (a Ma ros ba) kö zött
fel zár kó zott a So mo gyi-pa tak jobb (észa ki) part já -
ra. Ez 5-7 km-es elõ re nyo mu lást ta kart. 8-án a 9.
ma gyar pót had osz tály to váb bi 5-7 km mély ség ben
nyert te ret, s a 7. ro mán ki kép zõ gya log had osz tály
el le né ben el fog lal ta Maros új várt, majd ki ju tott a
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Miklóslaka (Micoºlaca)–As  szony né pe (Asinip)– -
Ele kes (Alecuº) te rep sza kasz ra. (E köz sé ge ket 8-
án es tig nem fog lal ta el.)25

A 2. ma gyar pán cé los had osz tály 7-én si -
ke re sebb volt bár mely má sik há rom, a tá ma dás -
ban részt ve võ had osz tály nál. Szél kút nál (Sãl -
cud) át tör te a 8. ro mán lo vas had osz tály ál lá sa it, s
8-10 km mély ség ben dé li irány ban es tig ki ju tott a
Ma gyar for ró (Fãrãu)–Magyarherepe (Herepea)–
Dicsõszentmárton (Târnãveni) vo nal ra. Dicsõ -
szent mártonnál ép ség ben el fog lal ta a Kis-Kü kül -
lõ híd ját, és híd fõ ál lást ala kí tott ki a fo lyó bal-
(dé l i) part ján. Más nap tá ma dá sát foly tat va 4-5
km-t tört elõ re, és el ér te az Ele kes (Alecuº)– -
Szásznagyvesszõs (Veseuº) te rep sza kaszt. Bal -
szár nyá val Szásznagyvesszõs és Dicsõszent már -
ton kö zött fel zár kó zott a Kis-Küküllõ jobb part já -
ra, de nem fog lalt újabb híd fõt a balparton, il let ve
nem tá gí tot ta to vább az elõ zõ nap Dicsõ szent -
már tonnál fog lalt híd fõt. Ab ban, hogy a 2. ma -
gyar pán cé los had osz tály bal szár nya 8-án nem lép -
te át a fo lyót, sze re pe volt a 9. ro mán gya log had -
osz tály ad dig tar ta lék ban lé võ két ez re de azapi be -
ve té sé nek és fel zár kó zá sá nak a fo lyó dé li part já ra,
il let ve a dicsõszentmártoni ma gyar hídfõre.26

A Gruppe Siebenbürgen zö mét al ko tó 8.
SS lo vas had osz tály szep tem ber 7-én a 2. ma gyar
pán cé los had osz tály híd fõ je és Héderfája kö zött
is, ez zel Dicsõszentmárton és az or szág ha tár
(Kó ród szentmárton) kö zött tel jes hossz ban fel -
zárkozott a Kis-Küküllõ jobb- (észa ki) part já ra.
Ez az Er dély-cso port jobb szár nyán 7 km-es, at tól
ke let re egy re ki sebb elõ re nyo mu lást je len tett dé li
irány ban. Az elõ zõ nap Szász ör mé nye sig elõ re -
tört ma gyar-né met harc cso port a 6. ro mán ki kép -
zõ gya lo gos had osz tály harc ba ve té se és el len lö -
ké se mi att vis  sza vo nult a Kis-Küküllõ észa ki
part já ra. A fo lyó dé li part ján a ha tár tól a ro mán
6., 21., s a dicsõszentmártoni híd fõ ig a 11. ki kép -
zõ gya log had osz tály ala kí tott ki vé dõ ál lá so kat.
8-án a cso port már nem foly tat ta tá ma dá sát. A
cso port kö te lé ké ben har co ló ma gyar pán cél vo nat
te vé keny sé gé rõl 7-én és 8-án nincs be jegy zés a
had se reg cso port hadinaplójában.27

A szep tem ber 5-én in dult tá ma dás há rom
nap ja alatt az ab ban részt ve võ négy had osz tály

(ma gyar 7. és 9. tá bo ri pót-, 2. pán cé los-, il let ve
8. SS lo vas-) át la go san 50, a leg mé lyebb pon ton
65 km-es elõ re nyo mu lást ért el. A szem ben ál ló 4.
ro mán had se reg a tá ma dás el sõ nap ján meg in -
gott, vé del me szét esett. A har ma dik nap es té jé re
ös  sze szed te ma gát an  nyi ra, hogy a Nagyenyed -
Ele kes–Dicsõszentmárton–Kis-Küküllõ vo na lon
le las sí tot ta a ma gyar-né met tá ma dást, il let ve ki -
ala kí tot ta sa ját összefüggõ arc vo na lát.

A tá ma dás az el sõ na pon va ló ban gyor san
te ret nyert. A né met napijelentés sze rint Tordát a
7. pót had osz tály 5-én 13 órá ra el fog lal ta. Ez 8 óra
alatt 20 km meg té tel ét je len tet te, ami 2,5 km-es
tá ma dá si ütem nek fe lel meg óránként.28

A tá ma dás gyor sa sá gá ban min den át ta -
nul má nyo zott for rás meg egye zik. VE RESS La jos
ve zér ez re des had se reg pa rancs nok úgy fo gal maz
em lék ira ta i ban, hogy “Elõ nyo mu lá sunk a ro má -
no kat meg lep te. A ha tár õr sök meg ad ták ma gu kat.
A cse kély el len ál lást Tordánál meg tör ve, a had se -
reg es té re Ara nyos Bá nya–Tordát ér te el.”29

ADONYI-NAREDY Fe renc majd nem
szó sze rint ugyan ezt eme li ki emig rá ci ó ban írott
mun ká já ban. Igaz, hogy köny vé nek tör té ne ti ér -
té ke vi tat ha tó, de nem sza bad el fe lej te ni, hogy a
25. gya log had osz tály ve zér ka ri fõ nö ke ként át él te
az ese mé nye ket (lát tuk, hogy had osz tá lya el sõ
sze rel vé nyei a tá ma dás meg in dí tá sá nak ide jé re
már be ér kez tek Észak-Er dély be). En nek alap ján
úgy vél jük, hogy a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sá -
nak el sõ há rom na pon el ért elõ re tö ré si üte mé re
tett meg ál la pí tá sai elfogadhatók.30

Van két el sõd le ges for rás is, amely az el sõ
nap gyors tér nye ré sé rõl ta nús ko dik. A 25. gya log -
had osz tály ha di nap ló ja óra-perc re rög zí ti a tör té né -
se ket, mi u tán a 9. tá bo ri pót had osz tály tör zsé nek
harc ál lás pont ján ott tar tóz ko dott a 25. had osz tály
ös  sze kö tõ tiszt je, HERTELENDY Lász ló fõ had -
nagy. A je len té se alap ján tett be jegy zé sek sze rint
“Az elg. igen kis el len ál lást tanusított, ame lyet a
len dü le te sen tá ma dó 9. tart. ho. csa pa tai le tör tek.
Csa pa ta ink fo ko za to san tért nyer nek. ... igen tá vol
... hal lat szott csak tü. tûz, amely ... a ré szünk rõl tád-
ó hk. lö ve gek tõl szár ma zott. A 9. tart. ho. vkf-étõl
ka pott tá jé koz ta tás sze rint a tád. min den ko mo lyabb
el len ál lás nél kül fo lya ma to san ha lad. ...”31
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VIDOS Gé za ve zér õr nagy, a II. ma gyar
had test mû sza ki pa rancs no ka nap ló já ban ha son ló
tar tal mú so ro kat ve tett pa pír ra: “... csa pa ta ink rö -
vid elõ ké szí tõ tü zér sé gi tûz után ha tal mas len dü -
le tet kap nak ... A ko ra dél utá ni órák ban tá ma dá -
sunk már mint egy 15 km-rel ha ladt elõre.”32

FRIESSNER em lék ira ta i ban ugyan csak
el is me ri a tá ma dás kez de ti gyors tér nye ré sét. An -
nak el aka dá sát a Dé li-Kár pá tok át já ró in át be -
özön lõ szov jet csa pa tok ha tá sá ra meg erõ sö dõ el -
len ál lás sal ma gya ráz za, de csak az el kö vet ke zõ
na pok ban. At tól el te kint ve, hogy a 2. ma gyar
had se reg és a Gruppe Siebenbürgen tá ma dá sa
an nak 8.-i le ál lí tá sá ig te ret nyer, s hogy 8-án a tá -
ma dók még nem ke rül tek harc érint ke zés be szov -
jet csa pa tok kal, FRIESSNER meg ál la pí tá sa igen
fi gye lem re mél tó. A had se reg cso port pa rancs no -
ka ugyan is elõ sze re tet tel ócsá rol ja a ma gyar csa -
pa tok harc kész ség ét és har ci ér té két. Min den
vissza vo nu lá sért, szov jet át tö ré sért a ma gyar csa -
pa to kat okol ja. Né ze tei el le né re, ame lye ket ké -
sõbb nyug dí jas ként sem re vi de ált, FRIESSNER
el is me rõ en nyi lat ko zik a tá ma dás kez de tén el ért
teljesítményrõl.33

A szov jet for rá sok is el is me rik a ma gyar
tá ma dás gyors tér nye ré sét. ZAHAROV 20-40
km-es elõ re tö rés rõl ír az el sõ, to váb bi 20-25 km-
es ma gyar tér nye rés rõl a kö vet ke zõ két na pon s
ar ról, hogy szep tem ber 5-7-én fenn állt a ve szé lye
a 4. ro mán had se reg tel jes (sic!) szét zú zá sá nak. A
ki ala kult hely ze tet az zal ma gya ráz za, hogy a ro -
mán had se reg ép pen át cso por to sí tás és fel vo nu lás
alatt állt, mi kor a ma gyar tá ma dás be kö vet ke zett,
így ve ze té si szer vei ös  sze za va rod tak, nem tud ták
kel lõ ha té kony ság gal irá nyí ta ni a csa pa to kat. Ez
csak rész ben igaz (l. RA VASZ, SSzzéé kkeellyy ffööll ddii hhaarr --
ccii eessee mméé nnyyeekk,, 11999944.. aauu gguusszz ttuuss vvéé ggee -- sszzeepp tteemm bbeerr
eellee jjee,, in: ACTA - 1996, 297-298, “A szem ben ál ló
fe lek”). Igaz a ma ga sabb pa rancs nok sá gok szint -
jén, de nem a had osz tály okén. A sor had osz tály ok
és a ter ri to ri á lis ala ku la tok az érin tett tér ség ben
hos  szabb ide je a he lyü kön vol tak, leg fel jebb be -
so ro lá suk vál to zott az egyes had test pa rancs nok -
sá gok kö zött. ZAHAROV men te ge tõ jel le gû ma -
gya rá za ta ilyen for mán meg íté lé sünk sze rint nem
áll ja meg helyét.34

MINASZJAN kom men tár nél kül tesz
em lí tést a ma gyar tá ma dás ról, de õ is le ír ja, hogy
az az el sõ na pon 20-30 km-es tá ma dá si üte met
ért el.35

A ro mán szak iro da lom igyek szik ár nyal -
tan fo gal maz ni, de nem ta gad ja a ma gyar tá ma -
dás ered mé nyes sé gét. Ar ról ír, hogy a 2. ma gyar
had se reg el ké sett ez zel a tá ma dás sal, s ez zel ma -
gya ráz za a ro mán vé de lem gyors ös  sze om lá sát.
Nem té te lez ték fel ugyan is, hogy a tá ma dás ak -
kor is meg in dul, ami kor a szov jet csa pa tok már
be lép tek Dél-Er dély te rü le té re. Min den eset re a
ro mán csa pat tes tek hõ si es el len ál lá sá ról és a ve -
ze tés jól szer ve zett sé gé rõl ír, ki emel ve, hogy
ezek együt te sen meg aka dá lyoz ták a ma gyar-né -
met tá ma dó kat cél juk el éré sé ben, amit a 4. ro mán
had se reg szét zú zá sá ban és a kez de mé nye zés
meg ra ga dá sá ban ha tá roz meg. Ér de kes ös  sze vet -
ni a ro mán tör té né szek ál tal hang sú lyo zott ál lí tá -
so kat a csa pa tok ve ze tett sé gé rõl és helyt ál lá sá ról
a ZAHAROV-könyvben a ro mán meg hát rá lás
in do ka ként fel ho zott tényezõkkel.36

Más, ke vés sé had tör té ne ti jel le gû ro mán
munkák csu pán meg em lí tik, hogy szep tem ber 5-
én volt egy ma gyar-né met, 13-án egy újabb ma -
gyar tá ma dás, de ezt “Az 1. és 4. ro mán had se reg
csa pa tai el len ál lá suk kal meg hi ú sí tot ták...” Szót
sem ej te nek a 2. ma gyar had se reg, majd IV. ma -
gyar had test ál tal el ért elõ re nyo mu lás ról, de ar ról
sem, hogy mind két eset ben a szov jet csa pa tok
be kap cso lód tak a had mû ve le tek be ro mán ol da -
lon. Úgy vél jük, ezen ál lí tá sok cá fo la tá ra kü lön
nin csen szükség.37

Szep tem ber 7-én a Hon véd Ve zér kar 6.
osz tá lya elõ ször adott ki köz le ményt az MTI szá -
má ra a ma gyar tá ma dás meg in du lá sa óta. A 29.
szá mú ha di je len tés igen szûk sza vú an a ké szü lõ dõ
ro mán tá ma dás meg elõ zé sé re irá nyu ló ma gyar el -
len tá ma dás ról tu dó sít Ko lozs vár - Torda tér sé gé -
ben. A 6. osz tály az el ért ered ményt el tú loz va fo -
gal maz ta meg, de az 1. osz tá lyon azt re á lis sá ja ví -
tot ták. Az idé zet ben dõlt be tû vel a had mû ve le ti
osz tály be tol dá sai sze re pel nek. “... a ma gyar ha tá -
rok meg vé dé sé re a nagyobbszabású ro mán be tö -
ré sek meg elõ zé sé re csa pa ta ink f. hó 5-én el len tá -
ma dást haj tot tak vég re Ko lozs vár meg tá ma dá sá ra
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fel vo nult ro mán erõ cso port el len. A ro mán erõ -
cso por tot rész ben meg sem mi sí tet tük rész ben pe -
dig Tordán túl ra ve tet tük vis  sza és je len tõs zsák -
mány ra tet tünk szert. A szá mos fo goly kö zött van
töb bek kö zött a pa rancs nok ló ro mán tá bor nok is.”
Ér de kes, hogy a fog ság ba esett VALENTIANU
tá bor nok ra vo nat ko zó an, nyil ván pro pa gan disz ti -
kus okok ból, nem ja ví tot tak be le a szö veg be, no -
ha tud ták, hogy õ “csak ” egy had osz tály pa rancs -
nok volt, s nem a szem ben ál ló 6. ter ri to ri á lis had -
test, vagy a 4. had se reg parancsnoka.38

(A szep tem ber 5. és 9. kö zöt ti pár hu za -
mos szé kely föl di ese mé nyek rõl l. RA VASZ,
ii..mm., 279-281)

ÁÁtt mmee nneett vvéé ddee lleemm bbee,, sszzeepptt.. 77--1122..

Szep tem ber 7-én már olyan mér té kû volt
a szov jet csa pa tok be áram lá sa a Dé li-Kár pá tok
át já ró in ke resz tül, hogy a had se reg cso port pa -
rancs nok sá ga le he tet len nek ítél te a 2. ma gyar
had se reg és a Gruppe Siebenbürgen tá ma dá sá nak
foly ta tá sát, il let ve a Szé kely föld to váb bi vé del -
mét. A né met légifelderítés ek kor már a 6. szov -
jet gár da harckocsihadsereg fõ erõ i nek át ke lé sét
je len tet te a Vöröstoronyi- és a Vul ká ni-szo ro son
át, szov jet pán cé los osz lo pot je len tett Nagy sze -
ben tõl észak ra is.39

FRIESSNER ezek alap ján el ha tá roz ta,
hogy a 2. ma gyar had se reg nek és a Gruppe
Siebenbürgennek vé de lem be kell át men nie. A vé -
de lem ki épí té sét a Nagy-Küküllõ (Târnava Mare,
Grosse Kokel) men tén ha tá roz ta meg. GROL-
MAN 12 óra kor pa rancs no ka el ha tá ro zá sá nak
meg fe le lõ en ad ta ki had mû ve le ti pa ran csát. En -
nek meg fe le lõ en a 2. had se reg jobb szár nyá nak
Gyu la fe hér vár tól (Alba Iulia, Karlsburg) fel fe lé
kel lett vé dõ ál lá so kat fog lal nia a Ma ros jobb- (ott
észak-nyu ga ti) part ján Nagyenyedig (Aiud,
Strassburg), bal szár nyá nak a Nagy-Küküllõ jobb-
(észa ki) part ján kel lett vé de lem be át men nie Er -
zsé bet vá ros tól (Dumbrãveni, Elisabethstadt) a
tor ko la tig (a Ma ros ba). Ott kel lett csat la ko zást ki -
épí te ni a 2. ma gyar pán cé los had osz tály nak és a 8.
SS lo vas had osz tály nak. Utób bi nak, amely a
Gruppe Siebenbürgen fõ ere jét ad ta, szin tén a

Nagy-Küküllõ men tén kel lett ki épí te nie vé dõ ál lá -
sa it, a ha tár tól (a fo lyó Székelykeresztúrnál ke -
resz tez te az ak ko ri ma gyar-ro mán ha tárt) Er zsé -
bet vá ro sig. Eh hez az Er dély-cso port nak bir tok ba
kel lett ven nie Se ges várt (Sighiºoara, Schässburg).
GROLMAN pa ran csá ban az nap, te hát 7-én es tig
ha tá roz ta meg a ki je lölt vo nal elérését.40

A fel adat sza bás egy szer re volt re á lis és
ir re á lis. Fel tét len re á lis volt a vé de lem be va ló át -
me net el ren de lé sé ben, hi szen a szov jet csa pa tok
be özön lé sé vel az erõ vi szony ok oly mér ték ben
vál toz tak meg, ami már le he tet len né tet te a tá ma -
dás foly ta tá sát, sõt pa pír for ma sze rint ál ló vé de -
lem meg szer ve zé sé re sem hagy tak sok esélyt. Ir -
re á lis nak ítél jük vi szont an  nyi ban, hogy nem ál lí -
tot ta le azon nal a tá ma dást, s nem ren del te el
azon nal a vé de lem be va ló át me ne tet az el ért te -
rep sza ka szon, te hát ál ta lá ban a Kis-Küküllõ és a
Ma ros vo na lán. Ez zel egy részt egy tel jes nap pal
több idõ állt vol na ren del ke zé sé re a vé dõ ál lás ok
ki épí té sé re, más részt nem tör tént vol na meg el ér -
he tet len tá ma dá si cé lok meg ha tá ro zá sa.

A Nagy-Küküllõ ugyan is át lag 20 km-re
dé lebb re fo lyik, mint a Kis-Küküllõ, az zal pár hu -
za mo san nyu ga ti irány ba. Lát tuk, hogy a ro mán
el len ál lás ép pen 7.-re kez dett meg erõ söd ni, s
hogy a ma gyar-né met csa pa tok er re a nap ra a Kis-
Küküllõ vo na lát a Kis-Küküllõ dé li part ján ép pen
7-én szá mol ta fel a 6. ro mán ki kép zõ gya log had -
osz tály; a 2. ma gyar pán cé los had osz tály ugyan 7-
én fog lalt híd fõt Dicsõszentmártonnál, de at tól
nyu gat ra még el sem ér ték a ma gyar se reg tes tek a
fo lyót. Sõt, más nap a 2. pán cé los had osz tály és a
9. tá bo ri pót had osz tály, a négy had osz tály ból az a
ket tõ, amely 8-án is te ret nyert, csak 5-8 km-re
tud ta meg kö ze lí te ni a Kis-Küküllõ Küküllõvár
(Cetatea de Bal ta) alat ti sza ka szát.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke szep tem ber
7-én szin tén tá ma dás sal el éren dõ fel ada tot ha tá ro -
zott meg. A 2. pán cé los had osz tály nak Gyu la fe -
hér vá ron át Hát sze gig kel lett (vol na) ki jut nia, mi -
e lõtt vé de lem be megy át. A tá ma dás ba be kel lett
(vol na) kap cso lód nia az 1. és 2. he gyi pót dan dár -
nak, még pe dig a Nagy vá rad - Bánffy hu nyad vo -
nal ról Be lé nyes irá nyá ba. Eh hez in téz ked  tek e két
se reg test át cso por to sí tá sá ra Abrud bánya ál ta lá nos
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te rü le té re. 9-én meg kel lett (vol na) in dí ta nia tá -
ma dá sát a IV. had test nek is, s a Ma ros völ gyé ben
az 1. pán cé los had osz tály nak ta lál koz nia kel lett
(vol na) a 2. pán cé los hadosztállyal.41

A Fõ ve zér ség ugyan ek kor in téz ke dett a
VII. ma gyar had test pa rancs nok ság, il let ve a 4., 8.
tá bo ri pót had osz tály és a 12. tar ta lék had osz tály
Nagy vá rad tér sé gé ben tör té nõ ös  sze vo ná sá ra is,
szin tén tá ma dó célzattal.42

A Hon véd Ve zér kar had mû ve le ti osz tá -
lyá nak 7-én ki adott pa ran csa i ban re a li zá ló dott tá -
ma dó el kép ze lé se ket ha son ló okok ból tart juk ir -
re á li sak nak, mint GROLMAN had mû ve le ti in -
téz ke dé sét. A ma gyar in téz ke dé sek an nál is in -
kább bí rál ha tók, mi vel a Fõ ve zér ség ren del ke zett
a 6. szov jet gár da harckocsihadsereg Dél-Er dély -
be va ló be ér ke zé sé re vo nat ko zó in for má ci ók kal. 

A had mû ve le ti osz tály ve ze tõ je 7-én dél után
a 2. had se reg törzs szál lá sá ra küld te BAGAMÉRY
Jó zsef ve zér ka ri szá za dost, hogy a hely szí nen tá -
jé ko zód jon a ma gyar csa pa tok el ért hely ze té rõl, a
to váb bi har ci le he tõ sé ge i rõl. A lá to ga tás ról fenn -
ma radt fel jegy zés ben vi lá go san meg fo gal ma zó -
dott, hogy a Vul kán-szo ro son át elõ zõ nap óta
be áram ló szov jet pán cé lo sok vár ha tó an már 8-án
el érik a 2. had se reg éle it, s hogy ezek kel szem -
ben a tér ség ben har co ló két ma gyar had osz tály
“... ered mé nyes fel tar tóz ta tó erõt nem kép vi sel”.
Azt is írás ba fek tet ték, hogy “...a 2. hds. pk. úr a
2. pc. ho. al kal ma zá sát a ja va sol tak sze rint le he -
tet len nek tart ja...” A két pót hegyidandár tá ma -
dás ba ve té sét VE RESS el ké sett nek ne vez te, azo -
kat in kább a 2. had se reg fõ erõi vis  sza vo nu lá si út -
vo na la i nak biz to sí tá sá ra kivánta vol na al kal maz ni.

VE RESS és BAGAMÉRY ál lás pont ja
csu pán a IV. had test tá ma dó la gos be ve té sé ben
egye zett meg, mi vel an nak még vol na ide je bir tok -
ba ven ni az Er délyt a Partiumtól el vá lasz tó he gyek
ki já ra ta it a Ma ros és a Fe hér-Kö rös ten ge lyé ben, s
ez zel kés lel tet ni (nem meg ál lí ta ni) a szov jet tér -
nye rést, amely az zal fe nye get, hogy “... meg fog ják
elõz ni nem csak a 2., ha nem az 1. hds. vis  sza vo nu -
lá sát is és va ló szí nû leg a Szil ágy ság és a Nyír ség
te rü le tén dön tõ ve re sé get fog rá juk mér ni.” 43

A Hon véd Ve zér kar had mû ve le ti osz tá -
lyá nak had mû ve le ti uta sí tá sát mind ezek el le né re

az mo ti vál hat ta, hogy GROLMAN had mû ve le ti
uta sí tá sát nyo ma té kos ké rés for má já ban még dél -
ben a Fõ ve zér ség tu do má sá ra hoz ták. Az ezt
meg örö kí tõ KUBINYI fõ had nagy az zal a meg -
jegy zés sel zár ta a fel jegy zést, hogy “Bár köz lé sét
az ezr. úr (JESSEL né met ez re des, GREIFFEN-
BERG ve zér ka ri fõ nö ke – R.I.) nem ab ban a for -
má ban tet te, de az pa rancs nak tekintendõ.”44

Az már sok kal ér de ke sebb prob lé ma,
hogy a Fõ ve zér ség mi ért li ci tál ta túl GROLMAN
in téz ke dé sét, hi szen lát hat tuk, hogy tá vo lab bi el -
éren dõ te rep sza kaszt ha tá ro zott meg a Dél-Uk raj -
na Had se reg cso port ve zér ka ri fõ nö ké nél, s na -
gyobb rész vé tel ét ren del te el a tá ma dás ba. A ma -
gunk ré szé rõl úgy vél jük, így pró bál tak né mi esélyt
ad ni a GROLMAN ál tal meg ha tá ro zott fel adat
vég re haj tá sá ra, még a he lyi vi szo nyo kat és le he -
tõ sé ge ket ná luk fel te he tõ en job ban is me rõ VE -
RESS el le né ben is. Va gyis úgy gon dol hat ták, az
ál ta luk ki je lölt tá ma dá si cé lok el éré sé re va ló tö -
rek vés köz ben VE RESS el éri GROLMAN kö ze -
leb bi tá ma dá si cél ja it. Ez a túl tel je sí tés nem nyer -
te el a né met had ve ze tés tet szé sét. GROLMAN,
aki nek GREIFFENBERG ve zér ka ri fõ nö ke hív ta
fel a fi gyel mét, hogy a ma gyar Ve zér kar az övé tõl
el té rõ tar tal mú had mû ve le ti uta sí tást adott ki, az
OKH-hoz for dult az el té rõ ma gyar pa rancs meg -
vál toz ta tá sa ér de ké ben. GROLMAN ezen lé pé sé -
bõl ki érez he tõ, hogy a had se reg cso port ve zér ka ri
fõ nö ke még a sa ját ma ga ál tal meg sza bott tá ma -
dá si cé lok tel je sít he tõ sé gé ben is kételkedett.45

A Hon véd Ve zér kar had mû ve le ti osz tá -
lyá nak fenn ma radt irat anya gá ban nem ta lá lunk
ar ra vo nat ko zó ira tot vagy irat ki adás ra vo nat ko -
zó be jegy zést, hogy szep tem ber 8-án a 2. ma gyar
had se reg tá ma dá sát le ál lí tot ták vol na. Olyan be -
jegy zést vi szont igen, hogy a 9-én meg in dí tan dó
újabb tá ma dás hoz az 1. had se reg tõl ki kell von ni
két gép von ta tá sú tü zér osz tályt és a 151. so ro zat -
ve tõ tü zér osz tályt, s azo kat át kell irá nyí ta ni a 2.
had se reg hez. Két nap pal ké sõbb min den eset re a
már szál lí tás alatt ál ló 151. osz tályt a IV. had test -
hez irá nyí tot ták át.46

Azt tud juk, hogy a IV. had test tá ma dá sát
8-án 10.-re, 9-én 11.-re ha lasz tot ták, de ezek az in -
téz ke dé sek sem tar tal maz tak (a fenn ma radt uta lá -
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sok sze rint leg alább is nem) sem mit a 2. had se reg
tá ma dá sá nak le ál lí tá sá ra vonatkozóan.47 A to váb -
bi ak ban a IV. had test tá ma dá sa meg in du lá sá nak
kö rül mé nye it nem kí sér jük fi gye lem mel. An nak
el le né re sem, hogy (el len tét ben a 2. had se reg ere -
de ti tá ma dá sá nak had mû ve le ti uta sí tá sá val) a IV.
had test tá ma dá sá ra vo nat ko zó szep tem ber 12.-i
ma gyar had mû ve le ti uta sí tás fennmaradt.48

Az vi szont meg jegy zen dõ, hogy a IV.
had test tá ma dá sá ra vo nat ko zó had mû ve le ti uta sí -
tás, amit a tá vol lé võ VÖ RÖS Já nos ve zér ez re des
he lyett LÁSZ LÓ Dé nes al tá bor nagy, ve zér kar fõ -
nök-he lyet tes írt alá, a 2. had se reg tá ma dá sá ról is
ír: “Szán dé kom: a IV. had test és 2. hds. tá ma dá -
sá val a Bi har tömb jét bir tok ba ven ni...”. Ez eset -
ben a 2. had se reg alatt a II. had test hez nyu gat ról
csat la ko zó VII. had test rõl van szó, LÁSZ LÓ en -
nek szá má ra ha tá roz meg olyan harc fel ada tot,
amely köz vet le nül már nem kap cso ló dik a II.
had test szep tem ber 5-én meg in dult táma dá sá -
hoz.49 (A 2. had se reg és a VII. had test kap cso ló -
dá sát az alá ren delt sé gi vi szo nyo kat il le tõ en l. “A
2. had se reg fel ál lí tá sa és szer ve ze te”, in: RA -
VASZ, ii..mm., 290-297)

Konk rét le vél tá ri for rás sal nem ren del ke -
zünk te hát ar ra vo nat ko zó an, hogy a 2. ma gyar
had se reg tá ma dá sát szep tem ber 8-án ma gyar
rész rõl le ál lí tot ták, ada tok kal azon ban igen.
KÁL MÁN Dá ni el azt ír ja, hogy a Fõ ve zér ség tõl
8-án vá rat la nul (sic!) pa rancs ér ke zett a tá ma dás
le ál lí tá sá ra, s hogy a pa ran csot a szov jet csa pa tok
át ke lé sé vel in do kol ták a Dé li-Kár pá tok hágóin.50

A 25. ma gyar gya log had osz tály had mû -
ve le ti nap ló já nak ta nú sá ga sze rint VE RESS már
szep tem ber 8-án kö zöl te a had se reg tá ma dá sa
meg ál lí tá sá nak és vis  sza vé tel ének szán dé kát
HOLLÓSY-KUTHY Lász ló ve zér õr nagy had -
osz tály pa rancs nok kal, el ren del ve egy ben, hogy a
had osz tály kezd je meg vé dõ ál lás ok ki épí té sét az
Ara nyos vo na lán. Azt azon ban eb ben a nap ló be -
jegy zés ben sem ta lál juk meg, hogy ki is ad ta vol -
na vis  sza vo nu lás ra vo nat ko zó parancsát.51

A 2. had se reg pa rancs no ká nak há rom kö -
te tes mun ká ja a tá ma dás le ál lí tá sát te kint ve,
meg íté lé sünk sze rint, au ten ti kus nak fo gad ha tó
el. VE RESS La jos azt ír ja, hogy a ma ga ré szé rõl,

egyet ér tés ben tör zsé nek tiszt je i vel, már szep tem -
ber 6-án ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a
szov jet csapatok dél-er dé lyi je len lé te kö vet kez té -
ben tel je sít he tet len né vált az ere de ti had mû ve le ti
cél, a Dé li-Kár pá tok át já ró i nak bir tok ba vé te le és
le zá rá sa. E nap tól kezd ve a ve ze té se alatt ál ló
hadseregparancsnokság már ar ra tö re ke dett,
hogy a had se reg se reg tes tei jól véd he tõ te rep sza -
kasz ok ra jus sa nak ki, s hogy a tá ma dást en nek
ér de ké ben már csu pán kor lá to zott cél lal sza bad
foly tat ni uk. Ez a kor lá to zott cél a Ma ros-vo nal
el éré se volt, ami egy be cseng a had se reg cso port
pa rancs nok sá gá nak szán dé ká val a Maros-
Stellung vé del mét il le tõ en. VE RESS azt is meg -
jegy zi, hogy egy elõ re (te hát 6-án) az alá ren delt
se reg tes tek pa rancs nok sá ga it nem tá jé koz tat ta a
nagylétszámú szov jet magasabbegységek át ke lé -
sé rõl a Dé li-Kár pá tok há gó in, mi vel nem sze ret te
vol na tá ma dá suk len dü le tét megtörni.52

A Ma ros-vo nal azon ban VERESSnél is
csak el vi fo ga lom volt. A föld raj zi vi szo nyok
függ vé nyé ben a ma gyar had se reg pa rancs nok az
Ara nyos tor ko la tá ig szán dé ko zott a vé de lem pe -
rem vo na lát a Ma ros jobb- (észa ki) part ján ki ala -
kí ta ni, at tól ke let re az Ara nyos bal- (észa ki) part -
ján. El ha tá ro zá sá nak meg fe le lõ en a 25. gya log -
had osz tályt, a Székelykocsárdnál be ve tett négy
zász ló al jat leszámíta, ele ve az Ara nyos-men ti vé -
de lem ki épí té sé re ren del te ún. fel vé te li ál lás ba.
Ez azt je len tet te, hogy a had osz tály zö mé nek meg
kel lett kez de nie a vé de lem ki épí té sét a fo lyó men -
tén, s biz to sí ta nia kel lett a had se reg fõ erõ i nek
vissza vo nu lá sát a fo lyó mö gé. VE RESS itt egye -
ne sen vé del mi ter vet em le get. Meg íté lé sünk sze -
rint ez te kint he tõ a tordai csa ta elõjátékának.53

Ar ra vo nat ko zó an, hogy a 2. ma gyar had -
se reg pa rancs no ka már 6-án el ha tá roz ta a vis  sza vo -
nu lást a Ma ros-vo nal ra, ren del ke zünk egy köz ve -
tett bi zo nyí ték kal. ESZE Je nõ szá za dos, a 2. pán -
cél had osz tály kö te lé ké be tar to zó 2. pán cé los utász -
zász ló alj pa rancs no ka már 7-én pa ran csot ka pott
Marosludasnál (Ludus) egy híd fõ ál lás be ren de zé -
sé re a Ma ros bal- (dé li) part ján, va la mint a Ma ro -
son át íve lõ hi dak rob ban tá sá nak elõkészítésére.54

A vé de lem be va ló át me ne tet el ren de lõ
pa ran csot, leg alább is VE RESS így em lé ke zik, 9-
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én ad ta ki a 2. ma gyar had se reg pa rancs nok sá ga.
Ez már tar tal maz ta a folyómenti vé dõ ál lás ok el -
fog la lá sá hoz szük sé ges vis  sza vo nu lá si felada-
tokat is. A pa rancs ki adá sá nak idõ pont ját a had -
se reg pa rancs nok az zal in do kol ja, hogy ezen a na -
pon a 7. és 9. tá bo ri pót had osz tály már köz vet len
harc érint ke zés be ke rült a szov jet csa pa tok kal, s
hogy azok vis  sza is ve tet ték né hány km-rel a két
had osz tályt, ame lyek csak né met ro ham lö ve gek
és két né met utász zász ló alj (a 92. és 207.) tá mo -
ga tá sá val tud ták az arc vo na luk ba be tört szov jet
pán cé lo so kat elreteszelni.55

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal a há -
bo rú után (köz vet le nül) ké szí tett békeelõkészítõ
ira tok sze rint a 2. ma gyar had se reg csak egy nap -
pal ké sõbb, 10-én ke rült köz vet len harc érint ke -
zés be szov jet csa pa tok kal. A ma gunk ré szé rõl a
9.-i dá tu mot fo gad juk el, nem csu pán azért, mert
VE RESS La jos em lé ke zé sét eb bõl a szem pont -
ból meg bíz ha tó nak fo gad juk el, de azért is, mert,
mint lát ni fog juk, 9-én tör tént a leg na gyobb te rü -
let vesz tés a tá ma dá sát ép pen be fe je zõ 2. ma gyar
had se reg arc vo na lán, a Marosújvár (Ocna
Mureº)–Dicsõszentmárton (Târnãveni) kö zöt ti
sáv ban, sok kal na gyobb, mint 10-én.56

Szep tem ber 8-án es te a 2. ma gyar had se -
reg két had osz tá lya min den eset re, a Dél-Uk raj na
Had se reg cso port napijelentése sze rint, már meg -
kezd te az elõ ké szü le te ket a vis  sza vo nu lás ra a Ma -
ros-vo na lig, il let ve há tul el he lyez ke dõ csa pat ré -
sze ik kel ott a vé dõ ál lás ok ki épí té sét. Itt a 7. és 9.
tá bo ri pót had osz tály ról van szó, bár a napijelentés
nem ne ve zi meg azo kat. An  nyi ban pon to sí ta nunk
kell a né met for rás ba le ír ta kat, hogy (l. a dis  szer -
tá ció III/4. fe je ze te: “A 25. gya log- és a 2. pán  cé -
los  had osz tály fel vo nu lá sa és harcba lépése”,
sszzeerrkk.. mmeeggjj..) a vé dõ ál lás ok ki épí té sé hez nem a
két had osz tály hátsóbb csa pat ré szei vé gez ték, ha -
nem el sõ sor ban a 25. ma gyar gyaloghadosztály.57

A KESSEL-zárócsoport ugyan ek kor be ér ke zett
Marosbogát tér sé gé be (meg ala ku lá sát és ré sze it l.
RA VASZ, ii..mm., 282-290: “A né met Dél-Uk raj na
Had se reg cso port vis  sza vo nu lá sa Romániából...”).58

9-én a 7. tá bo ri pót had osz tály a Vidály
(Vidolm)–Torockó (Rimetea)–Torockógyer tyá nos
(Vãliºoara)–Maroscsesztve (Cisteiu de Mureº)

vo nal ra vo nult vis  sza, Miriszlót ki ürít ve. Ma -
roscsesztvétõl az arc vo nal Maroskoppándig
(Copand) a Ma ros jobb- (észa ki) part ján hú zó -
dott. Az et tõl a köz ség tõl a fo lyó mö gé vis  sza vo -
nu ló 9. tá bo ri pót had osz tály a marosludasi ki vé -
te lé vel fel ad ta híd fõ it a Ma ros dé li part ján. A 2.
pán cé los had osz tály a Maroskoppánd - Ma gyar -
bük kös (Bichiº) - Dicsõszentmárton (Târnãveni)
vo na lig hú zó dott vis  sza, Dicsõszentmártont és
ez zel az ot ta ni híd fõt fel ad va. Dicsõ szent már ton -
tól fel jebb az arc vo nal ezen a na pon még to vább -
ra is a Kis-Küküllõ men tén hú zó dott. A Ma ros -
Kis-Küküllõ kö zöt ti sáv ban a vis  sza vo nu lás
mély sé ge el ér te a 10-15 km-t. (Marosújvártól ke -
let re 51, Dicsõszentmártontól nyu gat ra 10 km-t.)59

9-én a Hon véd Ve zér kar 6. osz tá lya újabb
köz le ményt adott ki. A 30. szá mú ha di je len tés
úgy fo gal maz, hogy “Ko lozs vár tól D-re Tordán át
elõ re tört csa pa ta ink a meg vert ro mán erõk ül dö -
zé se köz ben el ér ték a Ma ros vo na lát.” A saj tó nak
szánt tá jé koz ta tó, nyil ván a la kos ság meg nyug ta -
tá sá nak szán dé ká tól ve zérel ve, tel je sen ha mis
volt. Rég nem folyt már ül dö zés, sõt már fo lya -
mat ban volt a vis  sza vo nu lás (igaz, ép pen a Ma ros
vo na lá ra), s a ha di je len tés sze rint meg vert ro má -
nok ép pen meg in dul tak a vis  sza vo nu ló ma gyar
csa pa tok nyo má ban Ko lozs vár irá nyá ba. Az ek -
kor ra a 4. ro mán had se reg arc vo nal ára be ér ke zett
szov jet csa pa tok ról a köz le mény nem tett
említést.60

10-én a né met napijelentések ar ról szá -
mol nak be, hogy a 7. had osz tály az Ara nyos
men tén el len lö kést in dí tott Aranyoslonka vis  sza -
fog la lá sá ra, s hogy az el len lö kés 2 km-re a köz -
ség tõl észak ra el akadt, pon to sab ban ad dig ju tott
ki. Er re az el len lö kés re VE RESS vé del mi el kép -
ze lé se i nek meg va ló sí tá sá hoz szük ség volt, hi -
szen enélkül hé zag ke let ke zett vol na az Ara nyos-
vo nal vé del mé ben, s a ro mán csa pa tok be ha tol -
hat tak vol na a Gya lui-ha va sok ke le ti elõ he gyei
kö zé. A ro mán for rá sok e na pon nem je lez nek a
tér ség ben ma gyar tér nye rést, de nem is zár ják azt
ki, mi vel csak 13-án je lez nek újabb ro mán tér -
nye rést itt, ami kor is az 1. ro mán hegyihadosztály
el ér te és el fog lal ta az Aranyoslonkától 4 km-re
észak ra lé võ Al só ak lost (Ocoliº).61

323



Az el len lö kést va ló já ban a 25. ma gyar gya -
log had osz tály haj tot ta vég re (l. rész le te sen a disz  -
szer tá ció em lí tett III.4. fe je ze té ben,  sszzeerrkk.. mmeeggjj..).

A 7. és 9. tá bo ri pót had osz tály egyéb arc -
vo nal sza ka sza in je len tõ sebb harc te vé keny ség
nem volt, le szá mít va azt, hogy Miriszlótól észak -
ra el há rí tot ták a ro mán csa pa tok egy zász ló alj-
ere jû tá ma dá sát, il let ve hogy az az nap elõ re vont
és be ve tett 7. ro mán ki kép zõ gya log had osz tály
Felvincnél (ak kor Vinþul de Sus, ma Unirea) át -
kelt a Ma ro son, be tört a vá ros ba, ahon nan azon -
ban a 9. ma gyar tá bo ri pót had osz tály ré szei az -
nap még kivetették.62

A 2. pán cé los had osz tály arc vo na lát 10-
én a Marosgezse (Gheja)–Cintos (Aþintiº)–
Marosdég (Deag)–Küküllõpócsfalva (Pãuciºoara)
vo na lig von ták hát ra. A vis  sza vo nu lás mély sé ge
a Ma ros és a Kis-Küküllõ kö zött már csak 2-4
km át la gos mély sé get ért el. Et tõl ke let re a vé de -
lem még min dig a Kis-Küküllõ észa ki part ján
állt. Dicsõszentmártontól 11 km-re ke let re, a 2.
pán cé los- és a 8. SS lo vas had osz tály csat la ko zá -
sá nál a 11. ro mán ki kép zõ gya log had osz tály si -
ker te len kisérletet tett a be tö rés re, ami a vis  sza -
vo nu lás ren de zett vég re haj tá sá ra utal.63

Ezen a na pon a fen ti vo na lon a 2. ma gyar
pán cé los had osz tály ré szé rõl már csak gya lo gos
utó vé dek har col tak. A harc ko csik a 10-re vir ra dó
éj sza ka át kel tek a Ma ros észa ki part já ra a
marosludasi köz úti hídon.64

Ugyan csak ezen a na pon a 2. ma gyar
pán cé los had osz tály még a Ma ros tól dél re vé de -
ke zõ utóvédei mö gött a Ma ros vo na lá nak biz to sí -
tá sát a Gruppe Siebenbürgen mû sza ki ala ku la tai
vet ték át, an nak elõ je le ként, hogy a vé dõ ál lás ok
el fog la lá sa kor a né met cso port ve szi át a 2. ma -
gyar had se reg bal szár nyá tól a Ma ros-vo nal vé -
del mét Marosludasig.65

Szep tem ber 11-én Székelykocsárd (Lun -
ca Mureºului– Szé kely föld vár (Rãzboieni Ceta te)
tér sé gé ben, a 7. és 9. ma gyar tá bo ri pót had osz tály
csat la ko zá sá nál, a 20. ro mán ki kép zõ gya log had -
osz tály arc vo na lán ke resz tül harc ba lé pett a 6.
szov jet gár da harckocsihadsereg 5. gár da harc -
kocsihadtestének egy harckocsidandára. A szov -
jet-ro mán cso por to sí tás es tig mint egy 5 km mély -

ség ben nyert te ret. A 7. ma gyar had osz tály arc vo -
na lá nak bal szár nyát el ka nya rí tot ta 90 fok ban,
hogy a tá ma dók fe lé néz zen, a sa rok pont a meg -
tar tott Felvinc volt. A 9. ma gyar had osz tály a né -
met 92. pán cé los utász és 207. utász zász ló alj se -
gít sé gé vel Székelykocsárdtól és Szé kely föld vár -
tól észak ra egy elõ re el re te szel te a be tö rést, de az
vi lá gos volt, hogy a Ma ros és az Ara nyos kö zöt ti
nyílt te re pen más nap a szov jet harc ko csik fel tar -
tóz ta tá sa nem lesz le het sé ges, a vis  sza vo nu lást az
Ara nyo sig ha ma ro san vég re kell hajtani.66

Az 5. szov jet gár da harckocsihadtest egy
má sik dandárának be ve té sé vel Dicsõszent már ton -
tól észak ra szin tén je len tõ sen meg vál to zott a hely -
zet. A 2. ma gyar pán cé los had osz tály ki ürí tet te a
Ma ros dé li part ját, Marosludastól dél re sem si ke -
rült híd fõt meg tar ta ni a fo lyó balpartján, a szov jet
harckocsidandár és a ro mán 9. gya log-, il let ve 8.
lo vas had osz tály Kutyfalvától (Cuci) Marosgezséig
(Gheja) ki ju tott a Ma ros vonalára.67

A szov jet-ro mán tá ma dás meg moz dí tot ta
a Gruppe Siebenbürgen 2. ma gyar pán cé los had -
osz tá lyá hoz ke let rõl csat la ko zó arc vo na lát is. A
8. SS lo vas had osz tály jobb szár nya fel ad ta a Kis-
Küküllõ vo na lát és vis  sza vo nult az Oláhkocsárd
(Cucurdea)–Mikefalva (Mica) terepszakaszra.68

A to váb bi ak ban a 2. ma gyar had se reg
vis  sza vo nu lá sa az Ara nyos-Ma ros vo na lá ra szep -
tem ber 12.-re fe je zõ dött be. A 25. gya log had osz -
tály ek kor ra tel jes egé szé ben fel vo nult a Torda -
Aranyosgyéres–Marosludas vo nal ra. A 25 km
szé les vé dõ sáv ba vo nult vis  sza a 2. pán cé los had -
osz tály is. Tordánál, Aranyosegerbegynél és
Gerendkeresztúrnál a két had osz tály egy-egy
híd fõt tar tott fenn az Ara nyos jobb part ján. A 7.
és 9. tá bo ri pót had osz tály, ame lyek a szep tem ber
5. óta el telt idõ alatt erõ sen le har colt tá vál tak, a
vis  sza vo nu lás be fe je zé se után hát ra von ták pi hen -
te tés re és fel töl tés re. A vé de lem Aranyos bá nyá -
tól (Baia de Arieº) Torda fe lé hú zó dó sza ka szát
11.-tõl az egyi de jû leg elõ re vont, azideig harc ba
még nem ve tett 1. és 2. pót hegyidandár fog lal ta
el. A 7. had osz tály Szelicse (Sãlicea)–Sütmeg
(ªutu)–Magyarpeterd (Petreºtii de Jos)–Indal
(Deleni), a 9. had osz tály Mezõcsán (Ceanu
Mare) –Mezõszentjakab (Pãdurea Iacobeni)– -
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Mezõ szopor (Soporu de Câmpie) tér sé gé ben fog -
lalt gyü le ke zé si kör le tet. Ez azt je len tet te, hogy a
7. had osz tály a Tordai-hasadékon át fo lyó Hasa -
dát-patak völ gyé ben, a 9. had osz tály az ara nyos -
egerbegyi híd fõ tõl észak ke let re 15-20 km-re a
Me zõ ség ben gyülekezett.69

13-án az utol só utó vé dek is át lép ték
(vissza fe lé) az Ara nyos vonalát.70

12-én GROLMAN táv ira ti úton pa ran -
csot adott a 2. ma gyar had se reg pa rancs nok sá gá -
nak az Ara nyos vo na lá nak min den áron va ló
meg tar tá sá ra. Láttuk, hogy ez meg egye zett VE -
RESS szándékával.71

A 8. SS lo vas had osz tály vis  sza vo nu lá sa
nem fe je zõ dött be szep tem ber 12-én. A had osz -
tály cent ru ma Radnót (Iernut) és Kerelõszentpál
(Sânpaul) kö zött 14.-re vo nult vis  sza a Ma ros
mö gé. Bal szár nya ek kor még a Kerelõszentpál -
Nagycserged (Cerghid) - Küküllõszéplak (Suplac)
vo na lon vé de ke zett. On nan csak 17-én vo nult vis-
sza a Nyárád észa ki part já ra, ami kor Nagy -
csergednél a 9. ro mán gya log had osz tály, Kü -
küllõszéplaknál a Tu dor VLADIMIRESCU had -
osz tály, Küküllõszéplak és Balavásár (Bãlãuºeri)
kö zött a 78. szov jet lö vész- és az 1. ro mán lo vas -
had osz tály egy ide jû tá ma dást in dí tott a Kis-
Küküllõ men ti vé dõ vo nal fel gön gyö lí té sé re. A
Nyárád, majd tor ko la tá tól a Ma ros men tén a né -
met vé de lem két hét idõ tar tam ra megszilárdult.72

KKöö vveett kkeezz ttee ttéé sseekk

Szep tem ber 10-én es te, te hát ami kor a 2.
ma gyar had se reg vis  sza vo nu lá sa az Ara nyos-vo -
nal ra már utol só sza ka szá ba lé pett, KOZÁR Elem -
ér ve zér ka ri ez re des, a had se reg ve zér ka ri fõ nö ke
ös  sze gez te a had se reg ad di gi te vé keny sé gét a Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ke szá má ra. Az “Ál ta lá nos és
ma gyar 2. hds-et érin tõ hely zet meg íté lés 1944.
szep tem ber hó 10-én es te” cí met vi se lõ öt ol da las
anya got 11-én reg gel táv ira ti úton továbbították.73

KOZÁR az zal kez di ös  szeg zé sét, hogy a
2. ma gyar had se reg tá ma dá sa meg lep te a 4. ro -
mán had se re get, amely je len tõs erõ ket vo nul ta -
tott fel a ma gyar tá ma dá si sáv ba esõ te rü le ten.
Meg íté lé se sze rint er rõl a te rü let rõl sze ret tek vol -

na ké sõbb tá ma dást in dí ta ni: “... sa ját tá ma dá suk
egyik fõ te rü le té nek szán ták, ame lyet az orosz
erõk fel vo nu lá sá ig biz to sí ta ni akar tak.” Saj nál -
ko zik afe lett, hogy mi u tán a ma gyar csa pa tok át -
tör ték a ro mán vo na la kat, és je len tõs te rü let nye -
re ség re tet tek szert, nem ma radt le he tõ sé gük a 4.
ro mán had se reg meg ve ré sé nek meg va ló sí tá sá ra
(be fe je zé sé re), mi vel be ér kez tek a szov jet harc -
ko csi zó csa pa tok. Ezek kel szem ben pe dig, az
erõ vi szony ok alap ján, a ma gyar csa pa tok nak
sem mi esé lyük nem volt az ere de ti fel adat, a Dé -
li-Kár pá tok há gó i nak bir tok ba vé te le és le zá rá sa
megvalósítására.74

Bár mint fen tebb lát tuk, nem ma radt fenn
a 2. ma gyar had se reg szep tem ber 5.-i tá ma dá sá ra
vo nat ko zó harc in téz ke dés (el len tét ben a IV. ma -
gyar had tes té vel), KOZÁR ös  sze ge zé se alap ján
kö vet kez tet he tünk an nak tar tal má ra, leg alább is a
had mû ve le ti célt il le tõ en. A had se reg ve zér ka ri
fõ nö ke ugyan is le ír ja, hogy: “Az ere de ti cél ki tû -
zést, Dél-Er dély te rü le té nek bir tok ba vé te lét lé -
nye ges szov jet erõk meg je le né se elõtt nem vált -
hat tuk valóra.”75

Ez a mon dat több szem pont ból is igen lé -
nye ges, kö zü lük itt ket tõt eme lünk ki. Az egyik
az, hogy a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sá nak nem
po li ti kai, ha nem ka to nai cél ja volt, még pe dig a
Dé li-Kár pá tok ge rinc vo na lá nak le zá rá sa a szov -
jet fõ erõk be ér ke zé se elõtt. Ugyan az a ka to nai
cél, amely (tel je sí té se ese tén) biz to sít hat ta vol na
a Kár pát-me den ce (s ve le a Du na-vo nal a Vas ka -
pu és Vidin kö zött) le zá rá sát, s ott té li ál lá sok ki -
ala kí tá sát. Csak is ez a ka to nai cél lett vol na al -
kal mas ezek biz to sí tá sá ra. A cél ka to nai jel le gé -
nek hang sú lyo zá sa igen lé nye ges, mi vel a ko ráb -
bi ha zai (vagy ma gyar nyel ven is meg je lent)
szak iro da lom ban elõ for dult az a ro mán mun kák -
ban ma is ol vas ha tó ál lí tás, hogy a 2. ma gyar
had se reg tá ma dá sá nak po li ti kai cél ja lett vol na,
még pe dig Dél-Er dély vis  sza csa to lá sa Ma gya ror -
szág hoz. Ez utób bi ál lí tás nem fe lel meg a va ló -
ság nak, a tá ma dás meg in dí tá sá hoz ve ze tõ po li ti -
kai dön tés ho zó fo lya mat ban sem je lent meg
ilyen irá nyú igény. Az más kér dés, hogy a ka to -
nai cél ki zá ró lag Dél-Er dély (ka to nai, s nem po li -
ti kai ér tel mû) bir tok ba vé te lé vel lett vol na meg -
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va ló sít ha tó. Po li ti kai ér tel mû vel már csak azért
sem, mert a ka to nai cél meg va ló su lá sa ese tén Dél-
Er dély le he tett vol na a te rü le ti bá zi sa a né met po li ti -
kai ve ze tés, el sõd le ge sen Hit ler ál tal óhaj tott né met -
ba rát ro mán el len kor mány nak. Ez pe dig sem mi lyen
mó don nem lett vol na ös  sze kap csol ha tó Dél-Er dély
Ma gya ror szág hoz va ló vis  sza csa to lá sá val. 

A má sik lé nye ges ele me KOZÁR meg ál -
la pí tá sá nak an nak ki mon dá sa, hogy a tá ma dás -
nak a szov jet fõ erõk be ér ke zé se elõtt kel lett vol -
na le zár nia a Dé li-Kár pá tok át já ró it. Hi bás vol na
egy olyan kö vet kez te tés le vo ná sa, hogy er re a
Hon véd ség ko ráb ban is ké pes lett vol na szep tem -
ber 5-énél, hi szen lám, a ro má nok meg fu tot tak.
Hi bás egy részt azért, mert (v.ö. “A 2. had se reg
fel ál lí tá sa és szer ve ze te”, in: RA VASZ, ii..mm.,
290-297) az észak-er dé lyi IX. ma gyar had test eh -
hez au gusz tus vé gén egy sze rû en nem ren del ke -
zett elég sé ges erõ vel. A 2. ma gyar had se reg meg -
szer ve zé sé re idõ kel lett, még pe dig hoz zá ve tõ leg
10 nap. A Hon véd ség harc ké pes ala ku la tai a ro -
mán át ál lás pil la na tá ban az Észak ke le ti-Kár pá -
tok ban, Ga lí ci á ban, il let ve kint a len gyel Fõ kor -
mány zó ság ban har col tak. A töb bi, el sõ sor ban
pót ala ku lat pe dig ek kor még a moz gó sí tás elõtt,
az or szág bel sõ te rü le te in, szét szór va ál lo má so -
zott. Az igaz, hogy szep tem ber 5. és 8. kö zött a
ro mán csa pa tok je len tõs te rü le tet vesz tet tek, de a
4. ro mán had se reg el len ál lá sa szep tem ber 8.-ra
ép pen kez dett meg szi lár dul ni, a had se reg nem
lett szét ver ve. Az is igaz, hogy meg szer ve zé sé re
csak szep tem ber ele jén ke rült sor, de az 1. ro mán
had se reg ezt meg elõ zõ en is Dél-Er dély ben ál lo -
má so zott, s az erõ vi szo nyo kat te kint ve nem kis
fö lény ben volt a IX. ma gyar had test tel szem ben,
an nak au gusz tus 23.-i ál la po tát te kint ve.

S vé ge ze tül, de egy ál ta lán nem utol só -
sor ban szep tem ber 5-én a szov jet csa pa tok már a
Dé li-Kár pá to kon be lül vol tak. Nem is kis erõ vel,
hi szen Nagy sze ben bõl a 2. Uk rán Front leg erõ -
sebb had se reg ét je len tet ték, a 6. gár da harc ko csi -
zót. Eb ben az ös  sze füg gés ben azt a kö vet kez te -
tést kell le von nunk, hogy a 2. ma gyar had se reg
tá ma dá sá nak szep tem ber 5.-i meg in dí tá sa már el -
ké sett. Sõt, meg kell koc káz tat nunk azt a meg ál -
la pí tást is, hogy fe le lõt len dön tés volt, mi vel re á -

li san már nem szá mol hat tak a KOZÁR ál tal is le -
írt ka to nai cél meg va ló sít ha tó sá gá val. A 2. ma -
gyar had se reg ugyan is, bár men  nyi re is te ret nyert
a ro mán csa pa tok kal szem ben tá ma dá sá nak el sõ
há rom nap ján, ir re á lis (pon to sab ban idõ köz ben
ir re á lis sá vált) cél ér de ké ben lett tá ma dó lag al -
kal maz va. Tá ma dá sá val azt ér te el, hogy ere jét
fel mor zsol ta a há rom na pos tá ma dás ban, s az azt
azon nal kö ve tõ vis  sza vo nu lás ban, ami vel pe dig
el ér te, hogy a ré szé re ki je lölt vé dõ sza kasz meg -
tar tá sá ra csak rész le ge sen volt ké pes.

A tordai csa tá ban ugyan is va ló ban fel tar -
tóz tat ta a szov jet-ro mán kö te lé ke ket, de csak
Torda és Marosludas kö zött. Tordától nyu gat ra, a
Gya lui-ha va sok ke le ti elõ he gyei kö zött er re már
nem volt ké pes, egy sze rû en nem volt hoz zá ele -
gen dõ ere je. Nem azt sze ret nénk ez zel ál lí ta ni,
hogy az 1. és 2. he gyi pót dan dár ka to nái ke vés bé
har col tak vol na ki tar tó an, mint a 25. gya log- és
2. páncéloshadosztály honvédei. Nem. Egy sze rû -
en szá muk ra túl nagy nak bi zo nyult a ki je lölt vé -
dõ sáv. Ki csit ah hoz ha son ló an, mint más fél év -
vel ko ráb ban Don men ti baj tár sa ik szá má ra. Az
arc vo na lat vé gül a Ko lozs vá ron is át fo lyó Kis-
Sza mos tól dél re né hány km-re, a Gya lui-ha va sok
ke le ti elõ he gye i nek ke let-nyu ga ti irá nyú víz vá -
lasz tó ján, tud ták (né met se gít ség gel) sta bi li zál ni.

En nek alap ján, meg íté lé sünk sze rint, még
az a meg ál la pí tás is meg koc káz tat ha tó, hogy sze -
ren csé sebb lett vol na ele ve kor lá to zott cé lú tá ma -
dást in dí ta ni. (Ha már min den kép pen tá ma dás ra
ke rül sor, de ezt Ko lozs vár te rep-ad ta véd he tet len -
sé ge dé li irány ból, hi szen az ak ko ri or szág ha tár a
vá ros dé li pe re mé tõl 2-3 km-re hú zó dott, va ló ban
szük sé ges sé tet te; ez is ki zá ró lag ka to nai cél, nem
po li ti kai.) E tá ma dás kis erõ ki fej tés sel és kis
vesszteséggel ér te vol na el a Gya lui-ha va sok ke le -
ti elõ he gye i nek ke let-nyu ga ti irá nyú víz vá lasz tó ját
a jobb szár nyon, on nan a Turi-patak völ gyét a Ko -
lozs vár–Torda fõ út ten ge lyé ben, Tordától az Ara -
nyost, an nak tor ko la tá tól pe dig a Ma ros vo na lát a
Nyárád torkolatáig. Ez zel biz to sít ha tó lett vol na
Ko lozs vár és az Ara nyos - Ma ros-vo nal vé del me,
be le ért ve eb be a Ma ros vá sár hely-Ko lozs vár köz ti
or szág ha tár-be szö gel lés le vá gá sát és Ma ros vá sár -
hely vé del mé nek biz to sí tá sát is.
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Mind ezt úgy, hogy a lé nye ge sen ke ve sebb
vesz te ség gel vég re haj tott kor lá to zott cé lú tá ma -
dást kö ve tõ en több idõ áll ren del ke zé sé re a vé de -
lem ki épí té sé re ott, ahol az a va ló ság ban a vég re -
haj tott tá ma dás, majd az azt azon nal kö ve tõ visz  -
sza vo nu lás nyo mán amúgy is meg szi lár dult. Több
idõ, hi szen, mint lát tuk, ezt a vo na lat a 2. had se reg
már a tá ma dás el sõ nap ján, 5-én es te el ér te, s oda
csak 11-12.-re vo nult vis  sza. Ez pe dig pon to san
egy hét. Ez az egy hét állt vol na ren del ke zés re a
vé de lem ki épí té sé re, úgy, hogy a 2. had se reg ad di -
gi harc ér té ké nek csak kis ré szét vesz tet te vol na el
az egy na pos, kor lá to zott cé lú tá ma dás ban.

KOZÁR a to váb bi ak ban he lyes li az Ara -
nyos–Ma ros-vo nal ki je lö lé sét a vé de lem ki épí té -
se szá má ra. Igaz, nem jut el a fen ti kö vet kez te té -
se kig, de a 2. ma gyar had se reg szep tem ber 5-én
meg in dí tott tá ma dá sa ered mé nyé nek tud ja be,
hogy a 2. Uk rán Front nem kez dett ko ráb ban tá -
ma dást a Bán ság ban és a Délkelet-Alföldön, hi -
szen ép pen a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sa mi att
for dí tot ták a 2. Uk rán Front fõ erõ it Dél-Er dély
irá nyá ba. E kö vet kez te té sét to vább gon dol ja
olyan irány ban, mi sze rint a ma gyar tá ma dás na -
gyobb erõt mu ta tott a 2. had se reg va ló sá gos ere -
jé nél, s ez ve ze tett a 2. uk rán Front fõ erõ i nek 90
fo kos el for dí tá sá hoz jobbra.76

A ve zér ka ri fõ nök ezen kö vet kez te té se
nem nél kü lö zi a lo gi kát, de té ves. Az igaz, hogy
a 90 fo kos el for dí tás ra vo nat ko zó szov jet di rek tí -
vát (l. rész le te sen a dis  szer tá ció II/3. fe je ze té ben:
“A szem ben ál ló ro mán és szov jet had osz tály ok
had rend je”, sszzeerrkk.. mmeeggjj..) szep tem ber 5-én ad ták
ki, ami kor a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sa már
megindult, de tud nunk kell azt, hogy a má so dik
vi lág há bo rú so rán egyet len szov jet di rek tí va sem
szü le tett meg egyet len nap alatt. (Igaz ez a ha -
son ló szin tû né met vagy an gol szász had mû ve le ti
uta sí tá sok ra is.) A szep tem ber 5.-i di rek tí va elõ -
ké szí té se is na po kat vett igény be, s meg szü le té -
sét így nem is be fo lyá sol hat ta a 2. ma gyar had se -
reg tá ma dá sa. Mi kor a ma gyar tá ma dás meg in -
dult, a di rek tí va már úton volt a 2. Uk rán front fe -
lé. A szov jet for rá sok le is ír ják, hogy a szep tem -
ber 5.-i di rek tí va MALINOVSZKIJ fel ter jesz tett
ja vas la tai alap ján szü le tett meg. E fel ter jesz tés

pe dig, amelyet MALINOVSZKIJ az ép pen je len
le võ ZSUKOVval együtt dol go zott ki, szep tem -
ber 4-én meg ér ke zett a szov jet vezérkarhoz.77

En nek függ vé nyé ben a 2. Uk rán Front fõ -
erõ i nek 90 fo kos el for dí tá sa két má sik ese mény sor
kö vet kez mé nye volt. Ezek egyi ke, hogy a szov jet
csa pa tok nem tud tak át tör ni a Ke le ti-Kár pá tok há -
gó in, s MALINOVSZKIJ nem sze re tett vol na ha -
son ló an sok idõt for dí ta ni a Ke le ti-Kár pá tok ban
ki épí tett, ma gyar és né met csa pa tok véd te ma gyar
erõd vo na lak le küz dé sé re, mint Petrov 4. Uk rán
Front ja az Észak ke le ti-Kár pá tok ban. A má sik,
hogy a szep tem ber 5-én észak nak for dí tott há rom
had se reg (27., 53. összfegyvernemi és 6. gár da
harc ko csi) ele ve el ha ladt a Kár pá tok men tén, at tól
dél re, ami kor a foksányi ka pun át tá ma dott nyu ga -
ti irány ban, egy fe lõl azért, hogy meg elõz ze a 6.
né met had se re get ös  sze füg gõ vé del mi vo nal ki ala -
kí tá sá ban bár hol a Ha vas al föld ön, más fe lõl azért,
hogy mi nél ha ma rabb el ér je Bu ka rest és Ploieºti
kör ze tét. E két té nye zõt ös  sze kap csol va pe dig vi -
lá gos sá vá lik MALINOVSZKIJ szán dé ka: a Ke le -
ti-Kár pá tok ban el akadt jobb szár nyat (7. gár da és
40. összfegyvernemi had se reg) ki moz dít ja hely ze -
té bõl, ha a Dé li-Kár pá to kon ke resz tül a 8. né met
had se reg há tá ba ke rül, rá adá sul át ke lé se a dél-er -
dé lyi ro mán ka to nai je len lét kö vet kez té ben aka -
dály men tes nek ígér ke zett. Lát tuk, MALINOV -
SZKIJ szá mí tá sa e te kin tet ben be is vált: a né met
had ve ze tés ha ma ro san meg kezd te a Szé kely föld
kiürítését.78

KOZÁR a 2. had se reg je len lé té rõl a Ma -
ros-vo na lon le von még egy hely te len kö vet kez te -
tést, ne ve ze te sen, hogy ez nem en ge di meg a szov -
jet had ve ze tés szá má ra fõ erõi át cso por to sí tá sát a
Délkelet-Alföldre. KOZÁR té ve dett, a 2. Uk rán
Front tör zse pon to san fel tud ta mér ni, hogy mek ko -
ra erõk áll nak a Ma ros vo na lán, s hogy ezek le kö té -
sé re mek ko ra erõ ket kell hát ra hagy nia, ide ért ve im -
már a 4. ro mán had se re get is. Fel mér te, hogy fõ erõ -
it nyu god tan át moz gat hat ja nyu gat fe lé, s ott vet he -
ti be, a Dé li Had se reg cso port jobb szár nya el len, a
harc ko csi zó magasabbegységek szét bon ta koz ta tá -
sá ra sok kal al kal ma sabb Délkelet-Alföldön.

KOZÁR to vább vitt gon do la ta, mi sze rint
most (ti. szep tem ber kö ze pén) jött el a leg al kal -
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ma sabb pil la nat a 2. Uk rán Front dé li szár nyá nak
(sic!) meg sem mi sí té sé re, a fen ti ek fé nyé ben tel -
je sen té ves. Ilyen gon do lat egyéb ként a né met
had ve ze tés ben még fel sem me rült. KOZÁR még
azt is le ír ja, hogy ezt a meg sem mi sí tõ tá ma dást
mely te rep sza kasz ok ról, mely irá nyok ban és mi -
lyen erõk kel kel le ne megindítani.79

Vég kö vet kez te tés ében vi szont iga za van a
2. ma gyar had se reg ve zér ka ri fõ nö ké nek: “... Er dély
el vesz té se után sok kal ked ve zõt le nebb hely zet ben
még ke vés bé re mél het né a há bo rú fo lyá sá nak ja vá ra
for dí tá sát.” (ti. a né met had ve ze tés - R.I.)80
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(Füg ge lék 1.)

Ha a 2. ma gyar had se reg észak-er dé lyi te vé -
keny sé gé nek had szín te rét sze ret nénk le ír ni, ak kor azt
két rész re bon tot tan te het jük meg. El sõ ként be kell mu -
tat nunk a had se reg (és a né met Gruppe Siebenbürgen)
1944. szep tem ber 5-8. kö zöt ti tá ma dó had mû ve let ének,
majd et tõl ok tó ber 8.-ig tar tó vé de ke zõ har ca i nak szín -
te rét, nagy já ból a Bánffyhunyad (Huedin)–Ko lozs vár
(Cluj)–Szászrégen (Reghin)–Ma ros vá sár hely (Târgu
Mureº)–Marosludas (Luduº)–Torda (Turda)–Gya lui-
ha va sok ha tá rol ta te rü le tet. Má sod já ra a szûk ér te lem -
ben vett tordai csa ta szín te rét kell le ír nunk, te hát Torda
kör nyé két a vá ros tól nyu gat ra lé võ Tordai-hasadéktól a
vá ros tól észak-észak ke let re fek võ Vas ka pu vi dé ké ig és
az Ara nyos fo lyó Aranyosgyéres (Câmpia Turzii) kör -
ze té ben ta lál ha tó ke let-dél ke let irá nyú ka nya ru la tát.

A 2. had se reg had mû ve le te i nek szín te re föld -
raj zi lag két, jól el kü lö nü lõ rész re oszt ha tó. Ke let re esõ
két har ma da, amit a Ko lozs vár–Torda kö zöt ti mû út, at -
tól dél ke let re az Ara nyos al só fo lyá sa vá laszt el a nyu -
gat ra esõ egy har mad tól. 300-500 át la gos ma gas sá gú
he gyek kel (dom bok kal) sû rûn ta golt, fenn sík-jel le gû

vi dék. Arány lag kön  nyen jár ha tó, szin te min den völgy -
ben ve ze tett ki épí tett mû út vagy ja ví tott ta la jút, ami a
sû rû te le pü lés szer ke zet tel ma gya ráz ha tó. A sû rû nek
mi nõ sít he tõ út há ló zat Torda, il let ve min den na gyobb
vá ros kör ze té ben su ga ras szer ke ze tû.

Az utak jár mû vek kel jár ha tók, bár az utak (ak -
ko ri) ki épí tett sé ge na gyobb esõ zé sek ese tén ezt kor lá -
toz hat ja. Ugyan csak ront ja a jár ha tó sá got, hogy a ma -
ka dám-tí pu sú uta kat nem a nagy tö me gû és nagy szá mú
tech ni ka át ha la dá sá ra mé re tez ték, ami nek be kö vet kez te
ese tén fo lya ma tos (mû sza ki) kar ban tar tást igányelnek.
(ESZE Je nõ em lék ira ta i ban szá mos pél dát ta lá lunk er -
re.) Az utak na gyobb ré sze fo lya ma tos ha la dás ese tén
egy irá nyú for ga lom le ve ze té sét tet te le he tõ vé, fo lya -
ma tos két irá nyú for ga lom ra ki sebb há nya duk volt al -
kal mas, mint pél dá ul a Vár fal va–Sinfalva–Szent mi -
hály falva–Torda, a Felvinc–Torda, Az Aranyoslónya– -
Aranyosgyéres–Torda, Aranyosegerbegy–Ara nyos -
gyé res–Torda, vagy Magyarpeterd–Torda út vo nal.

A köz be esõ, nem túl ma gas he gyek (dom bok)
a gya log ság ál tal min den kü lö nö sebb erõ fe szí tés nél kül
meg mász ha tók, még ne he zebb fel sze re lés sel, pél dá ul
ak na ve tõk kel vagy kön  nyû hegyilövegekkel is. A
völgy ben ál ta lá ban víz fo lyá so kat ta lá lunk, ame lyek
észak ról dél re a Ma ros ba vagy az Ara nyos ba foly nak.
Kö zü lük je len tõ sebb az Aranyosegerbegynél (Viiºoara)
az Ara nyos ba öm lõ Hor gas al ji-pa tak, a Marosludasnál
(Luduº) a Ma ros ba tor kol ló Lu das-pa tak és a
Maroslekencénél (Lechinþa) a Ma ros ba fo lyó Ka pus-
pa  tak. Ezek völ gyei harc jár mû vek kel is jár ha tók.

A völ gyek ka nyar gós és vi szony lag szûk jel le -
ge, az zal együtt, hogy szep tem ber má so dik fe lé tõl gya -
ko ri ak itt a kö dök, ked vez a rej tett moz gá sok nak. A
szep tem ber kö ze pé ig tar tó de rült, na pos idõ já rás azon -
ban jó le he tõ sé get biz to sít a légifelderítés szá má ra. Bár
sok a min den irány ba né zõ domb- vagy hegy ol dal, a
köz be esõ vé dõ ál lás ok lé te sí té sé nek nem ked vez a te rü let
ál ta lá ban fe det len vol ta. A Me zõ ség dé li fe lén ugyan is,
aho vá ez a te rü let esik, a föld ál ta lá ban mû ve lés alatt áll,
ami nek kö vet kez té ben ke vés az er dõ. A meg lé võ er dõ -
fol tok is leg fel jebb szá zad nagy sá gú kö te lék be fo ga dá sá -
ra al kal ma sak. Vi szony lag gya ko ri a mo csa ras-ná das
folt, a mû velt föld is ál ta lá ban ön tés ta laj. A mû ve lés az
ese tek több sé gé ben szán tó föl det, le ge lõt, ku ko ri cást je -
lent, ami nem ki fe je zet ten ked vez az ál lás épí tés nek, bár
a he lyen ként 2 mé te res ma gas sá got is el érõ nád és ku ko -
ri ca le he tõ vé te szi ki sebb cso por tok rej tett köz le ke dé sét.
A vé dõ ál lás ok ki épí té sé nek szem pont já ból ked ve zõ vi -
szont az ap ró fal vas te le pü lés szer ke zet, mi vel ezek meg -
erõ dí té sük ese tén meg an  nyi tám pon tot jelentenek.1

A Me zõ sé get dél rõl a Ma ros ha tá rol ja, de a te -
rep jel le ge a Küküllõ-menti domb sá gon is ha son ló, az -
zal a kü lönb ség gel, hogy kis sé me re de keb bek ké vál nak
a lej tõk (a he gyek még nem ma ga sab bak), így a föld -
mû ve lés re ke vés bé al kal mas hegy- (domb)oldalakon
több az er dõ. A Ma ros tól dél re 15-30 km-re, az zal pár -
hu za mo san fo lyik a Kis-Küküllõ. A Ma ros szélessége
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50-160 m kö zött vál ta ko zik, mély sé ge 1,5-3 m, se bes -
sé ge 0,5-0,9 m/sec, med re ka vi csos-ho mo kos. A víz se -
bes ség meg fe lel a Ti sza áram lá si se bes sé gé nek, kö ze -
pes víz ál lás nál. Ez ön ma gá ban még nem ne he zí te né
meg az át ke lést a gáz ló át ke lés re is al kal mas fo lyón,
azon ban part jai 2-4 m magasak, he lyen ként sza ka do -
zot tak, ami a ki ka pasz ko dást mû sza ki elõ ké szí tés nél -
kül ne héz fegy ve rek kel is el lá tott na gyobb kö te lé kek
szá má ra már le he tet len né te szi. A fo lyó me der re tá masz -
ko dó vé de lem ese tén pe dig az át ke lés mû sza ki elõ ké szí -
té se igen bo nyo lult és veszteségteljes fel adat. (ESZE
szá za dos em lék ira ta i ban er re is ol vas ha tunk pél dá kat.)

A Kis-Küküllõ jel le ge, be le ért ve part ol da la it
is, a Ma ros hoz ha son ló, azon ban szé les sé ge csu pán 10-
30 m, mély sé ge 0,5-1 m. Ez a szem ben ál ló fe lek nél
rend sze re sí tett pon to nok kal (olya nok kal, ame lyek a két
szem köz ti part ra fek tet he tõk két szé lük kel) vagy ala -
csony ví zi szük ség hi dak épí té sé vel át hi dal ha tó volt, le -
küz dé se nem oko zott kü lö nö sebb prob lé mát. A hely szí -
nen ta lál ha tó fa anyag kor lá to zott men  nyi sé ge és nem
min den eset ben meg fe le lõ mi nõ sé ge (pél dá ul a fi a tal
er dõ fol tok fá i nak cse kély vas tag sá ga) cél sze rû vé tet te a
rend sze re sí tett híd kész le tek al kal ma zá sát, szük ség ese -
tén a fa anyag más hon nan va ló oda szál lí tá sát.

Az Ara nyos al só fo lyá sa jel le gé ben szin tén a
Ma ros hoz ha son ló, de szé les sé ge 25-200 m, mély sé ge
0,5-5 m le het. Fel sõ fo lyá sa, ami ki esik a vizs gált te rü -
let bõl, ki fe je zet ten hegyifolyó jel le gét öl ti ma gá ra. A
két sza kasz köz ti ha tár Bor rév nél (Buru) ta lál ha tó, ahol
a fo lyó ki lép a Gya lui-ha va sok ke le ti elõ he gyei kö zül.
Ter mé sze te sen mind a Kis-Küküllõ, mind az Ara nyos
szin túgy al kal mas volt gáz ló át ke lés re, mint a Ma ros,
sõt ah hoz ké pest fo ko zot tab ban. A ben nün ket ér dek lõ
te rü le ten ál ta lá nos jel lem zõ je mind há rom nak, hogy
észa ki part juk, bár azo nos fel épí té sû a dé li vel, ma ga -
sabb an nál, mint egy ural ja kör nye ze tét, ami a Ma ros és
az Ara nyos men tén elõ se gí tet te a 2. had se reg egy hó na -
pos ki tar tá sát. Ugyan csak se gí tet te a vé dõ ket a tordai
csa ta el sõ sza ka szá ban az Ara nyo son szep tem ber 11.-
étõl le vo nult árhullám.2

A 2. had se reg had mû ve le ti te rü le té nek a Ko -
lozs vár - Torda mû út tól dél nyu gat ra és az Ara nyos Bor -
rév–Torda sza ka szá tól észak nyu gat ra esõ har ma da jel le -
gé ben az elõ zõ tõl nagy mér ték ben el té rõ. A Ka lo ta szeg -
Gya lui-ha va sok–Ara nyos–Me zõ ség ha tá rol ta te rü let ki -
fe je zet ten er dõs-he gyes te rep. Az itt ta lál ha tó he gyek,
ame lyek gya kor la ti lag a Gya lui-ha va sok észak ke le ti
nyúl vá nyai, 500-1000 m át la gos ma gas sá gú ak, dél nyu -
gat fe lé nö ve ked ve. Há rom pár hu za mos lánc ból áll nak,
ame lye ket észak nyu gat-dél ke let irány ban az Ara nyos ba
fo lyó pa ta kok völ gyei vá lasz ta nak el egy más tól.

Ke le ti tag ja még be le si mul a Me zõ ség be, dél -
nyu gat ról a Turi-patak ha tá rol ja, amely nek men tén fut
a Kolozsvár-Torda mû út. Még vi szony lag jól jár ha tó.
Jel le gét te kint ve a Bor so di-domb ság hoz (Cse re hát) le -
het ne ha son lí ta ni.

Kö zép sõ tag ja a Turi-patak és a Hasadát-
(Hesdát, Hasdad) pa tak kö zött fek szik, a Mi kes-pa tak
völ gye oszt ja ket té, de a pa tak for rá sá tól észak ra a Bo -
dzás-hegy ös  sze kö ti a két részt. Ez már kö zép hegy ség,
leg ma ga sabb csú csa 834 mé te res. El sõd le ge sen csak
völ gyei jár ha tók, azok ban ta lál ha tók a la kott he lyek is,
ame lyek szá ma nagy ság ren di leg ki sebb a me zõ sé gi nél.
Ne héz tech ni ka nél kül a gya log ság ké pes a he gyek le -
küz dé sé re, bár az hos  sza dal mas és kö rül mé nyes. Nagy -
já ból a Bör zsöny höz le het ne ha son lí ta ni, mi u tán az is
olyan kö zép hegy ség, amely nek völ gyei pár hu za mo sak.

Har ma dik tag ja a Hasadát-patak és a Jára-
patak völ gye kö zött fek szik.  Jel le gé ben kis sé még a
má so dik hoz ha son lít, de csú csa i nak ma gas sá ga már
meg kö ze lí ti az 1000 mé tert, s nem oszt ja ket té hos  szan -
ti völgy. A csú csok le ke re kí tet tek, a ge rin cek szé le sek.
A lej tõk me re de keb bek, el érik a 15-25°-ot. Dél nyu gat -
nak ha lad va egy re több szik lás, sza ka dé kos víz mo sást
ta lá lunk. Leg in kább a Mát ra Kékestetõ - Ga lya te tõ kö -
zöt ti vo nu la tá hoz le het ne ha son lí ta ni. A két hegy vo nu -
la tot el vá lasz tó Hasadát-völgy be já ra tát Torda fe lõl a
Tordai-hasadék õr zi. A Jára dél nyu ga ti part já tól már a
Gya lui-ha va sok kez dõd nek. Ott a pa ta kok fel sõ fo lyá -
sá nak irá nya dél nyu gat-észak ke let. ågy tö rik meg de -
rék szög ben a Járavizénél (Valea Ierii) a ha va sok ból ki -
ér ke zõ Jára is, hogy fel ve gye a vizs gált te rü le ten ál ta lá -
nos észak nyu gat-dél ke let fo lyá si irányt.

Járavizétõl észak ra egy egy sé ges hegy vo nu lat
fek szik, ami egy ben víz vá lasz tó is, on nan a pa ta kok
már észak fe lé, a Hi deg-Sza mos irá nyá ba foly nak. A
Hi deg-Sza mos pe dig már Ko lozs vár ra ér ke zik be, hogy
a Ka pus sal és a Ná das sal egye sül ve Kis-Sza mos ként
ha lad jon to vább. Ez a te rep már vi szony lag ne he zen
jár ha tó, a csa pa tok a pa tak völ gyek be szo rul nak. Ki sebb
ala ku la tok még át kel het nek a he gye ken, de a Járától
dél nyu gat ra fek võ Gya lui-ha va so kon már azok sem. A
pa tak völ gyek mû sza ki meg erõ sí té se vagy rom bo lá sa
ked ve zõ fel té te le ket te remt a vé dõ harc szá má ra, s igen
ne héz zé, il let ve veszteségteljessé te szi a tá ma dó fél
elõrehaladását.3

A Tordai-hasadék ka to na föld raj zi le írá sa már
át ve zet ben nün ket a szûk ér te lem ben vett tordai csa ta
hely szí né nek be mu ta tá sá hoz. A Hasadát-pataknak, mi -
e lõtt az Ara nyos ba ömöl het ne, Magyarpeterd (Petreºtii
de Jos) és Középpeterd (Petreºtii de Mijloc) kö zött át
kell tör nie a Kö ves-bér cet. Ez a 600-800 m ma gas
észak ke let-dél nyu gat irány ban hú zó dó szik la tö meg jár -
ha tat lan, más utak raj ta nem ve zet nek át. A Tordai-
hasadékban 300 mé ter rel a szik la vo nu lat ge rin ce alatt a
Hasadát-patak cso bo gó kon, ki sebb víz esé se ken át ro -
han, szin te tel jes szé les ség ben ki tölt ve a szur do kot.
Egyet len kes keny ös vény ve zet a pa tak partjain fel vált -
va, de ez job bá ra csak hos  szan el nyú ló gya lo gos osz lop
köz le ke dé sé re al kal mas. Ha ki csi vel több esõ esik a
szo ká sos nál, a Hasadát-patak an  nyi val meg duz zad,
hogy a Kö nyö kös-szik lá nál és a Balika-vár alatt az ös -
vényt be le pi, s a víz bõl, ami ek kor szik la fal tól szik la fa -
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lig tart, csu pán né hány na gyobb szik la áll ki. Ilyen kor
szik lá ról-szik lá ra kell ug rál ni, vagy át úsz ni a hir te len
mé lye dé sek kel tar kí tott sza kaszt. A szep tem ber kö ze -
pén a nya rat le zá ró esõk már meg te rem tik azt az ál la po -
tot. Tech ni kai esz kö zök át ho zá sa a ha sa dé kon gya kor -
la ti lag le he tet len, s még ak kor nem is be szé lünk a szur -
dok bár mely be já ra tá nak ka to nai le zá rá sá ról amit a te -
rep mind két ol da lon le he tõ vé tesz.4

A Kö ves-bér cet ka to nai szem pont ból leg fel -
jebb meg ke rül ni ér de mes, át tör ni azon nem. Meg ke rül ni
észak ke let rõl az egy sze rûbb, a Kö ves-bérc szél sõ masz  -
szí vu mát je len tõ Do bo gó ol da lá ban. Itt két le he tõ ség is
kí nál ko zik. Át le het kel ni a Turi-patak ál tal Tordatúr
(Tureni) - Koppánd (Copãceni) kö zött ki vájt Turi-
hasadékon, ami jel le gét te kint ve ha son ló a Tordai-
hasadékhoz, csak a ha tá ro ló szik la fa lak ma gas sá ga ala -
cso nyabb. Köz le ked ni ben ne azon ban csu pán ki sebb
gya lo gos cso por tok tud nak, azok is csak kön  nyí tett fel -
sze re lés sel, ugyan is van olyan ré sze (a Ma lom-bar lang -
tól a Ku tyák szik lá já ig), ahol a le kes ke nye dõ szur dok
tel jes szé les sé gét a kö ves-zu ho gós pa tak töl ti ki, il let ve
a Nagy ol dal-fal nál még me re dek szik lát is kell mász ni.
Na gyobb szá mú jár mû vel is át le het azon ban ha lad ni a
Turi-hasadék dél nyu ga ti sze gé lyét al ko tó szik lák és a
Do bo gó kö zöt ti 550 m ma gas ság ban fek võ nye reg ben,
ahol épí tett út hú zó dik. Az át ke lést itt a nye reg mû sza ki
meg erõ sí té se vagy rom bo lá sa, il let ve a sze gé lye zõ lej -
tõk csa pa tok kal va ló meg szál lá sa aka dá lyoz hat ja meg.5

A Kö ves-bérc dél nyu gat ról tör té nõ meg ke rü -
lé sé re ugyan csak két le he tõ ség kí nál ko zik. Egy részt az
Ara nyos völ gyé bõl be le het ha tol ni a Jára-patak völ -
gyé be, de ez ugyan azo kat a prob lé má kat ve ti fel, mint a
Do bo gó alat ti, 550 mé te ren lé võ nye reg le küz dé se. Kí -
sér le tet le het ten ni a Kö ves-bérc és az Ara nyos völ gye
kö zöt ti kö zép hegy ség-jel le gû Ci gány-hegy, Fe hér -
mész-hegy vagy Bo ros tyán kõ-hegy meg má szá sá ra is.
Itt vi szont a tá ma dó olyan hely zet ben ta lál hat ja ma gát,
mint ha Pász tó fe lõl akar na fel jut ni a Ga lya-te tõ re, mi -
köz ben a vé dõk az er dõk ál tal jól rej tett vé dõ ál lá so kat
fog lal tak a hegy lejtõin.6

A ké sõb bi ek ben lát ni fog juk, hogy a Kö ves-
bérc át tö ré sé re vagy köz vet len meg ke rü lé sé re egyik ol -
dal ról sem tet tek kí sér le tet a szov jet és ro mán csa pa tok,
no ha meg fe le lõ fel sze re lés sel és ki kép zett ség gel is ren -
del ke zõ se reg test is volt kö zöt tük (a 2. ro mán hegyiha-
dosztály). Szep tem ber utol só har ma dá ban a Jára-patak
völ gye fe lõl ha tol tak be a Kö ves-bérc mö gé (észak nyu -
ga ti ol da lá ra), ami nek kö vet kez té ben a hegy vo nu lat és
az Ara nyos kö zöt ti vé dõ ál lá so kat a ma gyar csa pa tok
azon nal ki is ürí tet ték.

Torda vá ros a Turi- vagy Rá kos-pa tak, az
észak ról az Új-tordai völ gyön át ér ke zõ Aj tony-pa tak
és az észak ke let fe lõl fo lyó Sós-pa tak ös  sze fo lyá sá nál,
il let ve ezek Ara nyos ba va ló be tor kol lá sá nál, egy ki szé -
le se dõ völgy ben fek szik. Ak kor dél rõl az Ara nyos ha -
tá rol ta, csak a vas úti pá lya ud var esett a fo lyó jobb part -
já ra. A vá rost há rom ol dal ról he gyek ha tá rol ják, dél -

nyu gat ról a Do bo gó itt még lan kás nyúl vá nyai, észak -
ról és ke let rõl a Me zõ ség fenn sík já nak szé lei. A vá ros
és a ha tá ro ló he gyek kö zöt ti ma gas ság kü lönb ség csu -
pán 50-60 m (Torda 338-343 m ten ger szint fe let ti ma -
gas ság ban fek szik). Ez ka to nai ér te lem ben há rom ol -
dal ról nyi tot tá te szi a vá rost. Nem úgy dél rõl: az Ara -
nyos ép pen a vá ros nál ír le egy több mint 90°-os jobb -
ka nya ru la tot, be ér kez vén a Keresztesmezõre, ami tõl
meg le he tõ sen szét te rül. Balpartján, te hát észa kon he -
gyek van nak, jobb part ja la po sabb. A balpart mû sza ki -
lag ki vá ló an meg erõ dít he tõ, így a fo lyón át kel ve Torda
be vé te le ko ránt sem egy sze rû fel adat. Mint lát ni fog juk
a ké sõb bi ek ben, nem is si ke rült, no ha a szov jet-ro mán
csa pa tok több kí sér le tet tet tek rá.7

Az Ara nyos két part ján Tordától dé len az
aranyosgyéresi ka nya ru la tig, il let ve Aranyoslónáig
(Luna), észa kon a Vas ka pu ig és a Pé ter la ka-völ gyig a
Keresztesmezõ te rül el. Majd nem tel je sen sík, gya kor -
la ti lag az Ara nyos ár te rü le te. Te kin tet tel ar ra, hogy a
fo lyó ép pen Tordánál lép ki a he gyek kö zül, szé le se dik
ki s las sul le, ön tés te rü le te itt a leg szé le sebb. Ke let-
nyu ga ti ki ter je dé se 7-10 km, észak-dé li 5-7 km. Ke let-
nyu ga ti irány ban az Ara nyos har ma dol ja (a Keresz -
tesmezõ na gyobb ré sze dél re esik a fo lyó tól), at tól dél -
re Tordától Aranyosgyéresig egy vas út vo nal sze li ket -
té. En nek ke let-nyu ga ti töl té se al kal mas ide ig le nes vé -
dõ ál lás ok (re tesz ál lás ok) kiépítésére. A la pály ke le ti
irány ban kis sé lejt, át la gos ten ger szint fe let ti ma gas sá -
ga Tordánál 330-340 m, Aranyosgyéresnél 300 m.
Ugyan csak lejt észak fe lé, dél nyu ga ti szé lén 350 m
ma gas. Az Ara nyos Tordánál 310 m, Aranyos -
gyéresnél 300 m ten ger szint fe let ti ma gas ság ban fo -
lyik. 

Észak ról a Me zõ ség 440-450 m ma gas, zöm -
mel ko pár he gyei (domb jai) ha tá rol ják, ame lyek ál ta lá -
ban sza bály ta lan alap raj zú ak. Igen nagy sze re pet kap -
tak a tordai csa tá ban, a ma gyar vé de lem meg szer ve zé -
sé ben. Több ki sebb és két hos  szabb völgy ha tol be kö -
zé jük. Tordától észak ke let fe lé emel ke dik a Sós-völgy,
amely 5 km után a Ka rá csony-völgy ben vég zõ dik. A
má sik hos  szú völgy a Pé ter la ka-völgy. A már em lí tett
vas út vo nal Aranyosgyérestõl észak ra át ível az Ara nyo -
son, majd észak nyu ga ti irány ban, for dul va a Pé ter la ka-
völ gyön át el éri a 457 m ma gas Vas ka pu-hegy ke le ti
ol da lán lé võ, 340 mé te ren át ve ze tõ Vas ka pu-szo rost,
ahol be vált a Me zõ ség he gyei kö zé. A Pé ter la ka-völgy
a Vas ka pu nál végetér ugyan, de a Vas ka pu-hegy nyu -
ga ti szom széd ja a 455 m ma gas Ti lal mas-hegy, amely -
nek dé li lej tõ i nél a Ka rá csony-völ gyet ta lál juk. A két
hos  szan ti völgy, a Sós és a Péterlaka ilyen for mán ösz  -
sze kap cso ló dik, mint egy ku po la sze rû en le zár va a
Keresztesmezõt észak ról ha tá ro ló dom bo kat. Mi u tán a
Sós-völgy nek észak nyu ga ti, a Pé ter la ka-völgy nek
észak ke le ti, a Ka rá csony-völgy nek pe dig észa ki ol da -
lán ma ga sab bak a dom bor za ti ele mek, a tordai csa ta sú -
lyát vi se lõ 25. gya log had osz tály igen jó ter mé sze tes re -
tesz ál lás ra tá masz kod ha tott vé del mi har cá ban. Mint

331



lát ni fog juk, szep tem ber 22-én és ok tó ber 7-én tá masz -
ko dott is.8

A Pé ter la ka-völgy tõl le fe lé az Ara nyos bal-
partja men tén észak nyu gat-dél ke let irá nyú domb ge rinc
hú zó dik egé szen a Ma ros ár te ré ig. Aranyosgyérestõl
észak ra, ahol a Pé ter la ka-völgy vé get ér, s a ben ne fu tó
Pé ter la ka-pa tak a vas úti híd nál az Ara nyos ba tor kol lik,
a domb váll, ami ad dig a pa tak völgy tõl dél nyu gat ra a
Keresztesmezõt sze gé lyez te, el éri az Ara nyos bal-
partját. Aranyosegerbegyig, ami kb. 2 km tá vol ság ra
fek szik in nen, köz vet le nül a fo lyó észak ke le ti part ján
fut to vább dél ke let nek. Tu laj don kép pen az Ara nyost,
amely Tordánál ki lép ve a ma ga sabb he gyek bõl ke let -
nek fo lyik, ez a domb váll for dít ja dél ke let nek.

Aranyosegerbegy az Ara nyos ba me rõ le ge sen
be fo lyó két pa tak, a Csáni és a Horgasalji ös  sze fo lyá sa
ál tal ki vájt 1,5 km hos  szú, 0,7-0,9 km szé les völgy ben
fek szik. A Csáni-patak észak ról ér ke zik a Szé les-
völgy be, a Horgasalji észak ke let rõl a Boldóc-völgybe.
Mind két völgy al kal mas pán cé lo sok be ha to lá sá ra is, ol -
da la ik vi szont re tesz ál lás ok ki épí té sé re, ke reszt irányú
flókvölgyeik el len lö ké sek in dí tá sá ra.

Aranyosegerbegytõl to vább le fe lé dél ke let nek
a domb váll 1-2 km tá vol ság ban fut a fo lyó tól, köz te
zsom bé kos ár te rü let tel. A domb ge rinc mö gött ta lál ha tó
Mezõõrke (Urca), at tól dél ke let re 4,5 km-re Ge rend -
keresztúr (Luncani). Had rév nél (Hãdãreni) a domb váll
ke let nek for dul és lan ká sab bá vá lik, at tól dél re már a
Ma ros ár te re, il let ve az Ara nyos tor ko la ta kö vet ke zik.
A domb ge rinc ma ga a Pé ter la ka-völgy tõl Had ré vig
olyan geo ló gi ai fel épí té sû (400-500 m szé les ala pon
150-170 mé te res szint emel ke dés, mind ez 10 km hosz  -
szú ság ban a fo lyó par ton), hogy azt meg mász ni és át tör -
ni csak igen ko moly elõ ké szí tés után le het. A fo lyó part
és a mö göt te hú zó dó domb váll mû sza ki lag meg erõ sít ve
olyan aka dály je len tett a ro mán csa pa tok elõtt, amit in -
kább nem tá mad tak, erõ i ket a Ke resz tes-me zõ észa ki
ol da lá ra kon cent rál ták (lásd a II/2. fe je zet ben a 6. ro -
mán had test asszimetrikus hadrendjét).9

Dél rõl a Keresztesmezõ az 518 m ma gas
Létom-hegyig, il let ve az an nak ke le ti lej tõ in szét te rült
Ha rasz tos köz sé gig (Cãlãraºi) tart. Ed dig a he gyig a
tordai csa ta har cai már nem ter jed tek ki, amen  nyi ben
nem ért jük ide a 2. ma gyar had se reg szep tem ber 8.-ig
el ért elõ nyo mu lá sát, s 8.-át kö ve tõ vis  sza vo nu lá sát az
Ara nyos-Ma ros vo na lá ra (ez ugyan is ki ter jedt egé szen
a Ma ro sig, sõt Marosújvártól (Ocna Mureº) ke let re az
azon túl fek võ te rü le tek re is. Sze re pe el len ben volt a
csa tá ban, mi vel észa ki ol da lá ról a tel jes csa ta tér át lát -
ha tó. A ro mán csa pa tok nem egy fi gye lõt (pa rancs no kit
és tü zér sé git) te le pí tet tek is ide. A szep tem ber má so dik
fe lé tõl egy re pá rá sabb le ve gõ és az egy re gyak rab ban
meg je le nõ haj na li köd azon ban kor lá toz ták a ro mán fi -
gye lõk lehetõségeit.10

Nyu gat ról és észak nyu gat ról a Kövesmezõt a
he gyek bõl ki lé põ Ara nyos, il let ve az afölött lé võ
Tordai-hasadék ha tá rol ja. Az ös  sze épült Al só- és

Felsõszentmihálynál (a két köz ség egye sít ve Szent mi -
hály falva, Sânmihaiu de Jos és -Sus, de már a ko ra be li
tér ké pe ken elõ for dul a mai Mihai Viteazul né ven is) a
la pály nyu ga ti sar ka már ös  sze szû kül. Dél rõl a
Bágyoni-hegy áll ki csit észa kabb ra nyu ga ti szom széd -
já nál, a Létom-hegynél, észak nyu gat ról a ke let-észak -
ke let irány ban fo lyó Ara nyos szû kí ti egy re ös  szébb,
hogy Sinfalvánál és Vár fal vá nál vé get ér jen a Rá kos-
pa tak nál (nem azo nos a Tordánál a fo lyó ba tor kol ló
Rákos-patakkal).11

Utal tunk már az idõ já rás ad ta le he tõ sé gek re,
il let ve okoz ta kor lá tok ra. Konk ré tan 1944-ben a nyár
so ká ig tar tott. A Dél-Uk raj na Had se reg cso port ha di -
nap ló já nak ta nú sá ga sze rint, amely ben az idõ já rá si ada -
to kat a napijelentések má so dik pont já nak utol só té te le -
ként rend sze re sen ve zet ték, szep tem ber el sõ de kád já -
ban ki fe je zet ten nyá ri idõ volt, a 30 fo kot kö ze lí tõ na pi
csúcs hõ mér sék le tek kel. 11.-érõl 12.-ére az tán az idõ já -
rás gyö ke res vál to zá son ment át, be kö szön tött az õsz.
11-én még 27 fo kot mér tek és na pos idõt je gyez tek fel,
12-én már csak 20 fok volt a ma xi má lis hõ mér sék let és
meg je len tek a kö dök is.12 Az idõ já rás-vál to zás ról ta -
nús kod nak a 25. gya log had osz tály had mû ve le ti nap ló -
já nak be jegy zé sei is.

Jegy zet az 1. Füg ge lék hez

1. Ide ig le nes országleírás. Had mû ve le ti se géd let. Ke le ti rész; Ke le ti rész
ha dá sza ti mél ta tá sa (HL VKF irat anya ga 157. do boz, szám nél kü li ira tok
1934. I. osz tály, 186-192. fsz.; a to váb bi ak ban OOrrsszzáágglleeíírrááss), 4-5. p.; AAzz
OOsszztt rráákk--MMaa ggyyaarr MMoo nnaarr cchhiiaa íírrááss bbaann ééss kkéépp bbeenn - XX. MMaa ggyyaarr oorr sszzáágg - VII.
(szerk. BALLAGI Ala dár, LÓCZY La jos, MÁR KI Sán dor, M. kir. Ál -
lam nyom da ki adás, Bu da pest, 1901); a to váb bi ak ban MMoo nnaarr cchhiiaa)),, TToorrddaa--
AArraannyyoossmmeeggyyee. szerk. TÉG LÁS Ist ván 193-194., 215-217. p.; Er dély
(FO DOR And rás - KO VÁCS Zsolt - Élet és Tu do mány, Bu da pest, 1991,
M 1:500000; a to váb bi ak ban TTéérrkkéépp--11); Torda-Aranyos vár me gye tér ké -
pe (Ma gyar Föld raj zi In té zet, Bu da pest, 1904, M 1:510000; a to váb bi ak -
ban TTéérrkkéépp--22); Ka to nai tér kép (M. kir. Tér ké pé sze ti In té zet, Bu da pest,
1943, M 1:50000; a to váb bi ak ban TTéérrkkéépp--33) 5372/Ny szá mú szel vény;
Ka to nai tér kép, Reichswehrkartographieinstitut, Ber lin, 1940, M
1:100000; a to váb bi ak ban TTéérrkkéépp--44) 3065 szá mú szel vény; Ka to nai tér -
kép (K.u.K. Militärgeographische Institut, Bécs, 1915, M 1:200000; a to -
váb bi ak ban TTéérrkkéépp--55) 42°46° szá mú szel vény

2. OOrrsszzáágglleeíírrááss 5-6. p.; Ka to nai tér kép (MN Tér ké pé sze ti In té zet, Bu da -
pest, 1966, M 1:200000); a to váb bi ak ban TTéérrkkéépp--66) L-43-XVI II szá mú
szel vény; a szel vény szé lén ka to na föld raj zi le írás ta lál ha tó; VIDOS 34. p.

3. OOrrsszzáágglleeíírrááss 3. p.; MMoo nnaarr cchhiiaa 212-215. p.; TTéérrkkéépp--22; TTéérrkkéépp--33 5371/K,
5371/Ny szá mú szel vény; TTéérrkkéépp--55 41°46° szá mú szel vény; TTéérrkkéépp--66 L-
34-XVI II szá mú szel vény

4. MMoo nnaarr cchhiiaa 214-215. p.; OR BÁN Ba lázs: TToorrddaa vváá rrooss ééss kköörr nnyyéé kkee -
I. (Eu ró pa, Bu da pest, 1986; a to váb bi ak ban OR BÁN) 9-14. p.; OR -
BÁN-II. 323-328, 332, 349-351. p.; TTéérrkkéépp--33 5371/K szá mú szel vény

5. UUoo. l. 4. jegy zet; OR BÁN-II. 394, 398-399. p.

6. TTéérrkkéépp--33 5371/K szá mú szel vény

7. OR BÁN-I. 10-11. p.; OR BÁN-II. 160. p.; TTéérrkkéépp--33 5371/K szá -
mú szel vény; Meg jegy zen dõ, hogy a Turi-patak Rá kos-pa tak né ven
is elõ for dul OR BÁN Ba lázs nál, il let ve a MMoo nnaarr cchhiiaa vo nat ko zó fe je -
ze té ben. Az OR BÁN-II. 401/402. ol da lán ta lál ha tó egy be kez dés
ugyan azon föld raj zi hely be mu ta tá sá nál a pa ta kot mind két ne vén
em lí ti. Az ál ta lunk hasz nált tér ké pe ken a Rá kos-pa tak el ne ve zés
nem ta lál ha tó. A pa tak leg al só fo lyá sa, már bent, Torda vá ros te rü -
le tén, a Var ga-pa tak ne vet vi se li (OR BÁN-II. 59. p.); A to váb bi ak -
ban a ko ra be li ka to nai tér ké pek név raj zá ban sze rep lõ Turi-patak
meg ne ve zést al kal maz zuk. Ugyan csak meg jegy zen dõ, hogy va la -
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mennyi for rás a Kövesmezõ ne vét így, egybeírottan, kö tõ jel nél kül
hasz nál ja.

8. OR BÁN-I. 10-13. p.; OR BÁN-II. 173. p.; MMoo nnaarr cchhiiaa 210-212. p.;
TTéérrkkéépp--33 5371/K és 5372/Ny szá mú szel vény

9. OR BÁN-II. 174-175. p.; MMoo nnaarr cchhiiaa 210-212. p.; TTéérrkkéépp--22; TTéérrkkéépp--66
L-43-XVI II szá mú szel vény; ESZE 33. p.

10. MMoo nnaarr cchhiiaa 210-212. p.; AARR 80-81. p.; TTéérrkkéépp--66 L-43-XVI II szá mú
szel vény; 

11. OR BÁN-II. 174. p.; TTéérrkkéépp--33 5371/K szá mú szel vény

12. KKTTBB 895.. te kercs 7208515., 7208521. fel vé tel

AA SSzzéé kkeellyy fföölldd kkii üürríí ttéé ssee
(Füg ge lék 2.)

A Szé kely föld ki ürí té sé nek kér dé se elõ ször
szep tem ber 1-jén me rült fel, oly mó don, hogy a hadi -
helyzet to váb bi ros  szab bo dá sá nak ve szé lye mi att a
Kár pát-me den ce dél ke le ti csücs ké ben ki kell épí te ni az
ún. Ma ros-ál lást (Maros-Stellung). Ma ros vá sár hely– -
Szászrégen–Marosoroszfalu–Ke le men-hegy ség vo na -
lá ban je löl ték ki, egy elõ re ál ta lá ban. A ki épí tés sel a ke -
let-ma gyar or szá gi had mû ve le ti te rü let ad di gi pa rancs -
no kát (bisherige Befehlshaber des Op. Geb. Ostungarn)
je löl ték ki.

Emil ZELLNER al tá bor nagy nak, aki a né met
meg szál lás óta, 1944. már ci us 20-tól töl töt te be ezt a be -
osz tást, és mindezideig Deb re cen ben szé kelt, tör zsét át
kel lett ala kí ta nia egy olyan törz  zsé, amely irá nyít ja a
Ma ros-ál lás ki épí té sét, szer ve zi az ah hoz szük sé ges
mun ka erõt és anya got, gon dos ko dik an nak meg szál lá sá -
ról, a had se reg cso port har co ló ala ku la tai vis  sza vo nu lá sá -
nak fe de zé sé re, etc. A meg ala kí tan dó Erkundunsstab
ZELLNER be lé pett a Dél Had se reg cso port pa rancs -
nok sá gá nak alá ren delt sé gé be. Az er re vo nat ko zó in téz -
ke dés még 1-jén ki ment a 6. és 8. hadseregparancsnok-
ság, va la mint ZELLNER tá bor nok felé.1

Az Erkundungsstab ZELLNER sze re pét há rom
hé ten át töl töt te be. Fel ada tát szep tem ber 22-én a FISCH-
ER-törzs vet te át (Stab General Fischer). FRIESSNER
er re vo nat ko zó in téz ke dé sét táv ira ti úton 21-én es te to -
váb bí tot ták ZELLNER és FISCHER tá bor no kok hoz, a 6.
és 8. had se reg pa rancs nok sá gá hoz és a had se reg cso port
mö göt tes had mû ve le ti te rü le té nek parancsnokához.2

Adolf FISCHER ve zér õr nagy 1944. szep tem -
ber 1. óta a Bán ság ban meg szer ve zett Kampfgruppe
Südost pa rancs no ka volt.

Szep tem ber 2-án a had se reg cso port hoz egy
olyan had mû ve le ti uta sí tás (Weisung) ér ke zett az OKH
had mû ve le ti osz tá lyá tól, amely adott eset ben le he tõ sé -
get biz to sí tott a Szé kely föld ki ürí té sé re. A táv irat azt
tar tal maz ta, hogy füg get le nül az összeköttetés meg te -
rem té sé tõl az Észak-Uk raj na Had se reg cso port tal, a
Dél-Uk raj na Had se reg cso port cent ru ma vis  sza von ha tó
a Ko lozs vár–MACKENSEN-hágó ál ta lá nos vo nal ra
ab ban az eset ben, ha a Dé li-Kár pá tok át já ró i nak bir tok -
ba vé te lé re in dí tan dó tá ma dás si ker te len ma rad. Ko lozs -

vár tól nyu gat ra a ma gyar-ro mán ha tár vo na lát eb ben az
eset ben is tar ta ni kellett.3

Az OKH ez zel az el vi, de fel té te lek hez kö tött
en ge dél  lyel elõ re lá tó an azt kí ván ta meg elõz ni, hogy az
ún. szé kely zsák ban har co ló né met-ma gyar csa pa tok
be ke rí tés be ke rül je nek. Azt a ve szélyt is mer ték fel,
hogy ha a 40. szov jet had se reg a kosnai-nyakon át,
Vatra Dornei fe lõl mé lyen be tör dél nyu ga ti, il let ve a 4.
ro mán had se reg Ma ros vá sár hely tér sé gé ben észak ke le -
ti irány ba, ak kor a IX. ma gyar, LVII. né met pán -
céloshadtest, va la mint a né met Gruppe Sieben bürgen
gyors vis  sza vo ná sá ra a Szé kely föld rõl nem sok esély
ma rad, azok ott kat lan ban re ked het nek. Ab ban a szû kü -
let ben, amely el vá lasz tot ta egy más tól a Szé kely föl det a
szûk ér te lem ben vett Észak-Er dély tõl, az Er dély bel se -
jé ben meg hú zott ma gyar-ro mán ha tár tól a Kár pá tok ban
lé võ tör té nel mi ma gyar-ro mán ha tá rig lég vo nal ba alig
100 km volt a tá vol ság. A Dél Had se reg cso port nak
nem volt szá mot te võ tar ta lé ka, en nek kö vet kez té ben
egy ilyen két ol da lú be tö rés ese tén nem lett vol na mi vel
el re te szel ni a be tört erõ ket, azok két-há rom nap alatt ta -
lál koz hat tak vol na az arc vo nal ban har co ló ma gyar-né -
met se reg tes tek há tá ban.

A vis  sza vo nu lás meg kez dé sé nek ese té re az
Észak-Uk raj na és a Dél-Uk raj na Had se reg cso port kö -
zöt ti sáv ha tárt Dorohoi (Csernovictól dél ke let re 50 km-
re) – Máramarossziget vo na lá ban je löl ték ki, mind két
hely ség a Dél-Uk raj na Had se reg cso port hoz tartozott.4

Szep tem ber 5-én Szovátán, a had se reg cso port
törzs szál lá sán a had se reg cso port ve zér ka ri fõ nö ke ta -
nács ko zott a 6. és 8. né met had se reg ve zér ka ri fõ nö ké -
vel ar ról, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött és mi lyen
mó don kell ki ürí te ni a Székelyföldet.5

Igaz, ezen a na pon in dult meg a 2. ma gyar
had se reg dél-er dé lyi tá ma dá sa, de ez volt az a nap, ami -
kor a Bé kás-szo ros fe lõl is el ér ték a szov jet csa pa tok a
szé kely me den cé ket. Ez zel im már há rom he lyen is ki -
lép tek a ma gas he gyek kö zül: az Ojtozi-szoros és az
Úz-Csobányos völ gyei után a Szé kely föld észa ki ré -
szén is. Ez pe dig elõ re ve tí tet te a fent vá zolt át ka ro lás
le he tõ sé gét, Bras só kör ze te el len ugyan is vé gül nem in -
dult né met vagy ma gyar tá ma dás.

A ta nács ko zás ra nem hív ták meg a 2. ma gyar
had se reg ve zér ka ri fõ nö két. En nek két oka le he tett:
egy részt GROLMAN nem akar ta el von ni az ép pen az -
nap in du ló tá ma dás nap ján an nak a had se reg nek a ve -
zér ka ri fõ nö két, amely re a tá ma dás sú lya há rul, más -
részt elõ re sej tet te, hogy a ma gyar ve zér ka ri fõ nök nem
csu pán had mû ve le ti-szük sé ges sé gi ol dal ról kö ze lí ti
meg a kér dést, ha nem ér zel mi rõl is, s til ta koz ni fog a
ter ve zett ki ürí tés el len. 

Szep tem ber 5-én éj fél elõtt a 6. né met had se -
reg ve zér ka ri fõ nö ke az iránt ér dek lõ dött GROLMAN -
tól, hogy a Szé kely föld ki ürí té se meg kez dõ dik-e más -
nap. A ma ga ré szé rõl, amen  nyi ben a ter mi nus más na pi
vol na, ja va sol ta an nak 24 órá val va ló el ha lasz tá sát. Ar -
ra hi vat ko zott, s eb ben min den va ló szí nû ség sze rint
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iga za volt, hogy a ki ürí tés meg kez dé se ab ban a pil la -
nat ban, ami kor a ma gyar csa pa tok ép pen tá ma dás ba
len dül tek, igen rossz ha tás sal vol na Ma gya ror szág ra.
Ezen táv irat ból köz ve tett úton ki de rül, hogy a nap köz -
ben tar tott ér te kez le ten még nem szü le tett dön tés a ki -
ürí tés meg kez dé sé nek idõpontjáról.6

Ha son ló tar tal mú te le fon be szél ge tést foly ta tott
le a had se reg cso port ve zér ka ri fõ nö ké vel a 8. né met
had se reg pa rancs no ka is. Õ ar ra hív ta fel GROLMAN
fi gyel mét, hogy te kin tet tel a kér dés po li ti kai vo nat ko zá -
sa i ra, nem sza bad ad dig meg kez de ni a Szé kely föld ki -
ürí té sét, amíg nem egyez tet tek Bu da pest tel (sic!).7

Azt azért lát nunk kell: a né met tá bor no ko kat
nem ma gyar ba rát sá guk ve zé rel te. Friss volt ben nük a ro -
má ni ai él mény, s nem kí ván ták azt még egy szer át él ni.
Ezért hi vat koz tak a ma gyar ér de kek re és ér zé keny ség re.

A ter ve zett kürítés tér ké pe min deneset re szep -
tem ber 5-én már el ké szült. A had se reg cso port napije-
lentéseinek mel lék le te i hez csa tolt 1:300000 mé ret ará -
nyú tér kép tar tal maz ta a Ma ros-ál lá sig tar tó vis  sza vo -
nu lás köz be esõ vis  sza vo nu lá si üte me i nek te rep sza ka -
sza it is.8

Szep tem ber 6-án GROLMAN te le fo non rá -
kér de zett GREIFFENBERGre, hogy be szélt-e már a
ma gyar ve ze tés sel a Szé kely föld ki ürí té sé rõl. Em lé kez -
tet te, hogy GUDERIAN ko ráb ban már meg ad ta az en -
ge délyt a vis  sza vo nu lás ra. A né met anyag ban nincs ar -
ra vo nat ko zó uta lás, hogy GREIFFENBERG mit vá la -
szolt GROLMANNAK. Ne gyed órá val ké sõbb a 6.
had se reg ve zér ka ri fõ nö ke hív ta GROLMANt, s je lez te
ne ki, hogy a hadihelyzet ala ku lá sa foly tán, füg get le nül
elõ zõ es ti ki je len té se i tõl, leg ké sõbb más nap es te meg
kell kez de ni az el sza ka dást a szov jet csa pa tok tól. Ké sõ
es te a 6. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke még egy szer hív ta
GROLMANt, s a Bras só tér sé gé ben fel de rí tett szov jet
csa pat ös  sze vo nás ok ra hi vat koz va is mé tel ten kér te a
had se reg cso port ve zér ka ri fõ nö két a vis  sza vo nu lá si pa -
rancs kiadására.9

6-án es te tíz kor FRIESSNER táv irat ban je len -
tet te a ki ala kult hely ze tet GUDERIANnak. Egy nap pal
a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sá nak meg in du lá sa után,
még an nak tér nye rõ sza ka szá ban ké te lye i nek adott han -
got, hogy a 2. had se reg alig ha éri el a Vö rös to ro nyi-
szo rost. In dok ként nem a ro mán el len ál lást, ha nem a 6.
szov jet gár da harckocsihadsereg meg je le né sét je löl te
meg. Ezt kö ve tõ en rá tért ar ra, hogy fel tét len szük sé ges
a ma gyar or szá gi arc vo nal meg rö vi dí té se, va gyis a Szé -
kely föld ki ürí té se. FRIESSNER ar ra hi vat ko zott, hogy
amen  nyi ben ez nem tör té nik meg, a had se reg cso port -
nak nem lesz elég ere je a nyu ga ti irány ban elõ re tö rõ
szov jet csa pa tok fel tar tóz ta tá sá ra, azok be tör het nek
Szer bi á ba, sõt akár Bu da pes tig is el jut hat nak. Ez utób -
bit pe dig FRIESSNER sze rint a ma gyar ve ze tés iga zán
el fo gad hat ná, mint a Szé kely föld ki ürí té sé nek in do kát.
GUDERIAN egyet ér tett FRIESSNER érvelésével.10

Szep tem ber 6-án éj fél kor GROLMAN táv irat -
ban ha tal maz ta fel a 6. né met had se reg pa rancs no kát a

vis  sza vo nu lás meg kez dé sé re, je lez ve ne ki, hogy ezt
GREIFFENBERGgel egyet ér tés ben teszi.11

Más nap dél elõtt FRIESSNER sze mé lye sen lá -
to ga tott a 6. né met had se reg pa rancs no ká hoz, meg be -
szél ni ve le az el sza ka dó moz du la tok (Absetzbewe gun -
gen) megkezdését.12

Szep tem ber 7-én a 6., 8. né met és 2. ma gyar
had se reg meg kap ta a pa ran csot a vis  sza vo nu lás az na pi
meg kez dé sé re a Ma ros – Ár pád vo nal ra. Ez alap ve tõ en
a két né met had se re get érin tet te, a ma gyar had se reg
szá má ra még más harc fel ada tot szab tak meg, ezt bõ -
veb ben a fõ anyag ban mu tat tuk be. A 7-én reg gel el fog -
lalt hely zet és a Ma ros-vo nal kö zött há rom köz be esõ
ál lást, az A-, B- és C-vonalat ha tá roz ták meg.13

17  óra kor az OKH 1. ve zér ka ri tiszt je te le fo -
non je lez te a had se reg cso port tör zsé nek, hogy HIT LER
meg til tot ta a vis  sza vo nu lást. Az el sza ka dás a szov jet
csa pa tok tól azon ban ek kor ra már meg in dult. GROL-
MAN 10 perc cel ké sõbb is mét be szélt az OKH 1. ve -
zér ka ri tiszt jé vel, s pon to sí ta ni tud ta, hogy nem ka te go -
ri kus ti la lom ról van szó, ha nem ar ról, hogy amint
HITLERnek tu do má sá ra ju tott a szé kely föl di vis  sza vo -
nu lás meg kez dé se az A-vo nal ra, ki je len tet te, hogy a to -
váb bi vis  sza vo nu lás (zum weiteren Absetzen) en ge dé -
lye zé sét ma gá nak tart ja fenn.14

A meg kez dett ki ürí tés foly ta tód ha tott, mind
GROLMAN, mind FRIESSNER szí vé rõl óri á si kõ
esett le. GROLMAN meg je gyez te, im már csak az
OKH 1. ve zér ka ri tiszt jé nek, hogy a meg kez dett vis  sza -
vo nu lás alig ha ál lít ha tó meg a köz be esõ te rep sza ka sz o -
kon, mi re az re mé nyét fe jez te ki a Führer en ge dé lye
iránt, ez zel ki fe jez ve egyet ér tés ét a Szé kely föld ki ürí té -
sé nek szük sé ges sé gé rõl. 17.25-kor min deneset re
GROLMAN ér te sí tet te a 6. had se reg ve zér ka ri fõ nö két
HIT LER dön té sé rõl. Es te 21.40-kor GROLMAN te le -
fo non be szélt GUDERIANnal, je len tet te ne ki, hogy a
vis  sza vo nu lás az A-vo nal ra terv sze rû en fo lyik, s hogy
a kö vet ke zõ éj sza ka kény te le nek lesz nek azt vég re haj -
ta ni a B-vonalra is.15

Ha son ló an meg nyug ta tó an ha tott GROLMANra,
hogy 8-án es te GREIFFENBERG kö zöl te ve le: a ma gyar
ve ze tés be le nyu go dott a Szé kely föld ki ürí té sé be. (“Mit der
Zurücknahme der Front auf die Maros-Stellung habe man
sich in Bu da pest bereits abgefunden.”16

Szep tem ber 7-én es tig a 6. né met had se reg
vis  sza vo nult az A-vo nal ra. En nek cent ru ma sze re pel a
had se reg cso port 8-i napijelentésében: az Olt men tén,
Sep si szent györgy tõl észak ra Za lán (Zãlan) – Sepsi -
bodok (Bodoc).17

Az A-vo nal (A-Linie) jobb szár nyán a LXXII.
had test Nagyajtáig (Aita Mare) vo nult vis  sza, pon to -
sab ban az ott az Oltba öm lõ Ajta-patak vo na lá ig. A bal -
szár nyon az LVII. páncéloshadtest Csernátonig
(Cernat) és at tól ke let re a Fe ke te ügy jobb- (észa ki)
part já ig vet te vis  sza arc vo na lát. Utób bi ket tõ az OKH
tit kos napijelentésébõl de rül ki. A né met csa pa tok ez zel
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fel ad ták majd nem a tel jes Sepsiszéket, be le ért ve a
Baróti-hegység dé li felét.18

8-án ké sõ dél után tól a 6. né met had se reg foly -
tat ta vis  sza vo nu lá sát a B-vonalra. Ez a had se reg cso port
napijelentése sze rint Barót (Baraolt)–Csíkszentsimon
(Sînsimon)–Csíkménaság (Armãºeni) vo na lá ban  hú -
zó dott. Ez zel 9-ére ki ürí tés re ke rült Miklósvárszék, a
Baróti-hegység észa ki fe le, a Bodoki-hegység (mind két
hegy ség a szé kely me den cék tér sé gé ben), Kézdiszék,
be le ért ve az Ojtozi-szoros nyu ga ti ki já ra tá nak tér sé gét,
és Kászonszék is.19

9-én a B-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu lás köz ben
ko mo lyabb harc te vé keny ség re ke rült sor az el sza kad ni
igyek võ né met és az azok nyo má ban ha la dó ro mán csa -
pa tok kö zött a LXXII. had test arc vo na lán Barótnál, az
Olt völ gyé ben Mál nás nál; az LVII. pán cé loshadtest arc -
vo na lán a Sepsiszéket Kézdiszékkel ös  sze kö tõ úton
Felsõcsernátonnál, a né met és a szov jet csa pa tok kö zött
a Kézdivásárhelytõl az Olt völ gyé be át ve ze tõ úton lé võ
Tor já nál, il let ve a Kézdiszékbõl Csík ba át ve ze tõ út men -
tén ta lál ha tó Kászonimpernél és Kászonújfalunál. A
vissza vo nu lás ezek el le né re ál ta lá ban terv sze rû en
zajlott.20

A LXXII. had test vis  sza vo nu lá sá nak meg kez -
dé se kor a Sep si szent györgy tõl dél re az Olt vo na lán ál ló
ro mán hegyihadtest két had osz tá lya moz gás ba len dült
észa ki irány ban. 8-án es té re az 1. hegyihadosztály be -
vo nult Sep si szent györgy re, a 3. ki kép zõ gya log had osz -
tály el ér te a Bölönnél az Oltba öm lõ Bölön-patak vo na -
lát. 9-én az 1. hegyihadosztály élei az Olt völ gyé ben el -
ér ték Mál nást, ahol az nap a har cok ba be kap cso lód tak a
27. szov jet had se reg 33. lö vész had test ének alá ren delt -
sé gé ben lé võ Tu dor VLADIMIRESCU ön kén tes had -
osz tály ré szei. A 3.kiképzõ gya log had osz tály Barótig
ju tott elõ re. Az itt az Oltba öm lõ Baróti-patak vo na lán
elõ re nyo mu lá suk há rom nap ra el akadt, bár más nap a
pa tak vo na lá ra az Olt völ gyé bõl át irá nyí tott 1. hegyi -
had osztály is fel zár kó zott. 10-én az Olt észak-dé li völ -
gyét tel jes egé szé ben a 33. szov jet lö vész had test vet te
át, a Tu dor VLADIMIRESCU had osz tály mel lett harc -
ba lé pett a 202. szov jet lö vész had osz tály is.21

A ma gya rok ha ma rabb kezd ték meg a Szé -
kely föld ki ürí té sét, mint a né me tek. Igaz, nem a had se -
reg, ha nem a pol gá ri szfé ra. A MÁV már szep tem ber 3-
án ki ürí tet te az Olt-völgyében fu tó Csík sze re da-Bras só
vas út vo na lat Sepsibodoktól dél re, be le ért ve Sep si -
szent györgy pá lya ud va rát. Az csu pán ér de kes ség, de
min  deneset re ér de kes vé let len, hogy ép pen Sepsi -
bodokig kezd ték meg a vo nal ki ürí té sét. (Az A-vo nal e
köz ség nél ke resz tez te az Olt völgyét.)22

Két nap pal ké sõbb a Sepsiszentgyörgy-Bereck
vas út vo na lon meg kez dõd tek a né met csa pa tok ál tal
vég re haj tott, s 1945. áp ri li sá ig tar tó rongálások.23

8-án dél ben GROLMAN te le fon kap cso lat ba
lé pett az OKH had mû ve le ti osz tá lyá nak ve ze tõ jé vel, s
meg kí sé rel te ki esz kö zöl ni, hogy a vis  sza vo nu lás (más -
nap) foly ta tód has son a C-vonalra. Vá lasz ként BONIN

ve zér ka ri ez re des tõl meg tud ta, hogy a Führer még a B-
vonalra va ló, már meg kez dett hát ra moz gást sem hagy ta
jó vá. Dél után BONIN ke res te  meg te le fo non
GROLMANt, s kö zöl te ve le, hogy a to váb bi vis  sza vo -
nu lás ra nincs le he tõ ség. Azt is kö zöl te GROLMANnal,
hogy GUDERIAN sem örült HIT LER el ha tá ro zá sá nak
(“... der Chef d. Gen. St. des Heeres sei über die
Entscheidung des Führers nicht erfreut.”).24

GROLMANt nem csak BONIN (pon to sab ban
HIT LER) lep te meg, de VE RESS is, aki te le fo non ép -
pen afeletti ér tet len sé gé nek adott han got, hogy a né met
arcvonalrövidítés mi ért nem foly ta tó dik. A ma gyar
had se reg pa rancs nok azt vár ta a né met vis  sza vo nu lás -
tól, hogy a fel sza ba du ló né met csa pa tok egy ré szét a 2.
ma gyar had se reg arc vo nal ára irá nyít ják át.25

GROLMAN ezt kö ve tõ en a 6. né met had se reg
ve zér ka ri fõ nö ké vel lé pett kap cso lat ba, aki vel kö zöl te a
Führer el ha tá ro zá sát. GAEDCKE ve zér õr nagy je len tet -
te GROLMANnak, hogy csa pa tai ép pen meg akar ták
kez de ni a vis  sza vo nu lást, de je len leg (17.50-kor be -
szél tek egy más sal) még az A-vo na lon áll nak. GROL-
MAN azt ja va sol ta GAEDCKÉnek, hogy az A-vo nal
fõbb pont ja it tart sák to vább ra is meg száll va, de a 6.
had se reg ál ta lá ban kezd je meg a hát ra moz gást a ter vek
sze rint a B-vonal irányába.26

GROLMAN es te is mét kap cso lat ba lé pett az
OKH-val, s ar ra va ló hivatkozása, hogy a ro ham lö ve ge -
ket és lég vé del mi ágyú kat a 2. ma gyar had se reg meg erõ -
sí té se cél já ból már ki von ták, meg kí sé rel te az en ge délyt
ki csi kar ni a B-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu lás ra, sõt azon -
nal to vább a C-vonalra is. Je lez te, hogy ter mé sze te sen
vég re hajt ja a Führerbefehlt, de az több harc cso port el -
vesz té sét von hat ja ma ga után. WENCK al tá bor nagy, aki -
vel ek kor be szélt, s aki az az nap fel ál lí tott, Ma gyar or szág
meg tar tá sá ért fe le lõs ve ze té si törzs fõ nö ke (Chef
derFührungsgruppe im Gen. St. d. Heeres) volt, ki fej tet te,
hogy ka to na i lag GROLMANnak tel jes mér ték ben iga za
van, de a kér dést po li ti kai ol dal ról vizs gál va res pek tál ni -
uk kell a ma gyar kor mány vé le mé nyét, amely nagy je len -
tõ sé get tu laj do nít a Szé kely föld tar tá sá nak. Azt is meg -
hagy ta GROLMANnak,hogy amen  nyi ben még is el ke rül -
he tet len né vá lik a to váb bi vis  sza vo nu lás, ak kor FRIESS-
NER an nak meg kez dé se elõtt ma ga hív ja fel õt.27

GROLMAN nem sok kal ké sõbb GREIFFEN-
BERG hi va ta lát hív ta fel, ahol an nak ve zér ka ri fõ nö két
ta lál ta meg. Ki fej tet te, hogy res pek tál ja a ma gyar kor -
mány po li ti kai vé le mé nyét a Szé kely föld meg tar tá sá ra
vo nat ko zó an, de ka to nai szem pont ból Ma gyar or szág
meg tar tá sá ra nincs más esély, csak ha azon nal vis  sza -
vo nul nak a C-vonalra, mi vel így erõk sza ba dul nak fel
az or szág bel sõ te rü le te it fe nye ge tõ szov jet pán cé los
ékek feltartóztatására.28

FRIESSNER 20.05-kor hív ta fel GUDE -
RIANt. Hang sú lyoz ta a C-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu -
lás fon tos sá gát, ki emel ve, hogy mind az A-, mind a B-,
mind a C-vonal csu pán köz be esõ ál lás a Ma ros-ál lás
elõtt, s hogy kö zü lük leg fel jebb a C-vonal hos  szabb
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ide jû tar tá sá ra lát le he tõ sé get. Azt is csak ad dig, amed -
dig a szov jet csa pa tok nem índítanak na gyobb ere jû tá -
ma dást. Hi vat ko zott VE RESS ve zér ez re des nek a visz  -
sza vo nu lást a Ma ros-vo na lig szük sé ges nek tar tó ál lás -
pont já ra is. Je lez te GUDERIANnak, hogy amen  nyi ben
tart ják ma gu kat a Führerbefehlhez, ak kor a had se reg -
cso port utol só erõi is el vesz het nek. GUDERIAN meg -
ígér te, hogy köz ben jár HITLERnél az en ge dély ki esz -
köz lé sé re, s je lez te, ma ga is re mé li an nak meg ka pá sát,
de kér te FRIESSNERt, ad dig ne kezd je meg a vis  sza -
vo nu lást az A-vo nal ról. FRIESSNER ezt tu do má sul
vet te, de hoz zá tet te, nem ga ran tál ja az A-vo nal tar tá sát,
ha azt szov jet tá ma dás éri.29

Es te 11-kor a 6. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke je -
len tet te GROLMANnak, hogy az LVII. páncélos had -
testnek csu pán egy cso port ja ma radt az A-vo nal ban, a
má sik ket tõ hát ra moz gás ban van a B-vonal fe lé. A
LXXII. had test arc vo na lán egy Szov jet uni ó ban ala kí -
tott ro mán ön kén tes had osz tály (nyil ván a Tu dor
VLADIMIRESCU had osz tály ról volt szó) dél ben in dí -
tott tá ma dá sá val mély be tö rést ért el, s hogy en nek el re -
te sze lé sé re az A-vo nal ban nincs sok esély.30

A hely ze tet az ol dot ta meg, hogy éj fél után (9-
én 0.40-kor) táv irat ér ke zett a had se reg cso port pa rancs -
nok sá gá ra HIT LER en ge dé lyé vel a B-vonalra tör té nõ
visszavonulásra.31

9-én dél ben, mi köz ben zaj lott a vis  sza vo nu lás a
B-vonalra, a had se reg cso port 5. had mû ve le ti tiszt je
GROLMAN ne vé ben je len tést tett az el sza ka dó moz gás
(“Absetzbewegung”) ál lá sá ról, egy ben je lez te, hogy
szük sé ges azt to vább, a C-vonalra foly tat ni (“durch
Zurückgehen auf die C-Linie fortgesetzt werden muss.”).
Az OKH had mû ve le ti osz tá lyá nak ve ze tõ je, BONIN ez -
re des ké sõ dél után em lé kez tet te GROLMANt, hogy a
foly ta tás hoz el en ged he tet len a Führer en ge dé lye. A
Führer hoz zá já ru lá sá nak pe dig az a fel té te le, hogy ma -
gyar rész rõl ne me rül je nek fel kételyek.32

8-án es te a had se reg cso port pa rancs nok sá -
ga, az Észak-Uk raj na Had se reg cso port tal tör tént
hos  szas egyez te tést kö ve tõ en meg ad ta a 8. né met
had se reg bal szár nyán har co ló XVII. had test nek az
en ge délyt az Ár pád-vo nal ba tör té nõ vis  sza vo nu lás ra.
Ez zel a had se reg cso port fel ad ta (vol na) az utol só,
még ke zén le võ ro mán te rü le tet, Vatra Dornei kör ze -
tét. Az arc vo nal vis  sza vé tel ét más nap kel lett
megkezdeni.33

Az már csu pán ér de kes ség, hogy 8-án Vatra
Dornei-tõl ke let re a XVII. né met had test kö te lé ké be
tar to zó ma gyar csa pa tok még tá ma dó harc te vé keny sé -
get fo lyat tak, né met ne héz fegy ve rek tá mo ga tá sá val el -
len lö kést haj tot tak vég re Cruceánál, a Besz ter ce völ -
gyé ben 35 km-re a ma gyar határtól.34

Más nap az OKH ve ze té si tör zsé nek fõ nö ke
pon to sí tot ta az elõ zõ nap meg adott en ge délyt: a vis  sza -
vo nu lás ál ta lá ban en ge dé lye zett, de nem vo nat ko zik a
Vatra Dornei tér sé gé re, az ott el he lyez ke dõ man gán -

érc-me zõt to vább ra is min den kö rül mé nyek kö zött tar -
ta ni kell.35

FRIESSNER, mi u tán tisz tá ban volt a Szé kely -
föld meg tar tá sá nak vagy ki ürí té sé nek po li ti kai je len tõ -
sé gé vel, szep tem ber 9-én 1. had mû ve le ti tiszt jé nek
kíséretében Bu da pest re re pült. Em lék ira ta i ban azt ír ja,
el sõ és egyet len lá to ga tá sát HORTHYnál az tet te szük -
sé ges sé, hogy HIT LER min den eset ben a ma gyar po li -
ti kai ér de kek fi gye lem be vé te lé re hi vat koz va ma kacs -
ko dott az egyes vis  sza vo nu lá si üte mek en ge dé lye zé sé -
vel, s hogy õ, mint hadseregcsoportparancsnok, s a
had mû ve le tek irá nyí tó ja, a ma gyar po li ti kai és ka to nai
ve ze tés meg gyõ zé sén ke resz tül kívánta el ér ni a Führer
ál lás pont já nak megváltoztatását.36

Ez így hi he tõ, ha ki hang sú lyoz zuk HIT LER
meg gyõ zé sé nek szán dé kát. Ez az, ami FRIESSNERt
va ló já ban ér de kel te, nem a ma gyar po li ti kai ér de kek. A
ké sõb bi tör té né sek bi zo nyít ják, hogy mind FRIESS-
NER, mind más né met ka to nai ve ze tõk a né met po li ti -
kai és/vagy ka to nai ér de kek alap ján hoz ták meg el ha tá -
ro zá sa i kat, szö vet sé ge se ik szem pont ja it a há bo rú elõ re -
ha lad tá val egy re ke vés bé vet ték fi gye lem be.

FRIESSNER  el sõ ként GREIFFENBERGgel
ta lál ko zott, majd VÖ RÖS Já nos ve zér kar fõ nök kel, utá na
LA KA TOS Gé za mi nisz ter el nök kel, vé gül HORTHY -
val. VÖ RÖS és LA KA TOS el fo gad ta FRIESSNER ér -
ve lé sét, ka to nák lé vén egyet ér tet tek a Szé kely föld ki ürí -
té sé nek szük sé ges sé gé vel. Mind ket ten ar ra kér ték vi -
szont FRIESSNERt, hogy a vis  sza vo nu lás vég re haj tá -
sá nak üte me zé sé vel te gye le he tõ vé a ma gyar la kos ság
szá má ra a te rü let el ha gyá sát, il let ve hogy le he tõ ség sze -
rint kí mél jék a vá ro so kat és községeket.37

HORTHYnál FRIESSNER, leg alább is em lék -
ira ta i nak ta nú sá ga sze rint, si ker rel tár gyalt, ki esz kö zöl -
te a kor mány zó hoz zá já ru lá sát a Szé kely föld ki ürí té sé -
hez. HOR THY ugyan ar ra kér te a Dél-Uk raj na had se -
reg cso port pa rancs no kát, mint VÖ RÖS és LA KA TOS.
FRIESSNER az ál lam fõ nél tett lá to ga tást kö ve tõ en tá -
jé koz tat ta a mi nisz ter el nö köt an nak eredményérõl.38

FRIESSNER, hi szen szá má ra HIT LER en ge -
dé lye volt az iga zán fon tos, már más nap a Führer fõ ha di -
szál lás ára re pült. Elõ zõ leg, még 9-én es te GROLMAN
te le fo non tá jé koz tat ta az OKH had mû ve le ti osz tá lyá nak
ve ze tõ jét FRIESSNER ma gyar ve ze tõk nél tett lá to ga tá -
sá ról, és kér te BONINt, esz kö zöl je ki, hogy a Führer
más nap fo gad ja a had se reg cso port parancsnokát.39

FRIESSNER úgy sze re tett vol na HITLERnél
je lent kez ni, hogy ma gá val vi szi a ma gyar ve ze tés írá sos
hoz zá já ru lá sát a Szé kely föld ki ürí té sé hez. Em lék ira ta i -
ban azt ír ja, hogy ezt az ok mányt ma gá val HORTHYval
írat ta alá. En nek né mi képp el lent mond, hogy a had se -
reg cso port ha di nap ló ja sze rint az ira tot GREIFFEN-
BERG esz kö zöl te ki VÖRÖStõl, aki azt tel jes fe le lõs -
ség gel, a ma ga és a kor mány ne vé ben ír ta alá, s hogy azt
még 9-én éj fél elõtt ma ga GREIFFENBERG jut tat ta el
táv ira ti úton a né met fõ ha di szál lás ra, il let ve a Dél-Uk -
raj na Had se reg cso port törzsszállá sára.40
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A ma gunk ré szé rõl, is mer vén a had se reg cso -
port pa rancs no ká nak em lék ira ta i ban ta lál ha tó tár gyi té -
ve dé sek ma gas szá mát, ugyan ak kor GROLMAN pon -
tos sá gát, az utób bi vál to za tot tart juk el fo gad ha tó nak.

WENCK al tá bor nagy éj fél után te le fo non tá jé -
koz tat ta GROLMANt,  hogy HIT LER az nap (te hát 10-
én) fo gad ja FRIESSNERt. GROLMAN a be szél ge tés
so rán kö zöl te WENCKKEL, hogy a ma gyar ve ze tés tõl
si ke rült meg sze rez ni a fen ti írá sos hozzá járu lást.41

Szep tem ber 10-én HIT LER fo gad ta FRIESS -
NERt. A Dél-Uk raj na Had se reg cso port pa rancs no ka
ket tõs cél lal ér ke zett a rastenburgi fõ ha di szál lás ra. Egy -
részt tá jé koz tat ni kí ván ta a Führert a Bal kán ke le ti fe lén
és a Kár pát-me den cé ben ki ala kult had mû ve le ti hely zet -
rõl, ezen be lül a ve ze té se alatt ál ló had se reg cso port harc -
ér té ké rõl, ter ve i rõl és le he tõ sé ge i rõl; más részt, s ez volt
pil la nat nyi lag fon to sabb, meg kí ván ta sze rez ni HIT LER
en ge dé lyét a szé kely zsák ki ürí té sé re. A FÜHRER azon -
ban nem na gyon hagy ta szó hoz jut ni tá bor no kát. A ma -
gyar po li ti ka vis  szás sá ga i ról és ve szé lyes sé gé rõl tar tott
mo no ló got, s el so rolt né hány ala ku la tot, il let ve pa rancs -
nok sá got, ame lyet a ma gyar or szá gi po li ti kai hely zet
“tisz tá zá sá ra” Bu da pest kör ze té be irá nyít.

Mi kor FRIESSNER elõ ho za ko dott ké ré sé vel,
HIT LER elõ ször hal la ni sem akart a ki ürí tés en ge dé -
lye zé sé rõl. Újabb kis elõ adás kö vet ke zett, ez út tal a
Vatra Dornei kör nyé kén fek võ man gán le lõ he lyek fon -
tos sá gá ról (Friessner nem en nek ki ürí té sé re kért en ge -
délyt, ez jó val észa kabb ra fek szik a Szé kely föld tõl), il -
let ve ar ról, hogy a szov jet had se reg be ha to lá sa az ad dig
sem le ges Bul gá ri á ba a Ten ger szo ros ok hoz (Bosz po -
rusz és Dar da nel lák) tör té nõ ki ju tás cél já ból tör tént, a
ré gi cá ri po li ti kai tö rek vé sek felelevenítéséve ami az
an gol szász ha tal ma kat szö vet sé gi po li ti ká juk új ra gon -
do lá sá ra fog ja kész tet ni. Eb ben az ös  sze füg gés ben
HIT LER el le nez te az arc vo nal hát ra vo ná sát észa ki
irány ba. Csak ak kor eny hült meg kis sé, leg alább is
FRIESSNER em lék ira tai sze rint, ami kor a ve zér ez re -
des meg mu tat ta ne ki a ma gyar hoz zá já ru lást a Szé kely -
föld ki ürí té sé hez. Az en ge délyt a vis  sza vo nu lás ra
ugyan en nek ha tá sá ra sem ad ta meg, de FRIESSNER
szá má ra az is óri á si ered mény volt, hogy már nem
zárkozott el ka te go ri ku san a vis  sza vo nu lás adott eset -
ben tör té nõ vég re haj tá sá tól. Azt azon ban a Führer ki kö -
töt te, hogy a Besz ter ce völ gye fe let ti he gyek ben lé võ man -
gán érc-me zõ ket ez eset ben is min den áron tar ta ni kell.
HIT LER vé ge ze tül kö zöl te FRIESSNERrel, hogy ha ma -
ro san ta lál ko zik a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké vel. A had se -
reg cso port pa rancs no ka így Rastenburgban maradt.42

A HIT LER ál tal em le ge tett tör zsek és ala ku la tok
kö zül a leg szá mot te võbb III. pán cé los had test-pa rancs nok -
ság és 23. pán cé los had osz tály át en ge dé sé re a Dél-Uk raj na
Had se reg cso port nak vé gül is 12-én ke rült sor.43

A há bo rú után, de még 1945-ben ös  sze ál lí tott
ma gyar há bo rús anyag ban az sze re pel, hogy a né met
(had)vezetés hi va ta lo san szep tem ber 10-én tá jé koz tat ta
a ma gyart a Szé kely föld ki ürí té sé rõl. Lát tuk, hogy ez

egy nap pal ko ráb ban tör tént meg, amen  nyi ben
FRIESSNER tár gya lá sa it HORTHYnál és más ma gyar
ve ze tõk nél hi va ta los ér te sí tés nek (is) te kint jük. A ma -
gunk ré szé rõl nem tart juk va ló szí nû nek, hogy FRIESS-
NER lá to ga tá sá nak idõ pont já ra ros  szul em lé kez tek
vol na, még 1945-ben.44

A 10-i dá tum azért ke rül he tett be az ún.
békeelõkészítõ ira tok ba, mert HIT LER vé gül is ezen a
na pon já rult hoz zá a ki ürí tés hez. Min den eset re az át ta -
nul má nyo zott né met le vél tá ri for rá sok kö zött nem ta lá -
lunk ar ra tör té nõ uta lást, hogy akár az OKH, akár a
Heeresgruppe Südukraine 10-én még egy szer, kü lön
ér te sí tet te vol na a ki ürí tés rõl a ma gyar po li ti kai és/vagy
ka to nai ve ze tést, bár en nek le he tõ sé gét sem sza bad tel -
je sen ki zár ni. FRIESSNER ugyan is 10-én 16.50-kor te -
le fo non je lez te GROLMANnak a Führer jó vá ha gyá sát,
s nem tart juk el kép zel he tet len nek, hogy Rastenburgból
Bu da pes tet is fel hív ta, no ha er rõl nem ké szült fel jegy -
zés a had se reg cso port naplójában.45

Vis  sza tér ve a ki ürí tés hez, lát tuk, hogy 9-én,
mi köz ben még a B-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu lás sem
fe je zõ dött be, már fel me rült az igény a C-vonalra va ló
hát ra moz gás ra. Ké sõ dél után a had se reg cso port 5. a
had mû ve le ti tiszt je fel hív ta a 6., majd a 8. had se reg ve -
zér ka ri fõ nö két, s kö zöl te ve lük, hogy is me re tei sze rint
HIT LER hoz zá já rult az el sza ka dó moz gás C-vonalig
tör té nõ foly ta tá sá hoz. A 8. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke
tu do má sul vet te a köz lést (reá a vég re haj tás ból ke vés
há rult had se reg ének föld raj zi el he lyez ke dé se foly tán),
a 6. had se re gé azon ban je lez te, hogy az nap es tig csu -
pán a B-vonalra va ló hát ra moz gást ké pes be fe jez ni, s
nem áll mód já ban még 9-én meg kez de ni a C-vonalra
tör té nõ to váb bi vis  sza vo nu lást, de az en ge dély nek örül.
Éj fél elõtt GROLMAN lé pett kap cso lat ba a 6. had se reg
ve zér ka ri fõ nö ké vel, s je lez te ne ki a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ké nek egyet ér tés ét a visszavonulással.46

A fen ti te le fon be szél ge té sek tõl füg get le nül 9-
én dél után a 6. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke egy táv ira tot
jut ta tott el GROLMANnak. Eb ben tel je sít he tet len nek
mi nõ sí tet te az egy ütem ben tör té nõ hát ra moz gást a C-
vonalról a Ma ros-ál lá sig. Táv ira tá ban in dít vá nyoz ta to -
váb bi ál lás (D-, E-, F-Line) köz be ik ta tá sát. Mindazideig
csu pán 3 köz be esõ ál lás sze re pelt az ere de ti vé dõ vo nal
és a Ma ros-ál lás kö zött, az A-, B- és C-vonal.47

A 8. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke szin tén je lez te,
hogy há rom ütem ben kívánja a XVII. had test Szé kely -
föld észak ke le ti sze gé lyén érin tett ré sze i nek vis  sza vo -
nu lá sát vég re haj ta ni, még pe dig 9/10, 10/11 és 11/12-én
éjszaka.48

Mi köz ben zaj lott a ve zé ri hoz zá já ru lás kö rü li
hu za vo na, s már folyt a ki ürí tés, a Hon véd ve zér kar 6.
osz tá lya az MTI szá má ra ki adott 30. szá mú ha di je len -
tés ében, nyil ván va ló an a pol gá ri köz vé le mény meg -
nyug ta tá sá nak szán dé ká val, még ar ról szá molt be, hogy
“A Szé kely föld pe re mén a tú le re jû orosz és ro mán kö -
te lé kek kel vivott har cok vál to zat lan he ves ség gel foly -
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nak. A K. és ÉK. Kár pá tok elõ te ré ben (sic!) több el len -
sé ges fel de rí tõ vállalkozást ver tünk vissza.”49

Szep tem ber 10-én a 6. né met had se reg két
had tes te foly tat ta a vis  sza vo nu lást a C-vonalra. Ez a
ma gyar-ro mán ha tár tól, Székelykeresztúrtól (Cristuru
Secuiesc, a né met napijelentésben a vá ros sal szom szé -
dos ha tár fa lu, Fiatfalva, Filiaº sze re pel) a Nagy-Kükül -
lõ men tén hú zó dott Székelyudvarhelyig (Odorheiu
Secuiesc), on nan ke le ti irány ban el vált a ma gas he gyek
kö zül ér ke zõ fo lyó tól, hogy Lövétéig (Lueta, a né met
je len tés ben a nagy köz ség ré szét ké pe zõ Szent -
keresztbánya sze re pel) a he gyek dé li lá ba i nál hú zód -
jon, majd a Kéruly-patak völ gyé ben be vál tott a ma gas
he gyek kö zé, érin tet te a Har gi ta-hegy sé get meg fe le zõ
Tol va jos-há gót, at tól észak ra Hargitafürdõn, majd
Csík rá ko son (Racu) és Lóvészen (Livezi) át ha lad va
ket té szel te Csík szé ket, s Gyimesközéploktól (Lunca de
Jos, a né met napijelentésben a nagy köz ség ré szét ké pe -
zõ Nagy pa tak sze re pel) észak nyu gat ra ér te el a Csí ki-
ha va sok ge rinc vo na lát, ez zel a ma gyar-ro mán határt.50

A vis  sza vo nu lás elõ zõ üte mé hez ké pest meg -
for dult a hely zet. Az A- és B-vonal kö zött a ke le tebb re
har co ló LVII. páncéloshadtestnek kel lett mint egy há -
rom szor an  nyit vis  sza vo nul nia, a B- és C-vonal kö zött
a LXXII. had test hát rált két szer an  nyit. A C-vonalba
tör té nõ vis  sza vo nu lás sal a LXXII. had test a Har gi ta-
hegy ség dél nyu ga ti ol da lán fel ad ta Bardócszéket, il let -
ve az Udvarhelyszék Nagy-Küküllõtõl dél re fek võ fe -
lét. A Har gi ta-hegy ség észak ke le ti ol da lán az LVII.
páncéloshadtest ki ürí tet te Alcsíkot.

A ha tár men tén a Gyimesi-szoros tér sé gét, va -
la mint az at tól dél re a Csobányos-völgyig el te rü lõ te rü -
le te ket az ABRAHAM-csoport ürí tet te ki, ez zel a 8. né -
met had se reg jobb szár nya is be kap cso ló dott a Szé kely -
föld kiürítésébe.51

A 6. né met had se reg két had test ének zö me 10-
étõl 11-én a reg ge li órá kig a jobb szárny ki vé te lé vel be -
fe jez te a vis  sza vo nu lást a C-vonalba, ki hasz nál va a sö -
tét sé get, de utóvédeik csak 11-én reg gel hagy ták el ál -
lá sa i kat a B-vonalban. Ezek kö zül a jobb szár nyon lé -
võk csak ne he zen tud tak el sza kad ni a Baróti-patak vo -
na lá ról, ott a har cok még 11-én a dél elõt ti órák ban is
tartottak.52

A 8. né met had se reg ABRAHAM-csoportja
csak a 10-érõl 11-ére vir ra dó éj sza kán haj tot ta vég re a
ki ürí tést. Ennek a fá zis ké sés nek az volt a ma gya rá za ta,
hogy a Gyimesi-szoros kör ze té ben a né met csa pa tok
szo ros harc érint ke zés ben áll tak a 24. szov jet gár da lö -
vész had test ré sze i vel, s ABRAHAM al tá bor nagy nem
akar ta meg koc káz tat ni az el sza ka dás meg kez dé sét fé -
nyes nap pal, jó lá tá si vi szo nyok között.53

A vis  sza vo nu lás vég re haj tá sa köz ben szep -
tem ber 10-én ko mo lyabb harc cse lek mé nyek re ke rült
sor a LXXII. né met had test és a 3. ro mán ki kép zõ gya -
log had osz tály kö zött Barót (Baraolt), il let ve az 1. ro -
mán hegyihadosztály kö zött Vargyas (Vârghiº) tér sé -
gé ben; az LVII. né met páncéloshadtest egy le ma radt

utóvéde és a ro mán Tu dor VLADIMIRESCU had osz -
tály kö zött Sepsibükszádnál (Bixad), majd ki csit ké -
sõbb ugyan ezen ala ku la tok rész vé te lé vel Újtusnádnál
(Tuºnadu Nou). A le ma radt ki fe je zést az in do kol ja,
hogy Sepsibükszád és Újtusnád az Olt völ gyé ben, még
né hány km-re a B-vonal elõtt fekszik.54

A 8. né met had se reg arc vo na lán csu pán Csík -
szépvíznél (Frumoasa) for dult elõ ko mo lyabb ös  sze -
csa pás, ahol az ABRAHAM-csoport vis  sza vo nu lá sát a
72. szov jet gár da lö vész had osz tály egy harc ko csik kal
meg erõ sí tett zász ló al ja za var ta meg.55

Az LVII. páncéloshadtest egy elõ re nem ad ta
fel Csík sze re dát, azt 10-én, 11-én és 12-én a had se reg -
cso port napijelentései híd fõ ként em lí tik, amit a né met
csa pa tok csak 13-ára vir ra dó ra ürí tet tek ki. A csík sze -
re dai híd fõ idõ le ges tar tá sá ra azért volt szük ség, mert a
Har gi ta-hegy sé gen át ve ze tõ Tol va jos-há gó ba ezen a
tér sé gen át le he tett fel jut ni, s on nan nyu ga ti irány ban
le fe lé a LXXII. had test há tá ba le he tett vol na ke rül ni.
Amed dig ez utób bi ös  szes csa pat tes té vel nem lép te át
észa ki irány ban a Nagy-Küküllõ vo na lát, ad dig az
LVII. páncéloshadtest nem ad hat ta fel a csík sze re dai
hídfõt.56

Ki sebb mér ték ben, de sze re pet ját szott a híd fõ
meg tar tá sá ra ki adott pa ran csá ban az is, hogy a rég el ve -
szett nek hitt MIETH-csoport egy ré sze a Gyimesi-
szorost öve zõ he gye ken ke resz tül ek kor ér ke zett meg az
LVII. had test sáv já ba, s a had se reg cso port pa rancs nok -
sá ga nem akart egyes újabb ré sze ket meg fosz ta ni a be ér -
ke zés le he tõ sé gé tõl a gyors vis  sza vo nu lás sal. A Csík sze -
re dai híd fõ tar tá sá ra a 4. né met hegyihadosztály je löl ték
ki.57

Ez zel a két do log gal füg gött ös  sze a 6. had se -
reg ve zér ka ri fõ nö ké nek 10-én éj fél elõtt GROL -
MANnak tett ja vas la ta, mi sze rint a C-vonalban né hány
na pig meg kel le ne ka pasz kod ni, nem kel le ne on nan
azon nal to vább in dul ni. GAEDCKE ve zér õr nagy
egyút tal je len tet te, hogy az LVII. páncéloshadtest elõ -
re lát ha tó an más nap es tig tud ja be fe jez ni a vis  sza vo nu -
lást a C-vonalba, le szá mít va a csík sze re dai hídfõt.58

Szep tem ber 11-én nap köz ben, még a C-vonal
elõtt sú lyos har cok zaj lot tak Székelyudvarhelytõl dél -
ke let re Homoródoklándnál (Ocland) és Homo -
ródalmásnál (Mereºti). Sok kal ve szé lye sebb hely ze tet
te rem tett, hogy ugyan ezen a na pon a Kis-Küküllõtõl
dél re, a fo lyó men tén a 78. szov jet lö vész had osz tály
ke le ti irány ban át lép te a ma gyar ha tárt és a LXXII. had -
test va la mint a Gruppe Siebenbürgen csat la ko zá sá nál 5
km mé lyen be tört ma gyar te rü let re, el ér ve Rava
(Roua)– Bordos (Bordoºiu) kör ze tét. Ez a be tö rés mé -
lyen a C-vonal mö gött kö vet ke zett be, s ve szé lyez tet te
a LXXII. had test jobb szár nyá nak visszavonulását.59

En nek el re te sze lé sé re 12-én PHLEPS Erdõszentgyörgy
(Sân georgiu de Pãdure) kör ze té bõl az EDER-csoporttal
si ke res el len lö kést haj tott végre.60
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Az LVII. páncéloshadtest bal szár nyán és a 4.
né met hegyihadosztály arc vo na lán 11-én csu pán a csík -
sze re dai híd fõ nél zaj lot tak em lí tés re ér de mes harcok.61

A fen ti ek sze rint a B-vonalra tör té nõ vis  sza vo -
nu lás két ütem ben ment vég be. 10-én a né met csa pa tok
az arc vo na lat Barót (Baraolt)–Bardóc-patak–Tol va jos-
há gó–Csík sze re da (Miercurea-Ciuc)–Csíkszépvíz (Fru -
moasa)–Tatros for rás vi dé ke–Gyimesfelsõlok (Lunca
de Sus)–Gyimesközéplok (Lunca de Jos) vo na lá ig vet -
ték vis  sza. 11-én es té re a bal szár nyon a csík sze re dai
híd fõ ki vé te lé vel el ér ték a C-vonalat. A bal szár nyon a
vis  sza vo nu lá si tá vol ság túl hos  szú nak bi zo nyult. A
Kis-Homoród völ gyé ben az utó vé dek csak 12-ére vir -
ra dó ra ér kez tek be Homoródoklándon és Homoród -
almáson át a C-vonalba, et tõl ke let re pe dig még ak kor
sem.62

A vis  sza vo nu lás a B-vonaltól már, leg alább is a
ve ze té si szin ten, aka dály men te sen folyt. Szep tem ber 10-
én dél után FRIESSNER ugyan is Rastenburgból, a
Führer fõ ha di szál lá sá ról te le fo non je lez te GROLMAN -
nak, hogy HIT LER be le egye zett a Ma ros-ál lá sig tar tó
vis  sza vo nu lás ba, ez zel a Szé kely föld ki ürí té sé be (“der
Führer das Absetzen auf die Maros-Stellung
genehmigt”). Igaz, fel té te lül szab ta, hogy mi nél több
ma gyart és le he tõ leg min den né me tet (né pi né me tet,
nem a had se reg cso port ka to ná it – R.I.) evakuáljanak.63

Ugyan csak 10-én ér ke zett a pa rancs GROL -
MANtól a 6. né met had se reg hez, hogy a C-vonal el éré -
sét kö ve tõ en a LXXII. had test pa rancs nok sá got ki kell
von ni, arc vo nal sza ka szát és az ott har co ló ala ku la tok
ve ze té sét pe dig az LVII. páncéloshadtest pa rancs nok -
sá gá nak kell át ven nie. A vál tás – el vi leg – 11-én 12.00-
kor le zaj lott, de a LXXII. had test pa rancs nok sá ga az -
nap még a Ma ros vá sár hely tõl 8 km-re észak nyu gat ra
lé võ Me zõ sza ba don (Voiniceni) ma radt. Az LVII.
páncéloshadtest e na pon át he lyez te törzs szál lá sát a
Har gi ta-hegy ség nyu ga ti ol da lá ra, a Székely udvar -
helytõl 15 km-re észak nyu gat ra ta lál ha tó Kecsetkis -
faludra (Sa tu Mic).64

A ro mán hegyihadtest szep tem ber 11-én len -
dült is mét moz gás ba a vis  sza vo nu ló né met csa pa tok
nyo má ban a Barótnál az Oltba öm lõ Baróti-patak vo na -
lá ról. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr kö zött 12-
ére ér ték el a Nagy-Küküllõt. Jobb szár nyon az 1.
hegyi hadosztály, bal szár nyon a 3. ki kép zõ gya log had -
osz tály ha ladt. A Kis-Küküllõt 14-ére ér ték el. Az 1.
hegyihadosztály jobb szár nyán ek kor már be kap cso ló -
dott a tá ma dás ba a 25. szov jet gár da lö vész had test 36.
lö vész had osz tá lya, a 3. ki kép zõ gya log had osz tály bal -
szár nyán a 78. szov jet lö vész had osz tály. A két ro mán
és két szov jet had osz tály újabb két nap el tel té vel, 16-án
ér te el a Nyárád balpartját on nan kezd ve, ahol a fo lyó
ki lép a he gyek kö zül Nyárádkarácsonig (Crãciuneºti),
ami 7 km-re dél re ta lál ha tó Ma ros vá sár hely tõl. A
Nyárád vo na lán a négy had osz tály elakadt.65

Az elõ zõ fe je zet vé gén, a Gruppe Sieben bürgen
vis  sza vo nu lá sá nak le írá sá nál em lí tet tük a 78. szov jet lö -

vész had osz tály szep tem ber 14-én a Kis-Küküllõ vo na lá -
ról, Balavásár (Bãlãuºeri) tér sé gé ben in dí tott tá ma dást,
amely 17-ére ju tott ki a Nyárád dé li part já ra a
Backamadaras (Pãsãreni) – Ákosfalva (Acãþari) sza ka -
szon, már nyu gat ra a ma gas he gyek tõl. Ez zel ki ala kult
az ös  sze füg gõ arc vo nal a ket tõs né met-ma gyar vis  sza vo -
nu lást kö ve tõ en, te hát a 2. ma gyar had se reg és a Gruppe
Siebenbürgen vis  sza vo nu lá sát, il let ve a Szé kely föld 6.
né met had se reg ál ta li ki ürí té sét kö ve tõ en.

Ezen csa pa tok tól észak ra a 24. szov jet gár da
lö vész had test, ame lyet a Szé kely-me den cé bõl a
Görgényi-havasokon át a Görgény völ gyé ben cso por -
to sí tot tak át, szep tem ber 18-ára ér te el a Nyárád fel sõ
fo lyá sát, il let ve at tól észak ra a Görgény völ gyé ben
Libánfalvát (Ibãneºti). A Görgény völ gyé ben a 6. gár da
lö vész had test, at tól dél re a Görgény és a Nyárád kö zöt -
ti he gyek ben Felsõorosziig (Urisiu de Sus) a 103. ro -
mán hegy had osz tály, a Nyárád fel sõ fo lyá sá nál a 72.,
il let ve a 81. gár da lö vész had osz tály te vé keny ke dett.
Ezt a had tes tet erõ sí tet ték meg a ro mán harckocsicso-
porttal és a 7. ne héz tüzérezreddel.66

A fen ti két had test 20-án újí tot ta fel tá ma dá sát
a Nyárád vo na lá ról, il let ve a Görgény völ gyé ben. Tá -
ma dá suk igen las san ha ladt elõ re, 28-ára tud tak fel zár -
kóz ni a Ma ros balpartjára Szászrégen és Ma ros vá sár -
hely között.67

Vis  sza tér ve a Szé kely föld né met-ma gyar ki -
ürí té sé hez, szep tem ber 11-én, mi köz ben még ja vá ban
folyt a B-vonalról a C-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu lás,
GROLMAN táv ira ti lag in téz ke dett a 6. és a 8. had-
seregparancsnokság fe lé, hogy ké szít sék elõ a csa pa tok
hát ra vo ná sát a D-, majd to vább az E-vo nal ra. Az E-vo -
na lat az in téz ke dés sze rint 12-érõl 13-ára vir ra dó éj sza -
ka kel lett elérni.68

GROLMAN, el fo gad va a 6. had se reg ve zér -
ka ri fõ nö ké nek 9-én és a 8. had se reg ve zér ka ri fõ nö ké -
nek az nap tett ja vas la ta it, ki je löl te mind két köz be esõ
ál lás vo nal ve ze tés ét.

A D-vo nal, rend ha gyó mó don, leg alább is a
jobb szár nyon, a C-vonal elõtt és nem mö gött hú zó dott,
mi u tán a Kis- és a Nagy-Homoród észak-dé li völ gye i -
ben még 11-én is harc ban áll tak a né met-ma gyar utó vé -
dek az õket kö ve tõ ro mán csa pa tok kal. En nek meg fe le -
lõ en a D-vo nal Székelyderzsnél (Dârjiu) hagy ta el a
ma gyar-ro mán ha tárt, majd Lokodot (Locodeni) érint -
ve Homoródremeténél (Cãlugãreni) ke resz tez te a C-
vonalat. At tól észak nak hú zó dott Zetelakától (Zetea)
ke let re 12 km-re, a Nagy-Küküllõ fel sõ fo lyá sá tól ke -
let re, a Har gi ta-hegy ség nyu ga ti lá ba i nál, érin tet te a
Har gi ta-hegy sé get a Görgényi-havasokat el vá lasz tó Li -
bán-há gót, on nan a Gyergyószentmiklóstól ke let re 8-
10 km-re fek võ ma gas la to kon át ju tott ki a Bé ká si-szo -
ro sig. Et tõl észak ra, a Görgényi-havasok ge rinc vo na lán
vis  sza for dult észak nyu gat nak, érin tet te Bor szék
(Borsec) ke le ti sze gé lyét, Bél bort (Bilbor), majd et tõl
észak ra, már ro mán te rü le ten a Pãltiniº-hágónál csat la -
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ko zott a XVII. had test ál tal a Vatra Dornei-i híd fõ vé -
del mé re fog lalt vé dõ vo nal jobb szár nyá hoz.

Az E-vo nal Magyarhidegkútnál (Vidacut) in -
dult ki a ma gyar-ro mán ha tár tól. Kez de ti sza ka szán 8-
10 km-re észak nyu gat ra hú zó dott a C-vonal jobb szár -
nyá tól, ahol ez utób bi hát rébb volt a D-vo nal nál. Et tõl
az E-vo nal egye ne sen észak ke let nek ha ladt Gagyon
(Goagiu) át Korondig (Corund), on nan 7-8 km-t észak -
nak a Pál-pa tak völ gyé ben, majd is mét észak ke let nek,
át szel ve a Görgényi-havasokat, a Gyer gyóalfalutól
(Joseni) dél nyu gat ra 8 km-re ta lál ha tó ma gas la to kig ott
észak nak for dul va a Ma ros men tén ha ladt Salamásig
(Sãrmaº), on nan észak-észak ke let nek a Bor szé ki-há gót
érint ve az 1375 m-es csúcs nál, Bél bor tól dél re csat la -
ko zott be le a D-vo nal észa ki szárnyába.69

A D-vo nal ra tör té nõ vis  sza vo nu lás a Har gi ta-
hegy ség, Felcsík, a Gyergyói-havasok dé li vo nu la ta,
to váb bá a Bé ká si-szo ros nyu ga ti ki já ra ta és a Töl gye si-
szo  ros (a Kis-Besz ter ce fel sõ fo lyá sa) fel adá sát je len -
tet te. Az E-vo nal ra va ló vis  sza vo nu lás sal ki kel lett ürí -
te ni a tel jes Udvarhelyszéket, ben ne a Nagy-Küküllõ
fel sõ fo lyá sát, a Görgényi-havasok dél ke le ti vo nu la tát,
Gyergyószentmiklós tér sé gét, a Gyergyói-havasokat és
Bor szék kör ze tét.

Szeptember12-én az LVII. páncéloshadtest – a
had se reg cso port napijelentése sze rint – terv sze rû en
vég re tud ta haj ta ni a vis  sza vo nu lást a D-vo nal ra. Pa tak -
fal vá nál (Vãleni) azon ban egy harc ko csik kal meg erõ sí -
tett ro mán harc cso port be tört a D-vo nal ba, és dél ke let -
rõl 4 km-re meg kö ze lí tet te Székelyudvarhelyet.70

A 8. né met had se reg jobb szár nyán ezen a na -
pon a 46. né met gya log- és a 2. ma gyar tá bo ri pót had osz -
tály szin tén vég re haj tot ta arc vo na lá nak vis  sza vé tel ét a
D-vo na lon át egye ne sen az E-vo nal ba. Gyergyóalfalutól
(Joseni) dél ke let re a D- és az E-vo nal kö zöt ti, itt csu pán
5 km-es táv közt a Ma ros jobb- (ke le ti) part ján le zár ták.
Ko mo lyabb harc te vé keny ség re Csíkszentdomokosnál
(Sândominic) és a Töl gye si-szo ros ba ke let rõl fel ve ze tõ
út men tén ke rült sor, ezek azon ban nem za var ták meg ér -
dem le ge sen a visszavonulást.71

GROLMAN 12-én in téz ke dett a két né met
hadseregparancsnokság fe lé, hogy éj sza ka hajt sák vég -
re a vis  sza vo nu lást az E-vo nal ra, s ké szül je nek fel az F-
vo nal ra tör té nõ vis  sza vo nu lás ra a kö vet ke zõ, te hát a
14-ére vir ra dó éj sza kán. In téz ke dé sé ben ben ne fog lal -
ta tott, hogy az F-vo nal ra tör té nõ vis  sza vo nu lás el le né re
az LVII. páncéloshadtestnek tar ta nia kell Parajd (Praid)
kör ze tét, hogy a 8. had se reg Gyergyói-medence fe lõl
eset leg a Görgényi-havasokon át ve ze tõ Bucsin-hágón
át vis  sza vo nu ló ré szei el ér hes sék Parajdot, és to vább
vo nul has sa nak a köz ség tõl észak nyu gat ra ve ze tõ úton
Szovátán át a Nyárád völ gyé be. GROLMAN itt a csík -
sze re dai híd fõt vé dõ, va la mint a Gyergyóalfalutól dél -
ke let re a Ma rost le zá ró csa pat tes tek re gon dolt. A had -
se reg cso port ve zér ka ri fõ nö ke in téz ke dett ar ra néz ve is,
hogy az F-vo nal és a Ma ros-ál lás kö zött még egy köz -
be esõ ál lást, a G-vo na lat kell be ik tat ni, amit né hány na -

pig meg is kell tar ta ni, hogy több idõ ma rad jon a Ma -
ros-ál lás megerõsítésére.72

Az F-vo nal a jobb szár nyon a Ma ros vá sár hely -
tõl dél re fek võ Küküllõi-dombságtól a Görgényi-hava-
sok dél nyu ga ti lá ba i nál el te rü lõ Sóvidékig tar tott, s jel -
le gét te kint ve nem volt más, mint az E-vo nal lal pár hu -
za mos, at tól 10-13 km-re hát rébb hú zó dó re tesz ál lás a
6. had se reg LVII. páncéloshadtestének arc vo na lán. A
Kis-Küküllõ part ján fek võ Balavásárnál (Bãlãuºeri) a
ma gyar-ro mán ha tár ról in dult ki, majd Makfalváig
(Ghindari) a fo lyó men tén ha ladt fel fe lé. Ott el tért a fo -
lyó tól és az at tól 5 km-re ta lál ha tó Sik ló don (ªiclod) át
Alsósófalvánál (Ocna de Jos) ke resz tez te is mét az itt
dél ke let-észak nyu gat irány ban fo lyó Kis-Küküllõt, ami
egy ben az LVII. páncéloshadtest csat la ko zá sát is je len -
tet te a 8. had se reg jobb szár nyá hoz. Meg jegy zen dõ,
hogy a né met for rás Ocna de Jos he lyett csak de Jos-t
em lít, ami azon ban csu pán al só-t je lent, s ön ma gá ban
nincs ér tel me. Alsósófalva be ha tá ro lá sát egy ér tel mû vé
te szi, hogy 4 km-re dél re ta lál ha tó Parajdtól, amit az
LVII. páncéloshadtestnek, mint lát tuk, egy elõ re nem
volt sza bad fel ad nia. A parajdi híd fõ tõl éle sen észak -
nak for dult, Alsófancsalnál (Brãdeþelu) ér te el a
Görgény-patak fel sõ fo lyá sát, on nan észak ke le ti irány -
ban ha ladt a Fancsal-tetõn át a Ma ros part ján fek võ
Gödemesterházáig (Stânceni), majd to vább ugyan ilyen
irány ban a Pãltiniº-hágóig.73

A G-vo nal ve ze té sé re a 8. had se reg ve zér ka ri
fõ nö ke ja vas la tot is tett. Esze rint az dél rõl Bú za há zá nál
(Grâuºorul) ér je el a Nyárádot, ha lad jon an nak men tén
ad dig, ahol a fo lyó ki lép a ma gas he gyek kö zül, ott for -
dul jon észak nak, Görgényhodáknál (Hodac) ér je el a
Görgény-patakot, majd 7 km-re észak ke let re on nan,
ahol az ki lép a ma gas he gyek (a Görgényi-havasok) kö -
zül, for dul jon észak ke let nek, a Polelitõl 2 km-re nyu gat -
ra lé võ völgy zá ron át jus son ki a Pãltinis-hágóhoz.74

Poleli sem a hely ség név tá rak, sem a
GYALAY-lexikon, sem a ren del ke zés re ál ló tér ké pek
alap ján nem azo no sít ha tó. A G-vo nal ter ve zett vo nal -
ve ze té se és a “völgy zár” ki fe je zés azon ban ar ra en ged
kö vet kez tet ni, hogy Palotailváról (Lunca Bradului) van
szó. Ott volt ugyan is a 65. ma gyar ha tár va dász cso port
21/6. erõd al osz tá lya ál tal meg szállt völgy zár a Ma ros
völ gyé ben. A Palotailva hely ség ne vet, fõ leg te le fon ban
vagy rá di ón, egy nem-ma gyar anya nyel vû (né met) tiszt
fél re hall hat ta Polelinek.75

Mi vel a Pãltiniº-hágót, mint a Vatra Dornei-i
híd fõ dé li sark pont ját a Führer pa ran csa ér tel mé ben
min den áron tar ta ni kel lett, Palotailvától az új vé del mi
vo nal nak a köz ség ke le ti szé lén a Ma ros ba fo lyó Ilva-
patak men tén kel lett észak ke let nek hú zód nia a Ke le -
men-ha va sok ge rinc vo na lán ál ló Pietrosz-csúcsig,
majd on nan ke let-észak ke let nek a Pãltiniº-hágóig.

GROLMAN, aki 13-án je löl te ki pon to san a
G-vo na lat, alap ve tõ en jó vá hagy ta REINHARDT ve -
zér õr nagy ja vas la tát. El té rés csu pán ab ban mu tat ko -
zott, hogy a G-vo nal Bú za há zá nál nem dél rõl ér te el a
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Nyárádot, ha nem Bú za há zá ig is a fo lyó vo na lá ban hú -
zó dott a ma gyar-ro mán ha tár tól, te hát Nyárádtõtõl
(Ungheni), ahol a Nyárád a Ma ros ba öm lik. Nyá -
rádremeténél (Eremitu) for dult észak nak, s ha ladt to -
vább, ahogy REINHARDT javasolta.76

Az F-vo nal ba tör té nõ vis  sza vo nu lás a jobb -
szár nyon csu pán azt je len tet te, hogy a né met-ma gyar
csa pa tok nak fel kel lett ad ni uk a Kis-Küküllõtõl dél re
egy olyan, 10-13 km szé les sá vot, ami Magyarhidegkút
(Vidacut) és Balavásár (Bãlãuºeri), il let ve Korond
(Corund) és Sik lód (ªiclod) kö zött hú zó dott. An nál
töb bet je len tett a bal szár nyon, ahol a 8. né met had se -
reg nek fel kel lett ad nia a Görgényi-havasok kö zép sõ
tömb jét, Gyergyó észak nyu ga ti nyúl vá nyát (Ma ros -
hévíz tér sé gét) és a Bor szé ki-há gót.

A G-vo nal ba va ló vis  sza vo nu lás sal a 6. né met
had se reg nek ki kel lett ürí te nie a Kis-Küküllõ és a
Nyárád kö zét, va gyis Marosszék dé li fe lét, a Nyárád fel -
sõ fo lyá sá nak vi dé két, a Sóvidéket. A 8. had se reg nek
fel kel lett ad ni a Görgényi-havasok észa ki fe lét, a Ma ros
völ gyét Gödemesterháza és Palotailva kö zött, va la mint
a Ke le men-ha va sok dé li lej tõ it a Pietrosztól ke let re.

Szep tem ber 13-án az LVII. páncéloshadtest
si ke re sen vég re haj tot ta arc vo na lá nak vis  sza té tel ét az E-
vo nal ba. Ko mo lyabb ös  sze csa pás ra csu pán Székely ud -
varhelytõl ke let re, a Nagy-Küküllõ men ti Máréfalvánál
(Sa tu Mare) ke rült sor. A 8. had se reg jobb szár nyán
csak Gyergyóborszéknél, a Bor szé ki-há gó ba ke let rõl
fel ve ze tõ út men tén, il let ve Ditrónál zaj lott em lí tés re
ér de mes harc, a had se reg e na pon ál ta lá ban az E-vo nal -
ban állt.77

GROLMAN szep tem ber 13-án adott pa ran -
csot az F-, majd to vább a G-vo nal ra tör té nõ vis  sza vo -
nu lás ra. Az F-vo nal ra az el kö vet ke zõ, 14-ére vir ra dó
éj sza kán, a G-vo nal ra 15-ére vir ra dó ra, szin tén éj sza ka
kel lett vég re haj ta ni a csa pa tok vis  sza vé tel ét. A G-vo -
nal ban kel lett be kap cso lód nia a vé de lem be a IX. ma -
gyar had test pa rancs nok ság nak. A had se reg cso port ve -
zér ka ri fõ nö ke ezt a pa ran csot nem csu pán az érin tett 6.
és 8. né met hadseregparancsnokság fe lé to váb bí tot ta,
ha nem a 2. ma gyar had se reg pa rancs nok sá gá hoz és
GREIFFENBERGhez is.78

Más nap GROLMAN meg is mé tel te pa ran csát,
hogy az arc vo nal vis  sza vé tel ét a G-vo nal ba a 6. és a 8.
had se reg nek 15-ére vir ra dó ra éj sza ka vég re kell haj ta ni.
Ez a pa rancs egy új ele met is tar tal ma zott: GROLMAN
in téz ke dett, hogy a 2. ma gyar had se reg arc vo nal sza ka -
szá nak bal szár nyát a 6. né met had se reg ve gye át. Az
uta sí tás nem tar tal maz ta a két had se reg új csat la ko zá si
pont ját. Ezt a pon tot on nan is mer jük, hogy a had se reg -
cso port más na pi napijelentése Marosbogátot (Bogata) a
6. né met had se reg leg nyu ga tibb pont ja ként említi.79

Szep tem ber 14-én az LVII páncéloshadtest
csa pa tai vég re haj tot ták a vis  sza vo nu lást az F-vo nal ba.
Két he lyen tá mad ta õket je len tõ sebb cso por to sí tás:
Erdõszentgyörgynél (Sângeorgiu de Pãdure) és
Makfalvánál (Ghindari), de egyik he lyen sem si ke rült

be tör ni ük az F-vo nal ba. A 8. had se reg nél, ame lyik
szin tén vég re haj tot ta a vis  sza vo nu lást az F-vo nal ba, az
ABRAHAM-csoport arc vo nal sza ka szán a Görgény-
patak for rás vi dé kén. Laposnyánál (Lãpuºna), a XVII.
had test arc vo nal sza ka szán Maroshévíznél (Topliþa)
zaj lot tak em lí tés re ér de mes har cok. A XVII. had test
egy harc cso port ja csak 14-én es te, sö té te dés után ad ta
fel Maroshévizet, és vo nult vis  sza a Ma ros men tén az
F-vo nal ba, Gödemesterházáig (Stânceni).80

A Kis-Küküllõ fel sõ fo lyá sá nál egy pon ton
az ABRAHAM-csoport to vább vo nult vis  sza, mint az
F-vo nal. Mi vel a Görgényi-havasokból le ve ze tõ úton
több vis  sza vo nu ló al egy ség már nem ér ke zett, fel ad ta
a mint egy 5 km mély parajdi arc vo nal-ki szö gel lést és
Szováta dé li, il let ve ke le ti sze gé lyé ig vo nult vis-
sza.81

Szep tem ber 15-én az LVII. páncéloshadtest
vég re haj tot ta a vis  sza vo nu lást a G-vo nal ba, egyút tal
arc vo na lá nak jobb szél sõ pont ját Marosbogátig tol ta ki,
át fed ve ez zel a Gruppe Siebenbürgen sáv ját, arc vo na lá -
nak bal szél sõ pont ját pe dig az az nap meg ha tá ro zott új
bal had se reg-sáv ha tár nak meg fe le lõ en (lásd RA VASZ,
ii..mm., 282-290, “A né met Dél-Uk raj na Had se reg cso port
vis  sza vo nu lá sa Ro má ni á ból...”) Bú za há zá ig vet te visz  -
sza. Ko mo lyabb harc te vé keny ség re eköz ben csak
Demeterfalvánál (Dumitreºti) ke rült sor. A 6. né met
had se reg ez zel jobb szár nyán már el ér te a Ma ros-vo na -
lat, csak bal szár nyán, Ma ros vá sár hely tõl dél re és ke let -
re ma radt egy elõ re a G-vonalban.82

15-én a 8. né met had se reg ki ter jesz tet te jobb -
szár nyát Bú za há zá ig, s vég re haj tot ta a vis  sza vo nu lást a
G-vo nal ra. Eköz ben Nyárádremeténél (Eremitu) egy
harc ko csik kal meg erõ sí tett harc cso port be tört a G-vo -
nal ba, majd a né met fel de rí té si je len té sek sze rint ma gá -
tól meg állt. Ezek a je len té sek mint egy 50 harc ko csi ról
szá mol tak be a kör zet ben. Ezen kí vül erõs harc te vé -
keny ség zaj lott Parajdnál és Szovátánál, de ezek csak
za var ták a vis  sza vo nu lást, s nem ered mé nyez tek be tö -
rést a G-vo nal ba. A Görgényi-havasoktól észak ra szá -
mot te võ ös  sze csa pás nem za var ta meg a G-vo nal ba tör -
té nõ visszavonulást.83

Ez zel a vis  sza vo nu lás sal a G-vo na lon a kö vet -
ke zõ ala ku la tok ala kí tot ták ki az ös  sze füg gõ arc vo na lat:
Ma ros vá sár hely tõl dél nyu gat ra a Nyárád tor ko la tá nál és
Ma ros vá sár hely tõl dél re a Nyárád észa ki part ján az Er -
dély-cso port 8. SS lo vas had osz tá lya, et tõl Nyá -
rádremetéig, ugyan csak a Nyárád men tén a 6. né met
had se reg LVII. páncéloshadtestének 46. gya log had osz -
tá lya, et tõl észak ra a Bir ka- és a Görgény-patak két ol -
da lán a 8. né met had se reg IX. ma gyar had test ének 2. tá -
bo ri pót had osz tá lya, to vább észak nyu gat nak a
Görgényi-havasok nyu ga ti lej tõ in és a Ma ros két ol da -
lán a XVII. né met had test 3. hegyihadosztálya, majd a
Ke le men-ha va sok ban és a Pãltiniº-hágó két ol da lán 8.
va dász had osz tá lya, s 27. ma gyar könnyûhadosztálya.84

Szep tem ber 16-án a Köz pon ti szál lí tás ve ze tõ -
ség be kap cso ló dott a ki ürí tés be. “Csa ba” fe dõ név vel
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há rom hé ten át tar tó vas úti szál lí tást in dí tott el, a visz  -
sza vo nu lás nyo mán a G-vo nal mö gött ös  sze tor ló dott
pol gá ri me ne kül tek ez re i nek eva ku á lá sá ra az or szág
belsejébe.85

Szep tem ber 16-án a Hon véd Ve zér kar 6.
osztálya már nem ta kar gat hat ta to vább az or szág köz -
vé le mé nye elõtt a Szé kely föld ki ürí té sét. Az ezen a na -
pon az MTI szá má ra ki adott 32. szá mú ha di je len tés ben
le ír ták, hogy “A nagy ki ter je dé se mi att ne he zen véd he -
tõ Székelyföld-i ha tár vo nal ról arc vo na lun kat terv sze rû -
en rö vi debb vo nal ra vet tük vis  sza. Az el len sé ges tá ma -
dá so kat itt el há rí tot tuk.” A fo gal ma zá son meg íté lé sünk
sze rint erõ sen érez he tõ a né met Pro pa gan da mi nisz té ri -
um ha di je len tés ének hatása.86

FRIESSNER szep tem ber 17-én a 6., majd a 8.
né met had se reg pa rancs nok sá gá ra re pült és meg be szél -
te a két had se reg pa rancs nok kal, Maximillian FRET-
TER-PICO tü zér sé gi tá bor nok kal és Otto WÖHLER
gya log sá gi tá bor nok kal a Szé kely föld ki ürí té sé nek to -
váb bi me ne tét. Egyet ér tet tek ab ban, hogy mi vel a had -
se reg cso port arc vo na lán ki szö gel lés már nincs, a visz  -
sza vo nu lást a kö ze li na pok ban nem szük sé ges foly tat -
ni uk. A to váb bi ak ban a már el fog lalt G-vo na lat kell fõ
el len ál lá si vo nal nak (HKL, Hauptkampflinie) te kin te -
ni, s a Ma ros-vo na lat emögötti má so dik ál lás nak. A 8.
had se reg pa rancs nok sá gán foly ta tott meg be szé lé sen je -
len volt KO VÁCS Gyu la ve zér õr nagy, a IX. ma gyar
had test pa rancs no ka is.87

FRIESSNER ezen dön té sé ben több té nye zõ
ját szott köz re. A Szé kely föld ki ürí té se a G-vo nal el éré -
sé vel gya kor la ti lag be fe je zõ dött, az arc vo nal ki egye ne -
se dett, pon to sab ban nagyívû, eny he ka nyar ral zár ta le a
kér dé ses front sza kaszt, és kö töt te ös  sze a Ko lozs vár –
Ma ros vá sár hely vo na lat észa kon a Vatra Dornei-i híd -
fõ vel. A G-vo nal tér be li tö rés nél kül kap cso ló dott az
Armeegruppe FRETTER-PICO Ma ros vá sár hely tõl
nyu gat ra lé võ ál lá sa i hoz, nem volt se hol “zsák”az arc -
vo nal ban. A G-vo nal Ma ros vá sár hely tõl észak ke le ti
irány ban Nyárádremetéig ter mé sze tes aka dály, a
Nyárád fo lyó jobb- (észak nyu ga ti) part ján hú zó dott, te -
hát ugyan úgy véd he tõ volt, mint a Ma ros. Igaz, a
Nyárád nem olyan szé les, de se be sebb sod rá sú és part -
jai is me re de keb bek an nál. Rá adá sul ha át tö rik, ott van
mö göt te a Ma ros, amely nek vo na lán a be tört erõk el re -
te szel he tõk. A Ma ros mö gött vi szont ilyen ter mé sze tes
aka dály már nincs, csu pán az Er dé lyi-me den ce jól jár -
ha tó domb vi dé ke.

A G-vo nal Nyárádremetétõl észak ra a Ma ros
völ gyé ig (Palotailváig) hú zó dó sza ka sza nem vízi-
akadály men tén épült ki, de ezt el len sú lyoz ta az, hogy a
Görgényi-havasok észak nyu ga ti ol da lán a he gyek kö -
zött je löl ték ki, s a dom bor zat ad ta le he tõ sé gek ked vez -
tek a tám pont sze rû vé de lem ki épí té sé nek. Ezen a sza -
ka szon is igaz volt az, amit a Nyárád-menti sza kasz nál
a Ma ros ról, mint má so dik vo nal ról, vagy re tesz ál lás ról
meg ál la pí tot tunk.

Palotailvánál, ahol a G-vo nal a Ma rost ke resz -
tez te, már ko ráb ban ki épült egy ma gyar völgy zár (fen -
tebb ezt le ír tuk). Az, hogy ezt a völgy zá rat be il lesz tet ték
a vé dõ vo nal ba, azt je len tet te, hogy a G-vo nal bal- (észa -
ki) szár nya ös  sze kap csol ha tó volt a Vatra Dornei-i híd -
fõ ál lás jobb- (dé li) szár nyá val a Ke le men-ha va so kat a
Besz ter ce-hegy ség tõl el vá lasz tó Pãltiniº-hágónál. Ha
nem hasz nál ják ki a palotailvai völgy zá rat, ak kor az Er -
dély bel se jé bõl ér ke zõ vé dõ vo nal csak a Ke le men-ha va -
sok nyu ga ti nyúl vá nya i tól észak ra, a Borgói-hágónál ér -
te vol na el az Ár pád-vo na lat, csak ott kap cso lód ha tott
vol na a Vatra Dornei-i híd fõ ál lás hoz. A Borgói-hágótól
ke le ti irány ba le fe lé vi szont an nak a Besz ter cé nek a völ -
gye ve zet, ame lyik ép pen Vatra Dornei-en fo lyik ke -
resz tül, egy ilyen meg ol dás te hát ele ve meg kér dõ je lez te
vol na a híd fõ dé li szek to rá nak tart ha tó sá gát, be le ért ve
eb be a tér ség köz pon ti vá ro sát is. 

Köz re ját szott a dön tés ben, hogy szep tem ber
kö ze pé re a né met had ve ze tés szá má ra vi lá gos sá vált a
szov jet had ve ze tés szán dé ka, te hát az, hogy a 2. Uk -
rán Front súl  lyal arc vo nal sza ka szá nak nyu ga ti és nem
ke le ti szár nyán kívánja tá ma dá sát foly tat ni. Ezt je lez -
te egy egy re élén kü lõ szov jet harc te vé keny ség az er -
dé lyi he gyek nyu ga ti ki já ra ta i nál, te hát a 3. ma gyar
had se reg had mû ve le ti te rü le tén, il let ve az, hogy bent
Er dély ben a szov jet-ro mán csa pa tok a had mû ve le ti
szin tû át tö rést Torda tér sé gé ben erõl te tik, s nem at tól
ke let re. Ter mé sze te sen ez nem azt je len tet te, hogy ne
let tek vol na szov jet-ro mán tá ma dá sok a Ma ros vá sár -
hely tõl ke let re hú zó dó G-vo na lon. Csu pán ér zé kel ni
le he tett, hogy azo kat nem a 2. Uk rán Front fõ erõi in -
dít ják.

Em lék ira ta i ban FRIESSNER nem ír konk ré -
tan a vis  sza vo nu lás le ál lí tá sá ról a G-vo nal el éré sét kö -
ve tõ en, ar ról azon ban igen, s elég gé hang sú lyo san,
hogy a had mû ve le tek súly pont ja szep tem ber má so dik
fe lé ben egy re in kább a had se reg cso port nyu ga ti szár -
nyá ra to ló dott el.88

S volt egy po li ti kai oka is a vis  sza vo nu lás le ál -
lí tá sá nak. Az, hogy FRIESSNER pa nasz ko dik a ma -
gyar ka to nák harc ér té ké re, meg szo kott do log, ha va la ki
vé gig ol vas sa em lék ira ta it. En nél fog va nem is tû nik fel
ne ki, ami kor a szé kely ka to nák de zer tá lá sá ról ír. Pe dig
ez nem FRIESSNERtõl szár ma zó, ké tes va ló ság tar tal -
mú ál lí tás. Ez fed te a va ló sá got.

A szé kely ka to nák jó ré sze, mi kor ki kel lett
ürí te nie szü lõ föld jét, nem tar tott a vis  sza vo nu lók kal.
Ez nem harc ér ték be li prob lé ma, hi szen ad dig, amed dig
a Keleti-Kárpátokat kel lett tar ta ni, a szé kely zász ló al -
jak igen ki vá ló an har col tak (pél dá ul az Úz-völgyben,
vagy az Ojtozi-szorosban). A szé ke lyek de zer tá lá sa tu -
laj don kép pen nem volt más, mint ha za szö kés a szü lõ fa -
lu ba, egy ben a csa lád meg vé dé sé nek szán dé ka. Nem
me gyünk most be le en nek a kér dés nek a rész le tes
elem zé sé be, hi szen az egy kü lön dol go zat té má ja le het -
ne. Csak uta lunk rá, s meg em lít jük, hogy a de zer tá lás
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szep tem ber kö ze pén már a had se reg cso port ha di nap ló -
já ba is sú lyo zot tan ke rült be.89

Azt azért szük sé ges meg je gyez nünk, hogy a
szé ke lyek de zer tá lá sa nem csu pán a né met anya gok ban
je le nik meg, te hát nem le het ezt a prob lé mát a né met ka -
to nai ve ze tõk ál tal a ve re sé gek egyik in do ka ként kre ált
ok nak te kin te ni, még ak kor sem, ha a né met for rá sok ban
kis sé na gyobb je len tõ sé get tu laj do ní ta nak ne ki a va ló sá -
gos nál.  A prob lé ma va lós jel le gé re utal, hogy a Hon véd
Ve zér kar is fog lal ko zott az zal, s ok tó ber 2-án egy kü lön
anya got is ké szí tett a Kor mány zó Ka to nai Iro dá já nak ve -
ze tõ je és a hon vé del mi mi nisz ter szá má ra az “Egyes szé -
kely zlj-aknál elõ for dult tö me ges szökésekrõl...”.90

A né met had ve ze tés ter mé sze te sen nem is mer -
het te en  nyi re a kér dés sa já tos sá gát, csak azt ér zé kel te,
hogy a Szé kely föld ki ürí té sé vel pár hu za mo san hir te len
meg nõ a de zer tõ rök szá ma a ma gyar had se reg bõl. A
vis  sza vo nu lás meg ál lí tá sát eb bé li szán dék is ve zé rel te,
hogy csökkenjen a ma gyar ka to na szö ke vé nyek szá ma,
pon to sab ban, hogy ne csök ken jen to vább az er dé lyi
ma gyar csa pa tok harc ér té ke. A vis  sza vo nu lás szep tem -
ber 17-i meg ál lí tá sa eb ben a meg vi lá gí tás ban azt is je -
len tet te, hogy két egyikük nagyvá ros, a Ma ros-men ti
Ma ros vá sár hely és Szászrégen nem ke rül (leg alább is
egy elõ re) köz vet le nül az el sõ vo nal ba. A to váb bi visz  -
sza vo nu lás ezek azon na li ki ürí té sé vel járt vol na, ami a
né met had ve ze tés szá má ra a fen ti szán dék kal el len té te -
sen ha tó té nye zõt je lent he tett.

In kább az ér de kes ség meg em lí té sé nek szán dé -
ká val ír juk le, nem bírt je len tõ ség gel, de nem csu pán a
né met tá bor no kok em lék ira ta i ban ta lál ko zunk a ma -
gyar ka to nák harc ér té ké re vo nat ko zó, ne ga tív meg íté -
lé sek kel. En nek for dí tott ja is elõ for dul. A Dél-Uk raj na
Had se reg cso port Ro má ni á ból tör tént vis  sza vo nu lá sá -
nak idõ sza ká ban ha son ló an ne ga tív, sõt egye ne sen
lesúljtó vé le mé nye ket is ol vas ha tunk egyes ma gyar ka -
to nai ve ze tõk tol lá ból. VIDOS Gé za ve zér õr nagy, a II.
ma gyar had test mû sza ki pa rancs no ka szep tem ber 2-án
azt je gyez te be nap ló já ba, hogy “...sok dol gom van a
né me tek kel, akik tö me ge sen, pá nik sze rû en “vo nul nak”
nyu gat fe lé ...  men je nek, ha már an  nyi ra a “Reichet”
akar ják meg vé de ni, mi nél messzebbb – az ilyen demorizált
(sic!) csür he ne künk úgy sem használ!”92

Jegy zet az 2. Füg ge lék hez

1. KKTTBB 895. te kercs 7208255. fel vé tel; a vonatkozõ in téz ke dés szá ma: H.
Gr. Südukraine Ia Nr. 3355/44 G. Kdos.
2. KKTTBB 895. te kercs 7208591. fel vé tel; a vonatkozõ in téz ke dés szá ma: H.
Gr. Südukraine Ia Nr. 10268/44 geh.
3. KKTTBB 895. te kercs 7208262. fel vé tel
4. KKTTBB 895. te kercs 7208262-7208263. fel vé tel
5. KKTTBB 895. te kercs 7208286. fel vé tel
6. KKTTBB 895. te kercs 7208289. fel vé tel
7. KKTTBB 895. te kercs 7208290. fel vé tel
8. KKTTBB 895. te kercs 7208291. fel vé tel
9. KKTTBB 895. te kercs 7208467-7208468. fel vé tel
10. KKTTBB 895. te kercs 7208467. fel vé tel

11. KKTTBB 895. te kercs 7208468. fel vé tel
12. KKTTBB 895. te kercs 7208472. fel vé tel
13. KKTTBB 895. te kercs 7208477. fel vé tel
14. KKTTBB 895. te kercs 7208478. fel vé tel
15. UUoo.
16. KKTTBB 895. te kercs 7208484. fel vé tel
17. KKTTBB 895. te kercs 7208482. fel vé tel
18. KKMM-XI. 18. p.
19. KKTTBB 895. te kercs 7208485. fel vé tel
20. KKTTBB 895. te kercs 7208490-7208491. fel vé tel; KKMM XI-21. p.
21. AARR 78. p.
22. Köz pon ti szál lí tás ve ze tõ ség nap ló ja (Had tör té ne ti Le vél tár Kszv. 3.
do boz; a to váb bi ak ban: KKsszzvv nnaapp llóó)) 3559. p.
23. KKsszzvv nnaapp llóó 3557. p.
24. KKTTBB 895. te kercs 7208485-7208486. fel vé tel
25. KKTTBB 895. te kercs 7208486. fel vé tel
26. KKTTBB 895. te kercs 7208486. fel vé tel
27. KKTTBB 895. te kercs 7208487. fel vé tel
28. KKTTBB 895. te kercs 7208487. fel vé tel
29. KKTTBB 895. te kercs 7208488. fel vé tel
30. KKTTBB 895. te kercs 7208489. fel vé tel
31. KKTTBB 895. te kercs 7208489. fel vé tel
32. KKTTBB 895. te kercs 7208497. fel vé tel
33. KKTTBB 895. te kercs 7208489-7208490. fel vé tel
34. KKMM-XI. 18. p.
35. KKTTBB 895. te kercs 7208498. fel vé tel
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LLuuppttee îînn cceennttrruull TTrraannssiillvvaanniieeii ººii
îînn SSeeccuuiimmee îînn pprriimmaa jjuummããttaattee aa
lluunniiii sseepptteemmbbrriiee 11994444
(Despre lucrare)

În 5 sept. 1944 Armata a 2-a maghiarã a
trecut la ofensivã în direcþie sudicã în zona Turzii.
Ofensiva a avut scopuri militare ºi nicidecum
politice, încercând sã ocupe linia Carpaþilor Me ri -
dionali înainte de pãtrunderea armatei sovietice, în
vederea asigurãrii apãrãrii Bazinului Carpatic ºi
ocu pãrii unor poziþii de iarnã. Sigur, acest scop nu
se putea atinge fãrã ocuparea (militarã) a Tran -
silvaniei de Sud, dar în cazul presupusei reuºite
aceasta din urmã ar fi putut constitui în primul rând
tocmai baza teritorialã a unui guvern român ger-
manofil, dorinþa lui HIT LER. La început ofensiva a
câºtigat teren, însã dupã trei zile, în 7 septembrie
pã trunderea armatei sovietice prin trecãtorile Car -
pa þilor Meridionali a luat o asemenea proporþie, în -
cât ofensiva nu se mai putea susþine, ºi s-a impus de
asemenea evacuarea Secuimii. Ar fi fost mult mai
eficace un atac cu scopuri limitate, pânã la linia
Arieº - Mureº - Niraj, în vederea asigurãrii într-ade-
vãr necesare a Clujului ºi Tg. Mureºului. Anexele
prezintã condiþiile de teren respectiv evacuarea

Secuimii. Studiul reprezintã trei capitole din
lucrarea de doctorat a autorului (1995).
(Redactorul)

BBaattttlleess iinn tthhee CCeennttrraall PPaarrtt ooff
TTrraannssyyllvvaanniiaa aanndd iinn tthhee
SSzzéékkeellyyfföölldd iinn 11994444 ffrroomm tthhee 55tthh
ooff SSeepptteemmbbeerr uunnttiill tthhee MMiiddddllee ooff
tthhee MMoonntthh
(From the paper)

On the 5th of September 1944 the 2nd
Hungarian Army started an offensive toward South
in the region of Torda (Turda). The offensive had
not a political but a military aim - that is the closing
up of the South Carpathian mountain-ridge before
the arrival of the Soviet forces. This would have
ensured the closure of the Carpathian Basin (and at
the same time that of the Danube-line between the
Iron-Gates and Vidin) and the formation of the shel-
tered winter positions. It is another question that the
military aim could have been achieved only through
the - military, not political - occupation of Southern
Transylvania. Occupation from a political point of
view would have been out of the question also
because - if the military aim had been fulfilled -
Southern Transylvania would have been the territor-
ial basis of the German political leadership, and
especially of a Romanian counter-government that
remained on the side of the Germans. Con sequently,
the occupation would not have meant the annexation
of Southern Transylvania to Hungary. The offensive
gained territory against the Romanian troops on the
first three days. But on the 7th of September the
inflow of Soviet troops became so significant
through the paths of the Southern Carpathians that
the continuation of the offensive and the protection
of the Székelyföld was seen as impossible. It would
have been better to start an offensive toward the line
Aranyos–Maros–Nyárád (Arieº–Mureº–Niraj) with
the aim of protecting Marosvásárhely and
Kolozsvár (Tg. Mureº, Cluj). The annexes show the
terrain, and the evacuation of the Székelyföld. The
essay is part of the PhD thesis of the author. (The
editor)
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