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DDrr.. MMOOLL NNÁÁRR IIsstt vváánn
(1910-1997)
A szé kely föl di tu do má nyos élet egyik nagy öreg je, dr. MOL NÁR Ist ván el tá vo zott örök re mun ka tár -
sai, ba rá tai, tisz te lõi kö ré bõl. Éle te és sok ol da lú mun kás sá ga nem csak ko ra, ha nem a kö vet ke zõ nem -
ze dék szá má ra is pél da mu ta tó volt. 
Uni tá ri us pa pi csa lád ból szár ma zott, már a szü lõi ház tól ma gá val hoz ta hi té hez és né pé hez va ló ra gasz -
ko dá sát és azt a tö rek vé sét, mely az egész éle tét jel le mez te, hogy a ma ga kör nye ze té ben né pe tár gyi
és szel le mi ér té ke it az utó kor szá má ra meg ment se. Er re ké szült már egye te mi hall ga tó ko rá ban, ezt va -
ló sí tot ta meg, mint ta nár, mint az if jú ság ki vá ló ne ve lõ je, mint mu ze o ló gus.
Ki tû zött cél ja meg va ló sí tá sá ra köz vet len, meg nye rõ egyé ni sé ge nem csak az if jú sá got, de a kör nyék la kos -
sá gát is meg tud ta nyer ni. A ne vé hez fû zõ dik egy olyan in téz mény meg ala pí tá sa, mint a Székelykeresztúri
(ma ne vé rõl MOL NÁR Ist ván) Mú ze um, mely ran gos he lyet fog lal el az or szág mú ze u mai kö zött.
Sokoldaló te vé keny sé gét jól jel lem zi, hogy néprajzosi fel ké szült sé ge mel lett hely- és mû ve lõ dés tör té net -
tel fog lal ko zott, be kap cso ló dott a ré gé sze ti ku ta tás ba, ér de kel te a kép zõ mû vé szet, és meg szer kesz tet te mú -
ze u má nak 25. éves fenn ál lá sa al kal má ból an nak em lék könyv ét. Mun kás sá ga ered mé nye i nek el is me ré se -
ként több bel- és kül föl di tu do má nyos tár sa ság tag jai kö zé vá lasz tot ta. A vá ros, Székelykeresztúr, ahol egy
éle ten át te vé keny ke dett, dísz pol gá rá vá avat ta. Éle te mû vé nek a be te tõ zé se volt, hogy az ál ta la ala pí tott in -
téz mény 50. éves fenn ál lá sá nak év for du ló ját meg ér te, és an nak fej lõ dé sé rõl be szá mol ha tott.
Az 1944. év után be kö vet ke zett po li ti kai rend szer vál tás ide jén a ’40-es évek vé gé ig még ne vét, in téz -
mé nyi szer ke ze tét is õriz ni ké pes Szé kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó vá laszt má nyá ba szi go rú an szak -
mai szem pont ok alap ján ke rült be, Ud var hely vár me gye kép vi se lõ je ként. A mú ze um mal és igaz ga tó -
já val ki ala kult ki tû nõ kap cso la tát mú ze um ala pí tá si ter vé ben is gyü möl csöz tet ni tud ta. A
Székelykeresztúri Mú ze um lét re jöt te után a két mú ze um hos  szas és ered mé nyes tu do má nyos együtt -
mû kö dé sét elég gé bi zo nyít ják ön ma guk ban is a há rom szé ki nép raj zi gyûj té sek és fel dol go zá suk, és a
szá mos, Küküllõk-menti kö zös ása tás (Székelykeresztúr, Fiatfalva, Szé kely szál lás, Székely szent er zsé -
bet, Siménfalva, Kisgalambfalva).  A sep si szent györ gyi mú ze u mi év köny vek hez nyolc, a Har gi ta me -
gyei mú ze u mok Acta Hargitensia I. kö te té hez to váb bi ta nul mán  nyal já rult hoz zá.
Bú csú zunk a kö zös sé gé ért fe le lõs írás tu dó tól, szak em ber tõl és jóbaráttól.
Sit sibi terra levis.

Dr. SZÉ KELY Zol tán
DDrr.. IIssttvváánn MMOOLLNNÁÁRR
(1910-1997)
Ne-a pãrãsit dr. István MOLNÁR, unul din marii reprezentanþi ai generaþiei vechi de cercetãtori ai Secuimii. Originar dintr-o fam-
ilie de preoþi unitarieni, profesor ºi muzeolog, ºi-a dedicat viaþa punerii în evidenþã ºi salvãrii moºtenirii culturale a comunitãþii sale.
Etnograf preocupat ºi de arheologie, istoria culturii, istoria localã, arte, a fost fondatorul Muzeului din Cristuru Secuiesc, care-i
poartã astãzi numele, ºi membru ales al mai multor societãþi ºtiinþifice. La sfârºitul anilor ’40 a fost ales membru al consiliului direc-
tor al Muzeului Naþional Secuiesc, reprezentând judeþul Odorhei. Relaþiile profesionale ºi umane excelente cu aceastã instituþie ºi
cu directorul sãu l-au ajutat ºi în marea sa realizare - întemeierea muzeului din oraºul sãu. Colaborarea dintre cele douã muzee au
dat roade în continuare. E de ajuns aici sã ne limitãm la activitatea de etnograf  a lui István MOLNÁR, în Trei Scaune, respectiv la
numeroasele sãpãturi arheologice comune din zona Târnavelor. A publicat articole valoroase în anuarele muzeistice din judeþele
Covasna ºi Harghita, redactând ºi almanahul din 1974 al muzeului sãu. Ne-a fost coleg ºi prieten. Sit sibi terra levis.

DDrr.. IIssttvváánn MMOOLLNNÁÁRR
(1910-1997)
One of the representatives of the old generation of the Székelyföld specialists has left us. He came from a family of Unitarian pastors,
was a teacher and a museologist and dedicated his life to saving and promoting the cultural traditions of his community. An ethnog-
rapher who was preoccupied also by archaeology, history of culture, local history, arts, was also the founder of the Museum in
Székelykeresztúr (Cristuru Secuiesc), which now bears his name. He was member of several scientific societies. At the end of the for-
ties he was elected member of the Council Board of the Székely National Museum, representing the county Udvarhely (Odorhei). The
excellent human and professional relations with this institution and its director helped him also in his great achievement - the found-
ing of the museum in his home town. The further co-operation between the two museums can be proved to a sufficient extent even if
we take into account only his ethnographic activity in Háromszék, respectively the archaeological excavations in the region of the two
Küküllõ (Târnave) rivers. He published valuable articles in the annals of the museums of Kovászna and Hargita counties (Covasna,
Harghita), and edited in 1974 the Almanac of his museum too. He was our colleague and friend. Sit sibi terra levis.
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10 SZÉKELY Zoltán (balról) és MOLNÁR István (jobbról) és a székelyszállási ásatáson 
1961 augusztusában. 7-8. századi szláv tûzhely maradványa  



SSZZÉÉKKEELLYY ZZOOLLTTÁÁNN 8855 eesszztteennddõõss

SZÉKELY Zoltán 1912-ben született Désen, családja rétyi SZÉKELY. Kolozsváron végez klasszika-
filológia és ókortörténet szakon, 1936-1937-ben Zilahon tanít. Érdeklõdése a régészet irányába fordul.
Sepsiszentgyörgyre kerül, 1943-ban doktorál, hat évtizede a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa és
1947-1990 között, nyugdíjazásáig múzeumõre-igazgatója. Személyes érdemének, politikusi
képességeinek tudható be, hogy az 1950 után többször név- és szerkezetváltásra kényszerített, ma újra
igazi nevén és e néven 120 esztendõs patinás intézmény, a térség legjelentõsebb tudományos intézménye
és közgyûjteménye maradt, azt a közösséget szolgálva ma is, amely számára és amely által létrehozatott.
SZÉKELY Zoltán sokoldalú érdeklõdését és tevékenységét mûvelõdéstörténeti, néprajzi, családtörténeti
munkái bizonyítják, a múzeumi munka mellett a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanára volt,
de mindenekelõtt Délkelet-Erdély legjelentõsebb, szakmailag messzemenõen számontartott és értékelt
régésze, akinek személyisége meghatározta a térség régészetének fél évszázadát. Kutatási területe felöleli
régmúltunk valamennyi korszakát, a neolitikumtól a magyar kora középkorig. Különös jelentõségû,
ahogy cselekedni tudott az ideológiai korlátok ellenében  - a fordulat után végre egészében közölhette a
zabolai és petõfalvi árpádkori temetõk általa kiásott teljes leletanyagát is. Vezetése alatt intézményének
gyûjteményeit õrizte és gyarapította, számára színvonalas regionális tudományos kiadványokat biztosí-
tott. Tudományos munkái több ország tudományos ülésszakain hangzottak el, közlésükre a legjelen-
tõsebb hazai és külföldi szakkiadványokban került sor. Jelenleg is lankadatlanul dolgozik és közöl,
emlékiratait írja. Igazgató Úr, Isten éltesse!

ZZOOLLTTÁÁNN SSZZÉÉKKEELLYY aa îîmmpplliinniitt 8855 ddee aannii

Zoltán SZÉKELY s-a nãscut în 1912, la Dej, familia sa, SZÉKELY de Reci,  este originarã din Trei Scaune. Îºi face studiile la Cluj

(filologie clasicã ºi istorie veche), între 1936-1937 este profesor la Zalãu. Îºi face doctoratul în 1943. Dupã 1937 îºi desfãºoarã acti -

vitatea în Muzeul Naþional Secuiesc din Sf. Gheorghe, fiindu-i custode-director între 1947-1990, pânã la ieºirea la pensie. Este meri -

tul sãu personal cã aceastã instituþie prestigioasã de peste 120 de ani ºi-a pãstrat valoarea ºi  rostul pânã ºi în anii cei mai grei ai

regimului dictatorial. Sub conducerea lui muzeul îºi pãstreazã ºi îºi îmbogãþeºte colecþiile ºi editeazã publicaþii de specialitate.

Preocupat între altele de istoria culturii, de etnografie, de genealogie, înainte de toate devine arheologul cel mai valoros, bine-

cunoscut ºi mult apreciat al Sud-Estului Transilvaniei, a cãrui personalitate marcheazã jumãtatea de secol al arheologiei regiunii

noastre. Cercetãrile sale arheologice cuprind întreaga perioadã a trecutului nostru dintre neolitic ºi epoca feudalã timpurie.

Rezultatele lor sunt prezentate ºi publicate la sesiuni ºtiinþifice ºi în publicaþiile de specialitate cele mai de seamã din þarã ºi din

strãinãtate. Neobosit, lucreazã ºi publicã ºi acum, îºi scrie memoriile. La Mulþi Ani, Domnule Director! 

ZZOOLLTTÁÁNN SSZZÉÉKKEELLYY iiss 8855 YYeeaarrss OOlldd

Zoltán SZÉKELY was born in Dés (today Dej) in 1912. His family, SZÉKELY of Réty, has its origins in Háromszék. He studied

in Kolozsvár (Cluj, classical philology and ancient history), and between 1936-1937 he was a teacher in Zilah (Zalãu). After 1937

he works in and for the Székely National Museum in Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe), being its director between 1947-1990, when

he retired. It is his merit that this prestigious institution with a history of 120 years has preserved its valuable role and position even

in the most difficult years of the communist totalitarian regime. Under his leadership the museum preserves and enriches its col-

lections and produces valuable publications. Interested among others by the history of culture, ethnography, genealogy, he has

become first of all the most valuable archaeologist in the south-eastern part of Transylvania, whose personality determined half a

century of archaeology in our region. His archaeological research covers the whole period of our past from the Neolithic to the Early

Middle Ages. The results have been presented and published at scientific conferences and in the most prestigious reviews of the

country and abroad. He continues to write and publish tirelessly even now, and he is also writing his memoirs.  Happy Birthday!
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SSZZÉÉKKEELLYY ZZoollttáánn iirrooddaallmmii mmuunnkkáássssáággaa 11999900 uuttáánn
(1990-ig l. BUCUR, M., DDooccttoorr ddoocceenntt SSZZÉÉKKEELLYY ZZoollttáánn llaa 8800 ddee aannii, SCIVA, T. 43, 3, Bucureºti, 1992, 321-328, 137 tétel)

1. NNeeccrrooppoollaa mmeeddiieevvaallãã ddee llaa PPeetteennii ((CCoomm.. ZZããbbaallaa)). SCIVA 1. T. 41, 1990, 87-110.
2. KKoorraa kköözzééppkkoorrii tteelleeppüülléésseekk aa SSzzéékkeellyyffööllddöönn ((XXII--XXIIVV.. sszzáázzaadd)), Veszprémi Történelmi Tár, Veszprém, 1990, 3-19
3. AAººeezzããrrii ddiinn sseeccoolleellee VVII--XXII.. pp.. CChh.. îînn bbaazziinnuull OOllttuulluuii SSuuppeerriioorr. SCIVA, T.43., 3, Bucureºti, 1992, 245-306
4. TTiippuurriillee ººii tteehhnniiccaa ddee ccoonnssttrruuccþþiiee aa llooccuuiinnþþeelloorr nneeoolliittiiccee ddiinn aaººeezzããrriillee ddee llaa TTuurriiaa ((jjuudd.. CCoovvaassnnaa)), Marisia, XV-XXII, 1985-1992,
Târgu Mureº, 1992, 121-128
5. CCeerrcceettããrrii aarrhheeoollooggiiccee llaa PPoorruummbbeenniiii MMiiccii,, jjuuddeeþþuull HHaarrgghhiittaa, Ibidem, 121-128
6. CCaassttrruull rroommaann ddee llaa OOlltteennii.. NNooii rreezzuullttaattee aallee cceerrcceettããrriilloorr ddee tteerreenn ddiinn aanniiii 11998877--8888, Arheologia Moldovei, XVI, Bucureºti, 1993,
279-282
7. AAzz oollttsszzeemmii ((OOlltteennii)) rróómmaaii ttáábboorr ((HHáárroommsszzéékk -- KKoovváásszznnaa mmeeggyyee)) 11998877--8888 éévvii áássaattáássookk. Communicationes Archaeologicae
Hungariae, Budapest, 1993, 47-55
8. AA zzaabboollaaii ((ZZããbbaallaa -- RRoommáánniiaa)) kkoorraa kköözzééppkkoorrii tteemmeettõõ. A Veszprémi Megyei Múzeumok Közleményei, 19-20, 1993-1994,
Veszprém, 1994, 277-303
9. VVeessttiiggiiiillee uunnuuii ccuuppttoorr ddee ttooppiitt mmiinneerreeuu ddee ffiieerr ddiinn ddiinn sseeccoolluull aall IIVV--lleeaa dd.. CChh.. ddee llaa SSffâânnttuu GGhheeoorrgghhee -- CChhiilliieennii, Acta Musei
Napocensis, 34, I, Cluj-Napoca, 1994, 299-305
10. SSffâârrººiittuull nneeoolliittiiccuulluuii ttiimmppuurriiuu îînn ssuudd--eessttuull TTrraannssiillvvaanniieeii, Cumidava, XV-XIX, Muzeul de Istorie Braºov, 1990-1994, 5-12 (în
colaborare cu Gh. LAZAROVICI)
11. NNooii ddeessccooppeerriirrii ddaacciiccee llaa TTuurriiaa ((JJuudd.. CCoovvaassnnaa)),, ibidem, 13-17
12. KKéétt sszzéékkeellyy llóóffõõ lleevvééll ((XXVVII--XXVVIIII.. sszz..)) ééss eeggyy nneemmeessííttééssii lleevvééll hhááttllaappjjáárraa 11884499--bbeenn íírrtt ffeelljjeeggyyzzéésssseell kkaappccssoollaattooss mmeeggjjeeggyy zzéésseekk,
Turul, Hatvanhetedik kötet, 1995. 1-2. füzet, Budapest, MCMLCV, 41-45
13. CCuullttuurraa CCrriiºº îînn lluummiinnaa ssããppããttuurriilloorr ddee llaa TTuurriiaa ((jj.. CCoovvaassnnaa)),, ACTA - 1995, Sf. Gheorghe, 1996, 105-114
14. AAddaattookk KKoovváásszznnaa ((HHáárroommsszzéékk)) mmeeggyyee rróómmaaii ééss nnééppvváánnddoorrllááss kkoorrááhhoozz, ACTA - 1995, Sepsiszentgyörgy, 1996, 119-132
15. AAzz áárrkkoossii éérreemmlleelleett, ACTA - 1996, Elsõ kötet, Sepsiszentgyörgy, 1997, 107-122
16. ÁÁrrppáádd--kkoorrii rroovváássjjeelleekk aa SSzzéékkeellyyffööllddrrõõll, ibidem, 171-174
17. SSuudd--eessttuull TTrraannssiillvvaanniieeii ssuubb ssttããppâânniirreeaa rroommaannãã, Angustia, I (1996), 89-92
18. DDeennuummiirreeaa llooccuulluuii TTyyiisszzkk llaa aaººeezzaarreeaa nneeoolliittiiccãã ddee llaa AArriiuuººdd ((jjuudd.. CCoovvaassnnaa)),, Angustia, 2, 1997, 37-38
19. IInn mmeemmoorriiaamm ddiirreeccttoorruulluuii ddooccttoorr ddoocceenntt OOccttaavviiaann FFLLOOCCAA, Sargeþia, XXV/1, 1995-1996, 27-31
20. PPllaassttiiccaa ººii aarrttaa ddeeccoorraattiivvãã aa nneeoolliittiiccuulluuii ddiinn ssuudd--eessttuull TTrraannssiillvvaanniieeii, ibidem, 69-79
21. EEggyy rróómmaaii ffiigguurráálliiss bbrroonnzzttáárrggyy ÉÉnnllaakkáárróóll,, ACTA - 1997, Elsõ kötet, Sepsiszentgyörgy 1998, 179-182
22. BBAALLYYKKÓÓ EElleekk ttüünnddéérreess uuttaazzáássaaii,  ACTA - 1997, Második kötet, Sepsiszentgyörgy, 1998, 97-112 (társközlõ
LÉNÁRT Anna)

12 Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum.(Jobbról a Csíki ház)
(A FOTOFILM Kolozsvár képeslapja a ‘40-es évek elejérõl)



BBAALLAASSSSAA IIVVÁÁNN 8800 eesszztteennddõõss

BALASSA Iván 1917-ben született a bihari Bárándon. Munkássága régóta lexikonok terjedelmes cím-
szava. Tevékenysége, személyisége olyan intézményekre, szakmai egyesületekre nyomta rá bélyegét,
mint a budapesti Néprajzi Múzeum, a sárospataki Rákóczi Múzeum, a Magyar Mezõgazdasági
Múzeum, a Magyar Néprajzi Társaság. Tanulmányainak, dolgozatainak már 1974-ben kötetnyi volt a
bibliográfiája, évkönyvünket is több értékes dolgozatával tisztelte meg. Európai tudományos
akadémiák tagja, HERDER-díjas, nagymonográfiai az európai néprajz alapvetõ munkái.
BALASSA Iván a Debreceni Tudományegyetemrõl kerül Erdélybe, elõbb a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetemre, tanársegédnek, 1940-ben, majd 1941-ben a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeumba, ahol múzeumõr. 1941-42-ben ilyen minõségében a Székely Mikó Kollégiumnak is óraadó
tanára, magyart és német nyelvet ad le. Ismeretterjesztõ elõadást tart a magyarság néprajzáról, tagja a
városban megalakuló KÕRÖSI CSOMA Sándor Emlékbizottságnak (elnöke volt debreceni tanára,
NAGYBOROSNYÓI BARTHA Károly). A múzeum néprajzos munkatársaként többek között a gazdag
kerámia-anyagot rendezi, és a székely temetõk néprajzával foglalkozik - 1942-ben és 1943-ban terep-
munkát végez Erdõvidéken. Rajzoló kísérõje, BALOGH Zoltán, késõbb Erdõvidéken orvos, a múzeu-
mot építõ pallér unokája. A felmérés anyaga 1992-ben jelenhet meg, Debrecenben (A székelyföldi
Erdõvidék temetõi), az akkor, BALASSA Iván  által megalapozott fejfagyûjteményt ma is megcsodál-
hatja a múzeumkerti Csíki ház mögött  a Sepsiszentgyörgyre látogató. A háború után két alkalommal is
õ közvetít a múzeum anyagát felsõ rendelkezésre evakuált, és ezért Sepsiszentgyörgyre visszatérni nem
tudó elõzõ, tudós múzeumõr, HEREPEI János és az új igazgató, a késõbb tragikus körülmények között
elveszített költõ-tanár SZABÉDI (SZÉKELY) László között, lebonyolítva az átadást.
Azóta is, mindvégig érezhettük figyelmét és szeretõ gondoskodását, és vízivárosi otthonának ajtaja
mindig nyitva állt elõttünk. Professzor Úr, Iván Bátyánk, Isten éltesse! 

IIVVÁÁNN BBAALLAASSSSAA aa îîmmpplliinniitt  8800 ddee aannii
Iván BALASSA s-a nãscut în 1917, în satul bihorean Báránd. Opera lui constituie de mult lung titlu de lexicon. Activitatea  ºi per-
sonalitatea lui ºi-au lãsat amprenta asupra unor instituþii ºi societãþi ºtiinþifice reprezentative. Bibliografia studiilor ºi comunicãrilor
sale de specialitate a necesitat un volum sinestãtãtor deja în 1974, ne-a onorat ºi anuarul nostru cu mai multe lucrãri valoroase.
Membru al unor academii ºtiinþifice europene, premiat cu premiul HERDER, monografiile sale magistrale reprezintã opere funda-
mentale ale etnografiei europene. Iván BALASSA devine în 1940 asistent universitar la Cluj, iar în 1941 custode al Muzeului
Naþional Secuiesc la Sf. Gheorghe. Ca ºi custode, are ore ºi în Colegiul Székely Mikó, unde predã maghiarã ºi limba germanã.
Prezintã prelegere despre etnografia maghiarã ºi este membru al Comitetului Memorial Sándor KÕRÖSI CSOMA. În calitatea sa de
etnograf al muzeului aranjeazã bogata colecþie de ceramicã ºi face cercetãri de teren în cimitirele Bazinului Baraolt (v. traducerea
parþialã în limba românã a lucrãrii referitoare, în ACTA - 1996). Colecþia de stâlpi funerari, a cãrei bazã s-a pus atunci, se poate admi-
ra ºi astãzi în grãdina Muzeului Naþional Secuiesc. Dupã al doilea rãzboi mondial el este mediatorul care predã instituþia noului direc-
tor, László SZABÉDI, în numele lui János HEREPEI, fostul director. Nu am ieºit din atenþia ºi grija sa preþioasã niciodatã, nici în
ziua de azi.  Domnule Profesor, Dumnezeu sã vã trãiascã! 

IIVVÁÁNN BBAALLAASSSSAA iiss 8800 YYeeaarrss OOlldd
Iván BALASSA was born in 1917 in the village Báránd in the county Bihar. His work has for long meant a long lexicon title. His
activity and personality have left their mark over several representative scientific societies and institutions. The bibliography of his
studies and papers was put down in a separate volume in 1974 already, and he honoured our volume as well with several valuable
papers. Member of several European scientific academies, he was awarded the HERDER Prize, his masterful monographs repre-
senting basic works in European ethnography. In 1940 Iván BALASSA became assistant lecturer at the Ferenc József University
of Kolozsvár (Cluj) and in 1941 custodes of the Székely National Museum in Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe). As such he also
taught at the Székely MIKÓ College where he taught Hungarian and German languages. He held lectures on Hungarian ethnogra-
phy and was member of the Alexander KÕRÖSI CSOMA Memorial Committee. As ethnographer of the museum he arranged the
rich ceramics collection and excavated in the grave-yards of Erdõvidék (Baraolt Basin). The collection of funeral pillars that was
started at the time, can be admired today in the yard of the Székely National Museum. After the 2nd World War he was the medi-
ator who left the institution over to the new director, László SZABÉDI, in the name of the former one - János HEREPEI. We have
never missed his precious care. Long may you live!
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14 Székely Nemzeti Múzeum – Sepsiszentgyörgy – Néprajzi gyûjtemény. Bokályok 
(A FOTOFILM Kolozsvár képeslapja a ‘40-es évek elejérõl)

Dr. BALASSA Iván (KAKAS Zoltán felvétele)
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István BIBÓ

MMiizzeerriiaa ssttaatteelloorr mmiiccii 
eesstt--eeuurrooppeennee II..

(Despre traducere ºi ediþie)
“Mizeria statelor mici est-europene” (A
kelet-európai kisállamok nyomorúsága),
studiul politologului ºi politicianului
István BIBÓ, operã fundamentalã pentru
problematica regiunii central- ºi est-
euro pene, a apãrut pentru prima datã în
1946 ca supliment al sãptãmânalului “Új
Magyarország”. La scrierea acestui stu -
diu autorul a reluat o tematicã abordatã
deja în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, în lucrarea sa: “Az eu rópai
egyensúlyról és békérõl” [Despre echili-
brul ºi pacea Europei. V. în: István
BIBÓ, Válogatott tanulmányok (Studii
alese) vol. I., p. 295-633; Budapest, Ed.
Magvetõ, 1986]. Apãrut în mai multe
limbi (v. EEddiiþþiiii aallee ssttuuddiiuulluuii, dupã pre-
faþã), “Mizeria...” este tradus în limba
românã din iniþiativa lui Nándor BÁRDI,
de regretatul Gelu PÃTEANU, cu spri-
jinul Colecþiei de ªtiinþe Sociale ºi de
Istorie, Biblioteca Universitãþii Attila
JÓZSEF din Szeged ºi al Fundaþiei
László TELEKI, In stitutul Central-
European din Budapesta, al cãror acord
de a publica în sfârºit traducerea, le
mulþumim ºi pe aceastã cale. În primul
rând din cauza limbajului uneori mai
puþin profesional folosit de chiar BIBÓ
(ºi care se explicã prin caracterul de eseu
al studiului), lectorul invitat sã verifice
traducerea nu a sprijinit pe atunci publi-
carea. Între timp Gelu PÃTEANU a dece-

dat. Pentru a se publica totuºi, traducerea
sa a fost revizuitã ºi îngrijitã de
Gheorghe POPOVICI ºi prefaþatã de
Péter VERES (Muzeul Rezsõ HAÁZ din
Odorheiu Secuiesc). Din considerente de
redactare în volumul prezent (ACTA -
1997) apare numai prima parte a studiu-
lui. Capitolele cele mai importante pen-
tru diagnosticul regiunii (33--55..) sunt com-
pletate cu capitolele introductive 11--22.. în
anexã, cu caractere petit. Aici intrã ºi
completãrile privind statele nemaiana-
lizate în mod special în studiu, dar abor-
date în lucrarea amintitã, “Despre echili-
brul ºi pacea Europei” (l.c., p. 513-518,
416-417, 445-446, 455-458; în ACTA în
traducerea lui Gh. POPOVICI), alãturi
de capitolele referitoare la “cele trei state
istorice est-europene”. Ultimele se regã-
sesc ºi în “Mizeria...”, pãstrând practic
textul identic. Pe de altã parte s-a
renunþat ºi la publicarea notelor preluate
din ediþia de bazã din 1986, traduse de
Gelu PÃTEANU, dar care, dupã pãrerea
noastrã, trebuiesc, cel puþin în parte, refã-
cute. Partea a doua a studiului urmeazã
sã aparã în volumul urmãtor al anuarului
nostru, în ACTA - 1998.

PPrreeffaaþþãã

István BIBÓ, filozof, sociolog, politician,
profesor universitar, bibliotecar, este o personali-
tate marcantã a vieþii spirituale ºi politice
maghiare din secolul nostru, diagnostizant
inegalabil al mizeriilor istorice ºi politice din
Europa Centralã ºi de Est. Operele sale reflectã
soarta unui spirit deosebit ºi condiþia umanã
dintr-o zonã de la confluenþa ºi ciocnirea unor
mari puteri ºi imperii. 

S-a nãscut la 7 august 1911, la Budapesta.
Tatãl sãu a cãrui familie este de origine din
Brateº (Barátos), Trei Scaune, este etnolog ºi
filozof, director al Bibliotecii Universitare din
Szeged. Tânãrul BIBÓ îºi face studiile între
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1929-1933 la Facultatea de Drept a Universitãþii
Ferenc József din Szeged  (succesoare a univer-
sitãþii clujene cu acelaºi nume, dinainte de 1918),
devine doctor în ºtiinþele juridice în 1933, iar în
ºtiinþele de stat în 1934. Între 1938-1940 lucreazã
în cadrul Ministerului  Justiþiei. În 1940 predã
filozofia dreptului la Catedra de Politicã a
Universitãþii din Szeged, în 1944 predã deja la
universitatea reîntoarsã în Transilvania, la Cluj.
În 1945 deþine funcþii importante în  Ministerul
de Interne al guvernului maghiar provizoriu de la
Debrecen ºi în 1946 îºi elaboreazã proiectul de
reformã administrativã. Este numit profesor uni-
versitar ºi pânã în 1950 este ºef de catedrã la
Catedra de Politicã a Universitãþii din Szeged.
Între 1946-1949 rãspunde ºi pentru activitatea
Institutului ªtiinþific Est-European. Adept al unei
“cãi a treia”, bazate pe autoguvernare popularã
largã ºi pe o democraþie parlamentarã, se opune
atât soluþiei politice occidentale capitaliste cât ºi
celei comuniste de tip sovietic. Este înlãturat din
viaþa politicã, ºi între 1951-1956 devine bibliote-
car al Bibliotecii Universitare de la Budapesta.
Între 3 ºi 12 noiembrie 1956 este ministru de stat
al guvernului Imre NAGY. La 9 noiembrie pub-
licã “proiectul de compromis în chestiunea
maghia rã”, în care susþine  pluripartitismul ºi
neutralitatea Ungariei. Dupã represalii, în 1957
trimite un memoriu în Occident, cu titlul
“Situaþia Ungariei ºi a lumii”. În mai 1957 este
arestat ºi în august 1958 condamnat la detenþie pe
viaþã. Este eliberat în 1963 ºi pânã în 1971, când
iese la pensie, este bibliotecar al Oficiului
Central de Statisticã, unde rãspunde ºi pentru
duplicate - de menþionat cã instituþiile noastre
beneficiazã inclusiv în aceastã perioadã de publi-
caþiile Oficiului, trimise în schimb. Moare la 10
mai 1979, la Budapesta. Începând din 1980, la
Boston (SUA) se decerneazã Premiul BIBÓ.

Universul lui BIBÓ este universul unui om
cu o viziune deosebit de clarã asupra regiunii
unde trãim ºi asupra labirintului relaþiilor aces-
teia, contradictorii ºi uneori chiar tragice.
Desigur, cunoaºterea liniilor de forþã ºi a tren-
durilor puse în evidenþã de BIBÓ nu ne dau
soluþii gata fãcute pentru rezolvarea problemelor

existente sau viitoare, însã nu se pot trece cu ve-
derea în aceastã regiune cu istorie zbuciumatã.
Regiunea care s-a încercat a fi definitã ºi
redefinitã, din secolul trecut ºi pânã în prezent,
de atâtea ori, cu întindere diferitã ºi sub denumiri
diverse (Regiunea Dunãreanã, Mitteleuropa,
Europa Centralã ºi Esticã, Europa Intermediarã
etc. - BIBÓ o numeºte sumar în titlul studiului
prefaþat Europa de Est, dar discutã în continuare
problemele specifice ale regiunii intermediare),
prezintã o provocare atât pentru ºtiinþele istorice
cât ºi pentru cele sociale ºi politice. Relaþiile sale
economice, sociale, culturale diferã de la cele
specifice Occidentului, ºi necunoaºterea acestui
teritoriu destul de vast prezintã pentru occidentali
nu numai riscul pierderii unor pieþe avantajoase
prin apropierea lor ºi a unui potenþial economic
cooptabil, dar ºi pericole reale, sã ne gândim
numai la focarul de rãzboi din Balcani.

Regiune europeanã intermediarã, în mare
între Grecia ºi Finlanda, Moldavia ºi Cehia, este
spaþiul unor state ºi al unor naþiuni mici, cu li-
mitele în schimbare în decursul istoriei, datoritã
poziþiei sale de “puffer” între actuala Europa de
Vest (inclusã aici deci ºi Germania) ºi Rusia,
între Occident ºi Rãsãrit. Soarta sa este determi-
natã de relaþiile politice de totdeauna. Regiune
pluriculturalã, amestecatã ºi fragmentatã, prin
excelenþã, a unei populaþii cu numeroase grupuri
etnice ºi confesiuni, a fost condusã practic tot-
deauna din afarã, din centre imperiale exterioare
(Istambul, Viena, Sankt Petersburg ºi Moscova,
Berlin). Drept recul, naþiunile de aici, cu privirea
aþintitã spre modelul occidental, încearcã sã se
realizeze în state naþionale, cât mai omogene, sau
cel puþin trãiesc dominaþi de fantasma unor
asemenea soluþii. Ar fi uºor sã intrãm în dez-
baterea diferitelor teorii privind problematica
ridicatã, ºi sã invocãm motive ºi motive din a
cãror cauzã occidentalii par sã nu ne înþeleagã
deloc, dar imediat ne-am izbi de faptul cã nici
noi, cei care trãim aici, nu ne cunoaºtem, nici
mãcar îndeajuns, rezultatele analizelor noastre ºi
încercãrile de a gãsi soluþii pentru ieºirea dintr-
unul sau altul impas. Viaþa spiritualã a micilor
noastre naþiuni cunoaºte rezultatele vecinilor sãi
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de cele mai multe ori ºi în cel mai bun caz prin
intermediul Occidentului neînþelegãtor sau
nepãsãtor, din traduceri uneori nu prea reuºite, în
limbile de circulaþie internaþionalã, ºi acest lucru
nici nu este de mirare cât timp, cu tot acel
potenþial intelectual bilingv sau poliglot, de care
fiecare naþiune dintre noi dispunem în aceastã
regiune, valorificarea acestui gen de cunoºtinþe
este consideratã a fi cel puþin inutilã.

Lucrare fundamentalã în privinþa regiunii,
“Mizeria statelor mici est-europene” a lui BIBÓ
ajunge acum pentru prima datã în faþa cititorului
român, în limba sa maternã, în traducerea regre-
tatului Gelu Mario PÃTEANU, om de culturã
“central/est-european” prin excelenþã, care, prin
opera sa de interpret, poate cã a reuºit sã aducã
mai aproape ºi pânã acum douã naþiuni ale aces-
tei zone încercate de soartã.

“Spune-mi ce anume înþelegi prin Europa de
Est, ºi-þi spun cine eºti!” - întrebãrile de acest gen
sunt bune poate pentru un singur lucru: sã ne
confrunte cu lipsele nebãnuite ale cunoºtinþelor
noastre, cu auto- ºi heterostereotipii ignorate sau
considerate tabu, periculoase uneori, în primul
rând pentru noi înºine, ºi al cãror numãr parcã nu
ar vrea sã descreascã.

Lucrarea lui BIBÓ ne umple probabil nu me -
roase goluri, dar cu siguranþã va crea tot atâtea. În
Europa de Centru ºi de Est poate cã aºa-i ºi firesc.

Péter VERES

EEddiiþþiiii aallee ssttuuddiiuulluuii

BIBÓ István (1946): AA kkeelleett--eeuurróóppaaii kkiissáállllaammookk
nnyyoommoorrúússáággaa. Új Magyarország. (Az Új Magyar ország
röpiratai). Budapest

BIBÓ István (1982): AA kkeelleett--eeuurróóppaaii kkiissáállllaammookk
nnyyoommoorrúússáággaa. In: Uõ., BBIIBBÓÓ IIssttvváánn ((11991111--11997799))
öösssszzee ggyyûûjjttöötttt mmuunnkkááii. Sajtó alá rend. KEMÉNY István,
SÁRKÖZI Mátyás, [Bev.] SZÖLLÕSY Árpád,
SZABÓ Zoltán. Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem. 2.t. Bern

BIBÓ István (1986): AA kkeelleett--eeuurróóppaaii kkiissáállllaammookk
nnyyoommoorrúússáággaa. In: Uõ., VVáállooggaattootttt ttaannuullmmáánnyyookk.
Magvetõ. 2.k. Budapest

BIBÓ, István (1986): MMiissèrree ddeess ppeettiittss ÉÉttaattss dd’’EEuurrooppee
ddee ll’’EEsstt. Trad. par György KASSAI (Postf.: Sándor
SZILÁGYI). L’Harmattan (Domaines danubiéns 4.). Paris

Bibó István (1991): TThhee MMiisseerryy ooff tthhee EEaasstteerrnn
EEuurrooppeeaann SSmmaallll SSttaatteess.. In: DDeemmooccrraaccyy,, rreevvoolluuttiioonn,,
sseellff--ddeetteerrmmiinnaattiioonn.. Boulder, Co.; Social Science
Monographs; Highland Lakes: Atlantic. Published:
Research Publications; New York: Distributed by
Columbia University Press, 1991

BIBÓ, István (1992): DDiiee MMiisseerree ddeerr oosstteeuurrooppääiisscchheenn
KKlleeiinnssttaaaatteerreeii. Aus dem Ungarischen von Béla
RÁSKY - Neue Kritik. Frankfurt a. M.

BIBÓ, István (1994): MMiisseerriiaa ddeeii ppiiccccoollii SSttaattii ddeellll’’
EEuurrooppaa oorriieennttaallee. Trad. di Armando NUZZO. Il Mulino
(Intersezioni 139). Bologna

BIBÓ István (1997): AA kkeelleett--eeuurróóppaaii kkiissáállllaammookk nnyyoo mmoo --
rrúússáággaa. In: AA kkeelleett--eeuurróóppaaii kkiissáállllaammookk nnyyoommoorrúússáággaa.
Utószó: BAKK Miklós. Kriterion. Bukarest - Kolozsvár.

P.S. În 1997 a apãrut ºi în antologia în limba cehã, edi-
tatã de  Doplnek, Brünn - Kalligram, Bratislava.
Potrivit unei informaþii recente (obþinutã prin
bunãvoinþa dl. Péter EGYED de la Universitatea
„BABEª–BOLYAI” din Cluj), dupã ani de zile de ter-
giversãri, s-a pus din nou ºi problema editãrii unui
volum întreg, românesc, din lucrãrile lui BIBÓ. În
speranþa apariþiei acestuia cât mai apropiate, adresãm
cele mai bune urãri celor care îl vor realiza. Suntem
convinºi cã partea apãrutã în „ACTA” a „Mizeriei ...”
va trezi interesul cititorului sãu inclusiv în privinþa
acestui volum.
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MMiizzeerriiaa ssttaatteelloorr mmiiccii 
eesstt--eeuurrooppeennee II..

33.. PPrrããbbuuººiirreeaa cceelloorr ttrreeii ssttaattee iissttoorriiccee ddiinn
EEuurrooppaa ddee EEsstt

De catastrofa celor trei þãri istorice din
Europa de Est (Polonia, Ungaria ºi Boemia) me-
ritã sã ne ocupãm în mod special. Pe de o parte
prãbuºirii lor îi revine în catastrofa sis te mului de
state din Europa un rol mult mai decisiv decât s-ar
pãrea la prima vedere. Pe de altã parte, lipsa de
echilibru din conºtiinþa politicã a acestor þãri
demonstreazã ºi mai caracteristic decât în cazul
celorlalte state, cauzele ºi factura dificultãþilor din
Europa Centralã ºi de Est.

În legãturã cu haosul din Europa de Est ºi
Sud-Est, a menþiona printre cauzele sale cu
precãdere prãbuºirea monarhiei HABSBURGilor,
înseamnã a induce în eroare. Cauza haosului a fost
mai degrabã eexxiisstteennþþaa acestei monarhii. Asupra
prãbuºirii ei nu se renteazã sã insistãm prea mult,
deoarece chiar în cazul unei evoluþii mai favora-
bile, conglomeratul de state al HABSBURGilor, -
ocazional, hibrid ºi lipsit de coeziune internã - nu
putea constitui factor de stabilizare pentru Europa
Centralã ºi de Est. Existau însã, având rãdãcini
mult mai adânci, cele trei state istorice, Polonia,
Ungaria ºi Boemia, care, eclipsate mai mult sau
mai puþin de monarhia habsburgicã, dupã
prãbuºirea acesteia au rãzbãtut totuºi la luminã.
Ele au izbutit sã demonstreze cã sunt naþiuni reale
ºi vii, nu ca statul HABSBURGilor, însã n-au fost
capabile sã-ºi reia rolul deþinut înainte de înfiri-
parea dinastiei. La prãbuºirea sistemului de state al
Europei a contribuit decisiv tocmai lipsa de echili-
bru interior a acestor trei state: UUnnggaarriiaa reprezintã
punctul unde, edificiul politic defensiv realizat de
Franþa împotriva Germaniei a rãmas cu o breºã de
la început, din 1918; CCeehhoosslloovvaacciiaa, punctul unde
acest sistem de apãrare s-a prãbuºit în 1938, încã
înainte de a fi fost utilizat; iar PPoolloonniiaa a fost acel
punct arhimedian din care expansiunea germanã a
izbutit sã destrame pentru scurtã vreme solidari-
tatea dintre Occident ºi Est, deopotrivã inamici ai
sãi - prin breºa creatã în felul acesta s-au revãrsat

asupra lumii toate ororile celui de-al doilea rãzboi
mondial.

Necazurile celor trei state încep deopotrivã
la sfârºitul secolului XVIII. ºi în ultimã analizã
se datoresc dificultãþilor aflate în calea formãrii
ºi stabilizãrii naþiunilor în acest spaþiu.

PPrroobblleemmaa PPoolloonniieeii
Problema Poloniei a constat în faptul cã

regatul polon istoric era compus din douã pãrþi:
uunnaa ppoolloonnãã în sensul strict, polonã la modul
omogen, dar ºi una lliittuuaanniiaannãã, conexatã lui prin
uniune personalã; în aceastã a doua parte pãtura
conducãtoare era aproape complet polonizatã,
populaþia fiind însã în parte lliittuuaanniiaannãã, dar în
majoritate covârºitoare rruussãã ddee rreelliiggiiee oorrttooddooxxãã. În
epoca modernã, puterea de atracþie a Rusiei în
ascensiune s-a promovat tot mai categoric în pri-
vinþa acestei populaþii, concomitent cu tendinþa de
expansiune germanã vizând Prusia de Vest înglo-
batã Poloniei; aceastã nãzuinþã era însã, atât sub
aspectul etnic cât ºi sub cel istoric, mult mai puþin
fondatã decât pretenþiile ruseºti. Atunci când,
datoritã anarhiei din Polonia, presiunea rusã ºi
prusacã a început sã se orienteze spre dezmem-
brarea teritorialã a Poloniei, s-a prezentat vizavi de
pradã ºi Austria hibridã care nu avea nici o pre-
tenþie serioasã în privinþa unor teritorii poloneze.
În urma primei împãrþiri a Poloniei a luat naºtere o
deosebit de viguroasã miºcare democraticã de la
care patrioþii poloni nãdãjduiau reînvierea internã
ºi externã a þãrii lor. Într-adevãr, miºcarea a dus la
serioase reforme educaþionale ºi politice, cul-
minând în constituþia din 1791, care a avut un
rãsunet european. Între timp însã revoluþia
francezã a deplasat în altã parte centrul de greutate
al politicii europene. Astfel, anarhia Poloniei, anu-
mite efecte ale situaþiei generale din Europa, pre-
cum ºi imixtiunea Austriei au amplificat acþiunea
de dezmembrare a Poloniei, pânã la nivelul
îîmmppããrrþþiirriiii îînnttrreeggiiii PPoolloonniiii.

ÎÎmmppããrrþþiirreeaa ttoottaallãã
Prin cea de a treia împãrþire, Rusia obþinea în

mare ºi pe de-a-ntregul toate teritoriile ruso-li-
tuaniene, pe când teritoriile pur polone ºi-le-au
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împãrþit între ele Prusia ºi Austria. Situaþia creatã a
fost o lecþie istoricã pentru Polonia, pe baza a
cãror învãþãturi trebuia sã accepte Rusia care nu
muºcase din teritoriul polon propriu-zis drept
aaccooppeerriirree aa ssppaatteelluuii - ºi sã încerce astfel sã-ºi
restaureze viaþa naþionalã, faþã de cele douã puteri
germane. Polonezii trãiau însã sub efectul îngrozi-
toarei împãrþiri a naþiunii lor, atribuind-o întru
totul violenþei brutale ºi nu erau capabili sã facã
distincþie între ceea ce fusese, în aceastã împãrþire,
nneecceessiittaattee iissttoorriiccãã ºi simplã vviioolleennþþãã. Tocmai de
aceea, ei n-au renunþat nici o clipã la visul marii
Polonii istorice, ºi printre altele acesta a fost
motivul lor de a se grupa în jurul lui Napoleon.
Dovada cã alergau dupã himere a fãcut-o anul
1812, când Napoleon, invadând Marele Ducat al
Lituaniei, n-a fost nicãieri întâmpinat de acea
insurecþie naþionalã polonã, fãgãduitã lui de cãtre
adepþii sãi polonezi. În schimb, întreaga acþiune a
fost cu atât mai bunã sã-i stârneascã Rusiei
convingerea cã rreessttuull eexxiisstteenntt aall PPoolloonniieeii îînnsseeaamm--
nnãã ppeennttrruu eeaa mmeennþþiinneerreeaa uunnuuii ppeerriiccooll..

Drept consecinþã a urmat aa ppaattrraa îîmmppããrrþþiirree aa
PPoolloonniieeii, în 1815, mai gravã decât cele anterioare,
pentru cã de data aceasta Rusiei îi revenea o mare,
ba chiar covârºitoare parte din tteerriittoorriiiillee ppoolloonnee
pprroopprriiuu--zziissee ºi de-acum cele trei mari pu teri par-
ticipante la împãrþire erau îînn mmoodd eeggaall iinntteerreessaattee
sã nu mai existe un stat polon nici pe teritoriul
polon propriu-zis. În felul acesta nu mai exista în
Europa nici o mare putere care sã fi avut interesul
ººii posibilitatea de a restaura Polonia. Au trebuit sã
treacã o sutã de ani pânã ce prãbuºirea concomi-
tentã a Rusiei þariste ºi a puterilor centrale sã îngã-
duie renaºterea Poloniei.

LLeeccþþiiaa iissttoorriiccãã nneeaacccceeppttaattãã
Istoria a pus Polonia din nou în faþa aceleiaºi

probleme: sã-ºi bazeze viaþa naþionalã pe teritori-
ile ppoolloonnee ºi sã ºtie renunþa la întinsele regiuni
estice unde mai existau mari latifundiari poloni,
dar nu ºi mase poloneze. Aºa numita linie CUR-
ZON reprezenta concluziile acestei situaþii.
Polonia însã nu ºi-a însuºit lecþia, cãci în 1920 n-a
putut rezista tentaþiei de a depãºi linia CURZON,
folosindu-se de situaþia periclitatã a Rusiei

Sovietice. Prin pacea de la Riga, oo mmiinnoorriittaattee ddee
ppeessttee ººaassee mmiilliiooaannee ddee rruuººii ººii uuccrraaiinniieennii intra sub
stãpânire polonã, ceea ce constituie un serios fac-
tor pentru crearea situaþiei în care Polonia s-a înde-
pãrtat de democraþie, întrucât nu era sigurã de sen-
timentele naþionale ale populaþiei, iar catastrofele
istorice din trecutul naþiunii polone nu-i puteau
insufla curajul de a spera cã prin concesii gen-
eroase ºi democratice va putea sã-ºi ataºeze strâns
aceste teritorii.

Sãrbãtorind faptul cã prin pacea de la Riga
se apropiase de frontierele sale istorice, Polonia
n-a remarcat cã desfãºurase aceastã acþiune în
momentul cel mai critic ºi mai periclitat al exis-
tenþei noului stat sovietic; rezultatul a fost cã în
concepþia politicã sovieticã Polonia deveni, ssiimm--
bboolliicc,, ccããllccââiiuull lluuii AAhhiillee aall ssããuu ppeennttrruu oorriiccee aattaacc
rrããuuvvooiittoorr care ameninþa noul imperiu socialist,
din partea lumii capitaliste. Douãzeci de ani mai
târziu, în 1939, când atacul german periclita din
nou existenþa Poloniei, aceasta cade ºi pentru a
treia oarã la acelaºi examen istoric: aacceellaa aall ssttããrriiii
ddee îînnccrreeddeerree îînnttrree eeaa ººii RRuussiiaa.

La încheierea celui de al doilea rãzboi mon-
dial, starea de spirit a Poloniei a fost din nou
convingerea cã ““EEuurrooppaa îîii eessttee ddaattooaarree””. Iar când
ruºii au ridicat pretenþii în privinþa liniei CUR-
ZON, Polonia n-a acceptat-o drept singura
soluþie posibilã, impusã de învãþãmintele unei
serii de catastrofe repetate timp de o sutã cincize-
ci de ani - ci ca pe uunn ggrraavv pprreejjuuddiicciiuu în urma
cãruia i se cuvenea o compensaþie foarte mare.
Întâmplãtor, lucrurile se petreceau într-un mo -
ment când puterile directoare din Europa consi -
derau, pe diverse temeiuri, cã ele sunt datoare cu
aceste compensaþii. Într-adevãr, le-au ºi acordat
ssuubb ffoorrmmaa SSiilleezziieeii ººii aa uunneeii jjuummããttããþþii ddiinn
PPoommeerraanniiaa, punând într-adaos posibilitatea evac-
uãrii complete a populaþiei germane din aceste
teritorii. Astãzi nu putem încã evalua reacþia de
perspectivã a acestei decizii, dar este îndreptãþitã
temerea cã în jurul acestei probleme se va contu-
ra o foarte gravã crizã de conºtiinþã europeanã ºi
cã într-o bunã zi Polonia însãºi va trebui sã-ºi dea
seama cã oo ccoommppeennssaaþþiiee mmaaii mmiiccãã aarr ffii îînnsseemmnnaatt
mmaaii mmuulltt.
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PPrroobblleemmaa UUnnggaarriieeii iissttoorriiccee
Problema iniþialã a Ungariei este identicã cu

cea a Poloniei: exista un cadru statal istoric dat,
care însã nu era pe de-a-ntregul de limbã
maghiarã, ci se împãrþea între mai multe naþiona -
litãþi. Acestea alcãtuiau douã grupe: naþionalitãþile
tteerriittoorriiiilloorr nnoorrddiiccee participaserã activ la întregul
destin istoric al statului ungar istoric ºi era foarte
probabil cã ar putea participa la menþinerea unui
stat ungar multilingv, dar având o conºtiinþã
istoricã identicã. În schimb, pentru naþionalitãþile
din ppaarrtteeaa ssuuddiiccãã a Ungariei, importanþa statului
ungar se diminuase pe parcursul îndelungatei
dominaþii otomane, aºa cã ele nu îºi mai aºteptau
protecþia ºi eliberarea ddee llaa ssttaattuull uunnggaarr, ci de la
iimmppeerriiuull hhaabbssbbuurrggiicc care absorbise Ungaria ºi
care le-a ºi adus eliberarea. De aceea, dupã alun-
garea turcilor, când - printr-o legãturã mai mult
sau mai puþin strânsã - ele s-au reintegrat pe baza
dreptului istoric în statul ungar, aceastã legãturã
nu mai însemna nimic pentru naþionalitãþile din
sud, ºi odatã cu formarea statelor de limbã înru-
ditã din Balcani, aauu îînncceeppuutt ssãã ggrraavviitteezzee îînn ffoorrþþãã
ccããttrree aacceesstteeaa. Adepþii miºcãrii democratice ºi
naþionale maghiare îºi închipuiau cã libertatea
democraticã avea sã realizeze implicit ºi unitatea
naþionalã în cadrul Ungariei istorice. Speranþa
aceasta s-a dovedit a fi o simplã iluzie, deoarece
în 1848 când naþiunea maghiarã a pornit cu mare
avânt sã-ºi cucereascã independenþa faþã de
HABSBURGi, ea s-a pomenit confruntatã cu
naþionalitãþile de altã limbã din þara ei, înainte de
toate cu ccrrooaaþþiiii,, ssâârrbbiiii ººii rroommâânniiii, ale cãror
nãzuinþe de separaþie n-a fost dispusã a le re -
cunoaºte. În felul acesta Ungaria lansatã în lupta
pentru libertate a fost pusã în situaþia unei duble
confruntãri: cu puterile rreeaaccþþiiuunniiii eeuurrooppee nnee ºi cu
propriile-i nnaaþþiioonnaalliittããþþii nneemmuullþþuummiittee, rezultatul
fiind catastrofa din 1849.

ÎÎnnvvããþþããmmiinntteellee ffaattaallee aallee ccaattaassttrrooffeeii 
ddiinn aannuull 11884499
În conºtiinþa politicã a naþiunii maghiare

s-au fixat douã învãþãminte ale acestei catastrofe:
pe de o parte cã îînn lluuppttaa ssaa ppeennttrruu iinnddeeppeennddeennþþãã
UUnnggaarriiaa ffuusseessee aabbaannddoonnaattãã ddee EEuurrooppaa, iar pe de

altã parte cã nnaaþþiioonnaalliittããþþiillee ddee lliimmbbãã ssttrrããiinnãã ssee vvoorr
ffoolloossii ddee lliibbeerrttaatteeaa ddeemmooccrraattiiccãã sspprree aa ssee ddeettaaººaa.
Prima concluzie a dat naºtere la compromisul
austro-ungar de la 1867, esenþa acestuia con-
cretizându-se în faptul cã spre a-ºi pãstra propriul
teritoriu istoric, Ungaria renunþa la independenþa
deplinã. A doua dintre concluzii a generat linia
evolutivã care a îndepãrtat Un garia de idealurile
democratice, deoarece datoritã catastrofei de la
1848-49 în conºtiinþa maghia rilor s-a fixat teama
cã asumarea tuturor consecinþelor democraþiei
avea sã ducã la detaºarea tuturor teritoriilor
locuite de naþionalitãþi. Lecþia propusã de istorie
adepþilor Ungariei istorice era aceea de a încerca
sã menþinã þara istoricã în nord, luând act de fap-
tul cã spre sud au de-a face cu popoare demult
înstrãinate faþã de ei. În locul acestei concepþii s-
a adoptat o politicã cu vederi destul de înguste,
care îºi închipuia cã zãdãrnicind în mod meschin
promovarea în domeniile dreptului public a
diferitelor limbi nemaghiare din Ungaria, îºi va
asigura astfel conservarea Ungariei istorice.
Rezultatul a fost cã dupã naþionalitãþile din sud -
având deja conºtiinþã naþionalã proprie ºi total
distinctã - ppooppuullaaþþiiaa sslloovvaaccãã ººii rruussãã ddiinn tteerriittoorriiiillee
nnoorrddiiccee s-a dezis ºi ea, definitiv, de ideea
Ungariei istorice.

CCoommpplleexxuull TTrriiaannoonn
În aceastã situaþie este surprinsã Ungaria de

prãbuºirea din 1918, când se invedereazã rapid cã
lichidarea Ungariei istorice este inevitabilã.
Lichidarea aceasta a avut loc însã în condiþii atât
de necugetate, încât Ungariei i s-au luat nnuu nnuummaaii
tteerriittoorriiii aallooggeennee ddiinn ppuunncctt ddee vveeddeerree lliinnggvviissttiicc, ci
pe deasupra, cu multã largheþe, ºi tteerriittoorriiii
mmaagghhiiaarree. Consecinþa a fost pe de o parte un ºir
întreg de crize politice interne din Ungaria, care au
avut darul de a instaura pânã la urmã un regim al
celei mai obscure reacþiuni, iar pe de altã parte
faptul cã în concepþia politicã maghiarã îîmmppããrrþþiirreeaa
UUnnggaarriieeii îînnttrreeggii ii ssee aattrriibbuuiiaa ppuurr ººii ssiimmpplluu vviioo--
lleennþþeeii bbrruuttaallee ººii iippooccrriizziieeii îînnvviinnggããttoorriilloorr, aceastã
concepþie nefiind capabilã ssãã ffaaccãã ddiissttiinnccþþiiee între
justeþea detaºãrii teritoriilor ddee aallttãã lliimmbbãã ºi
injusteþea rrããppiirriiii nneeddrreeppttee aa tteerriittoorriiiilloorr ddee lliimmbbãã
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mmaagghhiiaarrãã. Drept consecinþã, nu s-a putut dezice de
iilluuzziiaa UUnnggaarriieeii mmaarrii,, iissttoorriiccee, ajungând ºi mai
mult în starea de spirit cã EEuurrooppaa îîii eessttee ddaattooaarree
ppeennttrruu oo ggrraavvãã nneeddrreeppttaattee. Tocmai de aceea, dupã
1938 Ungaria s-a conside rat absol vitã de orice
îndatoriri europene ºi odatã ce i s-a deschis posi-
bilitatea modificãrii statutului sãu teritorial, nu s-a
limitat la teritoriile de limbã maghiarã, ci în
mãsura posibilitãþilor, a continuat sã alerge dupã
iluzia Ungariei mari, istorice, mergând drept
inainte cãtre catastrofa din 1944. DDaa ttoo rriittãã aacceesstteeiiaa,,
iilluuzziiaa UUnnggaarriieeii mmaarrii,, iissttoo rriiccee ss--aa pprrããbbuuººiitt ddeeffiinniittiivv,
însã astãzi nici acest lucru nu este de ajuns:
Ungaria trebuie sã se confrunte cu o pace care,
promiþând sã fie definitivã, nu îi asigurã nici de
data aceasta nniiccii ffrroonnttiieerreellee eett nniiccee. Va avea oare
Ungaria suficiente resurse in ter ne spre a suporta
acest lucru? Iatã problema de cisivã pentru
viitoarea sa dezvoltare democraticã.

BBooeemmiiaa iissttoorriiccãã ººii CCeehhoosslloovvaacciiaa
Problema celei de-a treia þãri istorice din estul

european, Boemia istoricã, a evoluat de asemenea
din lipsa de coincidenþã a frontierelor lingvistice ºi
istorice. Pe teritoriul Boemiei istorice, constituind
unitate strânsã din punct de vedere geografic, s-a
conturat pânã pe la mijlocul evului mediu urmã-
toarea situaþie: douã treimi din populaþie era cehã,
iar o treime, de jur-împrejur în zona frontierelor,
germanã. Populaþia germanã îºi avea propria
conºtiinþã de ggeerrmmaann din Boemia, dupã cum cea
cehã ºi-o avea pe cea de cceehhãã din Boemia, ºi amân-
douã - în acelaºi fel ºi împreunã - considerau cã
þara este a lor. În rãstimpuri, de exemplu pe vremea
rãzboaielor husite, opoziþia dintre cele douã
popoare se agrava; în alte perioade se atenua.
Germanii s-au orientat întotdeauna mai degrabã
spre imperiul german, pe când cehii fãceau de
preferinþã o politicã est-europeanã, însã toate aces-
tea se pierdeau în ciocnirea tipic medievalã dintre
mii de interese mãrunte. Dupã ce HABSBURGii
ajung la putere, orientarea germanã devine tot mai
puternicã, iar în rãzboiul de treizeci de ani se
estompeazã de tot pânã ºi statutul de stat distinct al
Boemiei. Cu toate acestea, ccaaddrruull ssttaattaall iissttoorriicc aall
BBooeemmiieeii ss--aa ccoonnsseerrvvaatt, dimpreunã cu conºtiinþa

aparte legatã de el, atât la cehi cât ºi la germani. La
cumpãna dintre secolele XVIII. ºi XIX. atât conºti-
inþa cehã cât ºi cea germanã au ajuns miºcãri largi
de masã ºi s-au confruntat puternic, însã ambele îºi
revendicau încã, considerând cã le aparþine, întrea-
ga Boemie, cea istoricã. Pe parcursul conflictelor
lingvistice tot mai acute, ambele pãrþi au depãºit
încetul cu încetul ideea Boemiei istorice: cehii îºi
cãutau acoperire în solidaritatea slavã, germanii în
ideea Germaniei Mari. Tot sub semnul ideii slave
s-au îndreptat preocupãrile politice ºi culturale
cehe, din ce în ce mai puternic, spre slovacii care
trãiau în nordul Ungariei istorice, însã înstrãinaþi de
ea ºi orientaþi tot mai mult spre cehi. În primul
rãzboi mondial s-au înfiinþat legiuni cehoslovace,
iar la sfârºitul conflagraþiei a luat naºtere statul
cehoslovac independent.

CCoonnttrraaddiiccþþiiiillee ddiinn pprroocceessuull ddee ffoorrmmaarree
ssttaattaallãã aa CCeehhoosslloovvaacciieeii

Datoritã prãbuºirii Germaniei, Cehoslovacia
a izbutit sã menþinã unitatea Boemiei istorice cu
populaþie mixtã, în schimb din est ºi-a anexat
terito riile slovace din Ungaria istoricã ºi pe dea -
sup ra, sub semnul rotunjirii teritoriale, teritorii
con siderabile maghiare. Principiul pe care se fon -
da noua formaþiune statalã era contradictoriu: teri-
toriile cehe erau legate de noul stat prin continui-
tate istoricã ºi etnicã; teritoriile germane aveau cu
el o legãturã iissttoorriiccãã dar nu ºi etnicã; teritoriile slo -
vace, una eettnniiccãã dar nu ºi istoricã; în fine cele
maghiare nu aveau nniiccii legãturi istorice ºi nniiccii
etnice cu el.

În aceastã situaþie, adepþii naþiunii cehoslo-
vace cãutau sã aºeze existenþa statului cehoslo-
vac pe douã baze ideologice: ddeemmooccrraaþþiiaa ºi prin-
cipiul iinnvviioollaabbiilliittããþþiiii rreegglleemmeennttããrriilloorr tteerriittoo rriiaallee
ssttaabbiilliittee îînn 11991199 llaa VVeerrssaaiilllleess. Noul stat cehoslo-
vac era mai calificat pentru democraþie decât
vecinii sãi est-europeni, nu numai prin faptul cã
societatea cehã era mai evoluatã, mai industrial-
izatã ºi mai civicã decât cea polonã ºi maghiarã -
dar ºi prin optimismul sãu mult mai accentuat
decât al acestora. Suita de catastrofe istorice ale
Poloniei a început în secolul XVIII., a Ungariei
în secolul XIX., iar optimismul lor privind
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democraþia se frânsese încã de atunci. În schimb
cehii trecuserã prin secolul XIX. sus þi nând lupte
politice dure în umbra imperiului habs burgic, dar
fãrã a-ºi pierde speranþele politice, iar acest opti-
mism le-a asigurat suflul pentru orân duirea
politicã democraticã realizatã între 1918 ºi 1938,
drept veritabilã oazã printre diversele fascisme ºi
absolutisme. Cehii au dreptate când afirmã cã a fi
german sau maghiar în statul cehoslovac n-a fost
nici pe departe ceva insuportabil.

Dar pentru cã la formarea noului stat pon-
derea principalã îi revenea principiului etnic, nu
numai ca denumire dar ºi în structurã, noul corp
statal le era tot mai strãin germanilor din terito -
riul istoric, nemaivorbind despre maghiari, care
fuseserã înglobaþi într-adevãr incidental. Rãu nu
le mergea, însã le cam lipsea motivaþia: ce anume
cãutau ei în þara cehilor ºi slovacilor care se regã-
siserã pe temeiul fraternitãþii slave?

Cealaltã bazã ideologicã a existenþei ºi justi-
ficãrii statului cehoslovac a fost ideea invulnera-
bilitãþii reglementãrilor teritoriale de la Versailles
din 1919. În mãsura în care simþeau cã ideea
democraþiei nu le poate scuti statul de efectele
forþelor centrifuge, cehii susþineau aceastã idee
chiar mai mult decât francezii, cu un veritabil dog-
matism rigid care ººii--aa aavvuutt ppaarrtteeaa ssaa în a pricinui
întorsãturã catastrofalã  survenitã în evoluþia
politicã a Europei.

CCaattaassttrrooffaa ddiinn aanniiii 11993388--11993399
Când agresiunea hitleristã a început sã

vizeze, în 1938, teritoriile germane din Boemia,
s-a vãzut curând cã nu numai populaþia germanã,
dar ºi cea maghiarã, ba chiar o bunã parte a celei
slovace din Cehoslovacia, e lipsitã de solidaritate
faþã de statul cehoslovac. Doleanþele erau nese-
rioase ºi exagerate, însã sentimentul înstrãinãrii
exista. Semnele vizibile ale acestei lipse de soli-
daritate au contribuit la determinarea puterilor
occidentale sã accepte ideea cã prin aplicarea
principiului etnic trebuie împãrþitã ºi Ce hos lo va -
cia în douã. Aºa cum s-a desfãºurat însã la
München, partajarea aceasta nu însemna doar
sec þionare, ci deplinã aservire faþã de Germania
lui HITLER, urmatã peste ºase luni de anexiunea

totalã a Boemiei. Cehoslovaciei i s-a întâmplat
deci acelaºi lucru ca ºi Poloniei ºi Ungariei: un
proces istoric de mult timp aflat în desfãºurare s-a
încheiat într-un moment istoric în condiþiile exte-
rioare ale celei mai brutale violenþe. Situaþia a
pricinuit incapacitatea cehilor de a sesiza, dincolo
de violenþa brutalã, ceea ce nu era decât o verigã
în lanþul unui proces îndelungat ºi corespunzãtor
evoluþiei est-europene. Cu tot dreptul dealtfel,
cehii considerau pur ºi simplu cã EEuurrooppaa ii--aa aabbaann--
ddoonnaatt iiaarr pprroopprriiiillee lloorr nnaaþþiioonnaa lliittããþþii ii--aauu aattaaccaatt ddiinn
ssppaattee - ºi cã Europa llee ddaattoorreeaazzãã restaurarea statu-
lui lor liber.

ÎÎnnffããþþiiººaarreeaa CCeehhoosslloovvaacciieeii rreennããssccuuttee
Odatã cu încheierea celui de-al doilea rãzboi

mon dial s-a putut proceda într-adevãr la achitarea
acestei datorii. Dupã catastrofã, statul cehoslovac
ºi-a înãlþat din nou capul, dar aammiinnttiirreeaa ccaattaassttrroo--
ffeelloorr i s-a imprimat pe înfãþiºarea politicã tot atât
de inefasabil pe cât s-a impregnat pe înfãþiºarea
sufleteascã a naþiunii polone ºi maghiare.
Cehoslovacia nu mai aºteaptã de la democraþie sã-
i transforme într-o unitate bine consolidatã þara
multilingvã, dupã cum Polonia ºi Ungaria au pier-
dut deasemenea aceastã speranþã. Înainte însã con-
secinþele antidemocratice ale deziluziilor de acest
gen constau în faptul cã þara respectivã îºi fãcea
aranjamente în vederea oopprriimmããrriiii lliinnggvviissttiiccee
mmeesscchhiinnee ººii aa ddeezznnaaþþiioonnaalliizzããrriiii minoritãþilor sale.
Astãzi Cehoslovacia, depãºindu-le pe toate aces-
tea, a enunþat programul expulzãrii tuturor
minoritãþilor ne-slave. Lucru dement, dar având
logica sa: cehii vor ddeemmooccrraaþþiiee ppeennttrruu eeii îînnººiiººii,,
lliinniiººttee ppeennttrruu þþaarrãã dinspre naþionalitãþi, dar în ace-
laºi timp ºi integritate teritorialã neatinsã - adicã
ttoottuull ddeeooddaattãã. În spatele acestei dorinþe însã nu se
aflã conºtiinþa forþei proprii, ci teama alimentatã
de catastrofa trãitã. În acest punct se dife renþiazã
linia evoluþiei cehoslovace de cea iugoslavã, cu
toate cã ambele au început sub auspicii foarte
asemãnãtoare: în 1938-39 Cehos lo vacia a trãit
experienþa propriei sale slãbiciuni ºi a lipsei de
forþe coezive, în aºa mãsurã încât a slãbit pânã ºi
legãtura dintre cehi ºi slovaci, naþionalitãþi con-
stitutive ale statului; faþã de aceasta, în 1941-44



Iugoslavia a avut experienþa redutabilei sale forþe,
experienþã care va fi decisivã pentru fu ziunea într-
o singurã naþiune a sârbilor ºi croaþilor iniþial
antagoniºti. Iugoslavii vor mult pentru cã se simt
capabili de orice, pe când cehii vor   totul deoarece
nici un fel de securitate nu li se pare suficientã ºi
ºtiu cã acum Europa îºi mai aminteºte încã de
datoria istoricã faþã de ei. Într-adevãr, cel puþin în
privinþa germanilor din Boemia, puterile care pun
la cale soarta Europei au cedat dorinþei cehilor da
a-ºi expulza minoritãþile. ªi aici este însã valabil
ceea ce am spus în legãturã cu Po lonia: în jurul
acestei probleme începe sã se contureze o gravã
crizã europeanã, ºi se pune pregnant întrebarea
dacã ideea intangibilitãþii depline a teritoriului sãu
reprezintã chiar o atât de mare va loare pentru
Cehoslovacia, ca sã accepte în schimbul ei sã fie
unul din personajele acestei crize de conºtiinþã.

TTrrããssããttuurrii ccoommuunnee îînn ddeessttiinnuull cceelloorr ttrreeii 
ssttaattee iissttoorriiccee
Trãsãturile comune în destinul celor trei

state istorice din Europa de Est sunt uºor de
schiþat, dupã cele de mai sus. De la sfârºitul sec-
olului XVIII. ºi pânã în zilele noastre, toate trei
naþiunile au avut parte de lecþia care se numeºte aa
ddeevveennii nnaaþþiiuunnee, sau mai precis aa rreeddeevveennii nnaa --
þþiiuunnee. Fiecare la timpul sãu - Polonia între 1772-
1794, Ungaria între 1825-1848, iar Boemia între
1918-1938 - a reacþionat cu atât de mare avânt la
miºcarea democratismului ºi patriotismului euro-
pean, încât contemporaneitatea din occident s-a
simþit îndreptãþitã la cele mai mari speranþe.
Toate trei au trebuit sã se confrunte însã cu faptul
cã datoritã caracterului multilingv, nu sunt capa-
bile sã insufle oo ccoonnººttiiiinnþþãã nnaaþþiioonnaallãã uunniittaarrãã tteerrii--
ttoorriiiilloorr iissttoorriiccee mmooººtteenniittee, de care erau legate
prin sentimente atât de adânci. Toate trei s-au
amãgit un timp cu speranþa deºartã cã fuziunea
populaþiei centrifuge se va realiza prin ffoorrþþaa
ccooeezziivvãã aa ddeemmooccrraaþþiieeii ººii lliibbeerrttããþþiiii. Pretutindeni,
speranþa aceasta se nutrea din marele exemplu al
dezvoltãrii din Franþa, unde covârºitoarea expe-
rienþã a marii revoluþii integrase cu atâta succes
minoritãþile de altã limbã în conºtiinþa naþionalã
unitarã. Exemplul francez se baza însã pe douã

milenii de evoluþie culturalã, pe un cadru politic
de o mie cinci sute de ani, pe o milenarã putere
centralã, pe cinci secole de conºtiinþã naþionalã ºi
pe prestigiul marii revoluþii ffrraanncceezzee. Iatã exem-
plul pe care voiau sã-l urmeze statele est-
europene trezite dintr-o îndelungatã catalepsie ºi
având de luptat cu dificultãþile simplei existenþe.
Este firesc cã speranþa în forþa coezivã a
democraþiei s-a dovedit  a fi deºartã ºi cã a urmat
îîmmppããrrþþiirreeaa ttoottaallãã aa PPoolloonniieeii, pprrããbbuuººiirreeaa rrããzzbbooiiuu--
lluuii ddee iinnddeeppeennddeennþþãã aa mmaagghhiiaarriilloorr îînn 11884499 ººii ccaatt--
aassttrrooffaa CCeehhoosslloovvaacciieeii îînn 11993388--3399. Toate trei au
fost fatale din cauza cã þara aflatã în luptã cu put-
erile reacþionare din Europa s-a confruntat con-
comitent ºi cu propriile sale minoritãþi nemulþu-
mite. Toate trei naþiunile considerau - ºi cu tot
dreptul - cã Europa le-a abandonat în mod ruºi-
nos. Procesul dezmembrãrii celor trei state, mai
precis: împãrþirea Poloniei de cinci ori la rând,
catastrofa din 1849 ºi dezmembrarea din 1919 a
Ungariei, precum ºi catastrofa din 1938-39 a
Cehoslovaciei, s-a desfãºurat în condiþiile atât de
flagrante ale vviioolleennþþeeii bbrruuttaallee ºi ale nneeddrreeppttããþþiiii,
încât starea de spirit a nici uneia dintre cele trei
þãri nu-i permitea sã întrezãreascã, dincolo de
voinþa brutalã a puterii,, îînnttrr--oo aannuummiittãã mmããssuurrãã ººii
llooggiiccaa iissttoorriieeii.

Dimpotrivã, drept reacþie a violenþei ºi
nedreptãþii ºi-a fãcut apariþia - tenace ºi
crispatã - iluzia cã destrãmarea cadrului istoric
este ppee ddee--aa--nnttrreegguull doar rezultatul unor cauze
incidentale, al factorilor puterii ºi al violenþei
brutale. În consecinþã, aceste þãri considerau cã
evenimentul nu a survenit cu necesitate ºi nu
este ireversibil; cã odatã cu prãbuºirea domi-
naþiei violenþei ºi nedreptãþii, nu mai rãmân
piedici în calea restaurãrii cadrului istoric.
Suferinþele ºi vaierul polonezilor, maghiarilor
ºi cehilor oprimaþi confereau o serioasã reali-
tate imaginii despre Polonia Însângeratã,
Ungaria Însângeratã ºi Cehoslovacia Însânger-
atã - ºi aceste imagini au început sã fie reflec-
tate asupra îînnttrreeggiiii þãri istorice dezmembrate:
în imaginaþia lor, sângera teritoriul statal
iissttoorriicc desenat pe hartã, ºi nu comunitatea mai
restrânsã alcãtuitã de adevãraþii polonezi,
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maghiari ºi cehi. Cel mai mare bine le-ar fi fãcut
acestor trei naþiuni acela care ar fi procedat la
lichidarea þãrii lor istorice þinând seama cu toate
stricteþea de principiile etnice ºi de autodeter-
minare. Fãrâmiþarea þãrii istorice ar fi durut o
bunã bucatã de vreme chiar ºi în acest caz, însã
fãrã efectul turbulent pricinuit de suferinþele
conaþionalitãþilor oprimate - iar faptul cã din
partea popoarelor alofone, trecute sub alte domi-
naþii, n-ar fi venit proteste serioase ºi tendinþe
serioase de întoarcere la cadrul istoric, ar fi avut
un efect de-a-dreptul degrizant. S-ar fi format ast-
fel un climat public nevoit sã-ºi dea seama de
inevitabilitatea dezmembrãrii parþiale ºi apt sã se
deprindã pânã la urmã cu noile frontiere bazate pe
forþa faptelor. Deoarece însã nu s-a întâmplat aºa,
toate trei naþiunile s-au cramponat, ba chiar - în
cazul Cehoslovaciei - se cramponeazã pânã-n
zilele noastre, de propriile lor frontiere istorice.

Dupã experienþãa catastrofei sale, fiecare
dintre ele s-a deziluzionat în privinþa efectului
coeziv al democraþiei ºi, puse în faþa alternativei
de a rãmâne fidele idealurilor democratice sau
pretenþiilor teritoriale, au optat fãrã ºovãire pen-
tru acestea din urmã, fãrã sã le pese cã fiecare
dintre ele fusese cândva, la timpul sãu, mândria
democraþiei europene. În interesul conservãrii
teritoriului statal istoric, Polonia ºi Ungaria au
experimentat ineficientele mijloace ale oprimãrii
ºi deznaþionalizãrii minoritãþilor, iar recent de tot
Polonia ºi Cehoslovacia au adoptat linia cu totul
radicalã de a-ºi expulza complet minoritãþile ºi
nu mai menþin în aceastã privinþã nici mãcar
aparenþele democratice. Fiecare din ele a rãmas
mult în urma înaltului exemplu de înþelepciune
democraticã dat de Danemarca în 1919, când a
declarat cã doreºte sã-ºi recupereze pânã ºi teri-
toriile istorice daneze numai prin plebiscit. Toate
trei naþiunile în chestiune, sub efectul gravelor
zguduiri suportate, au ajuns în starea de spirit de
a considera cã nnuu aauu ddeeccââtt rreevveennddiiccããrrii ffaaþþãã ddee
lluummee, fãrã obligaþii ºi rãspunderi. Faptul s-a man-
ifestat înainte de toate prin lipsa de reticienþã
moralã cu care aceste þãri au nãzuit la restabilirea
unui status quo considerat “valabil” de ele. Nu
mai puþin gravã este lipsa de rãspundere manifes-

tatã ºi în felul cum aceste þãri - deziluzionate de
metodele democratice, dar cramponate de acel
status quo istoric - au încercat sã asigure mono-
lingvismul þãrii lor fie prin deznaþionalizare, fie
prin expulzare.

Europa abandonase într-adevãr, în situaþii
grave, aceste trei þãri, ºi simþea într-o oarecare
mãsurã datoria invocatã necontenit de ele. Dintre
cele trei naþiuni însã Ungaria îºi prezenta reven-
dicarea moralã în momente nepotrivite ºi la un
mod greºit: întâi în perioada lipsitã de ºanse a
reacþiunii de dupã 1849; a doua oarã între 1918 ºi
1938 sub dominaþia regimului axat rigid pe ideea
de status quo, ºi întrupatã într-un revizionism
cverulant; iar a treia oarã în 1938-1941, ca aliatã
a fascismului. În schimb Polonia ºi Cehoslo -
vacia, atât în 1918 cât ºi în 1945, îºi prezentau
nota într-un moment când Europa se simþea
datoare, fiind în acelaºi timp ºi capabilã sã le dea
satisfacþie.

Aºadar în acest punct destinele celor trei þãri
se diferenþiazã întrucâtva: pe când Ungaria nu
poate conta nici mãcar pe dobândirea frontierelor
sale etnice, asistenþa internaþionalã epureazã de
minoritãþi întregul teritoriu istoric al Boemiei, iar
Polonia primeºte drept despãgubire pentru terito-
riul sãu istoric pierdut, teritorii epurate în acelaºi
fel. În Ungaria se poate conta deci pe oo ggrraavvãã
ccrriizzãã ppssiihhoollooggiiccãã aaffeeccttâânndd ppâânnãã ººii vviiiittoorruull
ddeemmooccrraaþþiieeii; în schimb Polonia ºi Cehoslovacia
pot deveni în viitor personaje ale unei ample
ccrriizzee ddee ccoonnººttiiiinnþþãã aa EEuurrooppeeii, în legãturã cu
expulzãrile în masã. Situaþia în care toate cele trei
þãri îºi vor putea ocupa, cu sufletul deplin împã-
cat, propriul cadru obiºnuit ºi ne-pus în discuþie
nici de alþii, rãmâne încã o chestiune a viitorului
mai îndepãrtat.

44.. DDeeffoorrmmaarreeaa ccuullttuurriiii ppoolliittiiccee aa EEuurrooppeeii 
CCeennttrraallee ººii ddee EEsstt

Astãzi este foarte rãspânditã opinia cã
Europa Centralã ºi de Est, sau mai exact întregul
teritoriu de la est de Rin, dintre Franþa ºi Rusia
deci, se caracterizeazã în materia de culturã
politicã printr-un fel de îînnaappooiieerree oorriiggiinnaarrãã. Se



invocã specificul arierat, antidemocratic al rraappoorr--
ttuurriilloorr ssoocciiaallee din aceste teritorii, duritatea
mmeettooddeelloorr lloorr ppoolliittiiccee, caracterul îngust, meschin
ºi violent al nnaaþþiioonnaalliissmmuulluuii lor; se spune cã în
acest teritoriu ppuutteerreeaa ppoolliittiiccãã se aflã în mâinile
marilor latifundiari aristocraþi, ale capitaliºtilor
monopoliari ºi ale clicilor militare, de care aceste
þãri nu se pot debarasa pe cont propriu; se afirmã
cã acest teritoriu este o pepinierã a tot felul de
ffiilloossooffiiii ppoolliittiiccee confuze, obscure ºi mincinoase.
Toate acestea par a sugera probabi litatea cã
popoarele ºi þãrile din acest teritoriu sunt, pprriinn
hhaabbiittuussuull lloorr,, iinnccaappaabbiillee ddee ddeezzvvoollttaarree ddeemmooccrraatt--
iiccãã ddee ttiipp vveesstt--eeuurrooppeeaann.

Aceastã prezentare porneºte de la anumite
fapte reale, dar concluzia sa finalã induce într-o
eroare gravã. Este însã eminamente aptã de a jus-
tifica acel gest de lehamite cu care sã te eschivezi
de obositoarele ºi incomodele probleme ale con-
solidãrii acestui teritoriu ºi de a motiva cele mai
contradictorii propuneri de soluþionare caracteri-
zate printr-o singurã trãsãturã comunã: faptul cã
sunt deopotrivã superficiale ºi periculoase.

ÎÎnnaappooiieerree oorriiggiinnaarrãã,, ssaauu iimmppaass iissttoorriicc?? 
Nu încape îndoialã cã aceste þãri sunt foarte

îndepãrtate de democraþiile maturizate vest- ºi
nord-europene. Nu este îndoielnic nici faptul cã
daturilor structurii lor sociale le revine un rol
serios în aceastã privinþã. Instituþiile care au con-
stituit ºcoala premergãtoare a democraþiei din
Europa de Vest, au transformat mult mai puþin
intensiv societatea Europei Centrale ºi de Est.
Zona ffeeuuddaalliissmmuulluuii conceput în sens occidental,
adicã bazat pe relaþii personale de tip contractual,
se întindea numai pânã la Elba; dincolo de ea
începea predominanþa iioobbããggiieeii rigide ºi uni-
formizate. Dominaþia metodelor sociale ºi ale
formelor de contact îndulcite de modul de viaþã
burghez, de creºtinism ºi de umanism, ajungea
pânã la pãturile cele mai de jos în mãsurã
descrescândã de la vest spre est. Corespunzãtor
acestui fapt, în aceste þãri dezvoltarea burgheziei
urbane, purtãtoare a revoluþiilor din epoca mo -
der nã, precum ºi evoluþia muncitorimii industri-
ale pornitã pe urmele ei, a fost mult mai puþin

organicã decât în Europa de Vest, ºi totodatã au
fost mai restrânse numeric ºi mai izolate. Faþã de
toate acestea, se pot însã menþiona ºi serioase
avantaje. În primul rând faptul cã - fie ºi în
mãsurã mai micã - antecedentele creºtine, uma -
niste, burgheze ºi muncitoreºti ale dezvoltãrii
sociale moderne aauu eexxiissttaatt ºi în acest teritoriu.
Timp de secole întregi, popoarele din Europa
Centralã ºi de Est au fost distanþate de Europa de
Vest prin gradul dezvoltãrii lor sociale, politice ºi
economice, dar foarte apropiate nu numai sub
aspectul teritorial ºi sub acela de habitus. În þãrile
est-europene existau antecedente considerabile
de tot ale formei de viaþã a þãrãnimii libere ºi ale
libertãþii politice, iar una dintre cele mai mari
speranþe ale Europei secolului XIX. a fost tocmai
imensul rãsunet stârnit de ideea europeanã a li -
bertãþii în Europa de Est. Fãcând abstracþie de
Rusia, speranþa aceasta nu s-a îndeplinit, dar
motivul pentru care teritoriul acesta a ajuns mai
înapoiat faþã de Europa de Vest, decât fusese
înainte, nu poate fi explicat prin cauze pur
sociale. Fãrã îndoialã au existat ºi acum cincizeci
de ani obsevatori cu ochi buni în Europa de Vest,
care au sesizat stagnarea ºi lipsa de viaþã a cul-
turii politice italiene; care au remarcat, dincolo
de randamentul cultural ºi ºtiinþific european al
Germaniei, marea înapoiere a structurii ei so -
ciale, precum ºi-au dat seama ºi de faptul cã la
micile naþiuni “iubitoare de libertate” din Europa
de Est, dominaþia ideii de libertate nu este atât de
profundã ºi de înrãdãcinatã pe cât se pare de la
distanþã. Dar n-au putut exista din cei ce, pe
temeiul unor cauze de habitus, sã fi fost capabili
a prevedea cã pânã pe la mijlocul secolului XX.
nu numai Rusia, dar ºi Turcia se va afla pe un
traiect mai rectiliniu al dezvoltãrii sociale, decât
spre exemplu Polonia sau Ungaria. Situaþia
aceasta nu se poarte explica decât cu blocaje ale
dezvoltãrii, datorite unor seisme istorice.

IInntteerreessee rreeaaccþþiioonnaarree ººii sseennttiimmeenntt nnaaþþiioonnaall
Nu încape îndoialã nici în privinþa faptului cã

în aceste þãri latifundiarii aristocraþi, capitaliºtii
monopoliari ºi clicile militare deþineau o putere ºi
exercitau o influenþã pe care o þarã a libertãþi spi -

25



26

ritului ºi a dezvoltãrii sãnãtoase nu le-ar suporta.
Este însã teribil de superficialã opinia rãspânditã,
cumcã naþionalismul meschin, îngust, violent ºi
antidemocratic al acestui teritoriu s-ar explica
prin faptul cã marii latifundiari aristocraþi, capi-
taliºtii monopoliari ºi clicile militare - deþinãtori
ai puterii sau având influenþã asupra ei - ar avea
iinntteerreessuull sã menþinã popoarele acestor þãri într-o
supunere sclavagistã ºi sã le deturneze atenþia de
la problemele sociale. Formulatã îînn ffeelluull aacceessttaa,
afirmaþia este un nonsens. Interesele menþionate
existã într-adevãr, însã în chip de latenþã ºi sunt
foarte bucuroase când vreo miºcare politicã le
furnizeazã mase obediente. Dacã însã acesta ar fi
factorul decisiv, atunci aici nu ar exista doar un
naþionalism agresiv, ci pur ºi simplu servitute ºi o
înapoiere animalicã. SSeennttiimmeennttuull nnaaþþiioonnaall, fie
chiar ºi îngust ºi meschin, este un serios sseennttiimmeenntt
ddee mmaassãã, frate bun cu democratismul; ori, per-
soane ºi grupuri ancorate solid în niºte relaþii de
interese, nu pot nici sã stimuleze ºi nici sã trã iascã
sentimente de masã serioase. Cel mult se strãdui-
esc sã exploateze ºi sã fortifice, în interesul pro-
priului lor punct de vedere, efectul derutant ºi
generator de impas, pe care diversele seisme ºi
temeri istorice l-au exercitat asupra dezvoltãrii
politice a unor þãri.

FFiilloossooffiiii ccoonnffuuzzee ººii pprrooppaaggaannddãã mmiinncciinnooaassãã
Este adevãrat cã în acest teritoriu prolife -

reazã cele mai confuze filozofii politice ºi cele
mai grosiere minciuni politice - din cele ce, într-o
societate sãnãtos dezvoltatã, nu prea pot fi nici
mãcar formulate, ne-cum acreditate. Este însã
pueril sã-þi imaginezi cã deformarea dezvoltãrii
unei culturi politice se poate pricinui de cãtre
niºte filozofii confuze sau de cãtre instigãrile
unei propagande rãuvoitoare. Un sentiment de
masã profund poate sã izvoreascã numai din
aaffeecctt, iar afectul numai din eexxppeerriieennþþee rreeaallee.
Semiadevãrurile filosofiilor confuze ºi minciu-
nile propagandei au efect asupra individului sau
colectivitãþii numai dacã anumite emoþii timo-
rante ºi derutante, trãite cu mare intensitate, au
trezit în individ ºi în colectivitate înclinarea de a
da crezare semiadevãrurilor ºi minciunilor, pen-

tru cã pe baza acestora îºi pot justifica autoamã-
girile, îºi pot nutri iluziile deºarte, se pot cram-
pona de falsele lor concepte ºi îºi pot satisface
anumite porniri. Semiadevãrurile ºi minciunile
propagandei nu au prizã la sufletele echilibrate.
Întrebarea este însã ce anume a dezechilibrat
popoarele Europei Centrale ºi de Est.

NNeessiigguurraannþþaa ccaaddrruulluuii nnaaþþiioonnaall
Toate elementele indicã o speþã sau alta a

iisstteerriieeii ppoolliittiiccee, iar în cazul depistãrii isteriilor
politice, prima sarcinã este aceea de a dezvãlui
seismele istorice care au perturbat dezvoltarea ºi
echilibrul acestor þãri. În Europa Centralã ºi de
Est seismele acestea izvoresc din factura penibilã
ºi dificilã a procesului prin care ss--aauu ccoonnssttiittuuiitt
nnaaþþiiuunniillee. Am descris felul cum, datoritã
dezmembrãrii Germaniei ºi Italiei ca ºi formãrii
imperiilor habsburgic ºi otoman, frontierele
ssttaattaallee din acest teritoriu s-au diferenþiat de cele
nnaaþþiioonnaallee, ºi cum acest fenomen a generat nnaaþþiioonn--
aalliissmmuull lliinnggvviissttiicc ºi confuzia în ceea ce priveºte
cadrul naþional. Cu alte cuvinte, tuturor naþiu-
nilor de aici le-a lipsit tot ce naþiunile Europei de
Vest aveau atât în realitate cât ºi în conºtiinþa
colectivitãþii, la un mod atât de firesc, clar, con-
turat ºi palpabil: rreeaalliittaatteeaa ccaaddrruulluuii nnaaþþiioonnaall ººii
ssttaattaall pprroopprriiuu, capitala, ffaammiilliiaarriittaatteeaa rezultatã
din coeziunea economicã ºi politicã, elita socialã
omogenã, etc., etc. În Europa de Vest ºi de Nord
mãrirea ºi decadenþa þãrii, rolul ei de mare put-
ere sau atrofierea acestuia, dobândirea sau
pierderea imperiilor coloniale, putea rãmâne un
simplu episod, o aventurã îndepãrtatã, o
amintire frumoasã sau tristã, toate acestea fiind
suportabile în ultimã analizã fãrã sã le
zdruncine fundamental, deoarece aceste þãri
aveau ceva ce nu li se putea lua, nu li se putea
contesta. Faþã de aceasta, în Europa de Est
cadrul naþional era ceva ce ttrreebbuuiiaa rreeaalliizzaatt,, ttrree--
bbuuiiaa rreessttaauurraatt,, ttrreebbuuiiaa ccuucceerriitt pprriinn lluuppttãã,, ttrreebbuuiiaa
ssãã ttee tteemmii ppeennttrruu eell, trebuia pãzit nu numai de
instrumentele puterii cadrelor statale dinastice
deja existente, dar ºi de iinnddiiffeerreennþþaa uunneeii ppããrrþþii
ddiinn ppooppuullaaþþiiaa pprroopprriiee ºi de labilitatea conºtiinþei
naþionale. 
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TTeeaammaa eexxiisstteennþþiiaallãã ppeennttrruu ccoommuunniittaattee
Din aceastã situaþie derivã cea mai pregnan-

tã caracteristicã a psihicului politic lipsit de
echilibru în Europa Centralã ºi de Est: tteeaammaa
eexxiisstteennþþiiaallãã ppeennttrruu ccoommuunniittaattee. Viaþa tuturor a
fost umbritã de o putere de stat strãinã, lipsitã de
rãdãcini, manifestatã ba sub forme europene, ba
în chip de insuportabilã opresiune, care - indife -
rent dacã se numea împãrat, þar sau sultan - priva
aceste comunitãþi de cei mai buni dintre fiii lor,
deoarece le oferea carierã celor mai talentaþi ºi
temniþã sau spânzurãtoare celor mai drepþi dintre
ei. Tulburãrile iscate în chestiunea frontierelor
istorice ºi etnice n-au întârziat aa ssttâârrnnii ccoonnfflliiccttee
îînnttrree ppooppooaarree ºi a le determina, în funcþie de
ocaziile ivite, sã experimenteze unele pe pielea
altora ceea ce învãþaserã de la împãraþi, sultani ºi
þari. Toate au învãþat ce înseamnã sã ºtii cã
locurilr sacre ale istoriei naþionale sunt pericli-
tate, pierdute sau încãpute pe mâini strãine ºi
duºmãnoase; cã poporul tãu sau o parte din el
trãieºte sub stãpânire sau opresiune strãinã. Toate
aveau teritorii pentru care se temeau pe bunã
dreptate sau le revendicau la fel de îndreptãþit ºi
nu exista printre ele nici unul care sã nu fi fost
aproape de nimicirea parþialã sau totalã. Pentru
un vest-european, a-l auzi pe un bãrbat de stat al
oricãreia dintre micile naþiuni est-europene cã
vorbeºte despre ““mmooaarrtteeaa nnaaþþiiuunniiii”” sau despre
““nniimmiicciirreeaa nnaaþþiiuunniiii”” înseamnã vorbãrie goalã,
cãci un vest-european îºi poate imagina exter-
minarea, subjugarea sau asimilarea lentã, dar
““nniimmiicciirreeaa”” pur politicã de la o zi la alta, rãmâne
pentru el o simplã imagine emfaticã - pe când
pentru naþiunile est-europene ea constituie o rreeaall--
iittaattee ppaallppaabbiillãã. Aici nu este nevoie de exter-
minarea sau expulzarea unei naþiuni; pentru ca ea
sã se simtã periclitatã este suficient sã-i ccoonntteeººttii
eexxiisstteennþþaa, cu suficientã forþã ºi violenþã.

““TTrreezziirreeaa”” ccoonnººttiiiinnþþeeii nnaaþþiioonnaallee 
S-a putut proceda, cu speranþe de succes, la o

asemenea “trezire”, deoarece în spatele acestor naþi-
uni se aflau mase labile care ttrreebbuuiiaauu ccââººttiiggaattee pen-
tru ideea naþionalã, sau, cum se spune pe aici, tre-
buia sã li se trezeascã conºtiinþa naþionalã.

Ce sens avea aºa ceva de pildã în Franþa sau
Anglia, unde nouãzeci la sutã dintre oameni nu
sunt eenngglleezzii sau ffrraanncceezzii la modul conºtient, dupã
cum nu sunt nici ttaaþþii sau ssooþþii, bbuurrgghheezzii sau pprroollee--
ttaarrii la modul conºtient, sau oameni la modul
conºtient; numai mmoommeenntteellee ccrriittiiccee le genereazã
conºtiinþa acutã a apartenenþei ºi a rostului lor în
lume. În privinþa englezilor sau francezilor,
necontenita menþinere în stare de trezie a conºti-
inþei naþionale nici n-ar avea rost, deoarece dacã
este necesar, ea se trezeºte singurã, iar dacã se
trezeºte, e incontestabil cã se trezeºte o conºtiinþã
englezã sau francezã - cãci ccee aallttcceevvaa s-ar putea
trezi? Faþã de aceasta, în Europa Centralã ºi de
Est totul a fost contestat: întâi s-au luptat între ele
cadrele dinastice, apoi cele naþionale pentru
fiecare suflet de om în parte. Iar la disputã a par-
ticipat, în funcþie de sentimentele, interesele sau
ideile sale fixe, moºierul, ºeful plasei, preotul,
învãþãtorul, primarul, meºteºugarul localnic care
citea ziarele - ºi se întâmpla sã spunã fiecare cu
totul altceva. Un þãran maghiar sau slovac era
confruntat, uneori zi de zi, cu niºte rreebbuussuurrii
eexxttrreemmee ale existenþei comunitare, pe care þãranul
francez trebuia sã le dezlege cel mult o datã la o
sutã de ani. În Europa de Est masele populare cu
conºtiinþã labilã se confruntau cu patrioþii zgomo-
toºi, ºi de aceea în acest teritoriu, mult vehiculata
idee naþionalã putea sã parã uneori drept una lim-
itatã în mod cu totul grotesc la un cerc restrâns.
Aºa se explicã pentru ce atitudinea negativã adop-
tatã de marxismul vulgar faþã de ideea naþionalã a
avut în Europa Centralã ºi de Est un rãsunet cu
totul diferit de cel din Europa de Vest. În
Occident, unde cadrul naþional însemna uunn aaddeevvããrr
rreeaall ccoonnttiinnuuuu ººii rreettrroopprrooiieeccttaabbiill ppee oo dduurraattãã
îînnddeelluunnggaattãã, punctul de vedere al marxismului era
pur ºi simplu o teorie posibilã, puþin cam dogmat-
icã, dar foarte instructivã. Faþã de aceasta în
Europa Centralã ºi de Est pãrerea cã iiddeeeeaa nnaaþþiioonn--
aallãã eessttee oo aaccooppeerriirree iiddeeoollooggiiccãã ppeennttrruu iinntteerreesseellee
uunnuuii ggrruupp rreessttrrâânnss,, ddee ccaappiittaalliiººttii, apãrea în chip de
pericol mortal vizând existenþa naþionalã, tocmai
din cauza cã în acest teritoriu presupunerea era
îînnttrruuccââttvvaa ffoonnddaattãã. Nu fiindcã în aceste þãri într-
adevãr burghezia capitalistã ar fi fost elementul
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primordial interesat în ideea naþionalã ºi primor-
dialul purtãtor al acesteia, cãci nu ei îi revenea în
primul rând acest rol, ci aºa-numitei iinntteelliiggeennþþee
nnaaþþiioonnaallee (în sensul de pãturã ºtiutoare de carte -
nn.. ttrraadd..) ºi tocmai în aceste teritorii pãtura respec-
tivã nu coincidea cu burghezia capitalistã, ba nici
mãcar nu prea era legatã de ea.  Este însã adevãrat
cã în aceste þãri marile mase populare - pentru
care noul cadru naþional în formare nu coincidea
cu istoriceºte cunoscuta realitate a statului dinastic
- au manifes tat la început o anumitã ppaassiivviittaattee faþã
de ideea naþionalã, aºa cã “inteligenþa” a fãcut
eforturi imense pentru a “învãþa” ppooppoorruull ce
anume este lecþia denumitã nnaaþþiiuunnee. Fireºte
instruirea aceasta n-o putea sãvârºi decât iissttoorriiaa,
dar pânã a se sãvârºi aceastã instruire, concepþia
marxismului vulgar conform cãreia ideea naþion-
alã serveºte drept paravan iinntteerreesseelloorr uunnoorr
ggrruuppuurrii rreessttrrâânnssee, periclita mortal eforturile
“dialectice” ale inteligenþei naþionale. Iatã pentru
ce a fost posibil într-o mare parte a acestor þãri sã
se iimmppllaanntteezzee oo tteeaammãã ddee--aa ddrreeppttuull ppssiihhoottiiccãã faþã
de socialismul marxist, pânã ºi în acele pãturi ale
ºtiutorilor de carte care nu erau legate prin nici un
fel de interese mai serioase de regimul capitalist.

NNaaþþiioonnaalliissmmuull aannttiiddeemmooccrraattiicc
Teama existenþialã pentru comunitate a fost

în aceste þãri factorul decisiv datoritã cãruia ssii --
ttuuaaþþiiaa ddeemmooccrraaþþiieeii ºi a dezvoltãrii democratice aa
ddeevveenniitt llaabbiillãã.

Pentu ca dezvoltarea politicã modernã a
unei comunitãþi europene sã fie armonioasã ºi
rectilinie, este necesar în esenþã un singur lucru ºi
anume: ccaauuzzaa ccoommuunniittããþþiiii ººii ccaauuzzaa lliibbeerrttããþþiiii ssãã ffiiee
aacceeeeaaººii ccaauuzzãã. Cu alte cuvinte: în momentul rev-
oluþionar când, prin uriaºe seisme revo luþionare,
individul se elibereazã de sub presiunea psiho-
logicã a forþelor sociale care îl do minã prin graþia
divinã, atunci sã fie clar ºi palpabil cã eliberarea
iinnddiivviidduulluuii înseamnã implicit eelliibbeerraarreeaa îînnttrreeggiiii
ccoommuunniittããþþii, lãrgirea ei ºi îmbogãþirea sa exte-
rioarã ºi interioarã.

Democratismul ºi naþionalismul sunt miº cã -
ri cu aceeaºi rãdãcinã, iar dezechilibrul corelaþiei
profunde dintre ele poate duce la perturbaþii

grave. Aºa s-a întâmplat în Europa Centralã ºi de
Est, unde nnuu ss--aa rreeaalliizzaatt lleeggããttuurraa îînnttrree lluuaarreeaa îînn
ssttããppâânniirree aa ccoommuunniittããþþiiii nnaaþþiioonnaallee ººii eelliibbee rraarreeaa
oommuulluuii, ci dimpotrivã, aceste naþiuni au trãit
momente istorice care pãreau sã demonstreze cã
prãbuºirea apãsãtoarelor dominaþii politice ºi
sociale din trecut, dimpreunã cu asumarea
democraþiei pânã la consecinþele sale extreme,
expun comunitatea naþionalã la grave riscuri, ba
chiar catastrofe. Din aceastã traumã ia naºtere cel
mai înspãimântãtor monstru al dezvoltãrii
politice moderne din Europa: nnaaþþiioonnaalliissmmuull aannttii--
ddeemmooccrraattiicc. Din pãcate, deprinderea îndelungatã
ne împiedicã sã sesizãm cât de îngrozitor ºi de
absurd este sã pretinzi a dezvolta virtuþile fireºti
ale omului liber - entuziasmul spontan, sacrifici-
ul deliberat ºi activitatea desfãºuratã sub semnul
rãspunderii - de dragul unei comunitãþi care nnuu
asigurã condiþiile elementare ale dezvoltãrii
omului liber.

FFaallssiiffiiccaarreeaa ddeemmooccrraaþþiieeii
În starea de teamã convulsivã înclinatã sã

creadã cã propãºirea libertãþii pericliteazã cauza
naþiunii, nu te poþi folosi de bunurile democraþiei.
AA ffii ddeemmooccrraatt îînnsseeaammnnãã îînnaaiinnttee ddee ttooaattee aa nnuu
aavveeaa tteeaammãã: a nu avea teamã de cei ce sunt de altã
pãrere, vorbesc o altã limbã, aparþin unei alte
rase; a nu avea teamã de revoluþie, de propagan-
da duºmanã, de deprecieri ºi în general de toate
pericolele imaginare care devin reale tocmai pprriinn
ffaappttuull cã nnee tteemmeemm de ele. Þãrile din Europa
Centralã ºi de Est se temeau ddiinn ccaauuzzaa ccãã nu erau
democraþii ajunse la maturitate - ºi ddeeooaarreeccee se
temeau nici nu se puteau realiza în acest sens.
Desfãºurarea nestânjenit liberã, scutitã de temeri
a vieþii politice s-ar fi lovit în cele mai diverse
puncte de complexele de teamã ale acestor naþiuni;
sau ar fi imprimat nesiguranþã unor eventuale
pregãtiri de rãzboi, sau ar fi stânjenit continuarea
unei politici externe agresive nãscutã din
angoasã, sau ar fi conferit labilitate vreunei con-
strucþii politice false pe care teama naþionalã nu
voia s-o demaºte, sau ar fi acordat posibilitãþi
prea largi minoritãþilor naþionale periculoase
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pentru unitatea naþionalã, strãine, indiferente sau
duºmãnoase faþã de cadrul naþional - etc., etc.

Astfel, în climatul fricii permanent resim -
þite, a devenit o regulã tot ceea ce aaddeevvããrraatteellee
democraþii cunosc numai în ceasul aaddeevvããrraattuulluuii
pericol: restrângerea libertãþilor publice, cenzura,
cãutarea “mercenarilor” plãtiþi de duºman, deci a
“trãdãtorilor”, menþinerea cu orice preþ a ordinii
sau a aparenþei de ordine, ºi a unitãþii naþionale în
dauna libertãþii. Îºi fac apariþia cele mai diverse
forme de falsificare ºi corupere a democraþiei, de
la metodele cele mai subtile ºi adesea nici mãcar
deliberate, pânã la cele mai dure: dejucarea drep-
tului de vot universal îîmmppoottrriivvaa dezvoltãrii
democratice, un sistem de coaliþii ºi compro-
misuri bazate pe criterii nesãnãtoase ºi impure,
sistemele sau abuzurile electorale menite sã
zãdãrnicaescã sau sã falsifice formarea voinþei
sãnãtoase a comunitãþii, lovituri de stat ºi dicta-
turi vremelnice.

FFaallssuull rreeaalliisstt
Pe parcursul acestei evoluþii, viaþa politicã a

Europei Centrale ºi de Est se caracteriza printr-un
tip specific de politician: tipul ffaallssuulluuii rreeaalliisstt.
Coborât din mediul aristocratic sau înãlþat în
politicã pe aripile forþelor democratice, de repre -
zentanþã popularã, acest tip se caracteriza pe lângã
un incontestabil talent, printr-o anumitã ºire tenie
ºi violenþã, ceea ce îl fãcea foarte apt sã devinã
mânuitor ºi depozitar al falsificãrii democraþiei, al
guvernãrii antidemocratice desfãºuratã în ffoorrmmee
democratice, sau al unei pseudo-construcþii po -
litice violente. Reprezentanþii sãi au dobândit ast-
fel renumele de “mari realiºti”, ºi au relegat în
planul secundar pe politicienii de tip vest-euro-
pean calificaþi drept “doctrinari” ºi “idealiºti”.
Marele exemplu de urmat al genului a fost BIS-
MARCK, iar reprezentanþii sãi cei mai caracteris-
tici cei doi TISZA, BRÃTIENii, PAŠIÆ,
BETHLEN, VENIZELOS, etc. Drept consecinþã
ciudatã, dar logicã, în aceste þãri puterea ºefului de
stat câºtigã din nou teren, dupã ce fusese întrucât-
va îngrãditã prin progresul democratismului. Într-
adevãr, puterea guvernelor constã în capacitatea
de a menþine în echilibru aceºti doi factori, însã

manipularea sistematicã a reprezentanþei populare
consolida celãlalt factor. Mai mult chiar: tocmai
ppuutteerreeaa ººeeffuulluuii ddee ssttaatt deveni forul din partea
cãruia supuºii fideli aºteptau sã-i scape de
guvernãmântul actual. Ori, aceasta însemna dis-
persarea forþelor democratice existente, recãderea
în starea pprreemmeerrggããttooaarree democraþiei, când socie -
tatea sperã sã scape de necazuri prin bunul plac,
favoarea ºi înþelepciunea puterii personale, a ºefu-
lui de stat, - ºi nu prin lege, prin control eficient
exercitat de guvern ºi prin inteligenþa politicã a
cetãþenilor.

PPrroobblleemmeellee ccoonndduucceerriiii ssoocciiaallee
Tot datoritã dificultãþilor aferente formãrii

naþiunilor din Europa Centralã ºi de Est, în ccoonn--
dduucceerreeaa ssoocciiaallãã au dobândit sau redobândit un rol
factorii care apoi au contribuit în mare mãsurã la
devierea liniei sãnãtoase ºi democratice a dez-
voltãrii politice. În Occident, elita animatoare a
dezvoltãrii democratice ºi naþionale se compunea
în primul rând din juriºti, funcþionari ai adminis-
traþiei publice, scriitori politici, conducãtori ai
vieþii economice, intelectuali liberi profesioniºti
ºi conducãtori sindicali. Faþã de aceasta, în
Europa Centralã ºi de Est s-a deviat pe douã
direcþii: pe de o parte, în contradicþie flagrantã cu
spiritul democraþiei, ssuuvveerraannuull, nnoobbiilliimmeeaa ºi mmiill--
iittaarriiii au dobândit din nou un rol decisiv, iar pe de
altã parte, aºa-numitei iinntteelliiggeennþþee nnaaþþiioonnaallee i-a
revenit un rol cu totul specific.

MMoonnaarrhhuull,, nnoobbiilluull,, ssoollddaattuull
SSuuvveerraannuull,, nnoobbiilluull,, ssoollddaattuull îºi recâºtigã

rolul prin faptul cã în Europa Centralã ºi de Est
formarea cadrului naþional necesita nu numai o
miºcare politicã internã, dar ºi remaniere terito -
rialã, deci modificãri care afectau sistemul statelor
europene. Aºadar, asumându-ºi un rol în cauza
unitãþii ºi independenþei naþionale, dinastia, aris-
tocraþia ºi armata se eschiva îînnttrr--oo aannuummiittãã
mmããssuurrãã ºi ppeennttrruu uunn aannuummiitt ttiimmpp, destinului sãu,
deci decãderii treptate sau bruºte ºi - în lupta
dusã deobicei de cãtre democraþie împotriva
tuturor situaþiilor de dominaþie personalã -
izbutea sã-ºi asigure acea poziþie privilegiatã de
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““nnoollii mmee ttaannggeerree””. Pe acest temei naþional s-a
estompat critica opiniei publice la adresa anumitor
dinastii (de pildã casele de HOHENZOLLERN,
de SAVOYA, ºi KARAGHEORGHEVICI), la
adresa anumitor aristocraþii (de exemplu cea
prusacã, polonã ºi transilvanã) ºi la adresa tuturor
armatelor naþionale. Astfel a fost posibil ca, din-
tre cele douã componente ale sentimentului
naþional, preponderenþa sã-i revinã în aceste þãri
componentei aarriissttooccrraattiicc--mmiilliittaarree animatã de
sentimentul dominaþiei agresive ºi de gustul de a
reprezenta - faþã de componenta bbuurrgghheezzãã dotatã
cu sentimente civilizate, intime ºi paºnice.

RRoolluull iinntteelliiggeennþþeeii nnaaþþiioonnaallee
Ce-i drept, prestigiul social, trecutul, tradiþi-

ile, cultura politicã a inteligenþei naþionale, erau
mult mai modeste decât ale intelectualilor vest-
europeni, dar ea avea o importanþã ºi o rãspun-
dere mult mai mare din punctul de vedere al exis-
tenþei naþionale. Sporise în mod deosebit impor-
tanþa profesiilor intelectuale care se ocupau ºi
aveau grijã de trãsãturile specifice ale comu-
nitãþii naþionale: scriitori, lingviºti, istorici,
preoþi, învãþãtori, etnografi. Iatã pentru ce “cultura”
a devenit în aceste þãri un moment de o atât de
uriaºã semnificaþie politicã - numai cã aceasta
însemna mai degrabã o ppoolliittiizzaarree a culturii, decât
o înflorire a sa. Deoarece aceste þãri nu “existau”
în sensul vest-european, de neîntreruptã continu-
itate istoricã, inteligenþa naþionalã era cea cãreia
îi revenea sarcina de a pune în evidenþã ºi a culti-
va, drept semne distinctive, individualitatea
lingvisticã ºi popularã a naþiunii noi sau renãs-
cute, ºi de a demonstra adevãrul cã în ciuda tutur-
or carenþelor vieþii lor naþionale, aceste noi cadre
populare au rãdãcini mai adânci ºi sunt mai vii
decât cadrele statale dinastice existente aici. Pe
aceastã cale a luat naºtere, dupã cum am mai
spus, ideologia naþionalismului lingvistic. Toate
acestea în sine n-ar fi periclitat dezvoltarea
democraticã; dimpotrivã, la început aceste
pãturi intelectuale au fost adesea substanþial mai
democratice decât burghezii ºi juriºtii capitaliºti
protagoniºti în Europa de Vest.

Aceastã evoluþie a devenit punctul de ple-
care al unei deviaþii fatale, deoarece de aici au
pornit teoriile ºi filosofiile politice confuze care
au inundat mai apoi viaþa politicã a acestor
comunitãþi grevate de teamã. Nu este vorba deci
câtuºi de puþin despre faptul cã în acest teritoriu
ºi-ar fi continuat existenþa o lume dinasticã, aris-
tocraticã, militar-cavalereascã în sensul clasic al
cuvântului. Forþele dinastice, aristocrate ºi militare
ºi-au conservat numai puterea ºi presiunea
exercitatã asupra societãþii; în materie de evalu-
are politicã au adoptat pe de-a-ntregul valorile,
obiectivele, temerile ºi dorinþele inteligenþei
naþionale, adãugându-le din propriul lor univers
de valori cel mult atâtea tendinþe monarhice, aris-
tocratice ºi militare (unitate, disciplinã, ordine,
antirevoluþionarism ºi respectarea prestigiului),
câte erau necesare spre a menþine starea de timo-
raþie.

DDeeffoorrmmaarreeaa ccaarraacctteerruulluuii ppoolliittiicc
Deformarea structurii sociale a fost urmatã

de ddeeffoorrmmaarreeaa caracterului ppoolliittiicc, dând naºtere
stãrii de spirit isterice în care nu existã un echili-
bru sãnãtos între lucrurile rreeaallee, ppoossiibbiillee ºi
ddeezziirraabbiillee. La toate aceste popoare se pot identi-
fica foarte clar simptomele contradictorii carac-
teristice lipsei de armonie dintre dorinþe ºi reali-
tate: auto-documentarea exageratã ºi nesiguranþa
internã, vanitatea naþionalã supradimensionatã ºi
capitulãrile neaºteptate, necontenita proferare a
performanþelor ºi vizibila scãdere a valorii aces-
tora, pretenþiile morale ºi iresponsabilitatea
moralã. Cele mai multe dintre aceste naþiuni trã -
iesc în obsesia fostei sau posibilei situaþii de
mare putere, dar în acelaºi timp se autodefinesc
drept “naþiuni mici”, cu o descurajare pe care un
olandez sau un danez, de pildã, n-ar putea-o
înþelege nicidecum. Iar dacã unul sau altul dintre
visele lor privind teritoriul, puterea sau pres-
tigiul, se realizeazã pentru un timp oarecare,
nimeni nu poate îndrãzni sã atragã atenþia asupra
fragilitãþii ºi insuficienþei acestor împliniri, fãrã
a-ºi atrage tunetele ºi fulgerele acuzei de trãdãtor
- ºi cu atât mai puþin îngãduie aceste naþiuni sã
fie deposedate de visele lor neîmplinite.
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MMaatteerriiaalliissmmuull nnaaþþiioonnaall
În aceastã stare de spirit, simþul pentru valo-

rile politice se tulburã: desconsiderarea valorilor
e o trãsãturã comunã a tuturor stãrilor de spirit
primitive, în care dominã lupta pentru existenþã;
iar nesiguranþa permanentã ºi impasul existenþei
genereazã o totalã confuzie în universul valo-
rilor. Tocmai de aceea este foarte periculos exis-
tenþialismul vulgar, conform cãruia starea de
pericol este fecundã, numai confruntarea cu
aneantizarea dezvãluind individului ºi comu-
nitãþii adevãratul sens al vieþii ºi însuflându-i
capacitatea de a-ºi concentra forþele creatoare
(“Stirb und Werde!”, “Vivere pericolosa-
mente!”). Toate acestea sunt valabile numai în
cazul caracterului matur, echilibrat ºi major; în
individul sau comunitatea fãrã maturitate, în
pubertate, nesiguranþa existenþei genereazã
nesiguranþa valorilor.

În felul acesta s-a format în aceste þãri un
straniu mmaatteerriiaalliissmm nnaaþþiioonnaall, rudã îndepãrtatã ºi
deformatã a materialismului social marxist. Dupã
cum în febra luptei de clasã muncitorimea indu -
strialã a fost mult timp mai puþin sensibilã faþã de
valorile subtile pe care clasele posedante le-au
putut dezvolta tocmai datoritã calmului generat
de posesiune - tot astfel în febra propriei lor
geneze, naþiunile în curs de formare n-au obser-
vat cã în cazul naþiunilor occidentale dimensiu -
nea realizãrilor constã tocmai în faptul cã ele îºi
trãiesc viaþa naþionalã cu un calm firesc, fãrã a
þine sã demonstreze neapãrat ceva ccaa nnaaþþiiuunnii.

Universul de valori al muncitorimii angajate
în lupta de clasã s-a dovedit capabil de a se adân-
ci ºi îmbogãþi, pe toatã linia, direct proporþional
cu creºterea ponderei ºi lãrgirea posibilitãþilor
politice, precum ºi cu împlinirea speranþelor
acestei muncitorimi; în schimb, sub influenþa
repetatelor catastrofe ºi impasuri istorice, univer-
sul ideatic naþional al celor mai multe dintre
popoarele Europei Centrale ºi de Est s-a îngustat
tot mai mult, cãzând pradã unor grave iisstteerriiii
ccoommuunniittaarree. Astfel ºi materialismul lor naþional a
fost în mãsura cea mai mare distrugãtor de va lori.
Toate manifestãrile vieþii naþionale i se subor-
donau cceelleeii mmaaii ddâârrzzee ffiinnaalliittããþþii nnaaþþiioonnaallee: orice

randament, fie real, fie imaginar - de la premiul
Nobel ºi pânã la recordurile olimpice - îºi
pierdeau caracterul spontan, scop în sine, fiind
puse în slujba aauuttoo--ddooccuummeennttããrriiii nnaaþþiioonnaallee. De la
falsuri la asasinate, totul devenea sacrosanct ºi
intangibil, dacã se comitea ““îînn nnuummeellee nnaaþþiiuunniiii””,
““îînn iinntteerreessuull nnaaþþiiuunniiii””. De aºteptat din partea
unor buni materialiºti, nu voiau sã sesizeze cã în
final toate acestea duc la ruina re zervelor morale
fundamentale ale naþiunii. Una din cele mai
redutabile fapte ale lui Thomas MASARYK - cu
decenii înainte de a fi fost ales preºedinte - constã
în curajul cu care a demascat factura de fals a
unui document naþional istoric al cãrui conþinut
fusese un izvor favorit al auto adulãrii naþionale
romantice. Din pãcate exemplul sãu a fost prea
puþin urmat în celelalte þãri est-europene.

PPuubblliicciissttiiccãã hhaaoottiiccãã ººii ““ººttiiiinnþþãã nnaaþþiioonnaallãã””
Aºa a luat proporþii în Germania ºi Italia,

ca ºi în toate þãrile mici din estul Europei o ppuu --
bblliicciissttiiccãã ppoolliittiiccãã operând cu categorii dezlâ-
nate ºi false, în cadrul cãreia toate noþiunile
curente ale gândirii politice europene au
îmbogãþit acest arsenal al auto-documentãrii ºi
auto-justificãrii. Prin urmare, din simple idei
ºi generalizãri mai mult sau mai puþin juste,
ele s-au transformat în manifestãri de rang
metafizic ale Binelui Absolut sau Rãului
Absolut, în esenþe mistice ºi formule magice
ale cãror rost suprem era acela de a insufla
viaþã unor dorinþe ºi de a crea nebulozitate în
jurul unor simple fapte cu care o comunitate
sau alta nu dorea sã se confrunte. Cei ce culti-
vau ºtiinþele “naþionale” începurã sã ela-
boreze, pe baze “ºtiinþifice”, justificarea
istoricã sau în lipsa ei, cea protoistoricã a
existenþei naþionale;  motivaþia “ºtiinþificã” a
disputelor teritoriale; ideea de bazã a existenþei
naþionale; misiunea naþionalã care justifica
existenþa naþionalã independentã, ba chiar -
horribile dictu - pânã ºi concepþia de politicã
externã pe care naþiunea trebuie s-o adopte
conform concepþiei istorice elucidate ““ººttiiiinnþþiiff--
iicc””.

Folositã drept astfel de instrument, aceastã
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ºtiinþã care nu mai era un scop în sine ºi a
corupt în mare mãsurã viaþa ºtiinþificã din aces-
te þãri, pe deasupra a creat o relaþie radical falsã
între adevãr ºi elita naþiunilor respective, obiºn-
uind-o sã se bazeze pe rreevveennddiiccããrrii în loc de
rreeaalliittããþþii, pe cceerriinnþþee în loc de rreezzuullttaattee ºi sã gân-
deascã în afara simplei înlãnþuiri de ccaauuzzee ºi
eeffeeccttee.

Dacã reprezentanþii acestor elite erau con-
fruntaþi cu faptul imposibilitãþii de a coexista în
cadrul aceluiaºi corp statal, ei invocau ccoonnddiiþþiiii
ggeeooppoolliittiiccee care impuneau convieþuirea, ba chiar
stabileau indirect ºi cui trebuie sã-i revinã rolul
de conducere în aceastã convieþuire. Dacã erau
întrebaþi pentru ce anume vor sã domine popoare
ce nu sunt dornice de dominaþia lor, ºi pentru ce
anume vor sã primeze asupra celor asupra cãrora
nu primeazã, invocau ddeessccooppeerriirrii aarrhheeoollooggiiccee,,
ccâânntteeccee ppooppuullaarree,, mmoottiivvee ddee aarrttãã ppooppuullaarrãã,,
îîmmpprruummuuttuurrii lleexxiiccaallee,, ttrriippttiiccuurrii,, eeffeeccttee eexxeerrcciittaattee
ddee iinnssttiittuuþþiiiillee ººii ccããrrþþiillee lloorr, prezentându-le drept
dovezi în sensul cã fãrã toate acestea, poporul
respectiv ar mai vegeta ºi astãzi în cea mai opacã
barbarie. Dacã li se cerea sã dea seamã de anarhia
interioarã, de dictaturã ºi opresiune, îºi arãtau
rãnile primite în confruntãrile cu Attila ºi cu
turcii, sau apãrând libertatea ori democraþia
Europei. Dacã li se reproºa poli tica externã
smintitã ºi vanitoasã, invocau “sensul” metafizic
multisecular sau chiar atemporal al istoriei lor,
afirmând cã acesta le determinã în mod fatal
cutare sau cutare politicã. Sã nu se creadã totuºi
cã acestea au rãmas simple extra vaganþe; au
modificat ºi în ultimã analizã au falsificat în ulti-
ma mãsurã pânã ºi þesãtura raþionamentelor cele
mai profesionale, mai obiective ºi mai moderne,
chiar dacã se proceda mai puþin dur. 

Drept rezultat de ansamblu al tuturor acestor
factori, dezvoltarea socialã ºi politicã a þãrilor în
chestiune s-a blocat, ºi chiar în alternativa cã a
continuat, ea nu putea atesta caracterul rectiliniu
ºi nici creditul intern care caracterizeazã pe de o
parte evoluþia Europei de Vest ºi de Nord, iar pe
de alta a Uniunii Sovietice.

55.. MMiizzeerriiaa lliittiiggiiiilloorr tteerriittoorriiaallee

Haotizarea statutului teritorial al Europei
Centrale ºi de Est, precum ºi deformarea culturii
politice de aici a produs consecinþele cele mai
grave în rraappoorrttuurriillee dintre naþiunile de aici. În
formularea observatorului aflat departe, viaþa
politicã a acestui teritoriu abundã de antagonisme
tteerriittoorriiaallee meschine, inextricabile, ºi toate naþiu-
nile de aici se aflã în permanent conflict cu
aproape toþi vecinii lor.

RRããzzbbooiiuull lliinnggvviissttiicc
Printre aceste fenomene respingãtoare,

primul loc revine rrããzzbbooiiuulluuii lliinnggvviissttiicc atât de
incomprehensibil ºi de lipsit de sens pentru obser-
vatorul vest-european. Ce-i drept, Europa de Vest
cunoaºte ºi ea disputele privind folosirea limbii.
Dar trebuie sã fim lãmuriþi asupra deosebirii dintre
o astfel de disputã referitoare la folosirea limbii,
desfãºuratã în Europa de Vest sau de Nord ºi un
rãzboi lingvistic din Europa Centralã sau de Est.
Disputa lingvisticã flamando-valonã sau fino-
suedezã diferã esenþal de rãzboiul lingvistic ceho-
german, maghiar-român sau polono-ucrainian. În
disputele lingvistice din Europa de Vest ºi de Nord
se confruntã adversari pentru care democraþia este
un bun dobândit, eexxiisstteenntt ººii bbiinnee aapprreecciiaatt, iar dis-
puta lingvisticã nnuu eessttee oo cchheessttiiuunnee eexxiisstteennþþiiaallãã.
De obicei disputa lingvisticã din Europa de Vest ºi
de Nord nici mãcar nu se desfãºoarã între douã
popoare, ci între douã fracþiuni ale inteligenþei
unui popor, iar activitatea agitatoricã tinde sã rea -
ducã la limba-matcã o pãturã finlandezã suedo-
fonã, flamandã francofonã, bretonã francofonã sau
irlandezã anglofonã, ruptã de limba poporului pro-
priu. PPooppoorruull suedez din Finlanda, sau ppooppoorruull
valon din Belgia urmãreºte poate cu simpatie lupta
în care unul din protagoniºti este limba vorbitã de
el, dar de fapt se situeazã în afara acestei lupte ºi
nici prin cap nu-i trece sã furnizeze mijloace pen-
tru oopprriimmaarreeaa celeilalte limbi, dornicã sã se
afirme. În concepþia celor mai multe dintre
popoarele din Europa de Vest ºi de Nord este
reprobabilã nu numai persecuþia ºi opresiunea
cauzatã de folosirea unei limbi, dar ºi propaganda
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pentru revirimentul unor limbi aflate în regres
(irlandeza, gaelica, walesiana, bretona, basca,
friza, lapona, etc.) într-un moment când un popor
începe sã-ºi schimbe limba strãmoºeascã pe una
adoptatã, cultã, care îi oferã perspective mai largi.

În schimb rãzboaiele lingvistice din Europa
Centralã ºi de Est se poartã - contrar celor din
Europa de Vest ºi de Nord - între popoare care, de
mai multe generaþii, trãiesc în nesiguranþã sub
aspectul existenþei statale ºi naþionale ºi deci în
teama generatã de aceastã nesiguranþã. Popoarele
în chestiune doresc sã-ºi bazeze viaþa statalã pe
coeziunea oamenilor de aceeaºi limbã, considerã
cã existenþa sau inexistenþa cadrului lor statal,
existent sau dorit, depinde de rezultatul rãzboiului
lingvistic ºi aºteaptã deciderea sorþii frontierelor
sau a revendicãrilor în materie de frontiere prin
rezultate statistice. Datoritã acestei stãri de spirit li
se spune zadarnic cã pe aceste meleaguri proporþia
dintre limbi nu poate fi modificatã esenþial ºi nici
nu renteazã sã fie, sau cã a-i câºtiga pe unii puþini
înseamnã a-i pierde pe alþii mulþi, iar subjugarea
unora îþi agoniseºte duºmãnii de moarte. Fireºte cã
în asemenea situaþie, opinia publicã ºi politica
democraticã, curajoasã ºi clarvãzãtoare poate face
un singur lucru: îi acordã minoritãþii posibilitãþi
maxime în cadrul existent ºi realizeazã din proprie
iniþiativã pânã ºi cele mai îndrãzneþe revendicãri
ale minoritãþii, ceea ce implicã însã ºi riscul unei
separaþii; cu alte cuvinte, practicã politica aplicatã
de englezi în colonii. Pentru aceasta este însã
necesar sã nnuu ssee tteeaammãã, sã nu creadã cã des prin de -
rea teritoriilor de altã limbã, desprin derea mino -
ritãþilor înseamnã moartea naþiunii. Dacã crede
acest lucru ºi dacã crede cã rezultatul rãzboiului
lingvistic este o problemã existenþialã, atunci este
vorba într-adevãr de rrããzzbbooii ºi spre a-l câºtiga se
apeleazã la toate mijloacele extreme ºi ultime,
foarte bine cunoscute tuturor naþiunilor drept
implicaþii ddee eexxcceeppþþiiee ale aaddeevvããrraattuulluuii rãzboi.

OOpprreessiiuunneeaa ººii ddoolleeaannþþeellee mmiinnoorriittããþþiilloorr
Din acest punct începe oopprriimmaarreeaa

mmiinnoorriittããþþiilloorr ºi tot de aici pornesc ddoolleeaannþþeellee
aacceessttoorraa. Este cu totul lipsitã de perspective
necurmata disputã asupra întrebãrii cine a fãcut

începutul: majoritatea, prin opresiune - sau
minoritatea, prin agitaþie antistatalã? SSttaarreeaa ddee
ssppiirriitt ccaarree eessttee tteeaammaa eexxiisstteennþþiiaallãã, selecteazã
printre participanþii la disputã minþile sãnãtoase -
ºi survine situaþia în care intenþia de a-i învãþa pe
copiii minoritarilor cântece populare în limba
majoritãþii apare drept un rafinat ºi violent
expansionism lingvistic, iar intenþia contrarã, de
a-i îndemna sã nu le înveþe ci sã le cânte pe ale
lor, trece drept o periculoasã activitate subver-
sivã antistatalã. Frazeologia doleanþelor mino -
ritare este inepuizabilã în prezentarea tehnicilor
opresive, iar frazeologia “doleanþelor” majoritãþii
este la fel de inepuizabilã când zugrãveºte
malefica activitate subversivã a agitatorilor for-
maþi la universitãþi ºi cursuri pentru agitatori din
strãinãtate, ºi deveniþi violenþi instigatori ai
poporului blajin ºi cumsecade. Grotesc este doar
faptul cã întreaga frazeologie ºi toatã sofisticãria,
toate iluziile legate de ea se prezintã eexxaacctt ppee
rreevveerrss când, prin modificarea statutului teritorial,
majoritatea devine minoritate ºi vice-versa.

Îþi vine sã plângi de înduioºare când auzi
tiradele maghiarilor despre bunãtatea ºi blân-
deþea þãranului slovac, sau ale cehilor despre
nobila seriozitate ºi virtuþile civice ale þãranului
maghiar - ºi te întrebi uimit, cum se face cã în
grãmada asta de guverne binevoitoare ºi de þãrã -
nime bunã ca pâinea caldã, viaþa popoarelor din
Europa de Est este totuºi atât de insuportabilã; ºi
te întrebi de unde rãsar nenumãraþii ºi maleficii
agitatori ai panslavismului, dimpreunã cu nu-
mai-puþin nenumãraþii ºi maleficii agitatori ai
revizionismului, care instigã necontenit aceste
popoare împotriva guvernelor lor legale. Fireºte,
îþi vine cam greu sã dai un sens vest-european
noþiunilor de guvern legal ºi de agitator, acolo
unde aaggiittaattoorriiii de ieri devin astãzi gguuvveerrnn lleeggaall -
ºi pe urmã iarãºi invers. Amarnic este în acest
pãienjeniº extrem de încâlcit al acuzelor reci-
proce, cã realitatea nu se îndepãrteazã, ci se
apropie tot mai mult de imaginea rezultatã din el.
Într-adevãr, coºmarurile unei comunitãþi au
îngrozitoarea însuºire cã, deºi nãscute din imagi-
naþie, ssee ppoott îînnttrruuppaa îînn mmããssuurraa îînn ccaarree ssee ccrreeddee îînn
eellee. În lumea guvernelor bine-intenþionate ºi a
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vrednicelor popoare harnice apar mai întâi pro-
feþii care propovãduiesc pericolul ce paºte naþi-
unea sau poporul; imediat dupã ei, entuziastele
miºcãri culturale; apoi urmeazã suspicionarea
miºcãrilor culturale minoritare ºi asistenþa forþei
publice pentru cele ale majoritãþii; în felul acesta
se înfiripã starea de spirit antistatalã, riposta fiind
tracasãrile venite din partea autoritãþilor; încetul
cu încetul îºi fac apariþia miºcãrile antistatale,
urmeazã închisoarea ºi baionetele jandarmilor,
apoi conspiraþiile urmate de ruinarea sistematicã
a minoritãþii, în sfârºit masacrul, rãscoala ºi
rãzboiul de exterminare.

IInnssuuppoorrttaabbiilliittaatteeaa vviieeþþiiii ddee mmiinnoorriittaarr
Chiar acolo însã, unde situaþia nu dege ne -

reazã într-atât, vviiaaþþaa ddee mmiinnoorriittaarr devine încetul
cu încetul imposibilã. Puterea de stat - în cazul cã
nu se situeazã expressis verbis pe poziþiile supre-
maþiei rasiale - îºi strânge la piept cetãþenii de
altã limbã, þinându-le necontenit discursuri
entuziaste, dar la cel mai mic semn de dragoste
pentru propria-i limbã ºi propriu-i neam, minori-
tarul devine suspect ºi este tratat ca atare. Ori,
prin aceasta, situaþia minoritarului devine contra-
dictorie ºi înstrãinatã, chiar dacã minoritatea sa
este una iissttoorriiccãã, dar mai ales dacã este una
rreecceenntt aanneexxaattãã. Senzaþia cã este un strãin rãmâne
aproape independentã de caracterul brutal sau
civilizat al metodelor puterii de stat. Pânã în
1939, metodele Cehoslovaciei erau net supe-
rioare celor din toate celelalte þãri central- ºi est-
europene - dar întocmai ca ºi acestea, nici ea nu
putea sã conteze pe minoritãþile sale. Cãci dacã
armata cehoslovacã avea dispoziþii confidenþiale
în sensul de a favoriza, la achiziþii, firmele
cehoslovace în dauna celor minoritare - mãsurã
cu totul logicã într-un stat care considerã cã ade-
vãrata sa bazã este populaþia care vorbeºte limba
statului - atunci pentru negustorii minoritari vi -
zaþi, frazeologia egalitãþii tuturor cetãþenilor îºi
pierde tot atât de logic conþinutul, chiar dacã alt-
minteri nimeni nu le face nici cel mai mic rãu.
Chiar în aceastã situaþie, dar mai cu seamã când
prigoana se accentueazã, vviiaaþþaa ddee mmiinnoorriittaarr
îînncceetteeaazzãã aa mmaaii ffii oo vviiaaþþãã oommeenneeaassccãã iinntteeggrrãã,

transformându-se într-o experienþã marginaliza-
tã, apãsãtoare, compensatã doar de o speranþã
realã sau prea puþin realã: aceea a unirii cu fraþii
de acelaºi neam. Ori, dacã speranþa nu se real-
izeazã curând, a trãi dintr-însa înseamnã sã pen -
dulezi necontenit între fantasmagorii deºarte ºi
letargia descurajãrii - situaþie iinnssuuppoorrttaabbiillãã pe o
duratã lungã.

CCoonncceeppþþiiaa tteerriittoorriioocceennttrriissttãã
Nesiguranþa existenþialã, dimpreunã cu efec-

tul generator de confuzii ºi corupþie al litigiilor
teritoriale, a dat naºtere unei concepþii caracteris-
tice pentru Europa Centralã ºi de Est, conform
cãreia forþa, puterea ºi înflorirea naþiunii sunt
determinate de teritoriu - ºi de aceea i-am spune
tteerriittoorriioocceennttrriissttãã. Din concepþia aceasta rezultã
sterilitatea politicã ºi culturalã, în primul rând la
naþiunile “iredentiste” care se prevaleazã de pre-
tenþii teritoriale - dar ea nu-i lasã neafectaþi nici
pe “posesori”, pe adepþii lui status quo. Într-o
lume în care cea mai îngrijorãtoare ºi mai presan-
tã problemã a unei naþiuni este aceea a tteerriittoorriiiilloorr
ppeennttrruu ccaarree ssee tteemmee sau aassuupprraa ccããrroorraa aarree pprree--
tteennþþiiii, se va ajunge la situaþia când prosperitatea
naþionalã se crede legatã întâi ºi-ntâi de statutul
teritorial: oamenii îºi întruchipeazã deplinãtatea
mândriei sau nãzuinþelor naþionale, ddeesseennâânndd
hhaarrttaa ssiittuuaaþþiieeii eexxiisstteennttee ssaauu vviiiittooaarree - ºi o þin
mereu în faþa ochilor. Concepþia aceasta este pprroo--
ffuunndd aannttiiddeemmooccrraattiiccãã.. PPrrooffuunndd, pentru cã ea în
sine nu înseamnã nici opresiune, nici oligarhie,
însã în întregul ei, ccaa mmoodd ddee aa vveeddeeaa,, eessttee
iinnccoommppaattiibbiillãã ccuu ddeemmooccrraaþþiiaa. Într-adevãr,
democraþia înseamnã victoria atitudinii omului
ccrreeaattoorr îînn mmoodd ccoonnººttiieenntt asupra atitudinii omului
ccuucceerriittoorr ººii ppoosseessoorr, iar cea mai esenþialã învãþã-
turã care se poate trage dintr-însa este adevãrul
cã crescând în adâncime ºi înãlþime, o na þiune
poate realiza multiplul decât prin cele mai mari
eforturi chiar, desfãºurate însã în dauna celorlalte
naþiuni. Aceasta nu înseamnã cã o democraþie nu
poate avea revendicãri teritoriale justificate; este
evident cã o revendicare teritorialã menitã sã le
asigure locuitorilor respectivi posibilitatea de a
aparþine politiceºte entitãþii cãreia doresc ºi vreau
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sã-i aparþinã, e ireproºabilã din punct de vedere
democratic. Cert rãmâne însã cã dacã dintr-un
motiv sau altul, un litigiu teritorial devine ddoommii--
nnaanntt în viaþa unei naþiuni, el poate opri dez-
voltarea democraticã aa uunneeii ccoommuunniittããþþii îînnccãã
nneeddeemmooccrraattiizzaattee, ba poate sã pricinuiascã rreeggrree--
ssuull spiritului democratic chiar într-o comunitate
democraticã.

PPrreetteennþþiiii llaa ““ccoonndduucceerree””
Tot niºte pretenþii teritoriale dificil de

susþinut sunt cele ce determinã pe una sau alta
dintre naþiunile din Europa Centralã ºi de Est sã-
ºi trâmbiþeze, cu o deosebitã încãpãþânare, pro-
pria superioritate sau misiune faþã de alte
popoare ºi mai ales faþã de cele pe care sau ale
cãror teritorii doreºte sã le þinã sub dominaþia sa.
Aici se incadreazã teoriile despre rolul de “con-
ducere” al cutãror sau cutãror naþiuni, despre
“misiunea” lor de a rãspândi sau apãra creºtinis-
mul, cultura, democraþia. Acestea nu sunt întru
totul identice cu concepþia germanilor despre
“Herrenvolk” care se vrea valabilã, în principiu,
faþã de ttooaattee celelalte naþiuni. În schimb,
veleitãþile de conducere ale micilor naþiuni din
Europa de Est se referã doar la un anumit terito-
riu, revendicat sau aflat deja în posesia lor, sco -
pul unic fiind contrabalansarea tendinþelor segre-
gaþioniste sau separatiste ale minoritãþilor, ale
celor de altã limbã. Pretenþia de a “conduce” este
deci în acest caz o formulã dictatã de necesitãþi ºi
“trasã de pãr”; de fapt, pe adepþii naþiunii respec-
tive îi doare cã teritoriul posedat sau revendicat
de ei nu este unilingv: cãci dacã ar fi, ei ar
renunþa bucuroºi la “conducere” sau la “propa-
garea democraþiei”, preferând sã-ºi trãiascã pro-
pria viaþã naþionalã lipsitã de “pretenþii”, în teri-
toriul marcat de sentimentele lor naþionale.

DDrreepptt iissttoorriicc ººii ssttaattuuss qquuoo:: ffrraazzeeoollooggiiaa
mmaagghhiiaarrãã ººii cceeaa cceehhoosslloovvaaccãã

Conform atitudinii lor psihice, popoarele din
Europa Centralã ºi de Est abordeazã orice
chestiune politicã sub unghiul prejudiciului ºi
reparaþiilor, ºi nicidecum al realitãþii ºi posibili -
tãþilor; de aici decurge conceperea pprroobblleemmeelloorr

tteerriittoorriiaallee cu o anumitã ccvveerruullaannþþãã specificã: este
vorba de concepþia care face caz de ddrreeppttuurriillee
iissttoorriiccee sau de ssttaattuuss qquuoo ºi le amestecã inextrica-
bil cu pretenþiile juste, bazate pe dreptul la
autodeterminare. Esenþa acestei revendicãri con-
stã în enunþarea vvaallaabbiilliittããþþiiii unei situaþii teritori-
ale - bine-nþeles ffaavvoorraabbiillee - dintr-un anumit
moment istoric. Reprezentanþii ei nu doresc
bunul aallttuuiiaa, ci numai ce este aall lloorr - iar observa-
torul neiniþiat rãmâne tablou numai când aflã câte
ºi câte pretenþii se acumuleazã în aceastã for-
mulã. Justificarea acestui gen de pretenþii se face
de obicei prin douã metode cu totul diferite, pe
care le putem califica liniºtit, dupã autorii princi-
pali, drept metoda mmaagghhiiaarrãã ºi metoda cceehhoosslloo--
vvaaccãã.

MMeettooddaa mmaagghhiiaarrãã se bazeazã pe vechimea
istoricã, pe posesiunea milenarã. Toate eveni-
mentele înãlþãtoare sau pasibile de sublim din
aceastã mie de ani sunt încastrate în funda-
mentarea revendicãrii istorice, ºi înainte de toate
teza cã dacã maghiarii nu ºi-ar fi vãrsat sângele
pentru Europa, fãcând faþã pericolului otoman,
atunci ei nu s-ar fi rãrit într-atâta în propria lor
þarã; deci Europa comite o ingratitudine de neier-
tat, când dezmembreazã Ungaria din cauza mul-
tilingvismului ei survenit în felul acesta în statul
ungar istoric. Pe alocuri, motivaþia se pierde total
în istoricism: o suitã întreagã de sfinþi ºi regi
medievali - o veritabilã procesiune - pune mãr-
turie pentru Ungaria istoricã.

MMoottiivvaaþþiiaa cceehhoosslloovvaaccãã este radical diferitã ºi
radical modernã; ea se prevaleazã foarte puþin de
trecutul milenar al Boemiei, subliniind cel mult
realizãrile democratice ºi umanitare dintr-însul.
În schimb, considerã cã organizaþiile inter-
naþionale pentru menþinerea pãcii, constituite în
1918-19, sunt un ““SSttiicchhttaagg”” competent sub
aspectul tuturor revendicãrilor teritoriale; iar
pentru cã aceastã organizaþie s-a prãbuºit în 1938
datoritã insistenþelor privind diverse pretenþii
teri toriale, þãrilor agresive li se poate tãia pofta de
acþiuni menite sã tulbure pacea lumii, numai dacã
se restaureazã acel status quo care exista îînn
mmoommeennttuull prãbuºirii organizaþiei pentru pace.
Celelalte þãri din Europa de Est aplicã alternativ



ºi combinat cele douã tipuri de argumentaþie,
adãugându-le drept terþ, ssiimmppllaa pprreetteennþþiiee eettnniiccãã.

Oricâtã deosebire ar exista între orchestraþia
argumentãrii maghiare ºi a celei cehoslovace, în
esenþã ele sunt pe deplin identice. Ambelor li se
pare cã promoveazã ddrreeppttuurrii împotriva vviioolleennþþeeii
bbrruuttee, deºi în realitate se bat cu morile de vânt,
opunând ffaapptteelloorr niºte simple pprreetteennþþiiii.
Argumentaþia maghiarã este grav lipsitã de rea -
lism deoarece se lanseazã în conflict cu faptul
fundamental al formãrii naþiunilor în Europa
Centralã ºi de Est: pprrããbbuuººiirreeaa ccaaddrruulluuii iissttoorriicc aall
ssttaatteelloorr. La rândul ei, versiunea cehã este grav
lipsitã de realism deoarece doreºte sã rreessttaauurreezzee
ttooccmmaaii aacceellee eelleemmeennttee ale organizaþiei de pace
din 1918, ddiinn ccaauuzzaa ccããrroorraa oorrggaanniizzaaþþiiaa aacceeeeaa ss--aa
pprrããbbuuººiitt  . Amândouã argumentaþiile au o oarecare
tentã spiritistã: maghiarii îl invocã pe Sfântul
ªtefan, cehii invocã Spiritul Genevei ºi aºteaptã
de la ei minuni de care nici unul dintr-înºii nu
este capabil. Iar când aceste naþiuni, folosindu-se
de sprijinul ocazional obþinut de la mmaarrii ppuutteerrii,
nu recunosc acest fapt prea puþin glorios, atunci
fiecare dintr-însele serbeazã ““ttrriiuummffuull ddrreeppttããþþiiii””,
înãlþând jertfe de recunoºtinþã pe altarul propriu-
lui spirit protector.

PPoolliittiiccaa eexxtteerrnnãã aa rreevveennddiiccããrriilloorr 
tteerriittoorriiaallee
Tot o consecinþã a conºtiinþei politice gre-

vate de timoraþia existenþialã a fost ºi faptul cã
între cele douã rãzboaie mondiale ppoolliittiiccaa
eexxtteerrnnãã a popoarelor din Europa Centralã ºi de
Est a fost determinatã în ultimul chip, exclusiv de
poziþia rezultatã din lliittiiggiiiillee tteerriittoorriiaallee ºi nicide-
cum de principii, de habitusul sufletesc, sau
mãcar de interese obiective. Cauze teritoriale au
determinat faptul cã în 1938, împotriva tuturor
intereselor sale contrare, Polonia evolua pe
aceeaºi linie cu Germania; aspiraþii teritoriale au
atras Italia în rãzboi, în 1940; cauze teritoriale au
împins România în tabãra germanã în 1941; ºi tot
datoritã unor cauze teritoriale au devenit pãrtaºe
la rãzboiul germanilor, în momentul decisiv,
Ungaria ºi Bulgaria, dupã ce anterior luaserã
hotãrârea fermã de a nu face ºi a doua oarã o

alegere greºitã. Deosebit de caracteristic este
cazul Bulgariei. Ar fi într-adevãr dificil de afir-
mat cã pe ea a împins-o de partea germanilor
imperialismul, iar pe sârbi de partea antantei
democratismul lor: poziþia adoptatã în politica
externã de cãtre cele douã þãri balcanice þãrãneºti
cu structurã ºi societate identicã, a fost determi-
natã de litigii teritoriale. Aºa s-a ajuns la situaþia
în care Bulgaria - deºi îºi suportase pierderile ter-
itoriale cu mult mai puþin zgomot ºi cu mult mai
puþinã neliniºte decât toate celelalte þãri
“revizioniste”, ºi beneficia pânã ºi de sprijinul
politicii ruse - s-a orientat totuºi, în momentul
decisiv, spre direcþia care îi fãgãduia satisfacerea
revendicãrilor sale teritoriale.

în acest teritoriu nu a existat nici o naþiune
capabilã de o politicã externã care sã se fi putut
ridica deasupra intereselor teritoriale proprii: nici
una nu a fost democratã sau fascistã doar ca sã fie,
ci de dragul securitãþii sau îmbogãþirii teritoriale
pe care i le putea aduce democraþia sau fascismul.

SSppiirriittuull ddee iirreessppoonnssaabbiilliittaattee ppoolliittiiccãã:: nnaaþþiiuu--
nniillee îînn rroolluull ddee ““ccooppiiii bbuunnii”” ººii ““ccooppiiii rrããii””

Unul din cele mai întristãtoare capitole ale
deformãrii culturii politice din Europa de Est ºi
Centralã este spiritul de iirreessppoonnssaabbiilliittaattee
ppoolliittiiccãã, manifestat de statele respective sub
raport european, în politica lor determinatã de
litigiile teritoriale. Una dintre cele mai caracter-
isice trãsãturi ale sufletului chinuit de teamã ºi
nesiguranþã, deformat de mari zguduiri ºi preju-
dicii istorice, constã în tendinþa de a-ºi cãuta
suport în propriile-i pprreetteennþþiiii faþã de viaþã, faþã
de istorie, faþã de toatã lumea - ºi nu îînn pprroopprriiaa--ii
ffaaccttuurrãã rreeaallãã. În aceastã stare de spirit, omul îºi
pierde tot mai mult simþul faþã de propriile sale
îndatoriri ºi responsabilitãþi comunitare, toate
regulile moralei nemaislujindu-i decât ca moti-
vaþie a propriilor pretenþii. Datoritã hipermora -
lizãrii raporturilor internaþionale europene mai
ales dupã 1918, disputele dintre naþiunile din
Europa Centralã ºi de Est aveau la dispoziþie un
întreg arsenal de tirade moraliste: ppoosseessoorriiii
puneau accentul înainte de toate pe ppaaccee; pprree--
tteennddeennþþiiii pe ddrreeppttaattee. În realitate însã, totul era o
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ffaallssãã ppaarraaddãã, deoarece aceste categorii nu fi gurau
nici aici cu sensul lor veritabil, ci exclusiv cu cel
utilizabil în ddiissppuuttaa tteerriittoorriiaallãã.

Nicãieri lipsa maturitãþii politice nu s-a
manifestat mai pregnant decât tocmai în acest
domeniu; poziþiile pe care se situau adversarii ar
putea fi caracterizate la modul cel mai succint
prin afirmaþia cã au existat nnaaþþiiuunnii îînn rroolluull ddee
ccooppiiii bbuunnii ººii nnaaþþiiuunnii îînn rroolluull ddee ccooppiiii rrããii - ari viste
ºi cârcotaºe. Lipsa de fundamentare a dorin þei lor
de pace ºi de dreptate ieºea la ivealã de îndatã ce
se punea problema unei pãci eecchhiittaabbiillee sau a unei
dreptãþi bbiillaatteerraallee. Pentru asemenea cazuri, þãrile
din tabãra status quo îºi aveau gata pregãtitã
frazeologia: “revizia înseamnã rãzboi”, ceea ce
în realitate însemna: ““ssuunntt ggaattaa ssãã ffaacc rrããzz bbooii ddaaccãã
mmii ssee cceerree ssãã rreennuunnþþ llaa cceeeeaa ccee ssttãã ppââ nneesscc ppee
nneeddrreepptt””. Cât despre tirada revizio niº tilor - ““îînnttââii
ddrreeppttaattee,, aappooii ppaaccee ““ - ea se traducea în realitate
prin : ““ssuunntt ggaattaa ssãã iinncceennddiieezz lluummeeaa,, ddaaccãã nnuu
oobbþþiinn ccee vvrreeaauu””. Într-adevãr, s-ar putea pune aici
întrebarea parafrazatã din Biblie: dacã aceasta
este profesiunea voastrã de credinþã, atunci cu ce
anume faptele voastre le depãºesc pe ale altora, ºi
de ce mai invocaþi pacea ºi dreptatea? Oare nu
tocmai astfel procedeazã naþiunile violente ºi
nedrepte? Puþine lucruri au dãunat atâta pres-
tigiului european al Ligii Naþiunilor, cât i-au dãu-
nat interminabilele ºi ste rilele dispute care, mas-
cate în chestiuni de principiu, izvorau de fapt din
patologica instabilitate a situaþiei teritoriale a
naþiunilor din Europa Centralã ºi de Est. În mâna
acestor popoare, întreaga ideologie de la Geneva
a devenit un topor de luptã pentru controversele
dintre ele. În felul acesta le-a sporit mereu
indiferenþa faþã de interesele vitale ale comu-
nitãþii europene, ºi lipsa de rãspundere faþã de
maximele ei morale fundamentale. Se ºtie cu câtã
profundã iresponsabilitate a procedat naþionalso-
cialismul ºi fascismul, pornind Europa pe drumul
catastrofei. Nu este însã mai puþin esenþial faptul
eºuãrii între 1918-1933 a unor încercãri impor-
tante de împãcare germano-franceze - au eºuat
datoritã vetoului micii antante, acestea din urmã
însemnând totodatã ºi pervertirea ideii regional-
iste, de care se legaserã atâtea speranþe. ªi nu este

mai puþin esenþial nici adevãrul cã în 1938
Polonia ºi Un garia, ameninþate de acelaºi pericol
ca ºi Cehos lovacia, n-au izbutit sã schiþeze în
legãturã cu catastrofa acesteia, nici mãcar un gest
al solidaritãþii dintre naþiunile mici.

Privind în ansamblu criteriile ºi faptele
politicii europene practicate de þãrile dintre Rin ºi
Rusia de la 1918 încoace, îþi vine foarte greu sã
nu condamni aceste þãri. Totuºi existã douã
motive pentru a nu o face. Întâi ºi-ntâi, aceste þãri
au suferit extraordinar de mult. În rândul al
doilea, chiar punând cruce viitorului lor destin,
nu câºtigãm nimic, deoarece abandonarea aceas-
ta n-ar face decât sã agraveze situaþia Europei ºi a
lumii întregi. E mai înþelept deci sã se punã totuºi
întrebarea dacã nu cumva existã o modalitate via-
bilã de a consolida acest teritoriu ºi de a repune
evoluþia politicã a acestor þãri pe traiectul drept
de la care au deviat.

(...)
1946

AAnneexxaa 11..

11.. FFoorrmmaarreeaa nnaaþþiiuunniilloorr eeuurrooppeennee ººii aa 
nnaaþþiioonnaalliissmmuulluuii mmooddeerrnn

În Europa privitã drept comunitate politicã, for-
marea naþiunilor constituie unul din cele mai impor-
tante procese, iar în interiorul acestuia, formarea nnaaþþiiuu--
nniilloorr mmooddeerrnnee îºi are importanþa sa specificã. Esenþa
acestui din urmã proces constã în faptul cã atât în
cadrul naþiunilor existente, cât ºi în al celor în formare
iau naºtere noi ºi foarte puternice miºcãri de masã, iar
sentimentele aferente cadrului vechi devin sentimente
de masã, de asemenea noi ºi foarte puternice. Nu este
adevãrat cã naþiunea ºi naþionalismul ar fi luat naºtere
odatã cu re voluþia francezã ºi în general cu revoluþiile
burgheze, de la naþiune la naþiune. S-a întâmplat doar
atât cã procesele politice legate de naþiune au devenit
mmiiººccããrrii ddee mmaassãã, iar sentimentele legate de naþiune,
sseennttiimmeennttee ddee mmaassãã. Aceastã transformare s-a petrecut
sau se petrece relativ calm la unele naþiuni, exploziv la
altele ºi cu veritabile suite de catastrofe la o a treia cat-
egorie. Pe parcursul acestui proces, unele naþiuni au
cunoscut o îmbogãþire materialã ºi moralã, altele au
cãzut în mize rie materialã ºi decãdere moralã, dar au
existat ºi naþiuni a cãror dezvoltare a ajuns pe de-a-
ntregul în impas. Acest proces al formãrii naþiunilor
moderne dorim sã-l studiem mai din aproape în cele ce
urmeazã.
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NNaaþþiiuunneeaa ccaa eennttiittaattee ccaarraacctteerriissttiiccãã aa EEuurrooppeeii
Naþiunea ca entitate caracteristicã a Europei este

rezultatul unei durate evolutive de aproape un mileniu
ºi jumãtate. Este foarte rãspânditã opinia superficialã,
conform cãreia în Europa frontierele statale ºi dimpre-
unã cu ele cadrul naþional se aflã, de un mileniu ºi
jumãtate, în permanentã modificare ºi cã în aceastã
stare de lucruri nu s-a validat nici o constantã sau legi -
tate internã, în afarã de efectul-forþã al puterii. Aceastã
opticã nu realizeazã cã - exceptând perioadele critice
survenite în cursul formãrii, al modificãrilor locale ºi al
segmentãrii cadrului naþional (secolele V-VI., X., XV-
XVI. ºi XIX-XX. e.n.) - pretutindeni în Europa cadrul
naþional a prezentat, dincolo de modificãrile fron-
tierelor statale ºi de haotice relaþii feudale, o surprinzã-
toare constanþã ºi o nemaipomenitã rezistenþã.
Conform mãrturiei istoriei, naþiunile odatã formate nu
s-au mai dezmembrat nicicând doar prin simpla slãbire
a puterii centrale ºi prin consolidarea independentã a
puterilor locale: entitatea localã devenitã independentã
a ajuns o nouã naþiune aparte numai în cazul când se -
paraþiei sale i s-au adãugat experienþe politice core-
spunzãtor de puternice sau de îndelungate, apte sã fun-
damenteze pe plan intern conºtiinþa ºi pe plan extern
prestigiul noii entitãþi.

FFoorrmmaarreeaa nnaaþþiiuunniilloorr ddiinn EEuurrooppaa
Formarea naþiunilor din Europa începe în secolele

V-VI. e.n. ºi are la bazã regatele germanice care, sub
conducerea câte unei dinastii prestigioase, ºi-au
împãrþit între ele moºtenirea Imperiului Roman ºi,
pornind la început de la cuceriri cu totul întâmplãtoare,
au adoptat dupã oarecari adaptãri ºi reorânduiri, forma
marilor unitãþi teritoriale de odinioarã ale Imperiului
Roman: regatul francilor îºi însuºeºte Gallia, al
vizigoþilor Hispania, al anglosaxonilor Britania ºi al
longobarzilor Italia. Dupã fãrâmiþarea Imperiului
Carolingian care unificase Occidentul, reapare regatul
italian ºi cel franc de vest (apoi francez) ºi pe lângã ele,
în secolul IX., cel german. Acestora li se adaugã nu
peste mult cele trei state scandinave în nord ºi cele trei
state catolice est-europene: Polonia, Ungaria ºi
Boemia. Cu acest numãr restrâns de naþiuni a pornit
Europa de Vest spre apogeul evului mediu. Ceva mai
puþin precis se prezintã cadrul naþional în spaþiul creºtin
de est. Rusia se unificã în secolele IX-X., sub conduc-
erea casei RURIK. Imperiul Bizantin conservã continu-
itatea romano-greacã, în spaþiul balcanic însã iau
naºtere, la modul monarhiilor occidentale, regate ale
unor popoare tinere: bulgar, sârb ºi croat în secolele
VIII-XI., iar ceva mai târziu voievodatele româneºti de
la Dunãre ºi Marele Ducat al Lituaniei.

În 1414, la sinodul din Constanþa, cele cinci na -
þiuni conducãtoare din vestul european - italienii,
francezii, englezii, germanii ºi spaniolii - apar în chip
de eennttiittããþþii cu caracterul format, unitare din punct de

vedere politic ºi de care se þine seamã în mod conºtient.
Tot atunci începe ºi fatala separaþie între cadrul naþio -
nal de tip vest-european ºi cel de tip central-european:
regatele ffrraanncceezz, eenngglleezz ºi ssppaanniiooll devin realitãþi tot mai
masive ºi mai efective, pe când cel ggeerrmmaann ººii iittaa lliiaann
sunt din ce în ce mai imateriale, mai invizibile, mai
simbolice. Atunci se formeazã încã câteva alte naþiuni
europene mai mici. În teritoriul de tranziþie dintre
Germania ºi Franþa - din experienþa ducatului burgund
(atât de subtil analizatã de HUIZINGA), precum ºi din
marea experienþã unificatoare ºi separatoare a luptei
pentru libertate susþinutã în Þãrile de Jos - se încheagã
naþiunea oollaannddeezzãã ºi cea bbeellggiiaannãã. Începutã mai curând,
se încheie tot la acea epocã separarea definitivã a
EEllvveeþþiieeii de imperiul german. Pe parcursul dezmem-
brãrii politice a IIttaalliieeii, fenomenele formãrii unor naþiu-
ni aparte se manifestã mai ales în cadrul glorioasei
Republici Veneþiene ºi al Regatului Sicilian. Este
epoca în care se încheie reunificarea peninsulei Iberice
ºi apoi separaþia naþiunilor ssppaanniioollãã ºi ppoorrttuugghheezzãã,
probabil ºi sub influenþa marii experienþe a cuceririlor
de dincolo de mãri. Tot atunci apare primul naþionalist
popular în persoana JJeeaannnneeii DD’’AARRCC precum ºi între gul
corolar de idei în care se conºtientizeazã, pânã în zilele
noastre, sentimentul naþional: naþiunea al cãrei bun
suprem este dezideratul colectiv, luarea în conside rare
ºi preþuirea specificului naþional, recuzarea dominaþiei
strãine, ba chiar ºi preþuirea limbii naþionale. Totuºi, la
acea epocã unitatea limbii nu figureazã încã drept fac-
tor constituant al naþiunii. ORTEGA aratã just, cã în
Europa celei mai recente epoci statele erau uni lingve
nu pentru cã s-ar fi raliat popoarele de aceeaºi limbã,
formând o þarã - ci din cauza cã hegemonia politicã,
culturalã sau numericã a unuia sau altuia dintre popoare
a impus unilingvitatea unui cadru statal ºi naþional exis-
tent. Într-adevãr, chiar astãzi numeroase frontiere
lingvistice mai conservã amintirea unor frontiere
politice demult dispãrute: frontiera lingvisticã franco-
valonã, catalano-francezã, frontiera dialectalã danezo-
norvegianã, suedezo-norvegianã etc. etc.

FFrroonnttiieerreellee mmeeddiieevvaallee ººii ccaaddrruull nnaaþþiioonnaall
Chiar dacã ffrroonnttiieerreellee nnaaþþiiuunniilloorr eeuurrooppeennee

mmeeddiieevvaallee formate în felul acesta s-au modificat
întrucâtva pe alocuri, ansamblul cadrului naþional abia
dacã suferã schimbãri. Structurile politice care
genereazã, prin relaþii feudale sau de familie, legãturi
oponente faþã de entitãþile naþionale, se dovedesc a fi în
general foarte fragile ºi chiar dacã pe alocuri ele
dureazã foarte mult în timp, pânã la urmã dispar fãrã a
lãsa urme în frontierele dintre unitãþile mari. În felul
acesta ia naºtere ºi apoi dispare legãtura anglo-nor-
mandã, apoi cea anglo-francezã, aragono-sicilianã,
spaniolo-napolitanã, spaniolo-milanezã, pe urmã aus-
tro-milanezã, cea dintre Spania ºi Þãrile de Jos, dintre
Austria ºi Þãrile de Jos, dintre Anglia ºi Hanovra, cea
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aproape milenarã dintre Savoya ºi Piemont ºi mai pre-
sus de toate legãtura germano-italianã întrupatã în
Imperiul Romano-German. Fiecãreia i-au rãmas amin -
tirile proprii, dar nici una din ele n-a generat modificãri
esenþiale în frontierele dintre naþiunile interesate.

SSttaattuull mmooddeerrnn ººii nnaaþþiioonnaalliissmmuull rreevvoolluuþþiioonnaarr 
Pe parcursul secolelor XV-XVII., în Europa de

Vest s-a format încetul cu încetul,, ssttaattuull mmooddeerrnn.
Puterea centralã, odinioarã doar simbolicã, stãpâneºte
tot mai mult viaþa politicã a naþiunii iar în conºtiinþa
naþionalã participã tot mai categoric pãtura intelectualã
ºi burghezia orãºeneascã, acþionând aparatul de stat.
Capitala devine treptat capitalã a întregii þãri, iar aceas-
ta din urmã ajunge o unitate caracteristicã nu numai din
punct de vedere politic ºi juridic, dar ºi administrativ ºi
economic. În aceastã situaþie survine rreevvoolluuþþiiaa
ffrraanncceezzãã, una din consecinþele sale decisive fiind inten-
sificarea ºi democratizarea sentimentelor comunitare,
naºterea patriotismului modern. Iatã în ce constã sensul
afirmaþiei dealtfel superficiale, conform cãreia naþion-
alismul european a luat naºtere odatã cu revoluþia
francezã. Dupã cum am spus, nici natio ca ffaapptt ºi nici
seennttiimmeennttuull legat de ea nu a luat naºtere în 1789, ci cu
secole, ba chiar aproape cu un mileniu mai devreme.
Numai cã pânã la 1789 purtãtorul conºtient al acestei
forme comunitare a fost nnoobbiilliimmeeaa. În revoluþia
francezã, pãtrunderea clasei intelectuale ºi burgheze,
deci a ssttããrriiii aa ttrreeiiaa în cadrul naþional (proces care
dureazã necontenit de la sfârºitul evului mediu) a
îmbrãcat de la o zi la alta forma unei cuceriri victo-
rioase; din aceastã experienþã a luat naºtere sentimentul
naþional modern. Democraþia revoluþionarã ºi în gene -
ral orice democraþie, oricât ar profera libertatea oommuulluuii,
realizeazã aceastã libertate întotdeauna în cadrul unei
comunitãþi ddaattee, iar experienþa aceasta nu înseamnã
slãbirea sentimentelor nutrite faþã de comunitatea în
chestiune, ci dimpotrivã, accentuarea ºi fortificarea lor.
Sentimentul de comunitate democratic îºi dobândeºte
incadescenþa ºi uriaºa tensiune prin reunirea a douã senti-
mente: starea a treia, poporul, “toatã lumea” pune
stãpânire pe þara regilor ºi nobililor, însuºindu-ºi-o dim-
preunã cu întregul ei prestigiu istoric ºi politic, cu întrea-
ga ei conºtiinþã reprezentativã ºi provocatoare - dar în
acelaºi timp o înzestreazã ºi cu toate sentimentele calde ºi
intime dãruite pânã atunci de cãtre burghez comunitãþilor
sale mai restrânse. În aceastã uniune sentimentele
burghezului au fost mai puternice ºi chiar trebuiau sã fie,
potrivit esenþei democraþiei - cãci democraþia modernã
înseamnã în ultima analizã victoria felului de viaþã al
omului care munceºte ºi creeazã, asupra omului aristo-
cratic  ºi reprezentativ care se complace ºi se reprezintã în
ipostazele puterii. În Europa de Vest ºi de Nord, unde nu
au survenit perturbaþii sau deformãri maladive ale conºti-
inþei politice, aceastã legãturã dintre democraþie ºi naþion-
alism mai este ºi astãzi o realitate vie.

22.. RRããssttuurrnnaarreeaa ssttaattuuttuulluuii tteerriittoorriiaall aall EEuurrooppeeii
CCeennttrraallee ººii ddee EEsstt ººii ffoorrmmaarreeaa nnaaþþiioonnaalliissmmuulluuii lliinnggvviissttiicc

La sfârºitul secolului XVIII., când izbucneºte ºi
îºi revendicã spaþiu naþionalismul democratic modern,
în Europa de Vest ºi de Nord nimeni nu se îndoieºte cã
acel cadru, acea þarã pe care poporul doreºte s-o ia în
stãpânire, nu este ºi nici nu poate fi altceva decât ccaaddrruull
ssttaattaall eexxiisstteenntt: Franþa, Marea Britanie, Spania,
Portugalia, Belgia, Olanda, etc. Alta era însã situaþia în
Europa Centralã ºi de Est. În Germania ºi Italia, dez-
voltarea politicã a ambelor þãri fusese perturbatã de
cãtre formaþiunea politicã a Imperiului Romano-
German, iar în Europa de Est cadrul naþional existent
fusese dãrâmat de expansiunea puterii otomane, fãrã ca
aceasta sã fi putut construi în schimb un nou cadru
definitiv ºi solid. Ambii factori au contribuit la for-
marea acelei fatale formaþiuni statale care a generat
pânã la urmã o confuzie deplinã în privinþa formãrii
statelor ºi naþiunilor în Europa Centralã ºi de Est.
Aceastã formaþiune statalã a fost imperiul HABS -
BURGilor.

FFoorrmmaaþþiiuunneeaa ssttaattaallãã  aa 
HHAABBSSBBUURRGGiilloorr cceeaa ffaattaallãã
În momentul formãrii sale, imperiul HABS -

BUR Gi lor constituia o legãturã statalã dinasticã
ocazionalã inter-”naþionalã” ca ºi cea aragonezo-
sicilianã, anglo-hanovrezã, etc. Atunci când a luat
naºtere, putea fi considerat orice, mai puþin ceea ce se
presupune astãzi cã ar fi fost: un “stat dunãrean”.
Unul dintre elementele sale constitutive, iimmppeerriiuull
ggeerrmmaann restrâns la Germania de Sud datoritã
Reformei, aducea cu sine toate interesele sale italiene
ºi vest-europene; rreeggaattuull bbooeemm era doar într-o mai
micã mãsurã þarã dunãreanã, iar rreeggaattuull uunnggaarr, cu
marile sale pierderi teritoriale în urma ofensivei
otomane, nu mai era de fapt decât un vorland militar
estic al Imperiului German. Intenþii serioase de unifi-
care multã vreme nici nu s-au promovat în aceastã
uniune. Pânã la jumãtatea secolului XVIII. nu încape
îndoialã cã dinastia habsburgicã reprezintã în Europa
ponderea politicã a ppuutteerriiii rreeggaallee ggeerrmmaannee coroboratã
cu titlul de împãrat roman. “Împãratul” era stãpânul
bunei pãrþi a Germaniei ºi a Italiei ºi, în secundar,
rege al Boemiei ºi Ungariei. Datoritã rãzboaielor reli-
gioase însã împãratul german pierde tot mai mult
teren în Germania, concomitent cu consolidarea poz-
iþiilor sale din Italia; tot atunci, printre altele, dar
câtuºi de puþin mai presus de toate, el reali zeazã
expansiune ºi la Dunãre, unde izbuteºte sã recupereze
în dauna turcilor, vechiul teritoriu al regatului ungar.
În secolul XVIII. poziþiile sale din Germania slãbesc
în continuare, iar în rãzboiul de succesiune, se
dezvãluie pentru un moment în tot grotescul sãu, si -
tuaþia conform cãreia þara Mariei Terezia care nu poartã
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titlul de împãrãteasã, nnuu aarree nniiccii mmããccaarr uunn nnuummee, ci este
un simplu ansamblu de naþiuni sau fragmente de naþiu-
ni - austriacã, ungarã, boemã, lombardã, belgianã,
croatã - cu drepturi, limbi, administraþii ºi conºtiinþe
diferite.

Doar în a doua jumãtate a secolului XVIII. încep
sã aparã intenþii serioase de a umple cu un fel oarecare
de conºtiinþã “austriacã” statul dunãrean coerent din
punct de vedere teritorial al HABSBURGilor. Înainte
de a se fi putut însã naºte indiferent ce din aceastã
conºtiinþã austriacã, în urma revoluþiei franceze a
apãrut ºi pe acest teritoriu, manifestându-se cu o forþã
primarã, naþionalismul democratic modern, ceea ce a
creat o situaþie cu totul nouã.

RReessuurreeccþþiiaa nnaaþþiiuunniilloorr vveecchhii
Prima problemã asupra cãreia au trebuit sã decidã

miºcãrile de masã naþionale democratice moderne
resuscitate în acest spaþiu ºi dornice sã punã stãpânire
în numele poporului pe întregul cadru naþional, a fost
ddeeffiinniirreeaa cadrului la care aspirau. Naþionalismul demo-
cratic modern nu era capabil ºi, cu tot dreptul, nu era
dispus sã-ºi investeascã formidabilele sale afecte ºi
eforturi în entitãþile statale existente aici (imperiul
HABSBURGilor, micile state germane ºi italiene,
imperiul otoman), ci viza înainte de toate entitãþi ca
imperiul german, Italia unitarã, regatele polon, ungar,
boem, etc., care existau în parte în instituþii iar în parte
doar simbolic sau în amintire, însã - chiar cãzute în
anarhie ºi provincialism - reprezentau experienþe
politice mai viguroase decât organismele existente ale
puterii nici prea vechi ºi nici îndestul de înrãdãcinate.
Imperiul otoman nu a fost capabil sã înglobeze
popoarele balcanice într-o nouã structurã naþionalã,
neputând s-o construiascã, parte din cauza cã avea doar
un caracter militar ºi de ocupant, parte pentru cã le era
culturalmente strãin acestor popoare. Cât despre
imperiul HABSBURGilor, dupã cum am mai spus,
acesta era o uniune ocazionalã ºi izbutise sã slãbeascã
naþiunile din cuprinsul sãu, dar nu avusese capacitatea
de a dizolva aceste unitãþi naþionale. Apãrutã la cumpã-
na secolelor XVIII-XIX., noþiunea de “Austria” ºi
conºtiinþa austriacã nu era lipsitã de nuanþe omeneºti ºi
calde, însã rãdãcini comunitare mai profunde n-a avut
decât în provinciile ereditare germane ºi nici acolo nu
corespundea sentimentului naþional de tip european, ci
mai degrabã sentimentelor provinciale dezvoltate ºi în
celelalte state germane mici. Din acest patriotism local
austriac era greu sã ia naºtere o nouã naþiune aparte,
mai ales cã gloria provinciilor ereditare austriece de
limbã germanã consta tocmai în faptul cã timp de cinci
secole ºi jumãtate ele dãduserã împãraþi ºi regi impe -
riului ggeerrmmaann ºi reprezentau o þarã proprie, un Ile de
France a casei domnitoare germane. În lipsã de expe-
rienþe politice coezive ºi de prestigiu extern serios,
celelalte state germane mici erau ºi mai puþin în mãsurã

de a deveni cu adevãrat naþiuni dupã model olandez,
belgian sau elveþian. Pânã în secolul XIX., micile state
italiene ajunseserã la un asemenea impas al neputinþei
politice ºi al decrepitudinii, încât nu-i opuneau ideii de
unitate naþionalã italianã nici un fel de conºtiinþã
naþionalã separaþionistã. Aºadar, pe toatã linia era vic-
torios vechiul cadru: nu izbucnea flacãra sentimentului
naþional austriac, bavarez, sard sau napolitan, ci a celui
german, italian, polon, ungar ºi boem.

DDiiffiiccuullttããþþiillee rreennaaººtteerriiii ººii iiddeeeeaa ppooppuulliissttãã
Victoria menþionatã a fost însã una pirrhoicã, pen-

tru toþi. Noile miºcãri naþionale s-au vãzut nevoite sã-ºi
cheltuiascã cea mai mare parte a energiilor pentru
demolarea cadrului existent ºi pentru construirea noului
cadru propriu - ºi foarte curând s-au confruntat cu fap-
tul cã nimeni n-a efectuat în favoarea lor funda-
mentarea organismului statal ºi naþional modern - pro-
ces desfãºurat pretutindeni în Europa încã din secolele
XVII. ºi XVIII. Nu aveau o capitalã în sensul de azi al
cuvântului, nu aveau aparat de stat sau îl aveau constru-
it doar în parte, nu aveau o economie capabilã sã se
menþinã pe picioare proprii, nu aveau o culturã politicã
unitarã ºi o elitã naþionalã cu experienþã. Imperiul
HABSBURGilor ºi celelalte puteri statale existente
dispuneau de toate acestea, însã în interiorul lor n-au
putut lua naºtere decât anemice sentimente dinastice
sau patriotisme locale lipsite de energie. Aºadar noile
miºcãri naþionale trebuiau sã le demonstreze acestor
organisme evidate, dar care dispuneau de toate
mijloacele puterii, cã ele sunt entitãþile cu rãdãcini ºi
viabile. În acest scop au fost nevoite sã recurgã la fac-
tori “poporani” situaþi într-o zonã mai adâncã decât
raporturile de putere de la suprafaþã. În felul acesta
ppooppoorruull, care în Europa de Vest reprezenta pur ºi sim-
plu numai dinamica aasscceennssiiuunniiii ssoocciiaallee (peuple), în
Europa Centralã ºi de Est a devenit implicit ºi purtã-
torul decisiv al ssppeecciiffiiccuulluuii nnaaþþiioonnaall ddiissttiinnccttiivv (Volk)
care conservã “adevãratele” criterii ale apartenenþei
naþionale - limba, obiceiurile populare etc. - la un mod
mai pur decât pãturile conducãtoare amestecate între
ele. Aici rezidã rãdãcina intraductibilului antagonism
dintre sensul emotiv al cuvintelor “popular” (populaire)
ºi “poporan” (völkisch) altminteri dotate cu sens iden-
tic din punct de vedere logic. În felul acesta s-a format
factorul care a lichefiat definitiv statutul teritorial deja
afectat de miºcare în aceastã parte a Europei: naþiona -
lismul lingvistic.

NNaaþþiioonnaalliissmmuull lliinnggvviissttiicc
Naþionalismul lingvistic este un fenomen specific

din Europa Centralã ºi de Est. Pe temeiul teoriilor
naþionalismului, elaborate mai cu seamã în Europa
Centralã ºi de Est, astãzi se vehiculeazã destul de des,
chiar în Europa de Vest, opinia conform cãreia naþi-
unea ia naºtere prin “asocierea” oamenilor de aceeaºi
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limbã, care fondeazã un stat. Aºa ceva nu s-a întâmplat
însã nicicând ºi nicãieri în lume. Ideea modernã a naþi-
unii este o noþiune prin excelenþã politicã, punctul ei de
plecare fiind un cadru statal pe care, prin forþa senti-
mentelor naþionale de masã democratizate, poporul
doreºte sã îl ia în stãpânire ºi sã-l considere un bun al
sãu. Pe când însã la începutul secolului XIX. aceste
tendinþe se adapteazã destul de mult cadrului statal
istoric ºi cautã sã se emancipeze doar de organismul
statal lipsit de rãdãcini, care le-a înglobat (imperiul
HABSBURGilor, imperiul otoman etc.) - datoritã
apariþiei naþionalismului lingvistic, toate naþiunile de
aici au început sã-ºi evalueze propria situaþie ºi sub
aspectul raporturilor de forþã lingvistice: naþiunile care
aveau în vecinãtatea frontierei lor istorice comunitãþi
cu care erau înrudite prin limba lor, sau care nici nu mai
aveau deloc frontiere istorice, enunþarã programul
unificãrii tuturor celor legate prin limbã, iar naþiunile
pe al cãror teritoriu istoric trãiau ºi comunitãþi de altã
limbã, adoptarã programul statului naþional unilingv.
Ambele tendinþe aveau aceeaºi esenþã: sã facã din fac-
torul etnic o proptea pentru existenþa politicã nesigurã.

Aceasta nu înseamnã cã în acest spaþiu factorii
lingvistici fac naþiunile ºi cã din orice dialect poþi sã
aduci la fiinþã prin farmec o naþiune. Aici, ca ºi pre-
tutindeni, naþiunile sunt generate de factori politici. Cea
mai mare parte dintre naþiunile de aici - polonã,
maghiarã, cehã, greacã, românã, bulgarã, sârbã, croatã,
lituanianã - ºi-au avut, pe parcursul unui lung ºir de
secole ale istoriei, propriul organism statal sau semi-
statal, precum ºi propria conºtiinþã politicã specificã.
Nici cele câteva naþiuni (slovacã, letonã, estonã,
albanezã) care la prima vedere par a se fi nãscut pe
temeiuri pur lingvistice, nu s-au format prin “aso -
cierea” celor de o limbã, ci prin experienþe ºi procese
istorice. Astfel de pildã conºtiinþa naþionalã slovacã s-a
format pe parcursul experienþei istorice care începe cu
oponenþa politicã ºi culturalã faþã de naþionalismul
lingvistic maghiar ºi continuã cu ieºirea din cadrul
statal ungar prin anexiunea la cel cehoslovac, apoi cu
formarea Slovaciei independente ºi restaurarea Cehos -
lo vaciei. Meritã sã remarcãm cã ºi în geneza câtorva na -
þiuni mici vest-europene - de pildã a naþiunii finlan de ze
ºi a celei norvegiene - respectiv în renaºterea lor ºi-a
avut rolul pendularea între diverse comunitãþi statale.
Factorul care genereazã naþiunile, constã dintr-o astfel
de suitã a experienþelor istorice. Aºadar este adevãratã
afirmaþia frecventa a adepþilor entitãþilor istorice din
Europa Centralã ºi de Est: limba în sine nu este un factor
care sãs constituie naþiuni, ci numai istoria. Însã de aici
nu rezultã ceea ce ar vrea ei sã deducã, deoarece pe de
altã parte este adevãrat ºi faptul cã în condiþiile specifice
ale Europei Centrale ºi de Est comunitatea de limbã a
devenit factor politic ºi istoric, ºi înainte de toate factor
al delimitãrii teritoriale dintre cadrele existente ºi, în
câteva cazuri, al formãrii unor noi naþiuni.

LLiicchheeffiieerreeaa ffrroonnttiieerreelloorr
Predominanþa naþionalismului lingvistic a însem-

nat lichefierea frontierelor dintre în Europa Centralã ºi
de Est. Pe când în Europa de Vest ºi de Nord status quo
istoric ºi-a menþinut semnificaþia delimitatoare pentru
naþiuni, în Europa Centralã ºi de Est frontierele dintre
naþiunile renãscute au dispãrut complet datoritã vicisi-
tudinilor istoriei (în Balcani) sau, chiar menþinându-se
pânã în epoca modernã (Polonia, Ungaria, Boemia), ele
au pierdut din forþa coezivã. În aceastã situaþie dificul-
tatea cea mai mare consta nnuu în linia extrem de întor-
tocheatã a frontierelor lingvistice ºi în neadaptarea lor
la cerinþele geografice ºi economice, ci în faptul cã sen-
timentele istorice ale acestor naþiuni - pentru cã cele
mai multe îºi pãstrau memoria istoricã - erau legate de
alt teritoriu, de obicei mai mare, decât cel locuit de pop-
ulaþia care vorbea limba respectivã. La fel ca pretutin-
deni în lume, ºi aici sentimentul naþional nu constituie
nu numai o legãturã între oamenii unui anumit grup,
dar ºi între un anumit grup de oameni ºi o anumitã uni-
tate teritorialã a locurilor anume, a oraºelor sacre ºi a
amintirilor istorice. Aceste sentimente au fost cu atât
mai deosebite dacã locurile în chestiune erau locuite de
o populaþie aflatã sau ajunsã în minoritate, sau izolatã
în enclave teritoriale, însã vorbind limba naþionalã. N-a
fost însã mai puþin puternicã nici dorinþa miºcãrilor
populare în confruntare cu cadrul istoric, de a-ºi însuºi
centre urbane. S-a conturat deci rapid situaþia în care
toate naþiunile renãscute aici au ajuns la înverºunate
dispute cu majoritatea vecinilor lor, pe chestiunea fron-
tierelor. Aceastã situaþie a pricinuit numeroase rãzboaie
ºi catastrofe, de unde o ºi mai mare nesiguranþã a exis-
tenþei naþionale ºi a statutului teritorial. Iatã principala
sursã a isteriei politice a naþiunilor din Europa Centralã
ºi de Est.

AAnneexxaa 22..

((DDeesspprree eecchhiilliibbrruull ººii ppaacceeaa EEuurrooppeeii))

(...)
Am discutat mai în amãnunte procesele politice-

psihologice legate de prãbuºirea celor trei naþiuni
istorice est-europene. Pe de o parte, experienþa noastrã
proprie ºi nemijlocitã a permis o asemenea încercare
tocmai în cazul acestor naþiuni. Pe de altã parte, rãs-
turnarea cadrului teritorial istoric al statelor est- ºi cen-
tral-europene a condus în mod necesar în primul rând la
procesele politice-psihologice amintite. Isteriile de pe
urma diferitelor serii nefaste de evenimente istorice,
apãrute în sânul naþiunilor anistorice nu sunt însã mai
puþin grave. Vorbind de naþiuni anistorice, ne referim la
naþiunile apãrute în timpul renaºterii naþionale din sec.
XIX., sub egida naþionalismului democratic, ºi neavând
o continuitate a cadrului istoric-teritorial ºi a structurii
istorice-sociale. Este vorba în primul rând de naþiunile
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balcanice, dar sã nu uitãm, am precizat deja, în afara
unor excepþii, foarte puþine la numãr, toate naþiunile
europene s-au nãscut dintr-un anume cadru istoric,
inclusiv cele balcanice. Cadrul istoric al celor din urmã
însã s-a prãbuºit de mai multe secole, ºi astfel în sec.
XIX. au prezentat aceleaºi semne ale naºterii din nefi-
inþã, în multe privinþe, ca naþiunea slovacã, letonã,
estonã ºi albanezã. Tocmai de aceea tranziþia dintre
naþiunile istorice ºi anistorice este una continuã. În
acest sens, pânã ºi între cele trei naþiuni istorice tipice,
cea maghiarã are un caracter istoric mai pronunþat faþã
de cea polonezã, cu un hiat de 150 ani de viaþã naþion-
alã, iar cea polonezã este mai istoricã, decât cea cehã,
care, odatã cu formarea Cehoslovaciei, a dobândit în
multe privinþe caracter de naþiune anistoricã. Trebuie sã
þinem seama de o anumitã continuitate istoricã ºi în
cazul celorlalte naþiuni, dar aceastã continuitate este tot
mai ºtearsã în ordinea: naþiunea românã, greacã, sârbã,
bulgarã, croatã, lituanianã, estonã, letonã, slovacã,
albanezã ºi slovenã.

*
IIuuggoossllaavviiaa
În aceastã învãlmãºealã est-europeanã tipicã a

realitãþilor ºi a visurilor, Iugoslavia este þara care se
gãseºte în situaþia relativ cea mai norocoasã, datoritã a
doi factori: relaþiile sale etnice norocoase ºi forþa vitalã
primitivã ºi nezdruncinatã a poporului sârb. Pe acest
teritoriu au existat douã formaþiuni naþionale istorice
serioase: cea sârbã ºi cea croatã. Între ºi în jurul aces-
tora însã au existat, fãrã îndoialã ºi numeroase alte for-
maþiuni statale ºi semistatale slave, deºi mai mult sau
mai puþin lipsite de caracter naþional, ori având carac-
ter naþional greu de încadrat - Bosnia, Herþegovina,
Mun te negru, Raguza, Dalmaþia, Slovenia, Craina,
Istria. Acestea au trãit în decursul istoriei sub domi-
naþie politicã germanã-bizantinã, maghiarã-veneþianã,
apoi austriacã-veneþianã, ºi la începutul secolului XIX.
majoritatea lor covârºitoare s-a scufundat definitiv în
cadrul imperial habsburgic ºi cel otoman. În sec. XIX.
istoricii ºi ideologii naþionali ai naþionalismului croat
în deºteptare au schiþat imaginea de vis a naþiunii
unitare ilire, mai târziu a celei iugoslave, iar în sec.
XX., într-un moment istoric favorabil, visul lor s-a
întâlnit cu aspiraþia politicã esenþialmente mai onestã,
dar realistã a poporului sârb, plinã de forþã, de a-i uni
pe toþi sârbii în acelaºi stat. Prãbuºirea Imperiului
Habsburgic a lãsat un vid deplin în întreg spaþiul
cores punzãtor visului politic iugoslav, iar efortul
politic real al naþiunii sârbe a transformat aceastã
imagine de vis în realitate.

Desigur, nici Iugoslavia cea nouã nu a scãpat de
povara unor litigii teritoriale grave, ba chiar ºi în
sânul noii Iugoslavii au apãrut tensiuni serioase între
cele douã formaþiuni naþionale adevãrate, între sârbi
ºi croaþi. Acestea însã nu vor schimba faptul cã în
timpul celor douãzeci de ani scurºi dupã 1918, mase

foarte mari de slavi sudici, care în 1918 abia au avut
vreo conºtiinþã naþionalã, sau au avut eventual numai
o conºtiinþã cu totul localã, patriarhalã ºi provincialã,
în 1941 au dobândit o conºtiinþã naþionalã în modul
cel mai clar ºi hotãrât. Aceastã conºtientizare de sine
a avut ºi aspecte foarte interesante: de exemplu, pe
teritoriul dintre Croaþia istoricã ºi Sârbia istoricã, te -
ritoriu cu caracter pe deplin mixt, în urma conºtien-
tizãrii naþionale ortodocºii au îmbrãþiºat conºtiinþa
naþionalã sârbã, iar catolicii pe cea croatã. Moha me -
danii bosniaci ºi slovenii în schimb, dupã toate apa -
ren þele, au devenit în mod direct membri ai naþiunii
iugoslave.

Oricare ar fi evoluþia viitoare internã a Iugos -
laviei, putem spune cã stãm în faþa singurului caz din
lumea naþiunilor mici est-europene, în care realitatea
a reuºit sã ajungã în urmã visurile, ºi unde amplifi-
carea visurilor a fost urmatã de o amplificare paralelã
a realitãþilor. De aceea Iugoslavia este singura dintre
naþiunile mici est-europene, unde caracterul extensiv
al renaºterii naþionale ºi realitãþile politice au rãmas
relativ în armonie, ºi unde caracterul agresiv al
naþionalismului izvoreºte mai degrabã din caracterul
relativ primitiv al întregului teritoriu ºi nu din
restrângerea cadrului politic ºi din deformãrile sale
psihologice.

RRoommâânniiaa
România s-a gãsit într-o anumitã mãsurã în

aceeaºi situaþie cu Iugoslavia. I-a devenit posibilã
realizarea visurilor trezite de naþionalismul modern, ºi
a reuºit sã înfãptuiascã unirea cu românii din
Transilvania ºi Besarabia. Numai cã aceastã unire s-a
realizat sub auspicii mai puþin norocoase, decât în cazul
Iugoslaviei. În cazul României au jucat rol ºi factori
esenþialmente mai puternici ai irealismului politic.
Adevãrat cã naþiunea românã este mult mai omogenã în
interiorul sãu, decât cea iugoslavã. Dar unirea din 1918
a tuturor românilor constituie un fapt esenþialmente mai
slab fundamentat, decât cea a iugoslavilor. Mare parte a
teritoriilor unite în Iugoslavia - Bosnia, Herþegovina,
Croaþia, Slovenia, Muntenegru, partea cea mai mare a
sudului Sârbiei - nu va fi revendicatã niciodatã nici de
imperiile habsburgice ºi otomane, prãbuºite, nici de
altcineva. Spre deosebire, în cazul Transilvaniei ade-
vãratul adversar al României a fost Ungaria ºi nu
Imperiul Habsburgic, iar prima nu a dispãrut odatã cu
prãbuºirea Imperiului Habsburgic. De asemenea, ºi
asupra Besarabiei planeazã în continuare umbra
imperiului rus. Aflându-se în aceastã situaþie, trebuie sã
spunem cã în politica de dupã 1918 a României putem
întâlni aceleaºi elemente ale irealismului, ca în cazul
Poloniei: complacerea într-o situaþie istoricã norocoasã
de moment ºi amânarea confruntãrii cu realitãþile.
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GGrreecciiaa
Situaþia politicã a Greciei este determinatã de

asemenea de un factor real ºi unul ireal: realitatea
etnicã a grecilor ºi imaginea de vis a marii puteri gre-
ceºti bizantine. Posibilitatea statului grec modern con-
stituia o realitate în peninsula greacã, în Macedonia ºi
in arhipelagul grec, dar politica greacã modernã, sub
vraja visului imperiului grec bizantin, a fost ispititã sã
nu renunþe la fâºia aceea îngustã de tot de litoral, de
limbã greacã, care a înconjurat Marea Egee atât dinspre
nord cât ºi dinspre est. Aceastã politicã a fost dusã la
succes în cazul litoralului nordic, în confruntarea cu
Bulgaria, însã pe litoralul estic a avut urmãri catastro-
fale în confruntarea cu Turcia. Schimbul de populaþie
de dupã pacea de la Lausanne a fost unul brutal, dar a
adus totuºi un câºtig nemãsurat Greciei: l-a eliberat de
sub povara unui balast, al unei aspiraþii teritoriale
nefondate în mod real, ºi imposibile de susþinut.
Urmãrile ºocului suferit probabil nici pânã acum nu au
dispãrut din politica internã greacã, totuºi, alãturi de
Iugoslavia, Grecia este þara în cazul cãreia deformãrile
psihologice ale auto-documentãrii propagandistice ºi
ale visurilor ireale s-au manifestat în cea mai micã
mãsurã.

BBuullggaarriiaa
Scopurile politicii naþiunii bulgare renãscute au

fost determinate de o aspiraþie simplã, ºi care nici nu
era irealã într-o mãsurã mai deosebitã: este vorba de
scopul unirii într-unul ºi acelasi stat al populaþiei de
limbã bulgarã din Balcani, aºezatã pe un teritoriu coe -
rent. Unele situaþii ºi evenimente istorice nefericite însã
au fãcut ca Bulgaria sã se realizeze pe un teritoriu mult
mai restrâns, decât cel posibil. Una dintre aceste situaþii
istorice constã în faptul cã bulgarii s-au situat cel mai
aproape de centrul imperiului otoman, ºi în consecinþã
ºi-au putut câºtiga ultimii independenþa naþionalã, fiind
astfel în handicap faþã de celelalte trei naþiuni bal-
canice. Aspiraþiile lor iniþiale asupra Adrianopolului ºi
împrejurimilor acestuia au fost curmate de puterea
imperiului turcesc, ºi s-a ºi renunþat la ele. Aspiraþiile
referitoare la Salonic ºi-au pierdut actualitatea de
asemenea. Din nefericire însã, datoritã celor douã
rãzboaie pierdute consecutiv, Bulgaria a ieºit învinsã
într-o prea mare mãsurã ºi din conflictele sârbo-bulgare
ºi greco-bulgare, având miza litoralul nordic al Mãrii
Egee. ªi mai grav, România ºi Serbia, dominate de
aspiraþii teritoriale în politica lor, neputând deocamdatã
sã realizeze acestea faþã de Imperiul Habsburgic, au
încercat sã-ºi dreneze agitaþia ºi tensiunile în detrimen-
tul Bulgariei, ºi au purtat în acest sens succese semni-
ficative. Drept consecinþã, Serbia a reuºit sã se instau-
reze nu numai în zona Skopje, revendicatã de foarte
mult timp de amândouã, dar ºi în teritoriul Štip, Bitolje,
Ohrid, care original, fãrã îndoialã, era de limbã bulgarã
ºi era considerat moºtenire a Bulgariei. Sârbii au avut

fãrã îndoialã un habitus politic mai energic, dar în cele
întâmplate ºi-a avut contribuþia ºi o altã circumstanþã.
Conflictele fundamentale din regiune, atât cel ruso-
habsburgic, cât ºi cel ruso-turcesc erau prezente
potenþial pentru amândouã popoare, dar în momentele
decisive conflictul ruso-habsburgic s-a dovedit cel
decisiv ºi important. În consecinþã dintre cele douã
alianþe posibile s-a realizat cea ruso-sârbã ºi nu cea
ruso-bulgarã, iar aceastã întorsãturã a împins Bulgaria
în mod automat în tabãra adversã Rusiei, privând-o de
cea mai mare ºansã a politicii sale externe. Drept rezul-
tat viaþa politicã ºi naþionalã bulgarã s-a restrâns într-un
fel ºi a devenit provincialã.

(...)

IImmppaassuull ssttaattuuttuulluuii tteerriittoorriiaall ggeerrmmaann
Noua unitate germanã constituia înainte de toate

un impas al statutului teritorial german. Unul dintre
rezultatele unitãþii germane ar fi trebuit sã fie tocmai
restabilirea cadrului teritorial naþional, reprezentat de
graniþele Alianþei Germane. Dacã facem abstracþie de
problema aparte a Cehiei ºi a Prusiei Orientale, acest
cadru a coincis în mare cu bazele istorice de putere ºi
teritoriale ale germanilor, ºi a coincis în mare ºi cu teri-
toriul de limbã germanã. În loc de acest cadru
Germania unitã a moºtenit cadrul teritorial al imperiu-
lui german wilhelmian, ºi în loc de a depãºi acele cadre
teritoriale cu totul incidentale, care s-au format din con-
flictele ºi schimburile teritoriale ale diferitelor dinastii
germane, mai precis ale diferitelor mari feudali
deveniþi suverani, a pãstrat înãuntrul sãu arabescurile ºi
enclavele teritoriale absurde ale micilor state germane.
ªi mai rãu, noul cadru teritorial era unul cu totul inci-
dental ºi spre dinafarã: în est a fost determinat de
împãrþirea incidentalã a Poloniei, în sud de rezultatul
incidental al conflictului cu Austria, în vest de inciden-
tul rãzboiului cu Franþa, câºtigatã în prea mare mãsurã.
În punctele sale cele mai esenþiale graniþele sale nu au
fost nici istorice ºi nici lingvistice. Într-adevãr, era greu
de explicat din punct de vedere german, de ce anume
Posen intrã în Germania, ºi Innsbruck de ce rãmâne în
strãinãtate. Pe de altã parte, pentru germanii austrieci,
de ce anume Tarnopol intrã în componenþa þãrii, timp
ce Passau sau chiar Köln ºi Hamburg reprezintã
strãinãtate. Germania a rãmas în continuare ceea ce a
fost: o comunitate europeanã care nu ºi-a gãsit cadrul
teritorial definitiv.

(...)

DDiinnþþii ddee ddrraaggoonn sseemmããnnaaþþii ddee ppaacceeaa ddee llaa 
VVeerrssaaiilllleess:: iinntteerrzziicceerreeaa AAnnsscchhlluussssuulluuii
Ultima ºi cea mai fatalã semãnãtoare de dinþi de

dragoni a tratatului de la Versailles, au constituit-o
reglementãrile teritoriale. Nu teritoriile acelea erau
problematice, care au fost luate de la Germania, ci cele
pe care nu le-a primit. Modificãrile teritoriale ale trata -
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tului de Versailles, chiar dacã nu erau în toate cele mai
norocoase, luate în ansamblu, spre deosebire de cele-
lalte tratate, erau rezultatul unei munci îngrijite ºi
conºtiincioase, lucru pe care voi arãta mai în amãnunte
la discutarea problemelor de graniþã. Danzig ºi cori-
dorul au fost privite timp de douãzeci de ani drept
punctele cele mai critice ale tratatului de la Versailles,
care vor cauza izbucnirea unui nou rãzboi mondial, iar
evenimentele din 1939 pãreau sã justifice aceastã pro-
rocire. Însã dacã ne gândim bine, coridorul constituia
teritoriu de majoritate polonezã, unde dominaþia cava-
lerilor germani s-a bazat pe o cucerire destul de superfi-
cialã, ºi dacã ne gândim cã acest coridor, de fapt un te -
ritoriu mult mai mare, timp de treisutecincizeci de ani a
aparþinut de Polonia, ºi a ajuns sub stãpânirea regatului
Prusiei numai dupã împãrþirea acesteia, trebuie sã
punem cel puþin sub semnul întrebãrii, dacã acest cori-
dor în sine a fãcut sã izbucneascã al doilea rãzboi mon-
dial. Adevãrul este cã pierderea coridorului,
nemaivorbind de Posen, a fost cauzã ºi nedreptate mai
degrabã prusacã, decât germanã. La acest punct
ajungem la greºeala cea mai fatalã a rânduielii teritori-
ale a tratatului de la Versailles, la interzicerea
Anschlussului. Cei care au fãcut pacea, ca ºi întreaga
Europa, erau prea mult sub impresia operei bismarck-
iene, ºi au crezut cã Germania modernã este egalã cu
Prusia mãritã a lui BISMARCK, iar Austria constituie
deja o naþiune aparte. Interzicerea unirii Austriei însã a
însemnat de fapt cã Germania rãmâne în continuare
între graniþele incidentale ale Germaniei wilhelmiene,
ceea ce nu mai avea nici un sens dupã cãderea caselor
de HOHENZOLLERN ºi de HABSBURG. Cadrul ter-
itorial incidental al Germaniei a dat în schimb posibili-
tate la naºterea unei teorii confuze, care a încercat sã
dea profunzime metafizicã faptului acela nefericit, cã
germanii “sunt un popor fãrã graniþe”. Boalã mai gravã
nici un individ ºi nici o comunitate nu poate sã aibã:
lipsa de graniþe, atât în sensul propriu, cât ºi în cel figu-
rat al expresiei, înseamnã paralizarea forþelor creatoare.
În 1918 Germania ar fi avut cea mai mare nevoie de
regãsirea graniþelor sale clare, atât din punct de vedere
istoric, cât ºi din cel al limbii. Regãsind acest cadru
întreg, în posesia acestuia posesiile negermane ale
statelor germane, în afara Germaniei celei vechi, de
exemplu Posenul prusac de odinioarã ºi coridorul ºi-ar
fi pierdut interesul, exact ca Bucovina sau Dalmaþia
austriacã de odinioarã. Astfel însã Germania versaille-
sianã ºi-a menþinut alãturi de dorinþa sa referitoare la
unitatea germanã deplinã ºi revendicãrile teritoriale
bazate pe amintirile prusaco-germane wilhelmiene, faþã
de Polonia. Degeaba s-a împlinit prorocirea conform
cãreia al doilea rãzboi mondial va izbucni dintr-un con-
flict germano-polonez, adevãratul izvor al catastrofei
era cã Anschlussul austriac ºi autodeterminarea ger-
manilor sudeþi a avut loc nu în 1918, ca încheiere a pro-
cesului de autodeterminare, ºi ca început al unei noi

perioade de pace, ci cu douãzeci de ani mai târziu, ca
urmare a efortului de putere dãunãtor ºi maniacal al
întregii comunitãþi germane, efort dupã care întreaga
acþiune a depãºit în mod necesar punctul  la care o acþi-
une politicã realã s-ar fi oprit în mod firesc.

(...)

IImmppaassuull RReeppuubblliicciiii AAuussttrriieeccee
EEssttee ooaarree AAuussttrriiaa oo nnaaþþiiuunnee aappaarrttee,, ssaauu mmaaii 
ddeeggrraabbãã ccoonnssttiittuuiiee cceennttrruull ccrriizzeeii ggeerrmmaannee??
Pãrere generalã, dominantã azi în rândul aliaþilor,

Austria ºi austriecii ar face parte dintre naþiunile mici
subjugate de Germania hitleristã: cehi, polonezi,
norvegieni, olandezi, belgieni, iugoslavi, greci etc.
Conform acesteia este firesc ca dupã prãbuºirea hi -
tlerismului Austria trebuie sã-ºi recapete independenþa.
Ecuaþia pare una simplã de tot: a existat un stat austriac
independent, în consecinþã existã ºi vrea sã existe ºi o
naþiune aparte austriacã.

Contrar în mod straniu cu aceastã prezentare,
Austria a trebuit sã fie opritã între 1918 ºi 1938 prin tot
felul de tratate internaþionale, reguli, avantaje politice
ºi economice, pentru a nu se uni de bunã voie cu
Germania. Iar astãzi diferitele grupuri austriece nu
reuºesc sã ajungã la un consens, nu numai acasã în
Austria, dar nici mãcar în emigraþie, ºi nici mãcar în
privinþa aceea, dacã vor sau nu o Austrie independentã. 

Dupã cele spuse despre apariþia ºi evoluþia
istoricã a crizei germane, acest lucru nu este deloc ciu-
dat. Austria nu reprezintã o naþiune aparte, ci este una
dintre numeroasele principate germane, care, cu toatã
autonomia lor politicã mai mare sau mai micã, nicio-
datã nu au ieºit din componenþa naþiunii germane.
Dintre acestea numai Olanda, Belgia ºi Elveþia au avut
o experienþã istoricã aparte ºi de mare forþã, care le-au
rupt definitiv de Germania ºi le-au transformat în na -
þiuni aparte. În restul principatelor s-a format cel mult o
conºtiinþã localã puternicã, cea mai puternicã în Prusia
ºi în Bavaria, dar aceasta nu a avut niciodatã forþa sã
anihileze conºtiinþa solidaritãþii naþionale germane. Iar
austriecii, oricât de puternicã conºtiinþã localã ar fi
avut, au fost totdeauna mai germani chiar ca prusacii
sau bavarezii. Pentru cã oricât de lungã ºi de intensivã
experienþã politicã ar fi reprezentat istoria lungã ºi nu
fãrã glorie a principatului austriac format în jurul
Vienei, ºi ulterior a imperiului austriac, gloria cea mai
mare a acestei istorii consta tocmai în faptul cã Austria
a fost þara casei imperiale germane, un Île-de-France
german, adicã centrul politic al Germaniei.

Mai mult. Austria nu numai cã reprezintã un
membru de importanþã centralã al corpului politic ger-
man, dar este ºi un participant de prim rang al bolii
politice germane. În perioada criticã a constituirii
unitãþii germane, între 1806 ºi 1866, durerile facerii ºi
sentimentul naþional german s-au manifestat pregnant,
mult mai pregnant decât în numeroase þãri germane. În
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urma politicii sângelui ºi sabiei, Austria a fost exclusã
dupã 1866 din Germania unitã, ºi acest lucru a tras
dupã sine o paralizare profundã în viaþa politicã a ger-
manilor austrieci, care înþelegeau tot mai puþin, ce
cautã ei de fapt în imperiul de zece limbi al
Habsburgilor, din moment ce existã o Germanie unitã.
Practica politicã nehotãrâtã, fãrã convingere, nede-
pãºind perspectiva cotidianului (“fortwursteln”), care
s-a dezvoltat aici între 1866 ºi 1918, era de fapt mani-
festarea acestei paralizii. Azi se vorbeºte despre ea, de
parcã ar fi constituit o manifestare politicã a jovialitãþii
austriece caracteristice, dar de fapt este vorba de un
simptom patologic, care nu are nimic comun cu carac-
terul naþional austriac. Austria care începând cu sec.
XV. ºi pânã în 1866 reprezenta centrul politic al ger-
manilor, prezenta cu totul alt aspect. Iar “jovialitatea”
de dupã 1866 a avut ºi o laturã care nicidecum nu se
potriveºte cu caracterul german stereotip: apariþia for-
maþiunilor politice excesive ºi isterice. În Europa de
Vest probabil cã sunã cam ciudat, dar în Europa
Centralã este binecunoscut pentru toatã lumea cã hit-
lerismul a apãrut nu în Prusia “agresivã”, “feudalã”,
“militaristã”, ci în Austria cea îndrãgitã, blândã, latinã!
Nu este deloc întâmplãtor cã Hitler este el însuºi aus -
triac, ºi nu este întâmplãtor cã miºcarea velicogermanã
antisemitã, care a dat impulsurile decisive lui Hitler ºi
hitlerismului, s-a dezvoltat tocmai în Austria.

Starea aceasta bolnavã, polarizatã, aº putea spune
schizofrenã a vieþii politice austriece s-a continuat ºi în
cea de dupã 1918. Imperiul Habsburgilor s-a descom-
pus, dar independenþa “obligatorie” prevãzutã în trata -
tul de pace, apoi în tratatul economic austriac era la fel
de lipsitã de sens ºi de scop pentru germanii austrieci,
ca Monarhia Austro-Ungarã: amândouã însemnau cã,
fãrã vreo explicaþie inteligibilã, trebuie sã se excludã
din corpul politic german, din care fãceau parte înainte
de 1866. În consecinþã a apãrut iarãºi practica politicã
jovialã, nehotãrâtã, nedepãºind cotidianul, respectiv
tensiunea isteriei politice latente. Oare cum s-ar putea
explica faptul cã Austria a fost afectatã mult mai puter-
nic de isteria nazismului, decât Bavaria?! Acest lucru
iarãºi nu se cunoaºte în Europa de Vest, dar în Europa
Centralã este considerat drept un loc comun. Cu greu
am putea spune cã Bavaria ar fi mai catolicã ºi mai
europeanã, decât Austria, ºi ar dispune de mai mult
antitoxin faþã de barbarism ºi de nihilism. Explicaþia
este una foarte simplã: hitlerismul a reuºit sã se identi-
fice cu cauza unitãþii germane, iar apartenenþa la uni-
tatea germanã a constituit o cauzã de sine înþeles ºi în
consecinþã relativ fãrã interes pentru Bavaria, dim-
potrivã, constituia o cauzã centralã, arzãtoare pentru
Austria. Iarãºi ceva imposibil, dacã ar exista o naþiune
aparte austriacã!

Austria nu numai cã nu este o naþiune aparte, dar
constituie mai degrabã problema centralã a crizei ger-
mane. Evoluþia politicã germanã a luat o întorsãturã

fatalã, de impas atunci când suveranul austriac nu a
vrut ºi ulterior nu a putut sã stea în fruntea unitãþii ger-
mane. Unitatea germanã înfãptuitã în 1871 a devenit
cauza unor tensiuni nemãsurate, interne ºi apoi externe,
în mare parte pentru cã era rezultatul unui compromis
care a exclus Austria pentru duratã lungã din unitatea
germanã. Rânduiala europeanã din 1918 a fãcut princi-
pala greºealã când nu a permis Austriei sã se uneascã
cu Germania atunci când acest lucru nu mai avea nici o
piedicã în evoluþia internã germanã. Iatã cauza din care
aceastã unire, când s-a înfãptuit în sfârºit în 1938, a
avut loc în circumstanþele unei explozii ale energiilor
germane acumulate ºi bolnave, ºi care a zguduit ºi
zguduie încã întreaga lume.

AA kkeelleett--eeuurróóppaaii kkiissáállllaammookk
nnyyoommoorrúússáággaa II..
(A román fordításról és közlésérõl)

A ke let-eu ró pai kis ál la mok nyo mo rú sá -
ga, BIBÓ Ist ván alap ve tõ mun ká ja elõ ször 1946-
ban je lent meg, az “Új Ma gyar or szág” mel lék le -
te ként. Meg írá sá hoz BIBÓ ko ráb bi na gyobb
mun ká ját hasz nál ta fel (“Az eu ró pai egyen súly -
ról és bé ké rõl”, l. in: BIBÓ Ist ván, Vá lo ga tott ta -
nul má nyok I., 295-633; Bu da pest, Mag ve tõ,
1986). A több nyelv re is le for dí tott ta nul mányt
(l. „Ediþii ale studiului ...”, az elõ szó után), Gelu
PÃTEANU ül tet te át ro mán nyelv re BÁRDI
Nándor kezdeményezésébõl, a sze ge di JATE
Könyvtár Társadalomelméleti és Kortörténeti
Gyûj te mé nye és a bu da pes ti TE LE KI Lász ló
Ala pít vány, Kö zép-Eu ró pai In té zet tá mo ga tá sá -
val. Hoz zá já ru lá su kat a for dí tás meg je le né sé hez
ez úton is kö szön jük. A for dí tás megszületésekor
a véleményezésére fel kért ro mán lek tor nem tá -
mo gat ta an nak meg je le né sét. Gelu PÃTEANU
ha lá la után, hogy még is ki adás ra ke rül hes sen, a
for dí tást POPOVICS György ve tet te egy be az
ere de ti vel és gon doz ta, VE RES Pé ter (HAÁZ
Re zsõ Mú ze um, Székelyudvarhely) elõ sza vaz ta.
A je len kö tet ben (ACTA - 1997) szer kesz té si
okok ból csak a ta nul mány el sõ ré sze je le nik meg.
A ré gió diagnosztikálása szem pont já ból leg fon -
to sabb fe je ze te ket (3-5.) füg ge lék ként a be ve ze tõ
1-2. fe je zet egé szí ti ki, il let ve  “Az eu ró pai
egyen súly ról és bé ké rõl” c. ta nul mány nak “A ke -
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let-eu ró pai kis ál la mok nyo mo rú sá ga” fe je ze te i be
át nem vett, to váb bi szom szé dos ál la mok ról írt
elem zés ré szek (idézett hely., 513-518, 416-417,
445-446, 455-458; kötetünkben a POPOVICS
György for dí tá sá ban). Az 1986-os ki adás Gelu
PÃTEANU ál tal szin tén le for dí tott jegy ze te it el -
hagy tuk, mert vé le mé nyünk sze rint ma már rész -
ben re vi de á lás ra szo rul nak. A ta nul mány má so -
dik ré sze kö vet ke zõ kö te tünk ben, az ACTA -
1998-ban fog meg je len ni.

TThhee MMiisseerryy ooff tthhee EEaasstteerrnn
EEuurrooppeeaann SSmmaallll SSttaatteess II..
(About the translation and the edition)

The basic work of István BIBÓ - “The
Misery of the Eastern European Small States” (A
kelet-európai kisállamok nyomorúsága) - was first
published in 1946 as an annex to the Hungarian
review “Új Magyarország”. The author used one
of his earlier works - „On European Equilibrium
and Peace” (Az európai egyensúlyról és békérõl.
In: István BIBÓ, Válogatott tanulmányok, I, 295-
633, Budapest, Magvetõ, 1986). The essay - trans-
lated already into several languages - had been
rendered into Romanian on Nándor BÁRDI’s ini-
tiative, by Gelu PÃTEANU, with the support of
the László TELEKI Foundation (Central-
European Institute) in Budapest, and with that of
the Collection of Social Sciences and History,
Library of the Attila JÓZSEF University, Szeged.
We would like to express our gratitude for their
support and contribution to the publication of the
translation. After the death of Gelu PÃTEANU,
the translation was compared to the original by
György POPOVICS. The foreword was written
by Péter VERES (Rezsõ HAÁZ Museum in
Székelyudvarhely). In the present volume (ACTA
- 1997) only the first part of the essay could be
published, due to editorial reasons. As far as the
diagnosis of the region is concerned, the most
important chapters (3-5) are completed in the
appendix with the introductory chapters 1-2, and
with sections about the neighboring states from
the work “On European Equilibrium and Peace”
(o.c., p. 513-518, 416-417, 445-446, 455-458,

translated by Gy. POPOVICS). The notes of the
1986 edition (also translated by Gelu PÃTEANU)
were omitted, because in our opinion they have to
be revised. The second part of the essay is going to
be published in our next volume, ACTA - 1998.
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Paul BINDER

TTrreeccuuttuull nnoossttrruu ccoommuunn II.. AAiiuudd

(Despre traducere)
Monografia lui Paul BINDER, “Trecutul
nostru comun” a apãrut în 1982 (Közös
múl tunk, Kriterion, Bukarest). Prezintã
cotidianul convieþuirii unor comunitãþi
mul tietnice (române, maghiare, germane,
slave) de pe teritoriul actual al României
ºi în primul rând din Transilvania, la ni -
velul localitãþilor urbane ºi rurale. În ma -
jo ritatea celor 44 de cazuri analizate, lo -
ca litatea a avut conducere alternativã sau
paralelã, dar s-a reprezentat spre afarã ca
o comunitate unitarã. Este vorba de mai
mult decât de toleranþã etnicã. Chiar dacã
alternativa istoricã a acestor experienþe
nu ar mai fi revitalizabilã, este important
sã fim conºtienþi cã înaintea modelului
occidental, importat, al statului naþional
ºi naþiunii de stat, ºi care în regiunea
noastrã a condus în mai multe cazuri la
genocid, soarta comunitãþilor est-central-
europene a cunoscut ºi altã paradigmã,
viabilã. Deja în 1983 s-a pus problema
importanþei traducerii monografiei în alte
limbi ºi în primul rând în limba românã.
În volumul ACTA - 1997 vom publica tra -
ducerea capitolului privind oraºul Aiud.

Pe lângã industria sa în dezvoltare, Aiu -
dul este cunoscut ºi azi în primul rând datoritã
ºcolilor sale. Deloc întâmplãtor. Cole giul din
Aiud era secole de-a rândul unul dintre cele mai
importante centre culturale ale Transil vaniei.
Aiudul însã, în valea fertilã a Mureºului, era nu
numai un oraº al ºcolilor, dar ºi un important oraº

al comerþului ºi al meºteºugarilor, aproape din
timpul întemeierii sale. Numele oraºului (Enyed)
provine de la patronul unei biserici de aici, Sfân -
tul Egyed - Sanctus Aegidius în latinã.1 Peleri na -
jul de la Aiud a avut loc la început în ziua acestui
sfânt, adicã la 1 septembrie. Vestitele sale peleri-
naje ºi iarmaroace (JJaahhrrmmaarrkktt iinn EEnnggeetteenn) au
jucat un rol important în aprovizionarea cu arti-
cole de consum public a populaþiei române ºi ma   -
ghiare din satele din zonã. Zilele acestor târguri
au apãrut în aproape toate calendarele transilvã -
nene de epocã.2 În 1359 în Aiud au trãit ºi au
profesat numeroºi meºteºugari (Hannus NIGER,
Mychael PELLIFICES, Stephanus CARNIFICES,
Gregorius MAGNUS), iar în 1378 sunt pomenite
deja ºi iarmaroacele aiudene3.

Atât istoriografia românã, cât ºi cea ma   -
ghiarã recunoaºte cã între întemeietorii oraºului
ºi constructorii bisericii fortificate s-au gãsit ºi
saºi. În toponimia aiudeanã culeasã de profesorul
Attila SZABÓ T. întâlnim strada VVaarrccaaggááss
(SScchhwwaarrzzeeggaassss), respectiv numele unor vii pre-
cum GGrriinnttzzeenn, FFrraannkkuutt, HHeerrllooss, HHeerrzzssaa, de origine
sãseascã.4 Frigyes PESTY explicã inclusiv denu-
mirea de GGeerreeppeenn a unei coaste cu aspect brãzdat
cu originea din termenul sãsesc Gerippen.

Arhivele sãseºti din Transilvania ne oferã
foarte multe date despre Aiud. În documentele
medievale EEnniieetttteenn sau EEnnggeetteenn (în dialectul sã -
sesc AAnnggeetteenn sau AAnnjjeett) apare uneori drept
SSttrraassssbbuurrgg.5 Pentru perioada rãscoalei de la Bo -
bâl na - ““tteemmppoorree iinnssuullttaattiioonniiss rruussttiiccoorruumm”” -
(1437—38) documentele pãstrate în Arhivele
Naþionale din Sibiu fac mãrturie despre punerea
la adãpost la o cunoºtinþã din Sibiu a unor mãrfuri
de aramã de mai multe chintale, de cãtre
comercian tul bogat aiudean Georg HELLE-
BRAND. Dupã moar tea lui, ginerele sãu,
Melchior LITERATUS, împreunã cu Thomas
ZOMBOR, din Aiud au cerut înapoi marfa datã
în custodie.6 Procesul lui Georgius HELLE-
BRAND, din 1465, dovedeºte re laþiile de afacere
dintre comercianþii aiudeni ºi ce tãþenii Sibiului.
Conform unei scrisori din 1460, Veronika, fata
lui Gaspar HERMAN, cetãþean aiudean, a fost
soþia cetãþeanului clujan Leonhard REWCH.
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Numele cetãþeanului aiudean Stephan ZEWRES,
pomenit în 1461, ne face sã-l conside rãm rudele
sau strãmoºul familiei respectabile de patricieni
RAU sau SZÕRÖS (ZZEEWWRREESS). Potrivit unei
diplome din 1467 judele de atunci a Aiudului era
Johannes LEWSCH (LÕCS sau LUTSCH?) -
numele seamãnã foarte mult cu cel al ºoltuzului
din 1469 din Ocna Sibiului, Johann LEYS -, iar între
consilieri figureazã ºi un croitor respectiv un cojocar
(JJoohhaannnneess LLEEWWSSCCHH iiuuddeexx,, iitteemm MMaarrttiinnuuss SSUUTTOORR,,
PPeettrruuss ddee CCuurriiaa,, AAnnddrreeaass PPEELLLLIIFFEEXX cceetteerriissqquuee iiuurraattii
cciivveess ooppppiiddii EEnnyyeedd).

În a doua parte a secolului XV. Aiudul este în
propritatea capitlului din Alba Iulia, dar are statut de
unitate administrativã având consi liu ºi notariat orãºe-
nesc. Documentele emise de oraº în anii 1460 sunt
autentificate prin semnãtura judelui ºi prin sigiliul
oraºului (ssuubb ssiiggiilllloo cciirrccuumm ssppeeccttuummvviirroorruumm iiuuddiicciiss eett
iiuurraattoorruumm pprraaeeddiiccttii ooppppiiddii EEnnyyeedd). În lustrele de
dijmã emise în 1496 de cãtre capitlul din Alba Iulia
putem citi numele urmãtoarelor cetãþeni aiudeni:
MMiicchhaaeell LLAAWWOORR iiuuddeexx ooppppiiddii EEnnyyeeddeennssiiss,,
JJoohhaannnneess SSTTOOHHLL,, CChhrriissttiiaannuumm CCUURRRRIIFFEERRUUMM,,
GGeeoorrggiiuumm TTHHAAKKAACCHH,, BBeenneeddiiccttuumm MMAAGGNNUUMM,,
BBllaassiiuuss CCZZYYRRWWSS.7

În secolul XVI. avem deja mai multe
cunoºtinþe privind burghezia aiudeanã constituitã
mai ales din meºteºugari. Într-un document al unui
proces de succesiune din 1543, întocmit de Con -
siliul din Sibiu, se pomeneºte vãduva lui Hannes
RYEMNER (‘curelar’) din Aiud.8 În documen-
tul altui proces, al lui Antonius GREB9 din Aiud,
din 1548, sunt menþionaþi numeroºi meº teºugari
aiudeni, originari din Saschiz: Si mon KYZER,
cojocar, Hannes SCHÄSS BUR GER, Marcus
SCHUSTER, Jacobus TISCH LER, Thomas
KÜRSCHNER ºi Antonius KÜRSCH NER.10

Evidenþele de calfe din Sibiu ºi Braºov atestã cã
majoritatea membrilor de breaslã din Aiud erau
saºi, iar fiii maiºtrilor de breaslã au învãþat de
regulã la maiºtri sibieni sau braºoveni. Asociaþia
calfelor argãsitori din Sibiu a avut între 1484 ºi
1520 numeroºi membri aiudeni, ca de exemplu:
Bartelmes von Engeten, Michael HANNIS schus -
ters sun de Engedino, Cristel von Engeten, Veltin,
Merten MICHEL schusters sun von Engetten,

Hertel MERTEN von Engeten, Achacius von
Engetten, Jorg HANN von Engetten, Cristel,
Cosman THEREN schusters sun von Engetten.11

Din aceste date reiese cã în Aiud au trãit mulþi
argãsitori, dar s-au gãsit ºi sãpunari. În asociaþia
calfelor din breasla cojocarilor braºoveni întâl-
nim de asemenea aiudeni, de exemplu în 1510 pe
unul Michel (eeiinn LLeerr JJuunnggkk vvoonn EEnnggeetteenn,, mmiitt
ddeemm NNaammeenn MMiicchheell)12, apoi în 1533 pe altul
numit Neckles ENGETER.

Mai multe date aduc dovadã faptului cã
în Aiud au existat bresle evoluate. Uniunea bres -
lelor de argãsitori din Transilvania a fost semnatã
ºi în numele maiºtrilor de breaslã aiudeni, de cãtre
Pitter WYNTZER ºi Merten KIRLHART.13

Uniunea breslelor de dogari (1614) ºi a celor de
þesãtori (1615) au avut de asemenea membri aiu-
deni: Simon BEDNER (BINDER, ‘dogar’) ºi
Mechel BEDNER, respectiv Merten NEKESCH
ºi Hannes WEIDNER.14 Industria aiudeanã în -
flo ritoare tãbãcarã se explicã de asemenea prin
gradul de dezvoltare a pielãritului (cojocari, ar -
gã sitori). Breasla de tãbãcari din Aiud îºi pri -
meºte privilegiile de la Ioan Sigismund, în 1565.
În 1583 în rândurile breslei tãbãcarilor întâlnim
ºi argãsitori care au fabricat între altele tãlpi de
opincã, fiind numiþi de aceea ºi argãsitori opin-
cari (ssaarruuvvaarrrróó vvaarrggáákk). Breasla comunã a tãbãca -
rilor ºi argãsitorilor a avut o vie pe dealul Elõher -
zsa.15 Breasla rotarilor din Aiud a avut caracter
sãsesc pânã ºi în secolul XVIII. În 1714 patronii
de breaslã Martin HONN ºi Georgius THEIS dau
adeverinþã în numele breslei aiudene de rotari
privind “buna purtare” a unei calfe din Lovnic,
Johann BAYER.16

Din cauza atacurilor turceºti înainte de ºi
dupã bãtãlia de la Mohács mulþi maiºtri mag hiari,
fugiþi din oraºele din sudul Ungariei, s-au stabilit
în Aiud. Aici au trãit ºi au lucrat relativ mulþi
maiºtri lãcãtuºi, între care ºi Márton LAKATOS,
originar din Gyula, atestat documentar ca jude
aiudean în 1556.17

În a doua jumãtate a secolului  XVI. Aiu -
dul a fost vizitat de cãtre doi cãlãtori francezi.
„Am trecut prin Aiud (Agnedi) în 21 iulie 1574 -
scrie diplomatul francez Pierre LESCALOPIER
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- oraºul este locuit de maghiari ºi saºi. Deasupra
locului de târg [!] se ridicã o cetate înconjuratã de
ºanþ cu apã. Aceastã cetate a fost pe vremuri în
posesia lui Johan BECQUETZ [János BEKES? -
eventual Gáspár BEKES de Kornyát?], comite de
Fãgãraº...”18 Jacques BONGARS (1554-1612),
nobil francez hughenot, a cãlãtorit prin Tran sil va -
nia în 1585. “5 iunie... am luat masa de prânz la
Aiud (Heynedin), este un oraº cu un vechi castel,
pe Mureº. Lucas KRATZER (GRACERTUS)
este un om savant, dar arian (unitarian). În castel
se pot vedea capete de dragon gãsite pe un munte
din Transilvania...”19

Condiþiile de la sfârºitul secolului XV.
din Aiud sunt reflectate de date importante în
contractul de vânzare ºi cumpãrare al medicului
italian Georgio BLANDRATA, din 1581: “Eu,
Georgio BLANDRATA, medic principal al Înãl -
þi mii sale Christóf BÁTHORY de Somlyó (ªim -
leu), voievod al Transilvaniei fac depoziþie în faþa
secretariului Înãlþimii sale, István ENYEDI.”
Declarã cã a cumpãrat de la Lucas CRACCER ºi
soþia sa Anna casa de piatrã din strada Miriszló
(Mirislãu), dintre intravilanele lui Gergely
ÓRAGYÁRTÓ ºi Mihály TOROCZ KAI. Casa
rãmâne în posesia lui BLANDRATA scurt timp
(1581—1584), deoarece o vinde contra 290 de forinþi
lui “András ZEMELT MÉSZÁROS” (Andreas
ZEMMELT). Din scri soarea lui BLANDRATA
din 1584 aflãm cã “am fãcut o ofertã (ºi) lui
István WOLFFARD”. Ul timul nu este altcineva
decât cunoscutul patrician clujan care s-a ocupat
ºi de astronomie (nn.. ttrraadd.: v. casa WOLPHARD-
KAKAS din centrul Clujului, cu sala zodiacului
distrusã în mod barbar cu ocazia instalãrii în
clãdire a bãncii Dacia Felix), ºi al cãrui unchi a
fost ultimul paroh catolic clujan, originar din
Aiud, Adrian WOLPHARD. În scrisoarea lui
BLANDRATA în legãturã cu vânzarea casei se
mai pomenesc în calitate de martori deacul
Antal, jurat principal, deacul György PÉCSI,
Márton GYULAI LA KA TOS (‘din Gyula’), Lucas
GRACCER (KRAT ZER), Gergely ÓRAGYÁRTÓ
(Gregor UHRMACHER?) ºi Antal OLASZ.20

Studiul vieþii bisericeºti din Aiud ne pune
la dispoziþie alte dovezi, din pãcate indirecte

numai, privind caracterul alternativ al conducerii ºi
în acest oraº, de pe Mureº, adicã egalitatea în drep-
turi dintre cetãþenii saºi ºi maghiari. “Stephanus
HENCIUS DILLENDORPHINUS TRAN SYL -
VA NUS” este invitat sã ocupe în 1562, dupã ter-
minarea studiilor sale din Sig hiºoara, Braºov, ºi
Cluj, postul de maistru ºcolar din Aiud, mai târ -
ziu preotul principal Ambrus MACERIUS îl
trimite la universitatea din Wittenberg, de unde
întorcându-se devine predicator. În 1579 Orbán
KOPPÁNDI, preot principal reformat aiudean îl
invitã pe Bartholomäus GASSNER din Mier cu rea
Sibiului sã ocupe postul de preot sas aiudean
(BB..GG.. RReeiissmmaarrcckkeennssiiss vvooccaattiioonnee VVrrbbaannoo KKOOPP--
PPAANNII EEnnyyeeddiieennssii 11557799 2277 MMäärrzz).21 Situaþia
seamãnã mult cu cea întâlnitã la Ocna Sibiului,
unde biserica era folositã comun în evul mediu
de cãtre reformaþii maghiari ºi evanghelicii
(lutheranii) saºi. În a doua jumãtate a secolului
XVI. rectorul ºcolii din cetate a fost clujanul
Demeter HUNYADI. Pânã în 1595 cetãþenii ora -
ºu lui au ales împreunã preotul principal din
Aiud. În acest an însã principele Sigismund
BÁTHORI le permite, dând curs cererii lor, sã
aibã fiecare propriul preot, acesta sã fie ales liber,
ºi sã primeascã un sfert de dijmã. Conflictul din-
tre maghiarii reformaþi ºi saºii evanghelici în
privinþa folosirii bisericii mari se terminã în
1597, cu un acord paºnic, datoritã activitãþii pas-
torului aiudean Máté TORNYAI, episcopul re -
for mat de mai târziu. Un rezultat important, dupã
care predicatorii ºi credincioºii celor douã confe-
siuni au folosit cu schimbul biserica cea mare.22

În lustrele din 1847 ale bisericii reformate în þe le -
ge rea este descrisã în felul urmãtor: “Lucruri
vechi, demne de menþionat! Învoiala dintre
maghiari ºi saºi conform cãreia în biserica cea
mare pot predica cu schimbul. Cu sigiliu ºi cu
sub scriptia notarului Gáspár LANIUS de Anno
1597.”23 Stephan KREUL, pastor lutheran aiu -
dean consemneazã în 1848 cã înainte de 1597 în
bi serica cea mare prima predicã s-a þinut în sã -
seas cã, a doua în maghiarã, iar dupã 1597 ordi -
nea s-a inversat. Conrad Jacob HILTEBRANDT
(1629—1679), pastor german evanghelic în ser-
viciul regelui suedez, vine în Transilvania în
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1657—1658. Aiudul - scrie HILTEBRANDT -
este un oraº maghiar, care în trecut a fost locuit
de germani, în ziua de azi au rãmas însã puþini
saºi. Construit în stil maghiar, ocupã o suprafaþã
mare, cetatea fiind apãratã de ºanþ adânc cu apã,
cu ajutorul cãruia cetatea i-a apãrat bine de tãtari
în timpul ultimului rãzboi turco-tãtar. În curtea
cetãþii biserica lutheranã a saºilor ºi cea refor-
matã maghiarã, respectiv colegiul se gãsesc sub
acelaºi acoperiº.”24 Biserica cea mare s-a utilizat
în comun pânã 1856. În acest an lutheranii au
sfinþit biserica cea micã din curtea cetãþii, ºi au
ridicat acolo altar. Predicatorul saºilor a primit de
acum încoace sfertul dijmei preoþeºti.25

Cetatea bisericii fortificate a constituit un
adevãrat simbol al statutului privilegiat al ora ºu -
lui Aiud. În timpul rãzboaielor bastionul vestic a
fost apãrat de fierari, bastionul mic de Societatea
Sfântului Duh care era formatã din intelectuali,
bastionul de colþ de brasla cojocarilor ºi cea a
rotarilor, iar aºa numitul bastion Csipkés (‘dante-
lat’) de lângã poarta sudicã de cãtre tãbãcari ºi
argãsitori. În afara breslelor enumerate în Aiud
au mai existat bresle ale orfevrarilor, nãsturarilor,
bãrbierilor ºi curelarilor.

La cumpãna dintre secolele XVI-XVII.,
mai ales în timpul distrugerilor fãcute de armata
lui BASTA, Aiudul a suferit mult. Mulþi locuitori
ai sãi au pierit sau au cãutat adãpost în oraºele cu
cheie. Gabriel BÁTHORY a adus în oraº în 1609
numeroase familii nobiliare. În prima jumãtate a
secolului XVII. “contraversia dintre starea orãºe-
nilor ºi nobilime” a devenit tot mai frecventã.
Dieta din 1613 a hotãrât cã nobilii domiciliaþi în
imobile burgheze sunt datori sã contribuie la
poverile comune orãºeneºti. “Cei din starea orã ºe -
neascã” ºi-au dat acordul în 1631 ca “locºoarele-
cãmare din castelul aiudean” (cãmãruþele) sã pot
fi folosite ºi de nobili.26 “Complanaþia (compro-
misul) dintre domnii mei Aiudeni ºi domnii mei
nobili domiciliaþi acolo”, din 1642, a fost confirmatã
ºi de principe. În anul urmãtor însã principele
Gheorghe RÁKÓCZI este nevoit sã trimitã comi sari
pentru a aplana noul conflict dintre cetãþenii aiu-
deni ºi nobilii.27 De starea nobililor din Aiud a
aparþinut între alþii vestitul predicator al lui

Gabriel BETHLEN, Péter ALVINCZI, nãscut în
Aiud, care a avut în 1634 un conac nobiliar în
strada Porond ºi douã vii.28

În condiþiile schimbate convieþuirea dintre
maghiari ºi saºi, respectiv conducerea alternativã
a oraºului au putut funcþiona numai restrângân-
du-se în interiorul stãrii orãºeneºti. În rândurile
stãrii nobiliare însã s-au gãsit ºi numeroºi nobili
români ºi sârbi, originari din Câmpia Maghiarã ºi
din Severin (Szörénység).

Gheorghe RÁKÓCZI II., întorcându-se
din campania sa nefericitã din Polonia, la reco-
mandarea demnitarului Ákos BARCSAY, comite
de Hunedoara, respectiv a episcopului reformat
György CSULAI, îi recompenseazã la 10 februar-
ie 1658 pe cei 317 de oºteni aiudeni ºi pe con-
ducãtorul lor, Mihály BOLTOS, care i s-au închi-
nat ºi s-au grãbit sã vinã în tabãra lui, ridicându-i
din starea burghezã, eliberându-le fondurile din
Aiud ºi din comitatul Alba de sub orice povarã
publicã, ºi acordându-le titlu nobiliar.

Aceastã diplomã de înnobilare colectivã
dã o secþiune completã a condiþiilor demografice
ºi relaþiilor etnice din Aiud. Numele de familie
ale cetãþenilor aiudeni înnobilaþi permite de cele
mai multe ori stabilirea ocupaþiei ºi a originii.
Noii nobili pot fi împãrþiþi dupã originea lor în
urmãtoarele grupuri:

AAiiuuddeennii, al cãror nume nu mai indicã o
origine strãinã, de ex.: János ADRIANI, croitor,
Mihály BOLTOS, locotenent, István BORDAN,
deac, István FAZEKAS, Ferenc IRHÁS, Péter
KOLHASZ [Peter KOLHAAS], cizmari, Márton
LAKATOS, István MURZA, Márton OLÁH,
András ÖTVÖS, János PAULI, István PAP,
cojocari, Márton SZERETSEN, György SZÕCS
din Nagyporond, István SZÕCS, zaraf, György
VARGA-SUTORIS, János ÖVEGES alias SILL
[Hannes SILL GLASER].

PPrroovveenniiþþii ddiinn ccoommiittaatteellee ttrraannssiillvvããnneennee:
György din Apaþa, Márton DÉVAI (‘din Deva’),
István TORDAI (‘din Turda’), Mihály BOR BÉLY
din Hunedoara, János KÁDÁR din Alba Iulia,
István NAGY ºi János KEREKES din Blaj,
Balázs KÜKÜLLÕVÁRI (‘din Cetatea de Baltã’),
János MOLNÁR din Viiºoara (Turda), Tamás
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MASOLYGÓ, cojocar din Boghiº (Sãlaj),
Gergely din Oiejdea, János SZÕCS din Hétfalu
(azi Sãcele-Tãrlungeni-Zizin-Purcãreni, Braºov).

CClluujjeennii: András ENYEDI, Péter ENYEDI
ºi János PELLIONIS.

DDiinn SSeeccuuiimmee: István ÁRKOSI (‘din
Arcuº’), János BALÁS ºi Pál NAGY din Ojdula,
István PUJNOS din Ilieni, György SZENYES
din scaunul Arieº, Mihály BARTÓK din Dalnic,
János SZÉKELY din Ciuc, István BORBÉLY
din Ozun, Dávid CSIZMADIA din Vásárhely
(nnoottaa ttrraadd.: se referã probabil la Tg. Secuiesc,
eventual la Tg. Mureº), Márton HORVÁTH din
Odorhei, János FEJÉR din Aninoasa, Gáspár
KOVÁCS din Pava, László LITERATI din An ghe -
luº, György NAGY din Aita Seacã, János NAGY
din Vârghiº. Despre Mihály GOTHÁRDI se ºtie
numai atât cã a fost secui.

DDiinn ssccaauunneellee ssããsseeººttii s-au mutat mulþi în
Aiud. Cei mai numeroºi sunt cei veniþi din scau nele
învecinate Mediaº ºi Sebeº, dar au fost ºi sibieni
ºi sighiºoreni, de ex.: András ºi István din Bruiu,
Mihály din Dobârca, István FAZEKAS din Orãº -
tie, Márton FODOR din Valchid, Márton din Hoghi -
lag, András KOVÁCS din Biertan, András
TRAPOLDI alias FILEKI (nnoottaa ttrraadd..: din Avrig?),
György din Lovnic, András LITERATI DEDRICSI
din Criþ, István LÕRINCZ ºi János SZÕCS din
Sighiºoara, András din Netuº, Már ton din Pold,
Péter din Stejãriºu (Proºtea), István ºi János din
Sinkfalva (nnoottaa ttrraadd.: Cincu?), Mátyás din Sebeº
(Sibiu?), András SZABÓ din Saschiz, György
SARTORIS-SZABÓ din Sebeº (Alba), János
SZABÓ din Mediaº, Mihály SZÕCS din ªaeº,
Tamás PELLIONIS ºi Márton SARTORIS din
Copºa Mare, Mihály SZABÓ din Reciu, János
TAKÁCS din Apoldu de Sus, János VARGA din
Aþel, Mihály SUTORIS-VARGA din Slimnic, János
VARGA din Cis nã die, Mátyás VARGA din Rupea.
András KÁDÁR, Péter KÁDÁR DENDERFII
[Peter BINDER DENDÖRFER], Pál MÉSZÁROS,
András TAFNER s-au considerat sibieni. 

DDiinn ÞÞaarraa BBâârrsseeii, mai îndepãrtatã, au
venit relativ mai puþini: János SZÕCS din
Sânpetru, Simon ASZTALOS ºi György din
Codlea - din Codlea, Márton ASZTALOS, István

FÜSÜS, István LAKATOS, György RÁCZ,
János VERES ºi Lukács SZABÓ din Braºov.

DDiinn zzoonnaa BBiissttrriiþþeeii au fost originari János
TAKÁCS din oraºul Bistriþa, István SAR-
TORIS-SZABÓ ºi György SZÕCS din Dipºa.

Locuitorii originari din Þara Sãseascã au
fost saºi în mare parte (deºi din Orãºtie ºi Braºov
puteau veni ºi maghiari), iar numele lor ar putea
fi scrisã ºi în forma germanã, de ex. (în ordinea
enumerãrii de mai sus) Andreas BRALLER,
Michael DOBRINGER, Andreas SCHMIDT
BIRTHÄLMER, Georg LEBLANGER, Andreas
DEIDRICH SCHULLER aus Kreutz, Andreas
aus Neithausen, Martin POLDER, Peter
PROBSDORFER, Steffen SCHENKER, Andreas
SCHNEI DER Keisder, Michael KÜRSCHENER
SCHAASER, Hannes SCHUSTER aus Hetzeldorf,
Michail SCHUSTER aus Stolzenburg, Hannes
SCHUSTER HELTAUER, Georg ZEIDNER,
Steffen KAMMER KRONER, Hannes WEB-
BER NÖSNER.

DDiinn CCââmmppiiaa MMaagghhiiaarrãã, sau din oraºele
din jurul acesteia au ajuns la Aiud András din Be -
regszász (Beregovo, Ucr.), János BORBÉLY din
Jenõ (nnoottaa ttrraadd.: Inãu, eventual Chiºinãu Criº?),
János FARKAS din Salonta, István FODOR ºi
Márton LAKATOS din Debrecen, János din Fel -
tót, János din Kalotsa, József LAKATOS din Baia
Mare, Márton SZABÓ din Gyula, István Kovács
din Lugoj, Mihály LIPPAI din ªoimoºul de pe Mu -
reº, Mihály SZABÓ din Oradea, Mihály SZAT -
MÁRI (‘din Satu Mare’), János din Szerém
(Slavonia de Est), István ºi János din Zemlin.

DDee ppee tteerriittoorriiuull SSlloovvaacciieeii aaccttuuaallee
(Uhorsko, Felvidék) au venit Márton KÕMIVES
din Levoèa, András MOLNÁR din Nitra, Jakab
KUN din Prešov, György RETEK din Bratislava..

DDiinn aallttee ppããrrþþii aallee UUnnggaarriieeii au provenit
István MÉSZÁROS din Miskolc ºi György
SZÉKESFEHÉRVÁRI. Au venit din strãinãtate
János NYERGES [Johann SATTLER] (din
Graz), István TÓTH, croitor ºi Jakab TÓTH
(ultimii doi sunt numiþi moravi) ºi András
KÁDÁR (din Moldova).

În anul înnobilãrii, adicã în 1658 oraºul
Aiud a avut un comandant militar (locotenent)
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sas, în persoana lui Mihály BOLTOS (Michael
BOLTOSCH). Numele sãu era unul frecvent la
saºii braºoveni. În anul amintit noua nobilime
aiudeanã a fost reprezentatã în Dieta Transil -
vaniei de cãtre András TIVADAR, Mihály
BOLTOS ºi István POSTA. În anul urmãtor însã
sunt amintiþi separat duumviratul oraºului
burghez vechi (înnobilat), cu conducere sãseascã
ºi maghiarã, respectiv comandantul (locotenen-
tul) nobililor vechi: Die 4 Iunii [1659] au dat
domnii Mihály BOLTOS ºi Mihály LIPPAI fl
380/20. Domnul János KÁNTOR, locotenentul
nobililor vechi.”29

Aiudul, locuit de cetãþeni înnobilaþi,
maghiari ºi saºi, în 1658 a fost supus unei mari
încercãri, asediul tãtarilor care în acest an au
pustiit toatã Transilvania. Cronicarul acestei lupte
eroice este István DIPSEI SZABÓ (Steffen
SCHNEIDER aus Dürrbach), de origine sãseascã,
dar care a scris în limba maghiarã. “Istoria
pustierii triste ºi jalnice de cãtre pãgâni din anul
1658 începe astfel” - relateazã DIPSEI SZABÓ,
iar dupã ce povesteºte cum a nãvãlit în Þara
Bârsei inamicul pãtruns prin pasul Buzãu (Tabla
Buþii), continuã astfel: “Auzind ofiþerii în oraº
cumcã duºmanul ar fi aproape, trimiserã anumiþi
oameni pânã la Fãgãraº, care întorcându-se înapoi
ºi aducând veºti sigure despre venirea duºmanu-
lui, rânduirã imediat gãrzi în porþi, în turnuri, în
strãzi la bariere. Unul din gãrzile principale fost-a
János GÁSPÁR, altul Mihály BOLTOS, pe care
îi rânduirã sã meargã în faþa poporului, cînd ar
ieºi asupra duºmanului. Rânduirã doi efori ºi pen-
tru strãji, pe Mihály TÓTH ºi pe János NAGY, la
porþi pe Keresztély SZABÓ, pe István POSTA,
pe Mihály CSIZMADIA; cerându-le jurãmânt cu
fermã credinþã cã se vor þine de îndatorirea lor, ºi
cã nu ar trãda oraºul, nici nu ar preda poarta pânã
la moarte.” Dupã ce Mihály LIPPAI s-a dus cu
oamenii sãi pânã la Mediaº, întorcându-se în 21
august au raportat cã inamicul e aproape ºi s-au
pregãtit de luptã. Tãtarii au fost alungaþi de cãtre
Mihály LIPPAI din hotarele Aiudului, iar pri-
zonierii lor au fost eliberaþi. “În acest timp tot
oraºul  - continuã DIPSEI SZABÓ - fu în gardã
permanentã, dupã o sãptãmânã vãd cã dinspre

Aiudul-de-Sus a sosit o ceatã de duºmani, pânã la
vreo sutã: împotriva cãrora ieºind i-au alungat,
luându-le robii în mare numãr, ºi chiar vreo 40 de
cai ºi altã pradã a cãrei împãrþire a þinut pânã în a
treia zi.” În lupta de la barierele din strada Tövis
(Teiuº) ºi Szentkirály (Sâncrai) au cãzut între alþii
András KÉZDI SZABÓ (Andreas Schneider aus
Kaisd) ºi Péter KÁDÁR (Peter BINDER DEN-
DORFER), iar populaþia a fost nevoitã sã se
retragã în castel. “Duºmanul dãdu foc oraºului, ne
arse totul: iar oameni dintre noi pierirã în aceea
varã 10.”

Aceasta însã s-a dovedit sã fi fost numai
începutul suferinþelor, pentru cã în 10 septembrie
a sosit grosul oastei. “L-am trimis la ei pe János
NYERGES - scrie DIPSEI SZABÓ -, oamenii
bãtrâni [sfatul exterior, Altschaft] sã se ducã
afarã la ei: au ºi mers: János ADORJÁN
SZABÓ, Bálint SZABÓ, György TÓTH ºi
István SZIRMAI.” Cu toate cã aiudenii au plãtit
multã “contribuþie, galbeni”, tãtarii au început
asediul castelului. Cu toate cã trãgãtorii din cas-
tel au omorât mulþi pânã ºi dintre stegari ºi au dat
foc ºi corturilor din jurul castelului, populaþia de
sub comanda lui Mihály BOLTOS s-a predat
pânã la urmã în faþa superioritãþii numerice, ºi i-
au lãsat pe tãtari sã intre pânã ºi în turn.30

La rezistenþa din 1658 descrisã de István
DIPSEI SZABÓ au participat atât maghari cât ºi
saºi. Putem sã-l numim între ultimii pe
Keresztély SZABÓ alias Chrestel SCHNEIDER.
În 1664 comandant principal al nobililor din oraº
(locotenent major, dduuccttoorr nnoobbiilliiuumm) a devenit
Mihály LIPPAI, ºi tot în acest an locotenentul
din 1663, István POSTA este unul dintre cei 12
assessori, adicã membri ai consiliului vechi -
sfatul interior - format din 12 juraþi, care îl ajutau
pe comandantul principal.31 În 1667 cei doi pretori
juraþi ai oraºului Aiud sunt deacul nobil György
SZÕCS (Georg KÜRSCHNER DÜRRBÄCHER)
ºi Ferenc HUNYADI.32 Dupã fuga din timpul
nãvãlirii tãtare (1658) Anna MEDGYESI
KRAUSS, soþia lui Simon NAGYENYEDI
ASZTALOS  se aflã pânã ºi în 1684 în litigiu cu
János SZENT PÉTERI SZÕCS, pentru o vie a
acestuia.34
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La sfârºitul secolului XVII. societatea
orãºeneascã aiudeanã are o structurã foarte com-
plexã. Între locuitorii oraºului întâlnim atât
nobili, burghezi, cât ºi iobagi, jeleri, atât
maghiari cât ºi români, saºi. În procesul de vrãji-
toare aiudean din 1683 participã ca martori János
LIPPAI, soþia lui Ferenc HATHÁZI, Anna
provenitã din Slimnicul având populaþie sãseas -
cã, soþia lui Márton VIG, Judit KOLOSI ºi alþii.
Vãduva fostului comandant al oraºului, Mihály
LIPPAI are o fermã, iar Ilona SZÕCS, soþia lui
Andreas BRALLER are o vie.35

În lustrele nobiliare întocmite la sfârºitul
secolului XVII. întâlnim de asemenea date va-
loroase referitor la populaþia Aiudului. În lustra
din 1686 se gãsesc alãturi nobili de origine
secuieascã (János UDVARHELYI LAKATOS,
Mihály ALBISI, István IMREH), sãseascã (Georg
KÜRSCHNER MÜHLBÄCHER, Hannes SCHUS -
TER MEDWISCHER), maghiarã, dar în parte ºi
românã ºi sârbã din Câmpia Maghiarã (Ferenc
HAJDU, István BOCSKAI, István LIPPAI,
János CSUCSI, István RÁCZ), în sfârºit nobili
cu nume de profesiune (János KARAKAI
CSISZÁR, István TAKÁCS, Bálint SZABÓ,
György SEMSEI KÁDÁR). În lustra din 1694
alãturi de numeroºii nobili porþionaþi (având po-
sesii ºi în Aiud), respectiv cu un singur fond se
întâlnesc ºi mulþi iobagi ºi jeleri români ºi saºi.
Între porþionaþi îl gãsim pe Mihály SEGESDI
SZÛCS [alias Mechel KIRSCHNER SCHAAS-
ER], între nobilii cu o singurã casã (fond) pe
István SZATMÁRI ÖTVÖS, farmacistul Márton
KOLOZSVÁRI, István MAGYARORSZÁGI,
György FOGARASI, maistrul morar János
FODOR, paznicul hotarului aiudean - “om sãrac”
- György SZALMA, János VINCZI alias BÁN,
deac al domnului Miklós BETHLEN, bibliopola
Péter KÖNYVKÖTÕ, omul sãrac András
BELÉNYESI VARGA. Dintre saºii aiudeni
János MÁRTONHEGYI [Hannes MARTINS-
BERGER] este “sas nou-venit”, János
MEDGYESI [sau Hans MEDWISCHER] este
“meseriaº sãrac, cu jumãtate de moºtenire ºi care
stã într-o pivniþã”, György BRASSAI [alias
Georg KRONER] “sas sãrac, idiot” ºi János

SZT. ÁGOTAI VARGA [Hannes SCHUSTER
AGNETHLER] “venit de curând”. Între saºi îi
întâlnim ºi pe Mihály venit din Aþel, respectiv pe
György din Apold.36

Între eforii bisericii din Aiud ºi cei laici
ai Colegiului la sfârºitul secolului XVII. au fost
atât maghiari ºi saºi, cât ºi nobili reformaþi de
origine românã. Între 1675 ºi 1691 “nobilul ºi
viteazul György LIPCSEI ºi Keresztély SZABÓ
din Aiud” se gãsesc între “vicecuratorii Colle -
giului”. Ultimul pare sã fie identic cu Chrestel
SCHNEIDER care a jucat rol ca martor ºi în pro-
cesul de vrãjitoare din 1683.37

Distrugerile fãcute de labanþi (partida
pro-imperialã) în 16 martie 1704, seceta din
1718, respectiv ciuma din 1719 au condus la o
masivã descreºtere a numãrului populaþiei oraºu-
lui. Aiudul introduce din nou administraþia
civilã. În consiliul nou format ºi între centumviri
sunt aleºi ºi saºi. Diploma emisã în limba ger-
manã de cãtre breasla cojocarilor, în 1747, este
semnatã în numele conducerii breslei de con-
silierul orãºenesc, maistru de breaslã Andreas
FRONIUS ºi de un alt maistru, István BESZENI,
iar în numele calfelor cojocari de cãtre Stephanus
VONNERT. Diploma dovedeºte cã în aceastã
perioadã practica conducerii alternative a conti -
nuat în breslele aiudene.38 Pe de altã parte, atun-
ci când presbiteriul bisericilor protestante din
oraº îl invitã în 1751 pe Martin BELL, diacon din
Bãlcaciu, sã ocupe postul de pastor lutheran,
Samuel BINDER ºi Georg ROTH sunt membri
ai consiliului orãºenesc.39

În conscripþia iobagilor fugiþi din Satu
Nou (Braºov), din 1751, despre iobagul Hannes
LIEHN se consemneazã: “János LINEN alias
LENARTH a fugit acum circiter 36, 37 ani la
Micãsasa, unde a ºi murit, dar doi fii ai acestuia,
ca ºi József rãmânând în viaþã... a ajuns la Aiud ºi
stã ºi acum acolo, fiind consilier... Marci
SÁNTA fugind acum circiter 10, 12 ani, com-
moreazã de asemenea la Aiud...”40 József
LINEN alias LENARTH, consilier aiudean de
origine sãseascã, din Satu Nou (Braºov) a
devenit József LÉNÁRD (n. 1746), reformat,
funcþionar gubernial, ºi sub numele de Josef von
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LENARD membru al lojei francmasone sibi-
ene.41

Aiudul, având un caracter de târg, a
început sã se transforme într-un oraº adevãrat
atunci când conducerea militarã imperialã a înde-
pãrtat de la Alba Iulia organele administrative ale
comitatului. Dupã 1715 Aiudul este nu numai
oraºul vestitului Colegiu, dar ºi sediul comitatu-
lui Alba-Inferior.42 Atenþia societãþii oraºului
era reþinutã de acum înainte în primul rând de
cele întâmplate în adunãrile nobiliare ale comi-
tatului, respectiv în Colegiu, iar cu evenimentele
Aiudului citadin s-au ocupat mai puþin. În secolul
XVIII. în conducerea oraºului dispare treptat
colaborarea dintre saºi ºi maghiari, ºi numai cele
douã biserici ridicate alãturi în castel, cea refor-
matã ºi cea lutheranã mai amintesc de trecutul în
care, de-a-lungul secolelor, au trãit, au muncit ºi
- la nevoie - au luptat aici alãturi cetãþenii cu
limba maternã diferitã.
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(Traducere de Ana LENART)

KKöözzööss mmúúllttuunnkk II.. NNaaggyyeennyyeedd
(A fordításról)

BINDER Pál mo nog rá fi á ja, a “Kö zös
múltunk”1982-ben je lent meg (Kriterion, Bu ka -
rest). Ma gyar, ro mán, né met és dél szláv kö zös sé -
gek kö zép ko ri együtt élé sé nek min den nap ja it mu -
tat ja be, a vá ro si és fa lu si te le pü lé sek szint jén. A
vizs gált 44 eset több sé gé ben vál tá sos vagy pár -
hu za mos ve ze tés ala kult ki, de a te le pü lés ugyan -
ak kor ki fe le egy sé ges communitas-ként kép vi -
sel tet te ma gát. A tör té net több rõl szól, mint a tér -
ség egy ko ri et ni kai to le ran ci á já ról. Ha a tör té ne -
lem ilyen al ter na tí vái már nem is vol ná nak fel -
éleszt he tõ ek, fon tos tud ni, hogy a nem zet ál lam
és ál lam nem zet új ko ri, nyu gat ról im por tált, és
tér sé günk ben több ször ge no cí di um hoz ve ze tõ
mo dell jén kí vül Kelet-Közép Eu ró pa kö zös sé ge -
i nek sor sa is mert más, mû kö dõ pa ra dig mát is. 

OOuurr CCoommmmoonn PPaasstt II.. NNaaggyyeennyyeedd
((AAiiuudd))
(About the translation)

The monograph of Pál BINDER, “Our
Common Past”, was published in 1982
(Kriterion, Bucharest). It presents the everyday
life of the Hungarian, Romanian, German and
South Slav communities in the Middle Ages, in
both towns and villages. The 44 cases investigat-
ed showed an alternative or parallel leadership,
but at the same time the settlements were repre-
sented to the outside as a uniform community.
The story is more than just about local ethnic tol-
erance in the past. If such alternatives of history
could no more be brought to life, it is important
to know that beside the nation state model
imported from Western Europe, that in our
region led to genocide many times, other func-
tioning models of the communities of Central
and Eastern Europe also existed.
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Figura 1. Evoluþia ponderii procentuale populaþiei maghiare, pe localitãþi, în poligonul
Turda–Luduº–Blaj–Alba Iulia–Rimetea, în care se situeazã ºi oraºul Aiud (Nagyenyed), în sec.

XX. Recensãmintele oficiale nominalizate. (Mulþumim pe aceastã cale ajutorul acordat de
Fundaþia László TELEKI, Institutul Central-European)



Harta regiunii noastre, cu specificarea zonelor muntoase / Régiónk térképe, a hegyvidék megkülönböztetésével 
Prescurtările utilizate pentru oraşe / A városok nevének rövidítése: A-Adjud, AI-Alba Iul ia/G yulafehérvár, B-Baraolt/Barót, 
BB-Balan/Balánbánya, BC-Bacau/Bákó, BI-Bicaz, BL-Blaj/Balázsfalva, BS-Borsec/Borszék, BU-Buhu§i, C-Comăneşti, CS-Mier-
curea-Ciuc/Csikszereda, CM-Copşa Mică/Kiskapus, CT-Câmpia Turzü/Aranyosgyéres, D-Dumbraveni/Erzsébetváros, DM-Târnă-
veni/Dicsőszentmárton, G-Gheorgheni/Gyergyószentmiklós, O-Oneşti (Gheorghe Gheorghiu Dej), H-Topliţa/Marosheviz, I-Iernut/ 
Radnót, IB-întorsura Buzăului/Bodzafordulo, K-Covasna/Kovászna, KH-Rupea/Köhalom, KV-Tg. Secuiesc/Kézdivásárhely, 
L-Luduş/Ma-rosludas, M-Moineşti, ME-Mediaş/Medgyes, MV-Tg. Mureş/Marosvásárhely, NE-Aiud/Nagyenyed, OM-Ocna 
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FERENCZI Géza

AAddaa lléé kkookk aa LLöövvééttee nnéévv 
eerree ddee ttéé hheezz

(Ki vo nat)
A szer zõ nem fo gad ja el a Lövéte hely ség -
név KNIEZSA I. és KISS L. fé le, szláv
‘va dá szat’, vagy ‘orosz lán’ ér tel mû sze -
mély név bõl va ló szár maz ta tá sát. Erdély-
beli és (kö zép ko ri) nyugat-magyarországi
név egye zé sek kel, ré gé sze ti, föld- és hely -
raj zi ér vek kel, va la mint ok le ve les ada tok -
kal tá mo gat ja G. KISCH vé le mé nyét. G.
KISCH sze rint a hely ség név a ma gyar lõ
igé bõl (ma gyar) --ééttee hely név kép zõ vel al -
ko tott ma gyar szó, és sem mi kép pen sem
szláv ere de tû. Ez az ige egyéb ként õsi
finn ugor szó. A hely ség név va ló já ban
fog lal ko zás név. A szál lás la kói a ko ra kö -
zép ko ri Ma gyar or szág it te ni gye pû in ha -
tár vé del mi fel ada to kat lát tak el 

A köz pon ti Har gi ta DNy-i lej tõ i rõl fa kad
a Kis-Homoród. Dé li irány ba si et ve át sze li a vul -
ká ni vo nu lat „Láz” ne vû fenn sík ját. En nek D-i
pe re mébe mélyített, föld ta ni okok ból nagy esé sû
szur dok ban, ha tal mas lá va töm bö kön meg tör ve,
még taj té koz va ro han vi ze az õt jó val len nebb
ma gá ba fo ga dó Nagy-Homoród fe lé. Alább e
szûk völgy kis sé ki szé le se dik, a me der esé se
csök ken, ezért a víz fo lyá sa is las sul.

Az em lí tett szur dok D-i vég zõ dé sé nél, a
Kis-Homoród két part ján szo rong a nép raj zi te -
kin tet ben is hí res LLöövvééttee (Lueta, Har gi ta me gye).
E név ere de te fe lõl ér dek lõd ve a kö vet ke zõ ket
tud juk meg az ezt a kér dést is bon co ló szak em be -
rek tõl: „LLöövvééttee ~~ LLöö vvee ttee [1332-7: LLuueecchhee – he -
lye sen LLuueetthhee –]. – Nyil ván egy szláv ere de tû

++LLeevveettaa [<ll{vvy ‘orosz lán’] vagy ++LLoovveettaa [<lloovv
‘va dá szat’] szn-bõl való.”1

KNIEZSA I.-nal azo no san vé le ke dik
KISS La jos is: „Lövéte ‘ro má ni ai hely ség a Szé -
kely föl dön Székelyudvarhelytõl (Odorheiu
Sesuiesc – így! bi zo nyá ra saj tó hi ba – FG) ke let-
dél ke let re; LLuueettaa’ [...] Pusz ta szn.-bõl ke let ke zett
ma gyar név adás sal. Az alap já ul szol gá ló szn.
szláv ere de tû; vö.: cseh LLoovvaattaa sz.n. [...]; le.
££oowwêêttaa szn. [...]. – A ro mán LLuueettaa ‘Lövéte’ a
ma gyar ból való.”2

Tör té nel mi, kü lö nös kép pen ré gé sze ti ku -
ta tá sa ink ered mé nye i re ala poz va úgy hi szem,
hogy ez a ma gya rá zat tart ha tat lan. Nem va la me -
lyik szláv nyelv bõl kell ki kö vet kez tet nünk és
sze mély név ként te kin te nünk, ele gen dõ meg ma -
rad nunk a ma gyar nyelv gaz dag és vál to za tos
szó anya gá nál. Ez eset ben még csak vis  sza sem
kell kö vet kez tet nünk ffeell tteetttt õs-szó ra. A meg ol -
dás ön ma gá tól adó dik, min den erõl te tés nél kül.

Vé le ke dé sem he lyes sé gé nek a bi zo nyí tá -
sá ra meg kí sé re lem meg szó lal tat ni elõbb a nyel -
vé szet szak iro dal mi ada ta it, majd tör té nel mi, ré -
gé sze ti s ka to na po li ti kai ér ve im mel igyek szem
tá mo gat ni fel te vé se met.

II..
Fus suk át a Lövéte hely ség név írás ban

je lent ke zõ, s ugyan cse kély, de szá munk ra még is
ele gen dõ szám ban ránk ma radt alak ja it: 1332:
[[ssaacceerrddooss ddee]] LLuueecchhee (he lye sen LLuueetthhee), 1567:
lleeóówweettee, 1583: LLöö vveett ffaall vvaa,, 1602: LLeevvééttee, 1630:
LLeeöövvééttee. A sort nincs mi ért foly tat nom, a mai
alak egy sze rû vál to za tai azok is.3

IIII.. 11.. 
Igye kez zünk ne vünk höz kö zel ál ló, ha -

son ló vagy ép pen azo nos hely ség ne ve ket fel ku -
tat ni. Er dély ben nem is kell mes  szi re men nünk.
Ma ros me gye te rü le tén az elõ ször II. End re
(1205-1235) ok le ve lé ben, 1228-ban je lent ke zõ
Marosvécs (Brâncoveneºti) ki rá lyi vá rá tól ÉNy-
ra, a köz vet le nül Bátos (Batoº) fö lött emel ke dõ,
FERENCZI Ist ván tól föl ke re sett, 10. szá zad vé gi
ccssee rréépp ffaa llúú vá rat hor do zó Vár hegy tõl alig 6 km-
re, a te tõ tömb jé nek a K-i ol da lát mo só pa tak mé -
lyí tet te ki es ol dal völgy ki szé le se dé sé nél sze ré -
nyen hú zó dik meg LLöö vvéérr (Luieriu). Ne ve el sõ íz -
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ben LLuueerr alak ban tû nik fel a fen ti ado mány le vél -
ben. KNIEZSA I. ezt ír ta er rõl a hely ség név rõl:
„<ma gyar llöövvéérr (ré gi ma gyar llüüéérr) ‘lövész’.”4

IIII.. 22.. 11.. 
A mi énk kel egy be vet he tõ más hely ség -

ne vet azon ban már tá vo lab bi tá ja kon kell ke res -
nünk. Úgy hi szem, nincs mi ért saj nál nunk a fá ra -
do zást. Tá jé ko zó dá sul for dul junk új ra a szak iro -
da lom hoz. „LLee vvééll ‘hely ség Gyõr-Sop ron me gyé -
ben Mo son ma gya ró vár tól észak nyu gat ra.’
[1425: LLwweerr] [...]; [1453: LLeewweell]. [...] A llõõ ige vv-
s tö vé bõl (vö. llöövv--õõ) kép zõ dött. Egy ko ri ha tár õr -
zõ lö vé szek re em lé kez tet. A LLöövvéérr>>LLeevvééll fej lõ -
dést 1:r>1:1 ha so nu lás és a m. llee vvééll fn.-hez va ló
hoz zá iga zo dás ma gya ráz za. [...] Vö. Lö vé rek,
Városlõd.”

IIII.. 22.. 22.. 
„Lö vé rek ‘ Sop ron vá ros köz pont já tól

dél nyu gat ra le võ ker tes te rü let.’ [1265: LLuueerr] [...]
A m. llõõ ige vv-s tö vé bõl (vö. llöövv--õõ) kép zett m. R.
++llöövvéérr~~++llëëvveerr ‘lö vész’ fn. vált hn.-vé; vö.
1228/1357: LLuueerr ‘MMaarroossllöövvéérr az egy ko ri Maros-
Torda vár me gyé ben.’ [...] A gye pû vo nal men ti
ki rá lyi lö vé szek em lé két õr zi. – A sop ro ni ném.
LLëëwweerr~~LLooeewweerr (töb bes sz.) hn. a magy.-ból va ló,
de nép eti mo ló gi á san ös  sze kap csol ták a kfn..
llêwweerr ‘domb’, baj. osztr. LLee vveerr ‘ua.’ fn.-vel. A
LLöö vvéé rreekk töb bes szá mú alak já nak az a ma gya rá za -
ta, hogy hn.-bõl Sop ron ban köz név ala kult; vö.
sop ro ni ném.. LLêwweerr ‘kert a LLöövvéérreekkbbeenn’~m..
llõõvveerr,, llõõvvéérr ‘ua.’”

IIII.. 22.. 33..
Az elé so rolt ada to kat és ma gya rá za to kat

át te kint ve sze münk be öt lik, hogy a sza vak tö ve
azo nos, a be lõ le kép zett fõ ne vek pe dig meg le he -
tõ sen ha son lók. Ér tel mük vi szont vi tat ha tat la nul
meg egye zõ: a llõõ alap szó ból kép zett llöö vvéésszz..

Ezek re fi gyel mez ve vé le ke dem úgy,
hogy a LLuueetthhee~~LLöövvééttee hheellyy sséégg nnéévv iiss uuggyyaann eebb bbee
aa sszzóó bboo kkoorr bbaa ttaarr ttoo zziikk.. Az elõ zõ ne vek kép zé sét
kell ese tünk ben meg is mé tel nünk. Va ló já ban a
ma gyar llõõ ige vv-s tö vé bõl: a llöövv--õõ ++ [[éé]]ttee hely -
név kép zõ vel al ko tott szó.

IIII.. 22.. 44.. 
Az enyém mel egye zõ kö vet ke zõ szár -

maz ta tás erõ sí ti vé le ke dé sem he lyes sé gét: „O. N.

LLõõvvééttee [...] <magy. Wz. LLöövv schiessen + to pon. -
éte (vgl. O. N. BBeerrzzééttee,, DDeellééttee,, DDeemmééttee,, DDeerrééttee,,
KKiiééttee,, LLeesszzééttee,, PPeerrééttee,, CCsseennyyééttee usw.); nicht
slav. lloovvy Jagd!”7

IIIIII.. 11.. 
Még ha er re nem is fi gyel mez tet né nek az

ed dig em lí tett, más ku ta tók ered mé nye i re is tá -
masz ko dó szer zõk, el sõ lá tás ra ki vi lág lik a LLöö vvõõ,,
LLöö vvéérr,, LLöö vvéé rreekk,, --llõõdd,, LLee vvééll ne vû te le pü lé sek tér -
kép re ve tí té sé vel az, hogy ee hheellyy sséé ggeekk kkii vvéé tteell
nnééll kküüll aa hhaajj ddaa nnii mmaa ggyyaarr kkii rráállyy ssáágg ggyyee ppûû jjéé nneekk aa
bbeell ssõõ vvoo nnaa llaa mmeenn ttéénn ttee llee ppüüll tteekk ééss ee ggyyee ppûû mmeenn ttii
kkii rráá llyyii llöö vvéé sszzeekk eemm lléé kkéétt õõrr zziikk..

IIIIII.. 22.. 
Ha már be fe jez tük az írá sos ada tok kal

va ló bí be lõ dést, hagy juk el író asz ta lun kat is, és
föld raj zos, ré gész meg ha dá sza ti (ezek eb ben az
eset ben is szo ro san kö tõd nek egy más hoz!) szem -
mel néz zünk kis sé szét Lövéte kör nyé kén.

OR BÁN Ba lázs AA SSzzéé kkeellyy fföölldd lleeiirráássaa ...
c. mû vé ben meg le he tõ sen ap ró lé ko san is mer tet
ma is meg lé võ, a Bar ca ság nyu ga ti ha tár vo na lá -
tól hel  lyel-köz zel meg sza ka dó, É-i irány ban
mint egy 80 km hos  szan, a Har gi ta köz pon ti
tömb jé nek DNy-i ol da lán hú zó dó töl tés vo nu la -
tot. De ez to vább, észa kabb ra, a Görgényi-
hegység Sán ci-fenn sík já ig kö vet he tõ. K-i (he -
lyen ként Ny-i) ol da lát (is) még ma is elég gé mély
(védõ)árok sze gé lye zi. A ve gyes al ko tó ele mû
töl tés ré szek a te rep ala ku lá sá tól füg get le nül fut -
nak he gyen-völ gyön, me re dek ol da la kon. KKaa kkaass--
ééss ÖÖrrddööggbboorroozzddaa,, PPoo ggáánnyy-- vvaaggyy ÖÖrr ddöögg áárrookk,,
TTüünn ddéé rreekk-- mmeegg ÓÓrrii áá ssookk--úútt jjaa,, iillll.. OOrr sszzáágg hhaa ttáárr
vvaaggyy FFee jjee ddeell mmii mméé ttaa né ven ne ve zik. A tõlünk (ti.
a szer zõn kí vül FERENCZI I. meg DÉ NES Ist -
vántól) is vé gig járt töl tés vo nu lat az Er délyt meg -
hó dí tó ma gyar ki rá lyi ha ta lomtól a 11. szá zad vé -
gén, vagy kö vet ke zõ kez de tén a ha tá rok va la me -
lyest tö ké le te sebb vé del mé re emel te tett, mész ha -
barc  csal kö tött kõ fa lú vá rak el sõ lép csõ jé nek a
sora KK--ii ol da la men tén hú zó dik. Ma gát a töl tés -
vo nu la tot a ki rály ság bel sõ gye pû vo na la ként
határoz(hat) tuk meg.

En nek a töl tés vo nu lat nak a ben nün ket ér -
dek lõ, meg-meg sza ka dó sza ka sza a Kis-
Homoród és a Vargyas köz ti víz vá lasz tó K-i ré -
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szén fut. A szá munk ra most je len tõ seb bé vá lt
tag ját PPoo ggáánnyy-- vagy ÖÖrr ddöögg áárrookk kkéénntt em le ge tik.
Elõbb ír tam volt: eemmee ttööll ttééss vvoo nnuu llaatt--sszzaa kkaasszz
„„bbeell ssõõ””,, nnyyuu ggaa ttii ooll ddaa llaa aallaatttt,, aann nnaakk kköözz vveett lleenn kköö --
zzee lléé bbeenn,, aa KKiiss--HHoommoorróódd mmaa iiss mmeegg llee hhee ttõõ sseenn vvaadd
vvööllggyy sszzaa kkaa sszzáá nnaakk aa ddéé llii vvéégg zzõõ ddéé sséé bbeenn rreejj ttõõ zziikk
LLöövvééttee. A tõlünk gye pû ség ként va ló azo no sí tá sá -
nak a bi zo nyí té ka ként föl so ra koz ta tott ada tok
kö zül szintén csak a ben nün ket most kö ze lebb rõl
érin tõ ket em lí tem meg: a kö zel ben (Kápol -
násfalu s tõ le K-re) há rom GGyyee ppûû ppaa ttaakk (egyi kõ -
jük a Kis-Homoród vi zét nö ve li, a Vargyasba fo -
lyó má sik ket tõ kö zül az egyik meg ép pen szur -
do kot vág va) mé lyí ti med rét a Láz fenn sík já ba.
A víz vá lasz tó LLöövvééttee fö löt ti össze szû kü lé sé nek a
ne ve: VVaass kkaa ppuu.. Alig va la mi vel len nebb ugyan en -
nek a víz vá lasz tó nak a Homoródalmás mel let ti (a
szur do kot vá gó, em lí tett GGyyee ppûû ppaa ttaakk tor ko la tá -
val szem be ni) kes ke nye dé sé nek a ne ve szin tén
VVaasskkaappuu.8

Úgy vé lem, hogy fej te ge té sem bõl ki vi -
lág lik: a föld raj zi s ha dá sza ti szem mel vizs gált
kör nye zet rõl al ko tott vé le ke dé sem és ré gé sze ti
meg fi gye lé se im meg nyug ta tó n vall ják LLöövvééttéé --
nek az egy ko ri gye pû ség be il lesz ke dé sét, szo ros
oda tar to zá sát. (Itt hí vom föl a fi gyel met LLöö --
vvééttéének a II. 1. be kez dés ben em lí tett LLõõvvéérr ka to -
na-föld raj zi el he lyez ke dé sé vel va ló nagy fo kú ha -
son ló sá gá ra.) AAllaa ppíí ttóóii ss fféérr ffii llaa kkóóii ppee ddiigg aa ttööbb bbii
aazzoo nnooss nnee vvûû ss ffeell aaddaa ttoott eell lláá ttootttt hheellyy sséé ggee kkéé ii hheezz
hhaa ssoonn llóó aann kkii rráá llyyii llöö vvéé sszzeekk vvooll ttaakk..

IIVV.. 
Vé ge ze tül tér jünk vis  sza az író asz tal hoz,

és for dul junk is mét a szak iro da lom nyúj tot ta
ada tok hoz. Ér de kes nek és ér de mes nek tar tom
ugyan is a llõõ igé re vo nat ko zó is me re te ink köz lé -
sét is. A kö vet ke zõ ket ol vas suk: „lõ 1220/1550:
»pristaldo Marco de vil la LLuuuueeuu« sz. hn. [...]
1221/1550: LLuueenn [  : LLuueeuu] sz. hn. [...] 1240 k.:
?LLeevvee sz. hn. [...] J.: 1. 1220/1550: ‘fegy ver bõl
lö ve dé ket rö pít, vagy lö ve dé ke ket fo lya ma to san
irá nyít va la ki re, va la mi re; schiessen,
beschiessen’ # [...] Õsi örök ség a finn ugor kor -
ból: vö. vog. lεu∩∩ ‘õ dob’, k. llääjjii ‘vet, dob; lõ’ [...]
zürj. V., Sz. llii∪∪ ii∩∩nnii∪∪ ‘lõ, le lõ; dob’; cser. KH. llüü••ee∩∩mm
‘ua.’; finn llyyööddää ‘üt, ver [...]. A finn ugor alap alak

++lleeββee-- le he tett. Az ere de ti ββ alap ján ma gya ráz ha -
tó a kü lön fé le nyel vi tö vek ma gán hang zó já nak a
fej lõ dé se. Úgy szin tén a ma gyar szó vv-tövûsége.
A va dá szat és a ha da ko zás tech ni ká já nak fej lõ dé -
sé vel ala kult ki a fel te he tõ en ere de ti ‘dob’ mel lett
a ‘lõ’ jelentés.”9

Meg ál la pít hat juk te hát, hogy nem egy -
sze rû en a ko ra be li kö rül mé nyek nek meg fe le lõ
ma gyar (és nem szláv) név adás sal ál lunk szem -
ben, ha nem a Lövéte hely ség ne vet finn ugor ere -
de tû szó ból ala kult hely ség név ként kell fel fog -
nunk.

VV.. 
Fej te ge té se im bi zony sá ga sze rint a

LLöövvééttee név a gye pû ség men ti ki rá lyi lö vé szek
em lé két õr zõ, õsi finn ugor szó ból kép zett hely -
ség név. EEzzeekk aallaapp jjáánn nneemm ffoo ggaadd hhaa ttóó eell sszzlláávv sszzee --
mmééllyy nnéé vvii sszzáárr mmaazz ttaa ttáá ssaa ss bbee oosszz ttáá ssaa,, hhaa nneemm ((ggyyee --
ppûû vvéé ddeell mmii ffeell aaddaa ttoo kkaatt eell lláá ttootttt)) ffoogg llaall kkoo zzáásstt jjee llöö llõõ
mmaa ggyyaarr LLõõvvéérr,, LLöö vvéé rreekk,, --llõõddöökk,, llöö vvõõkk,, ÕÕrröökk
hheellyy sséégg nnee vveekk kköö zzéé kkeellll bbee ssoo rrooll nnuunnkk.. Lé te s így
ér tel me zett, egy szer smind a ki in du lá si ma gya rá -
zat hoz ké pest a tör té nel mi fel té te lek nek meg fe le -
lõ je len té sû vé vált ne ve pe dig hat ha tó san tá mo -
gat ja a 11. szá zad vé ge – 13. szá zad ele je kö zé rõl
ke lte zett gye pû bel sõ vo na lá ról ko ráb ban al ko tott
vé le mé nyün ket.
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da pest 1979. 342. – Eb bõl idé zem a kö vet ke zõ ket: „mes ter sé ge sen meg -
épí tett kö zép ko ri országvédõ ha tár [...]. Le he tett árok, sö vény, föld há -
nyás. Ké szül he tett fel hal mo zott kõ bõl, fá ból. Leg gya ko ribb volt a fa tor -
lasz. A be ha to lás ra al kal mas he lye ken , fõ leg völ gyek ben épült gye pûk
egy sé ges lán co la tot al kot tak az or szág kö rül. A ki ve ze tõ uta kon or szá gos
ka puk ál lot tak. Eze ket sok szor az irá nyuk ban le võ szom széd nép rõl ne -
vez ték el. [...] Je löl het ték õket a kör nyé kü kön ál ló vá ros ne vé vel vagy
anya guk kal is. Pl. Kõ ka pu, Vas ka pu (ezesetben nyil ván va ló an in kább
erõs sé gé re s nem anya gá ra vo nat ko zik jel zõ je – FG.) stb. A gye pûk mel -
lett, kü lö nö sen az át já ró he lyek tá jé kán ha tár õr né pek él tek. Ezek em lé két
az Õr, Strá zsa stb. hely ség ne vek õr zik. [...] A ko ra kö zép kor ban a ha tá rok
gye pû vel va ló õr zé se Eu ró pa-szer te el ter jedt volt.”

9. AA mmaa ggyyaarr nnyyeellvv ttöörr ttéé nnee ttii--eettii mmoo llóó ggii aaii sszzóó ttáá rraa.. II. (BENKÕ L. fõ szerk.)
Bu da pest, 1970. 792

CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa oorriiggiinneeaa 
ttooppoonniimmuulluuii LLöövvééttee 
((LLuueettaa,, jjuudd.. HHaarrgghhiittaa))
(Rezumat)

Autorul nu acceptã etimologia toponimu-
lui Lövéte-Lueta expusã de KNIEZSA I. ºi KISS
L., dupã care acest nume de localitate derivã din
nume de persoane slave, cu un înþeles de ‘vânat’
sau ‘leu’. Pe baza unor analogii din Ardeal ºi din
vestul Ungariei (medievale), a unor date arhivis-
tice, a unor observaþii arheologice, precum ºi
geografice, respectiv topografice, autorul întã -
reºte ºi susþine pãrerea lui G. KISCH. KISCH
considerã cã acest toponim derivã din limba
maghiarã, din verbul llõõ ((ttrraaggee)) + sufixul maghiar
--ééttee.. Autorul doreºte sã concretizeze cã acest
verb es te un cuvânt strãvechi fino-ugric. Topo ni -
mul trimite la ocupaþia locuitorilor locali   tã        þii,
es te vorba de fapt de un fost sãlaº al grãnicerilor
de la prisãcile Ungariei evului mediu timpuriu.

DDaattaa CCoonncceerrnniinngg tthhee OOrriiggiinn ooff
tthhee NNaammee LLöövvééttee 
((LLuueettaa,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The author does not agree with the idea
of I. KNIEZSA and L. KISS that the origin of the
name of the village Lövéte is Slavic (meaning
‘hunting’ or ‘lion’). He supports the opinion of
G. KISCH: this is a Hungarian name with

Transylvanian and Western Hungarian analogies
from the Middle Ages, deriving from the
Hungarian verb „llõõ" (‘to shoot’) with the suffix -
ééttee for places, and can in no case be a word of
Slavic origin. This verb is in fact of an ancient
Finno-Ugric origin. The place name designates a
trade. The inhabitants of the village were in the
Middle Ages border guards on these parts of the
country. 
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Costin FENEªAN

OO ddiipplloommãã pprriinncciiaarrãã 
ddiinn 11665555 ppeennttrruu sseeccuuiiii ddiinn
ssccaauunnuull OOrrbbaaii

(Rezumat)
La 26 iunie 1655, în bãtãlia de la ªoplea
(în apropiere de Ploieºti), oastea princi -
pelui ardelean Gheorghe RÁKÓCZY al
II-lea a înfrânt trupele de seimeni ºi
dorobanþi rãsculaþi. În zilele imediat
urmãtoare principele RÁKÓCZY a rãs-
plãtit prin mai multe diplome de înnobi-
lare un numãr estimat de peste 800 oºteni
secui. Autorul prezintã ºi publicã o
diplomã emisã din tabãra de la Stroeºti,
la 6 iulie 1655, prin care îi ridica la ran-
gul de primipili armaliºti pe 86 libertini
secui din 6 sate ale scaunului Orbai: 24
din Zagon (Zágon), 14 din Pãpãuþi
(Papolc), 15 din Criºeni (Csomakõrös), 7
din Brateº (Barátos), 6 din Pachia (Páké)
ºi 20 din Covasna (Kovászna)

La 26 iunie 1655, în bãtãlia de la ªoplea
(în apropiere de Ploieºti), oastea principelui arde-
lean Gheorghe RÁKÓCZY al II-lea a înfrânt tru-
pele de seimeni ºi dorobanþi de sub conducerea
fostului mare spãtar (proclamat domn) Hrizea,
care se rãsculaserã împotriva domnului Þãrii
Româneºti, Constantin ªERBAN1. Mãrturiile de
epocã au relevat faptul, cã victoria oºtii ardelene
s-a datorat în bunã parte contribuþiei militare a
contingentelor secuieºti. De aceea, în zilele ime-
diat urmãtoare victoriei repurtate la ªoplea,
principele RÁKÓCZY, aflat în tabãra de lângã
Ploieºti, iar mai apoi în cea de la Stroeºti, pe iti -
nerariul urmat de trupele ardelene spre Târgoviºte,

a rãsplãtit prin mai multe diplome de înnobilare
un numãr estimat de peste 800 oºteni secui2.
Dacã raþiunile imediate ale acestei acþiuni de
înnobilare masivã3 sunt pe deplin explicabile – o
altã acþiune de asemenea proporþii nu ne este
cunoscutã în istoria principatului ardelean
autonom –, în schimb rosturile ei mai adânci,
legate de pãstrarea ºi întãrirea capacitãþii militare
a secuilor, pusã în cauzã de evoluþiile sociale din
secuime survenite în primele decenii ale secolu-
lui al XVII-lea4, ºi-au avut, fãrã îndoialã, însem-
nãtatea lor.

Din ceea ce ne este cunoscut pânã în
prezent5, înnobilarea (lófõsítés) masivã a
secuilor participanþi la campania din vara anului
1655 în Þara Româneascã s-ar fi realizat prin
emiterea a cinci diplome princiare: douã din
tabãra de lângã Ploieºti, la 28 iunie 1655, publi-
cate de L. SZÁDECZKY6, respectiv A. VE -
RESS7; o alta pãstratã în arhiva familiei Bethlen
de Criº, la Arhivele Statului din Cluj (în 1968
aflatã încã în fondurile fostei Arhive istorice a
Filialei Cluj a Academiei Române); o diplomã a
cãrei existenþã este semnalatã la Arhivele
Statului din Bucureºti ºi diploma emisã de
principele RÁKÓCZY în tabãra de la Stroeºti, la
7 iulie 1655, al cãrei rezumat a fost publicat de
JAKAB Elek ºi SZÁDECZKY Lajos8. Potrivit
datelor extrase din aceste diplome (mai precis din
cuprinsul sau din rezumatul celor publicate),
numãrul secuilor înnobilaþi între 28 iunie ºi 7
iulie 1655 ar fi fost de 5519. O examinare atentã
a izvoarelor primare (textul, respectiv rezumatul
diplomelor publicate) ne îngãduie sã facem câte-
va emendãri importante. Astfel, diploma din 28
iunie 1655 emisã de Gheorghe RÁKÓCZY al II-
lea în tabãra de lângã Ploieºti ºi publicatã de A.
VERESS dupã o copie pãstratã la Arhiva
Naþionalã Maghiarã din Budapesta10 nu mai
poate fi luatã în considerare la calcularea
numãrului secuilor înnobilaþi în 1655, deoarece
textul ei complet fusese publicat, dupã original,
de SZÁDECZKY Lajos în Diplomatariul
Secuiesc11. Mai mult, în textul editat de
SZÁDECZKY sunt citaþi nominal 88 de libertini
secui din 15 sate ale scaunului Mureº, pe când
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documentul reprodus de VERESS menþioneazã
98 secui din 14 sate12. Se mai cuvine rectificatã
ºi informaþia privind diploma acordatã secuilor
din scaunul Odorhei: data ei corectã este Stroeºti,
6 iulie 1655, iar numãrul celor înnobilaþi se ridicã
la 31, aºa cum rezultã din rezumatul publicat de
JAKAB ºi SZÁDECZKY13.

Cercetãri de arhivã ne-au îngãduit sã
descoperim originalul unei alte diplome date de
principele Gheorghe RÁKÓCZY al II-lea, anume
cea emisã din tabãra de la Stroeºti, la 6 iulie 1655,
prin care îi ridica la rangul de primipili armaliºti
pe 86 libertini secui din 6 sate ale scaunului Orbai:
24 din Zagon, 14 din Pãpãuþi (Papolc), 15 din Chiu -
ruº (Csomakõrös), 7 din Brateº (Barátos), 6 din
Pachia (Páké) ºi 20 din Covasna (Kovászna)14.
Motivaþia acestui act de favoare princiarã pe
seama libertinilor secui din scaunul Orbai, aflaþi
sub arme în campania din Þara Româneascã, este
identicã – inclusiv în privinþa modului de formula-
re – cu cea expusã în diplomele acordate secuilor
din scaunele Mureº ºi Odorhei. De asemenea, ºi
condiþionarea calitãþii de primipil a beneficiarilor
din scaunul Târgu Secuiesc de prestarea în viitor a
slujbei sub arme este identicã celei expuse în
diplomele acordate libertinilor secui din scaunele
Mureº ºi Odorhei. Aceste elemente ne îndrep-
tãþesc sã presupunem cã, la acordarea diplomelor
pe seama secuilor remarcaþi în timpul campaniei
din 1655 în Þara Româneascã, cancelaria princiarã
s-a folosit de un stilionar ad hoc. Cu toate acestea,
se pot sesiza unele deosebiri între textele celor trei
diplome. Astfel, în diplomele acordate secuilor
din scaunele Mureº ºi Odorhei sunt menþionate
numele comandanþilor militari care s-au aflat în
fruntea contingentelor provenind din acele pãrþi,
anume György CSONTOS ºi Lajos ISTVÁN, în
vreme ce numele cãpitanului secuilor din scaunul
Târgu Secuiesc – ca de altfel însãºi menþionarea
numelui scaunului – nu este pomenit. Ne este însã
cunoscut faptul, cã Kelemen MIKES, cãpitanul
scaunului secuiesc Trei Scaune (unde aparþinea ºi
scaunul Orbai) a fost comandantul avangãrzii
princiare care pãtrunsese în Þara Româneascã în
ultima decadã a lunii iunie 1655, avându-i deci
sub comandã supremã ºi pe secuii din scaunul

Târgu Secuiesc. Se mai cuvine amintit faptul, cã
doar pe diploma acordatã secuilor din scaunul
Mureº figureazã menþiunea de luare în evidenþã de
cãtre judele scãunal, la 5 mai 1656. Aceasta nu ne
îndreptãþeºte însã sã credem, cã beneficiarii din
scaunul Orbai ai diplomei de înnobilare nu vor fi
împlinit îndãtinata procedurã de luare în evidenþã.
Aceastã supoziþie ne este de altfel confirmatã de
faptul cã, în Liber Regius, regãsim numele
secuilor din acest scaun, înnobilaþi la 1655, înre -
gistrat în rândul nobililor secui15. În fine, spre
deosebire de diplomele care îi privesc pe secuii
înnobilaþi din scaunele Mureº ºi Odorhei, în cea
acordatã celor din scaunul Târgu Secuiesc se
accentueazã faptul cã aceºtia se vor bucura de
toate drepturile de care beneficiau „toþi ceilalþi
adevãraþi, nãscuþi ºi neîndoielnici (armaliºti - subl.
n.) secui” (armalistae Siculi), deci nobili cu bla-
zon. Mai rãmâne sã evidenþiem faptul, cã obligaþia
ce le revenea noilor primipili armaliºti era de a se
înfãþiºa în cazul convocãrii lor la oaste înzestraþi
cu flinte lungi ºi cele necesare acestora, o menþi-
une cât se poate de explicabilã þinând seama de
criza de arme de foc portabile din acea vreme16.

Din cele cunoscute pânã acum cu exacti-
tate, numãrul libertinilor secui care au fost rãs-
plãtiþi cu înnobilarea în urma participãrii la cam-
pania din Þara Româneascã din vara anului 1655
este urmãtorul:

Scaunul Nr. de sate din care 
Nr. secuilor

provin beneficiarii înnobilaþi
Mureº 15 

88
Odorhei 3 

31
Orbai 6 

86
TOTAL 24 

205
Rãmâne ca descoperirea unor diplome de

înnobilare asemãnãtoare, care se referã la secuii
din alte scaune furnizoare, la rându-le, de oºteni
pentru campania din 1655, sã întregeascã acest
moment cu adevãrat singular din istoria
Transilvaniei în epoca principatului.
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Scaunul 

Nr. de sate din
care provin be -
neficiarii în -

nobilaþi

Nr. secuilor

Mureº 15 88

Odorhei 3 31

Orbai 6 86

TOTAL 24 205



Note

1. Cu privire la antecedentele ºi desfãºurarea luptei, vezi DEMÉNY, Lidia
A.; DEMÉNY, L.; STOICESCU, N., RRããssccooaallaa sseeiimmeenniilloorr ssaauu rrããssccooaallãã
ppooppuullaarrãã??,, Bucureºti, 1968, p. 130. ºi urm. (se va cita RRããssccooaallaa sseeiimmee--
nniilloorr). Cu privire la implicarea principelui ardelean în evenimentele din
Þara Româneascã, vezi THALLÓCZY Lajos, II. RRÁÁKKÓÓCCZZII GGyyöörrggyy ééss aazz
oollááhh sszzeemméénnyyeekk, în: „Századok”, 1892, p. 449-456.
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în: KKuurrzzee GGeesscchhiicchhttee SSiieebbeennbbüürrggeennss, sub red. Béla KÖPECZI, Budapest,
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9. RRããssccooaallaa sseeiimmeenniilloorr, p. 147, nota 53.

10. A. VERESS publicã textul incomplet, eliminând, cu trei excepþii,
numele beneficiarilor, precum ºi unele formule obiºnuite în diplomele de
acest fel.

11. Vezi supra, note 6.

12. Potrivit textului original al diplomei, secuii înnobilaþi provin din
urmãtoarele sate ale scaunului Mureº: 10 din Pãnet (Panetul de
Câmpie/Panit), 10 din Câmpeniþa (Felea/Fele), 3 din Ceuaºu de Câmpie
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(Bánd), 6 din Sântioana de Mureº (Csittszentiván) ºi 3 din Ungheni
(Nirastãu/Nyárádtõ).

13. Secuii înnobilaþi provin din urmãtoarele sate ale scaunului Odorhei: 9
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Tãliºoara (Tiliºoara, Oloºtelec/Olasztelek). Deºi în rezumatul diplomei
publicat de JAKAB ºi SZÁDECZKY dupã un vechi calendar secuiesc, ca
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14. Diploma, al cãrei text îl publicãm, nu este cea semnalatã în Rãscoala
seimeilor drept cea pãstratã la Arhivele Statului din Bucureºti. Ea provine
din Colecþia de documente cu peceþi pãstratã pânã în 1975 la Biblioteca
Academiei Române din Bucureºti.

15. Cf. VASS Miklós, AA „„kkiirráállyyii kköönnyyvveekk”” sszzéékkeellyy ookklleevveelleeii, în: „Erdélyi
Múzeum”, 1900, p. 56-59, 119-123, 222-225, 295-299, 355-357, 428-
431, 485-488, 545-551, 595-616.

16. B. SZABÓ János, SOMOGYI Gyõzõ, AAzz eerrddééllyyii ffeejjeeddeelleemmsséégg hhaadd--
sseerreeggee, Zrínyi Kiadó, Budapest, (1996), p. 31-32.; vezi, tot aici, planºele
IX-XII, în care sunt reprezentate tipurile de oºteni secui din epoca princi-
patului ardelean.

(Numele de familie, inclusiv cele din textul publicat, figureazã
cu majuscule din raþiuni editoriale. NNoottaa rreedd..)

TTeexxttuull ppuubblliiccaatt aall ddiipplloommeeii

1655 iulie 6, Stroeºti (în Þara Româneascã)

Gheorghe RÁKÓCZY al II-lea, principele Transilvaniei, ridicã
un numãr de 86 libertini secui din satele Zagon, Pãpãuþi,
Chiuruº, Brateº, Pachia ºi Covasna, toate din scaunul Orbai, la
rangul de primipili armaliºti, drept rãsplatã a serviciilor aduse în
timpul luptelor împotriva seimenilor rãsculaþi din Þara
Româneascã.

NOS, GEORGIVS RAKOCZI, Dei gratia princeps
Transilvaniae, partium regni Hungariae dominus et Siculorum
comes etc.1, memoriae commendamus tenore praesentium sig-
nificantes quibus expedit universis, quod nos, cum ad nonnullo-
rum fidelium dominorum consiliariorum nostrorum singularem
nobis propterea factam intercessionem, tum vero attentis et con-
sideratis fidelitate fidelibusque servitiis fidelium Siculorum nos-
trorum strenuorum, agilium Stephani et Andreae KONDA, Petri
et Joannis KONYA, Thomae, Joannis, Stephani et Laurentii
SÁSKA, Benedicti ELEKES, Stephani DAMOKOS, Andreae et
Francisci CZOMA, Francisci ISAK, Michaelis, Francisci et
Joannis VAIDA, Michaelis, Benedicti et alterius Benedicti
ALBU, Petri SIDO, Andreae BOGATI, Thomae BARTA,
Francisci DOBOLI de Zagon, Georgii FEIES, Michaelis et
Georgii TAMO, Gregorii et Stephani TOTH, Joannis, Blasii,
Georgii, Stephani et Ambrosii CZORIA, Andreae et Valentini
KIRALY, Andreae PETER, Stephani TOMPA de Papolcz,
Michaelis et Thomae TARCZALI, Michaelis, Stephani,
Valentini et Andreae GURUZDA, Andreae BUTKA, Michaelis,
Martini, Petri et Joannis ÖRDÖG, Stephani DANCZ, Stephani
FERENCZ, Stephani TAMO, Stephani KOVACZ de Körös,
Valentini et Blasii BOG, Ladislai BARTALIS, Joannis
ANDRAS, Stephani BUCZ, Joannis et Matthaei PORSOLT de
Baratos, Petri ALBERT, Emerici SALAT, Bartholomaei CZO-
RIA, Demetri ZILAGYI, Andreae BALO, Michaelis VAIDA de
Pake, Andreae et Joannis ERDÖS, Thomae VERES, Michaelis,
Sigismundi et alterius Sigismundi CZUTAK, Emerici et Georgii
VAINA, Joannis ZASZ, Joannis DEAK, Andreae GOCZ,
Michaelis et Thomae BARTA, Blasii et Pauli VÉN, Joannis
BACZO, Joannis et Laurentii GECZÖ, Joannis et Blasii NAGY
de Kovazna, quae ipsi nobis et huic regno nostro in omnibus
occasionibus rerumque et temporum vicissitudinibus, praesertim
vero in hac expeditione nostra Transalpinensa, propitio divino
numine contra rebelles regni illius feliciter suscepta et cum
profligatione eorum laudabiliter peracta, fideliter et ausu martiali
exhibuerunt et impenderunt ac imposterum quoque exhibituros
et impensuros sese pollicentur, eosdem, igitur, ac per eos filios
suos natos et imposterum nascituros e speciali gratia et potestatis
nostrae principalis plenitudine e numero reliquorum libertinorum
Siculorum nostrorum clementer eximendos ac in coetum et
numerum verorum natorum et indubitatorum primipilorum
Siculorum annumerandos, aggregandos, cooptandos et
adscribendos duximus, prout eximimus, annumeramus, aggrega-
mus, cooptamus et adscribimus praesentium per vigorem, decer-
nentes expresse ut à@ modo deinceps, successivis semper tem-
poribus, iidem Stephanus et Andreas KONDA, Petrus et Joannes
KONYA, Thomas, Joannes, Stephanus et Laurentius SÁSKA,
Benedictus ELEKES, Stephanus DAMOKOS, Andreas et
Franciscus CZOMA, Franciscus ISAK, Michael, Franciscus et
Joannes VAIDA, Michael, Benedictus et alter Benedictus
ALBU, Petrus SIDO, Andreas BOGATI, Thomas BARTA,
Franciscus DOBOLI, Georgius FEIES, Michael et Georgius
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TAMO, Gregorius et Stephanus TOTH, Joannes, Blasius, Geor -
gius, Stephanus et Ambrosius CZORJA, Andreas et Valentinus
KIRALY, Andreas PETER, Stephanus TOMPA, Michael et
Thomas TARCZALI, Michael, Stephanus, Valentinus et An -
dreas GURUZDA, Andreas BUTKA, Michael, Martinus, Petrus
et Joannes ÖRDÖG, Stephanus DANCZ, Stephanus FERENCZ,
Stephanus TAMO, Stephanus KOVACZ, Valentinus et Blasius
BOGH, Ladislaus BARTALIS, Joannes ANDRAS, Stephanus
BUCZ, Joannes et Matthaeus PORSOLT, Petrus ALBERT,
Emericus SALAT, Bartholomaeus CZORJA, Demetrius
ZILAGYI, Andreas BALO, Michael VAIDA, Andreas et Joan -
nes ERDÖS, Thomas VERES, Michael, Sigismundus et alter
Sigismundus CZUTAK, Emericus et Georgius VAINA, Joannes
ZASZ, Joannes DEAK, Andreas GOCZ, Michael et Thomas
BARTA, Blasius et Paulus VÉN, Joannes BACZO, Joannes et
Laurentius GECZÖ, Joannes et Blasius NAGY haeredesque et
posteritates ipsorum universos pro veris et indubitatis primipilis
habeantur et reputentur omnibusque et singulis iis honoribus,
gratiis, privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus et
praerogativis, quibus caeteri veri, nati et indubitati armalistae1
Siculi quomodocunque de iure et ab antiqua consuetudine utun-
tur, fruuntur et gaudent, perpetuo uti, frui et gaudere valeant
atque possint, ita tamen, ut ipsi haeredesque eorum universae
bonis equis, frameis, sclopetis longis, pulveribus ac globis suffi-
cientibus bene instructi omnibusque bellicis expeditionibus tam
generalibus quam partialibus pro necessitate regni suscipiendis,
ad mandata nostra successorumque nostrorum, semper interesse
et, si res postulaverit, equis descendere et more peditum fidelem
patriae operam navare debeant et sint adstricti. In cuius rei
memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras
pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas, memo-
ratis equitibus nostris sclopetariis eorumque haeredibus universis
gratiose dandas duximus et concedendas. Datum in castris nos-
tris Transalpinensibus ad possessionem Stroest positis, die sexta
mensis Julii, anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesi-
mo quinto.

Georgius RÁKOCZY m.p.

Arhivele Naþionale Bucureºti, Colecþia Peceþi II, nr. 509; original
pe pergament; sigiliul, în cearã roºie, într-o capsulã de protecþie
din cearã albã, atârnat de document cu ºnur de mãtase împletit de
culoare roºie, verde ºi albã.

1. Scris cu cernealã de aur.

(Noi, Gheorghe RÁKÓCZY, din mila lui Dumnezeu principe al
Transilvaniei, domn al pãrþilor din regatul Ungariei ºi comite al
secuilor etc., dãm de ºtire fãcând cunoscut tuturor cãrora li se
cuvine prin cuprinsul scrisorii de faþã, cã noi, atât la rugãmintea
deosebitã fãcutã nouã în acest sens de mai mulþi credincioºi
domni sfetnici ai noºtri, cât ºi þinând seama ºi luând aminte la
credinþa ºi slujbele credincioase ale credincioºilor noºtri secui, a
vrednicilor ºi iscusiþilor ªtefan ºi Andrei KONDA, Petru ºi Ioan
KÓNYA, Toma, Ioan, ªtefan ºi Laurenþiu SÁSKA, Benedict,
Elekes ºi ªtefan DOMOKOS, Andrei ºi Francisc CSOMA,
Francisc IZSÁK, Mihail, Francisc ºi Ioan VAJDA, Mihail,
Benedict ºi un alt Benedict ALBU, Petru SIDÓ, Andrei
BOGÁTI, Toma BARTA, Francisc DOBOLY din Zagon,
Gheorghe FEJES, Mihail ºi Gheorghe DAMÓ, Grigore ºi ªtefan
TÓTH, Ioan, Blaziu, Gheorghe, ªtefan ºi Ambrozie CSORJA,
Andrei ºi Valentin KIRÁLY, Andrei PÉTER, ªtefan TOMPA
din Pãpãuþi, Mihail TARCZALI, Mihail, ªtefan, Valentin ºi

Andrei GURUZDA, Andrei BUTKA, Mihail, Martin, Petru ºi
Ioan ÖRDÖG, ªtefan DANCS, ªtefan FERENCZ, ªtefan
DAMÓ, ªtefan KOVÁCS din Criºeni, Valentin ºi Blasiu BOG,
Ladislau BARTALIS, Ioan ANDRÁS, ªtefan BUCS, Ioan ºi
Matei PORSOLT din Brateº, Petru ALBERT, Emeric SALAT,
Bartolomeu CSORJA, Demetriu SZILÁGYI, Andrei BALÓ,
Mihail VAJDA din Pachia, Andrei ºi Ioan ERDÕS, Toma
VERES, Mihail, Sigismund ºi un alt Sigismund CSUTAK,
Emeric ºi Gheorghe VAJNA, Ioan SZÁSZ, Ioan DEÁK, Andrei
GOCZ, Mihail ºi Toma BARTA, Blasiu ºi Paul VÉN, Ioan
BACSÓ, Ioan ºi Laurenþiu GECZÕ, Ioan ºi Blasiu NAGY din
Covasna, pe care aceºtia ni le-au fãcut ºi adus cu credinþã ºi curaj
rãzboinic nouã ºi acestei þãri a noastre în toate prilejurile, tre-
burile ºi vremurile schimbãtoare, dar mai cu seamã în aceastã
expediþie a noastrã în Þara Româneascã, pe care am început-o
sub semnul dumnezeieºtii bunãvoinþi împotriva rãsculaþilor din
acea þarã ºi care s-a isprãvit în chip vrednic de laudã cu nimicirea
acelora, <slujbe credincioase> pe care aceºti <secui> s-au oferit
cã le vor face ºi le vor aduce chiar ºi în viitor, noi, aºadar, din
milostivirea noastrã deosebitã ºi din deplinãtatea puterii noastre
princiare, scoþându-i cu milostivire pe aceºtia, iar prin ei pe fiii
lor nãscuþi ºi pe cei ce se vor naºte în viitor, din rândul celorlalþi
secui ai noºtri liberini, am hotãrât sã-i numãrãm, socotim,
adãugãm ºi înscriem în tagma adevãraþilor, nãscuþilor ºi neîn-
doielnicilor primipili secui, dupã cum îi scoatem, numãrãm,
socotim, adãugãm ºi înscriem prin puterea scrisorii de faþã,
hotãrând în chip lãmurit ca, de acum înainte, în vremurile ce vor
urma, aceeaºi ªtefan ºi Andrei KONDA, Petru ºi Ioan KÓNYA,
Toma, Ioan, ªtefan ºi Laurenþiu SÁSKA, Benedict ELEKES,
ªtefan DOMOKOS, Andrei ºi Francisc CSOMA, Francisc
IZSÁK, Mihail, Francisc ºi Ioan VAJDA, Mihail, Benedict ºi un
alt Benedict ALBU, Petru SIDÓ, Andrei BOGÁTI, Toma BAR -
TA, Francisc DOBOLY, Gheorghe FEJES, Mihail ºi Gheorghe
DAMÓ, Grigore ºi ªtefan TÓTH, Ioan, Blasiu, Gheorghe, ªte-
fan ºi Ambrozie CSORJA, Andrei ºi Valentin KIRÁLY, Andrei
PÉTER, ªtefan TOMPA, Mihail ºi Toma TARCZALI, Mihail,
ªtefan, Valentin ºi Andrei GURUZDA, Andrei BUTKA, Mihail,
Martin, Petru ºi Ioan ÖRDÖG, ªtefan DANCS, ªtefan FER-
ENCZ, ªtefan DAMÓ, ªtefan KOVÁCS, Valentin ºi Blaziu
BOG, Ladislau BARTALIS, Ioan, Andrei, ªtefan BUCS, Ioan ºi
Matei PORSOLT, Petru ALBERT, Emeric SALAT, Bartolomeu
CSORJA, Demetriu SZILÁGYI, Andrei BALÓ, Mihail VAJ -
DA, Andrei ºi Ioan ERDÕS, Toma VERES, Mihail, Sigismund
ºi un alt Sigismund CSUTAK, Emeric ºi Gheorghe VAJNA,
Ioan SZÁSZ, Ioan DEÁK, Andrei GOCZ, Mihail ºi Toma
BARTA, Blasiu ºi Paul VÉN, Ioan BACSÓ, Ioan ºi Laurenþiu
GECZÕ, Ioan ºi Blasiu NAGY, precum ºi toþi moºtenitorii ºi
urmaºii lor sã fie þinuþi ºi socotiþi drept adevãraþi ºi neîndoielnici
primipili ºi sã fie în stare ºi sã se poatã folosi, sã beneficieze ºi sã
se bucure veºnic de acele onoruri, milostiviri, privilegii, scutiri,
libertãþi, imunitãþi ºi prerogative, de care se folosesc, beneficiazã
ºi se bucurã în orice chip, de drept ºi dupã vechiul obicei, ceilalþi
adevãraþi, nãscuþi ºi neîndoielnici armaliºti secui, anume în aºa
fel, încât ei înºiºi, precum ºi toþi moºtenitorii lor, fiind înzestraþi
ca lumea cu cai buni, cu lãncii, cu puºti cu þeava lungã, cu praf de
puºcã ºi gloanþe îndestulãtoare, sã participe întotdeauna la toate
expediþiile armate, atât cele generale cât ºi cele parþiale, aºa dupã
cum o vor cere nevoile þãrii, <expediþii> pornite la porunca noas-
trã ºi a urmaºilor noºtri, ºi, dacã situaþia o va cere, sã coboare de
pe cai ºi sã trebuie ºi sã fie datori sã fie spre ajutor patriei chiar ºi
dupã chipul unor pedestraºi credincioºi. Spre amintirea ºi tãria
veºnicã a acestui lucru am hotãrât sã dãm ºi sã hãrãzim cu
milostivire amintiþilor noºtri cãlãreþi puºcaºi, precum ºi tuturor
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moºtenitorilor lor, scrisoarea noastrã de faþã, a cãrei tãrie am
sporit-o ºi prin atârnarea sigiliului nostru autentic. Dat în tabãra
noastrã din Þara Româneascã aºezatã lângã moºia Stroeºti, în a
ºasea zi a lunii iulie, în anul Domnului o mie ºase sute cincizeci
ºi cinci.

Gheorghe RÁKÓCZY m.p.)

IIII.. RRÁÁKKÓÓCCZZYY GGyyöörrggyy
nneemmeesslleevveellee oorrbbaaiisszzéékkii sszzéékkee--
llyyeekknneekk,, 11665555--bbõõll

(Ki vo nat)
1655. jú ni us 26-án, a Ploieºti mel let ti

ªop lea-nál  ví vott csa tá ban II. RÁ KÓCZY
György er dé lyi fe je de lem se re ge le ve ri a fel kelt
sze ményeket és da ra bon to kat. A kö vet ke zõ na -
pok ban a fe je de lem több ne mes le vél ado má nyo -
zá sá val becs lés sze rint több mint 800 szé kely ka -
to nát ju tal maz meg. Szer zõ egy 1655. jú li us 6-án
a Stroeºti-i tá bor ban ki adott ne mes le ve let kö zöl,
amel  lyel a fe je de lem Orbaiszék 6 fa lu já ból 86
szé kely sza ba dot ló fõ sít: 24-et Zágonból, 14-et
Papolcról, 15-öt Csomakõrösrõl, 7-et Ba rá tos ról,
6-ot Pákéról és 20-at Kovásznáról.

AA NNoobbllee--lleetttteerr ooff GGyyöörrggyy
RRÁÁKKÓÓCCZZYY IIII.. ttoo tthhee SSzzéékkeellyyss ooff
OOrrbbaaiisszzéékk,, ffrroomm 11665555
(Abstract)

On the 26th of June 1655 in the battle at
ªoplea, near Ploieºti, the army of György
RÁKÓCZY II. defeated the rebellion of the
semens and the darabonts (soldiers of the
Wallachian Voivode). During the following
days, the ruler awarded about 800 Székelys
according to their merits with noble-letters. The
author publishes such a letter that was handed
over at Stroieºti on the 6th of July, by which the
ruler entrusts with property Székelys from 6 vil-
lages of the Székely district Orbaiszék. On the
whole 86 Székelys were granted property - 24
from Zágon (Zagon), 14 from Papolc (Pãpãuþ),
15 from Csomakõrös (Chiuruº), 7 from Barátos
(Brateº), 6 from Páké (Pachia) and 20 from
Kovászna (Covasna).
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68 Figura 1. Scaunul Orbai, de la poalele munþilor, se întinde între p. Ghelinþa–Râul Negru–afluentul
de stânga al p. Zagon (detaliu de pe harta Secuimea–Székelyföld–Szeklerland, Bp. 1998)



TÜDÕS S. Kinga

AA ffeellttoorrjjaaii rree ffoorr mmáá ttuuss eeggyy hháázz 1199..
sszzáá zzaa ddii jjeeggyy zzõõ kköönnyy vvee

(Ki vo nat)
A be mu ta tás ra ke rü lõ múlt szá za di egy -
há zi jegy zõ könyv 84 ol da las kéz irat, és
het ven két éven át (1801-1873) rög zí tet te
a feltorjai re for má tus egy ház tör té ne té nek
fon to sabb ese mé nye it. A jegy zõ köny vet
Kézdivásárhelyi SZA BÓ An tal lel kész,
majd 1833-ban be kö vet ke zett ha lá lá tól
utó da, Uzoni ZAIZON Ist ván ír ta. Kü lö -
nös ér té ke egye bek kö zött ab ban rej lik,
hogy szól az 1802. évi föld ren gést meg -
elõ zõ temp lom épü let rõl és an nak be ren -
de zé si tár gya i ról, gon do san fel je gyez ve
min den fel ira tot, ez zel egy ben a temp lom
18. szá zad vé gi - 19. szá zad ele ji tör té ne -
té nek kro no ló gi á ját is össze ál lít va.

Az egy ház fon to sabb ese mé nye it rög zí tõ,
lel ki pász to ra it, mes te re it fel so ro ló, ja va it lajst -
rom  ba fog la ló, gyak ran ol vas má nyos jegy zõ -
köny vek min den egy ház nál elõ for dul nak. A pa ró -
ki á kon, le vél tá rak ban, ese ten ként könyv tá rak ban
vagy ma gán tu laj don ban õr zött kéz irat ok egy aránt
nél kü löz he tet len for rá sai a né pi ség tör té net, te le -
pü lés tör té net, hely tör té net és mû ve lõ dés tör té net -
nek. Ál ta luk tel je sebb ké pet raj zol ha tunk né pünk
szel le mi múlt já ról, tár gyi ha gya té ká ról.

Köz is mert az a pó tol ha tat lan vesz te ség,
ame lyet év szá zad okon át a gon do san vé dett je len -
tõ sebb egy há zak félt ve õr zött em lé kei szen ved tek.
Mi lyen le he tett va jon a ki sebb te le pü lé sek egy há -
za i nak tu laj do ná ban lé võ tár gyi és írá sos em lé kek
sor sa? A pusz tu lás/pusz tí tás mé re tét gyak ran fel
sem mér het jük. Ezért tar to zunk há lá val mind azok -

nak, akik a temp lom ápo lá sa mel lett jegy zék be
fog lal ták az egy ház kö zös sé gé nek fon to sabb ese -
mé nye it, meg em lé kez tek hí ve ik ke gyes cse le ke -
de te i rõl, s a gyak ran mû vé szi ér té ket hor do zó tár -
gyak és be ren de zé sek szám ba vé te lét sem ha nya -
gol ták el. Le írá suk kal, igaz, csak ár nya la ta i ban
men tet ték át az el pusz tult al ko tá sok mû vé szi ér té -
két, de fel ada tu kat be csü let tel tel je sí tet ték. Ne héz,
de há lás örök sé get hagy tak nem csak a tör té né szek,
mû vé szet tör té né szek, de az egy há zak fi ai szá má ra
is. Toll vo ná sa i kat õr zõ fel jegy zé se ik azon ban en -
nél töb bet je len te nek szá munk ra. A kü lön bö zõ al -
kal mak kor fel so rolt ne vek rög zí té sé vel le he tõ sé -
get te rem tet tek (a te me tõk ben ta lál ha tó sír fel irat ok
ki egé szí té se ként) a szóbanforgó fa lu fe le ke ze ti,
né pes sé gi vo nat ko zá sa i nak fel tér ké pe zé sé re, egy -
ben em lé ket ál lít va a meg ma ra dás kö rül mé nye it
ál lan dó an ápo ló és ala kí tó kö zös ség mun kál ko dá -
sá ról, mû vé szet irán ti fo gé kony sá gá ról.

Tör té net írá sunk ilyen jel le gû be cses da -
rab ja az itt be mu ta tás ra ke rü lõ múlt századi egy há -
zi jegy zõ könyv. Az ed dig ki adat lan, félbõrkötésbe
fog lalt, 84 ol dal ra ter je dõ kéz irat het ven két éven át
(1801-1873) rög zí tet te a feltorjai ref. egy ház tör té -
ne té nek fon to sabb ese mé nye it. Ezt meg elõ zõ en
még két protokollumot em lít a jegy zõ könyv; az
egyik 1741-bõl, a má sik 1782-bõl szár ma zott.

Az 1801-tõl kel te zett jegy zõ köny vet
Kézdivásárhelyi SZA BÓ An tal pap sá gá nak 16-dik
esz ten de jé ben kezd te el ír ni, majd 1833-ban be kö -
vet ke zett ha lá lá tól utó da, Uzoni ZAIZON Ist ván
foly tat ta a be szá mo lót ki sebb-na gyobb meg sza kí -
tá sok kal 1873-ig. Kü lö nös ér té ke egye bek kö zött
ab ban rej lik, hogy szól az 1802. évi föld ren gést
meg elõ zõ temp lom épü let rõl és an nak be ren de zé si
tár gya i ról. A nagy ká ro kat oko zott föld ren gés után
pe dig rész le te sen le ír ta a re no vá lá si mun ká la tok
me ne tét, fel so rol ta a “ke gyes ada ko zó kat”, va la -
mint a mun ká la to kat ve ze tõ, vagy az ott je len lé võ
mes ter em be rek ne ve it. Egy szó val le írá sá val egy
olyan temp lom épü let nek ál lí tott em lé ket, amely
ma már nem létezik, csu pán az írott szó alap ján
gaz da gít hat ja Er dély kö zép ko ri temp lom épí té sze -
té nek em lék tá rát. (Le bont va 1900 után.) A szer zõ
nem ma radt adós a temp lom “bonuminak”: asz ta -
lok, pa dok, kar za tok, a kan csók és tá nyé rok, va la -
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mint a ha ran gok le írá sá val sem. Kézdivásárhelyi
SZA BÓ An tal szor gal ma san le má solt min den fel -
ira tot, amely a temp lom fa lát, a kar za to kat, s a szó -
szé ke ket dí szí tet te, nem gon dol ván ar ra, hogy ez -
zel egy ben a temp lom 18. szá zad vé gi - 19. szá zad
ele ji tör té ne té nek kro no ló gi á ját is össze ál lí tot ta.

A fel jegy zé sek je len tõs ré sze a temp lom vár
együt te sé re vo nat ko zik. A temp lom épü le té nek tör -
té ne te azon ban jó val ko ráb ban kez dõ dött, va la mi -
kor a 13. szá zad vé ge fe lé. A kez det ben az Apo rok
ma gán bir to kát ké pe zõ Feltorját 1301-ben, majd
1324-ben ok le vél említi1. A fa lu fõ te rén Szent
Már ton tisz te le té re emelt temp lom sem mi ben sem
tért el a 13. szá za di szé kely föl di fa lu si temp lom épí -
tés stí lu sá tól. Egy ha jós, ke rek szen té lyû, rés ab la kos
épü le té hez ha son lót a kör nyé ken más hol is épí tet -
tek (Réty, Gidófalva, Gelence, Za  lán és má sok).
Be já ra tát ho mok kõ bõl fa ra gott, egye nes zá ró dá sú
aj tó ke ret sze gé lyez te. Hen ger tag gal sze gé lye zett si -
ma orom me ze jé ben, a kor szo ká sá hoz hí ven eset leg
dom bor mû vet is ter vez het tek. El ké szült-e vagy
sem, eset leg mit áb rá zol ha tott, de leg in kább ter vez -
te tett-e, már sem mit nem ír ha tunk.

Nagy já ból így néz he tett ki az a kis temp -
lom, amely nek Pé ter ne vû pap ja 1332-ben a pá -
pai ti ze det be gyûj tõ subcollektoroknak 18 ré gi
banalist fi ze tett, an  nyit, amen  nyit egy kö ze pes
mé re tû egy há zi kö zös ség nek kijárt2.

Az év szá zad ok so rán dú ló har cok, a ter -
mé sze ti ka taszt ró fák, jár vá nyos be teg sé gek el le -
né re a fa lu la kos sá ga gya ra po dott. Egy há zuk
épü le te al kal mat lan ná vál va a meg sza po ro dott
hí vek be fo ga dá sá ra, a kis mé re tû ro mán ko ri
temp lo mot, fel te he tõ en a 16. szá zad el sõ év ti zed -
ében le bon tot ták. He lyé re tá ga sabb, vi lá go sabb
épü le tet emel tek kü lön ál ló ha rang to ron  nyal. Ke -
le ti ré szén a hos  szí tott, poligon zá ró dá sú szen té -
lyét bor dás bol to zat tal fed ték, amely még az
1802. évi föld ren gést is át vé szel te. A jegy zõ -
könyv ben er rõl így ol vas ha tunk: “pár ká nyos
bolt haj tás sal ré gi mó di lag, de azon ban igen szé -
pen va gyon béboltozva”.

A szen télyt két kes keny, ma gas csúcs íves
ab lak vi lá gí tot ta meg. åvmezejében vi dé ki e sen
for mált, ket tõs ló he re ív fe let ti ro zet ta ala kú kõ rá -
csok dí sze leg tek. Ab lak tá nyér ja it ón ba fog lal ták.

A gó ti kus szen tély bõl nyí ló sek res tye aj tó
fe lett haj da ná ban kõ táb la ál lott. Egy ré gi fel jegy -
zés bõl meg tud juk, hogy raj ta a kö vet ke zõ szö veg
volt ol vas ha tó: “ AN NO 1516. IN HONOREM
SANCTI EPISCOPI, STEPHANUS APOR”3.
OR BÁN Ba lázs az ere de ti fel irat szö ve gé vel
kap cso lat ban – ame lyet ma ga sem lá tott -, meg -
jegy zi, hogy an nak év szá ma fel te he tõ en hi bá san
volt le ol vas va, mert a “temp lom a fel irat év szám -
nál jó val ré geb bi nek látszik”4.

Va ló igaz, a temp lom ré geb bi. Az év -
szám vi szont he lye sen volt le ol vas va, ugyan is a
jel zett idõ ben az Apor csa lád nak élt egy Ist ván
ne vû fia, aki már tíz év vel a fel irat kel te zé se
elõtt, 1506-ban az agyag fal vi gyû lé sen Kézdi -
szék kül döt te ként sze re pelt. Sõt a to váb bi ak ban
még úgy is em lí tik, mint “Conditoris Templi
Felsõ-Torjensis”, az az a fel sõ tor jai temp lom
patronussa5. Ezt az Apor csa lád 1674-ben ké -
szült genealogiájának egy tö re dé ke is meg erõ sí ti,
ahol a kö vet ke zõ ket ol vas hat juk: “APOR Ilo na, a
ki pusz tán hadta volt Bál vá nyos vá rát leányko-
rában... [fia] BUCSA Má té tól Ist ván, aki épí tet te
a fel sõ-tor jai temp lo mot 1516-ban”6.

A fel irat kap csán a szö veg ben elõ for du ló
erexit (erecit-állíttatott) gon dol koz tat hat el. Eb -
ben az eset ben épít te tett a szó he lyes ér tel me zé se,
hi szen a kõ táb la fel ira ta nem a temp lom ala pí tá sá -
ra, ha nem an nak nagy mé re tû át épí té sé re vonat -
kozik7. Ala pí tá sá nak ko rai vol tát a már em lí tett
kõ aj tó ke ret va la mint a pá pai ti zed jegy zék éke sen
bi zo nyít ja. A temp lo mot 1516-ban te hát nem ala -
pí tot ták, ha nem az elõ zõ ro mán ko ri épü le tét rész -
ben le bont va, he lyé re egy új temp lo mot emel tek,
amely új for má já ban va ló ban új ala pí tás.

Gó ti kus épü le tét a 19. szá zad elõtt több -
ször ja ví tot ták. A szen tély fa lá ra rög zí tett fel irat ok
alap ján az egyik re 1679 nya rán ke rült sor, ami kor:
“SACRA HOSREGNANTE ILLUSTRISSIMO
AC CELSISSIMO DOMINO D[OMI] NO[RUM]
MICHAELE APAFFI PRINCIPE TRANSILVA-
NIA RENOVATA EST PER ECCLE SIAM
REFORMATAM FEL TORJENSEM AN NO
DOMINI 1679. DIEBUS JUNII”8. A má so dik
fel ira ta a fél év szá zad dal ké sõb bi ja ví tá si mun ká -
la tok ide jén ke rült fel jegy zés re. Szö ve ge: “HOC
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TEMPLUM EVANGELICO REFORMATUM
AD SACRO SANCTAE TRINITATIS UNI DEI
GLORIAM RENOVATUM PER ECLESIAM
REFORMATAM FEL SÕ TOR JA, KARTHNA
ET FEL SÕ VOLAL TEMPORE ET
INDUSTR[IA] ALT. CURATORIS G[ENERO-
SUM] D[OMINORUM] GABRIELIS KÖNTZEI
DE KARATHNA JUR. ASS[ES]ORIS COTTUS
ALBENSIS IN AN NO DOMINI 1726”9.

1798-ban a gó ti kus szen tély be “egy szép
ujj Chorust” emel tek. Fel ira ta ta nú sít ja, hogy:
“EZEN CHORUS ÉPITETETT AZ NEM/ES/
FEL SÕ TOR JAI REFORMATA ECCLESIA
KÖLT SÉ GÉN 1798”-ban. Va la mi vel ké sõbb ké -
szült el az or go na. Fel ira ta: “TE KIN TE TES MO -
HAI SIGMONDNÉ KÖNTZEI LIDIA KÖLT -
SÉ GÉN KÉ SZÜLT OR GO NA A FEL TOR JAI
REFORMATA TEMP LOM BA 1800”.

Gó ti kus szen té lye csak nem 300 éven át az
épü let ékes sé ge. Az 1802. évi föld ren gés azon  ban
ala po san meg ron gál ta. A tör tén te ket a szem ta nú
kézdivásárhelyi SZA BÓ An tal így je gyez te fel:
“Az 1802-dik esz ten dõ ben, Oktober nek 26-dikán
De me ter nap ján, dé li 12 óra után mint egy más fél
fer tál  lyal, oly ret te ne tes föld in du lás lén egész Há -
rom szé ken és Bartzaságon, ami lyent a mos ta ni em -
be ri rend so ha se ér zett és ta pasz talt. Emi att Há rom -
szé ken sok szép temp lo mok és tor nyok öszve om -
lot tak, le sza ka doz tak, ha szon ve he tet len né té tet tek.
Ek kor szakadoza bé, a mi fen nebb le írt di csõ sé ges
fel-tor jai reformatum temp lo munk nak boltozattya
is [...] a temp lom te te jé ig fel me nõ Gebir is a szi vár -
vány [di a dal ív] fe lett leomlék”. Ek kor esett ál do za -
tul szá mos kör nyék be li kö zép ko ri temp lom épü le te
(Bikfalva, Sep si szent györgy stb.).

A szen télyt a ha jó tól négy lép csõ fok vá -
lasz tot ta el. OR BÁN Ba lázs fel jegy zé se alap ján
“ez emel ke dés a hoszszentély alatt lé võ, most be -
fa la zott al temp lom tet te szükségessé”10. Az
1801. évi le írás ból vi szont azt is meg tud juk,
hogy a “kõ szi vár vány” az az a csú csos di a dal ív
“két lá ba i nál két te me tõ bol tocs kák vagy krip tács -
kák találtanak, szé pen ki bol toz va”. A pré di ká ló
szék alat ti krip tács ká ba te met ték el KÖNTZEI
Gá bort, a feltorjai egy ház egyik “buz gó, ér de -
mes” párt fo gó ját.

A ré gi szó szé ket a 18. szá zad utol só év ti -
ze d ében új jal cse rél ték fel. A “pa pi catedrát”
“ÁDA ILO NA IS TEN DI CSÕ SÉ GÉ RE KÉSZI -
TETTE 1794 áprilisnek 26-dik NAP JÁN”. Ko -
ro ná ját a fel irat sze rint “T[EK]I[N]T[E]T[ES]
BÁR DI ELEKNÉ SZABOSZLAI RE BE KA
T[EK]I[N]T[TETES] KÖNTZEI ISTVÁNNÉ
SZABOSZLAI ÉVA TE KIN TE TES KÖNTZEI
LAJOSNÉ VAJNA SUSÁNNA KÉSZI TET -
TÉK AZ MA GOK KÖLT SÉ GE KEN K[ÉZDI] -
V[Á SÁRHELYI]  JANTSÓ SÁ MU EL ASZ TA -
LOS ÁL TAL An no 1792”.

A ha jót az 1802. föld ren gést meg elõ zõ en
desz ka men  nye zet fed te. Ere de ti ál la po tá ban, ha -
son ló an a szen tély hez, bor dás há ló bol to zat dí szí -
tet te. Er re utal ha tott OR BÁN Ba lázs meg jegy zé -
sé vel, ami kor a fal men tén emel ke dõ, felül pár -
kány za tot tar tó ol dal osz lo pok ról szólt.

A feltorjai temp lom leg ér té ke sebb da rab ja
an nak ide jén a dé li be já ra tot ke re te zõ, már em lí tett
ro mán ko ri aj tó ke ret volt. A be já ra tot elõ zõ leg egy
zsendellyel fe dett fa tor nác véd te, a kö vet ke zõ fel -
irat tal: “RENOVATA KÖNTZEI AND RÁS FE -
LE SÉ GI VEL HENTER KRISZ TI NÁ VAL, 6
OCTOMBRIS 1800 ESZ TEN DÕ BEN, BARTUS
MÁR TON MES TER EM BER ÁL TAL”.

Az 1802. évi földrendés te hát ala po san
meg ron gál ta a temp lom épü le tét. A fa lu la kos sá -
ga nem kés le ke dett rend be ho za ta lá val. A mun ká -
la tok há rom évig (1803-1805) tar tot tak. Be fe je -
zé se kor a szen tély ke le ti ol dal fal ára a kö vet ke zõ
fel ira tot fes tet ték: “EZEN REFOR[MATA]
TEMP LOM KÕ BOLTYA A RET TEN TÕ
FÖLD-IN DU LÁS BAN LE SZA KAD VÁN AZ
1802. ESZ TEN DÕ OKTÓB[ER] 26-DIK NAP -
JÁN AZ IS TEN SE GE DEL ME ÁL TAL UJRA
ÉPITETETT TEK[INTETES] KÖNTZEI FAR -
KAS UR CURATORSÁGÁBAN KOVÁTS
FERENTZ MEGYEBIRÓSÁGÁBAN K[ÉZDI]
V[ÁSÁRHELYI] SZA BÓ AN TAL PAP SÁ GÁ -
BAN AN NO 1805. DIE 15-ta JUNY”.

A tönk re ment bel sõ be ren de zé se ket is ez
al ka lom mal újították fel. A nyu ga ti, ré gi kar zat
he lyé re újat emel tek. A rombadõlt kó rus ré gi
felirata a kö vet ke zõ volt: “CZINTOS IST VÁN
ÉS JÁ NOS, KOTSIS DANIEL, BARTOK MÁ -
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TÉ, CECELE MIHÁLLY, VOLLONTS MI -
HÁLY, KOVÁTS AND RÁS ÉS PÉ  TER ’PÉ -
TER  KOVÁTS TSINÁLTATTA 1688”-ban.

Az új kar zat már más felirattal ékes ke -
dett: “A FEL TOR JAI REF. EKKLÉSIA KÖLT -
SÉGIN ÉPITETTET 1805-ben”, “AZ UR AZ Õ
SZENT SÉ GES TEMP LO MÁ BAN VA GYON,
RETEGJE AZÉRT ÕTET MIND AZ EGÉSZ
FÖLD NÉ PE HAB. 2. 20”.

A föld ren gés kor az 1791-ben ké szült ré gi
úr asz ta la is oda ve szett. Az új asz tal el ké szí té sé re,
a ré gi min tá já ra, a kézdivásárhelyi cé hes élet
jónevû asz ta lo sát, Kézdivásárhelyi JANCSÓ Sá -
mu elt bíz ták meg. Az 1804-ben el ké szült asz tal
költ sé ge it KÖNTZEI And rás és fe le sé ge HEN-
TER Krisz ti na ál lot ta.

Az 1802. évi föld ren gés, a “sé rel mes és
ke ser ves rom lás” után a temp lom épü le té nek új -
já épí té si ja ví tá si mun ká lat ter hei alól sen ki nem
von hat ta ki ma gát. Részt vett ab ban ne mes és
szol ga egy aránt. Ha  te het te, pénzt ado má nyo -
zott, ha nem, ma ga ere jé vel já rult hoz zá a mun -
ká la tok elõ me ne tel éhez. Volt aki sze ke ret bo -
csáj tott, eset leg fo ga tot haj tott s szál lí tot ta az épí -
tõ anya got a temp lom épí té sé hez. Gelencérõl
desz kát szál lí tot tak a be sza kadt men  nye zet fel -
újí tá sá ra, a bereckiektõl pe dig ala bást rom kö vet
vá sá rol tak a bolt haj tás va ko lá sá ra. Má sok kö vet
tör tek, tég lát rak tak, mal tert ke ver tek a temp lom
kö rül lét re jött kis épí tõ te le pen.

A temp lom épü let rend be ho za ta lá nál dol -
go zó, a be ren de zé si tár gyak ki ja ví tá sá val fog la la -
tos ko dó né hány mes ter em ber ne vét is meg is mer -
het tük a jegy zõ könyv bõl. Ek kor dol go zott itt a
kézdivásárhelyi ER DÕ Jó zsef ács mes ter fi á val
együtt, va la mint, SZÁJLER Pé ter kõ mû ves pal -
lér és a már em lí tett Kézdivásárhelyi JANTSÓ
Sá mu el asz ta los.

1838-ban újabb föld ren gés súj tot ta a vi dé -
ket. Ek kor om lott le a temp lom épü let nyu ga ti ré -
sze, a di a dal ív és a szen tély meg ha sa do zott. Ja ví tá -
sá val 1841-ig kés le ked tek, ami kor vé gül LAND
And rást és egy PAL LÉR ne vû kõ mû ves mes tert,
va la mint BARTUS Ferencz ács mes tert bíz ták meg
a ja ví tá si mun ká la tok el vég zé sé vel. 1843-ban a
temp lom épü le te fel újít va is mét a fa lu büsz ke sé ge.

A fen ti ek ben le írt temp lom épü let, be ren de -
zé si tár gyai, ér té kes fal fel ira tai ma már nem lé tez -
nek. A szá zad el sõ ne gye dé ben (1914-1918) le -
bont va e ré gi temp lo mot, he lyé re új épü le tet emel -
tek, amely for má já ban ha son ló az elõ zõ höz, funk ci -
ó ja is azo nos, de új já szü le té sé vel múl tunk egyik ér -
té kes em lé két szám ûz te tár gyi éle tünk szín te ré rõl.

A 16. szá zad ban meg na gyob bí tott temp -
lom vé del mé re kõ fa lat emel tek. A kis ud vart is
ma gá ba fog la ló, ová lis alap raj zú terméskõfal ere -
de ti ál la po tá ban ma ga sabb volt, fel sõ ne gye dé ben
kör ben vé dõ fo lyo só hú zó dott. A “ve sze del mes
idõk ben” a vár ud var ba me ne kült la kos ság vé de -
lem re ta lált, hi szen a temp lom vár erõs sé gé rõl az
idõk fo lya mán mind vé gig úgy ír tak, mint so ha be
nem ve he tõ vár ról (“ocupari munguam potever-
it”)11. A múlt szá zad ele jén a vár fal még min dig
“ré gi erõss fal ként” emel ke dett a temp lom épü le -
te kö ré, bár a “KOZ MA Ilo na la kó há zá nak gyü -
möl csös kert je fe lõl” volt egy rész “seny ve dõ om -
lás sal”, ol vas hat juk a jegy zõ könyv ben.

A vár fal dél ke le ti ol da lán nyí ló be já rat fö -
lé kõ bõl tor nyot emel tek, amely nek szint jé rõl al -
kal mas ki lá tás nyí lott a vé de lem re, fel de rí tés re
egy aránt. Az alul zárt to rony test fel sõ ré szén, az
öv pár kány alatt nyí ló, ki fe le ré zsû sen szûkûlõ lõ -
rés sze rû ab la kok a to rony 16. szá zad ele ji épí té sé -
re utal nak. Az ud var fe lõl ma is lát ha tó gó ti kus ka -
pu nyí lás a szom szé dos Dálnok temp lom vá ra haj -
da ni tor nyá nak csúcs íves be já rat ára em lé kez tet.
Ké sõbb, 1770-ben a be já ra tot be fa laz ták, szom -
széd sá gá ban a vár fa lon újabb ka put nyi tot tak.

E kö zép sze rû to rony a múlt szá zad ele jén
még va ko lat lan. A jegy zõ könyv sza va i val él ve
“nintsen a fa la megfejírítve, úgy lát szik, hogy ez
elõtt se volt”. Va ko lá sá ra, “fejérítésére” 1818-ban
ke rült sor, ami kor fel te he tõ en – a föld ren gést kö ve -
tõ en – a meg re pe de zett to rony hely re ho za ta la, va -
ko lá sa és me sze lé se KÖNTZEI And rás és fe le sé ge
HENTER Krisz ti na gon dos ko dá sá ból va ló sul ha -
tott meg. Az im már fe hé ren ékes ke dõ to rony kül -
sõ-fel sõ ol da lá ra, va la mint a vár ud var fe lé nyí ló
rés ab la ka kö ré in dás-le ve les dí szít mé nye ket fes tet -
tek. A kõ mû ves mun ka ki fi ze té sé re PÉ CSI Imréné
SZÉ KELY Klá ra 100 né met fo rin tot ál do zott. A
to rony fe de lé nek “fe je sí té sé re” szük sé ges ös  szeg -
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gel pe dig KÖNTZEI Ilo na aján dé koz ta meg az
egy há zat. Lanternás si sak ját a temp lom er de jé bõl
ki ter melt bükk fá ból ké szí tett zsendellyel fed ték.

A be já ra tot vé dõ to rony egy ben a ha rang -
to rony sze re pét is be töl töt te. A feltorjai temp lom
ki sebb, “tisz ta szép sza vú” ha rang já nak fel ira ta
“AN NO 1731. CURAVIT FIERI REFORMATA
FEL TORJENSIS ECCLESIA HENRICUS
LAP. CORONENSIS”. A ma is meg lé võ ha rang
a bras sói ha rang ön tõ Henrikus LAMPEN mû he -
lyé ben ké szült, s nem egye dü li LAMPEN-alkotás
e vidéken12. Más egy há zak is for dul tak meg ren -
de lé se ik kel a bras sói ha rang ön tõ mes ter hez.
1693-ban a lisznyói, 1697-ben a lemhényi kö zös -
ség igé nye it elé gí tet te ki a mes ter szép re ne -
szánsz ha rang ja i nak el ké szí té sé vel. LAMPEN
1693 és 1731 kö zött te hát több ször is dol go zott
há rom szé ki meg ren de lõk szá má ra.

A ma már nem lé te zõ na gyob bik ha rang
fel ira ta, mely 1750-ben új ra ön te tett: “AN NO
1750 CURAVIT IN LAUDEM DEI ECCLA
REF FEL TOR JA F KARATHNA CUM FELSI
VOLAL”. Az új ra ön tött ha rang elõd je szin tén a
bras sói ha rang ön tõ LAMPEN mû he lyé bõl ke -
rült-e ki, kér dé ses. A ha rang kar ján “PER. JOK
BENKO” fel irat volt ol vas ha tó. He lyén ma egy
1925-ben ön tött ha rang áll. Új ra ön té sé nek költ -
sé ge a kö zös ség ada ko zá sá ból tel lett ki. A mél tá -
nyos ság je gyé ben, akik a ha rang ön tés költ sé ge i -
hez “expedáltak”, va gyis hoz zá já rul tak, “miko-
ron meg ha lá loz tak” utol só “Tisz tes sé gek és Te -
me té sek al kal ma tos sá gá val” ne kik ha ran goz za -
nak, hang zik a be jegy zés.

Em lí tet tük, a vár ud var ré gi be já ra tát
1770-ben be fa laz ták. Újabat szom széd sá gá ban,
dé li irány ban a vár fa lon nyi tot tak, amely nek
“szé pen fes tett ke mény hátu aj tó ja” 1779-ben ké -
szült, a ma is lát ha tó fel irat sze rint, “FELSO
TOR JAI GYA LOG KAPLAN RADULY ELEK
ÉS FE LE SÉ GE KOVATS SOFIA KERESZ TE -
NYI INDULATABOL”. Bajáratát fa ra gott, fa -
osz  lo po kon nyug vó zsendelyes ár ká dos por-
tikusz véd te. Ké szí tet te: BAR TÓK Mi hály és Fe -
renc ács mes te rek.

Szé kely föl dön a nem ze ti sé gi szer ve ze ten
ala pu ló õsi kö zös sé gi jog szo kás ér tel mé ben a

temp lom épü le te el sõ sor ban a kö zös sé gé volt,
nagy sá ga és dí szes sé ge an nak gaz da sá gi-anya gi
ere jé tõl, az ös  sze tar to zás szel le mé nek ha té kony -
sá gá tól va la mint a mû vé szet irán ti fo gé kony sá -
guk tól füg gött. A kö zös ség volt az, aki nem csak
Is ten igé jét járt a temp lom ba hall gat ni, ha nem
an nak bel sõ és kül sõ ki né ze té rõl is gon dos ko dott.

A feltorjai ref. temp lom nem szen ve dett
hi ányt sem a bõ ke zû vi dé ki me cé ná sok ból, sem a
kis pén zû, de ke gyes ada ko zók ból. Leg hí vebb
párt fo gói már kez det tõl fog va a temp lom épí tõ
ne mes APOR nem zet ség bõl ke rül tek ki. Az Er -
dély po li ti kai éle té ben gyak ran fon tos tiszt sé get
is be töl tõ APORok õsi fész ké nek szá mí tó
Bálványosvár kör nyé ki te le pü lé sek; Al- és Fel -
torja, Kézdiszentlélek, év szá zad okon át él vez het -
te a csa lád bõ ke zû ség ét. Alig íra tott vég ren de let
a né pes APOR fa mí li á ban, amely ben ne tér tek
vol na ki egy-egy temp lo mot meg il le tõ ja vak tes -
tá lá sá ra. A csa lád gon dos ko dá sa, ter mé sze te sen a
fa lu kö zös sé ge mel lett, va ló szí nû a 16. szá zad
kö ze pe tá ján szûnt meg, ak kor, ami kor az ad dig
ka to li kus fe le ke zet hez tar to zó temp lom a re for -
má tu sok ke zé be ke rült. 

Az új szel le mi ség új jó te võ ket ren delt az
egy ház nak. Szá muk az is mer tek nél jó val na -
gyobb. En nek ékes bi zo nyí té ka az itt be mu ta tás ra
ke rü lõ jegy zõ könyv, amely ben a fel so rolt “bene-
factorok” ne vei alap ján kö zé jük so kan tar toz tak,
s a fa lu tár sa dal má nak kü lön bö zõ ré te gé bõl szár -
maz tak. Volt kö zöt tük ne mes, gya lo gos pus kás
ka to na és katonáné, szol ga bí ró, if jú le gény és ha -
ja don, öz vegy, ci gány, hely bé li és el szár ma zott.

Je len tõ sebb ado má nyok ra nyil ván va ló an
a jó mó dú gaz dák vállalkozhattak. Kö zé jük tar to -
zott a né pes KÖNTZEI fa mí lia. A Mold vá ból
(Köntzefalva) szár ma zó KÖNTZEIek év szá za -
dokon át lel kes ada ko zói az egy ház nak. 1726-ban
KÖNTZEI Gá bor, 1792-ben KÖNTZEI Lajosné,
1800-ban KÖNTZEI Lidia MO HAI Zsigmondné
va la mint KÖNTZEI And rás és Andrásné HEN-
TER Krisz ti na, majd KÖNTZEI Istvánné SZO-
BOSZLAI Éva gon dos ko dott egy há zuk ról.

Buz gó párt fo gó a “va ló sá gos, szü le tett,
két ség te len és meg kü lön böz te tett” VOLONCS
ne me si fa mí lia, akik nek a ne me si cí met, a fen ti
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ti tu lus le írá sá val VOLONCS Pé ter nyert el APA -
FI Mi hály fe je de lem tõl 1673-ban13. Az új cím
el nye ré sét kö ve tõ esz ten dõk ben Mi hály, fel te he -
tõ en VOLONCS Pé ter fia, több tár sá val együtt
már is fel tû nik az ada ko zók kö zött, vál lal va a
nyu ga ti kar zat meg épí té sé nek költ sé ge it.

A temp lom bel se jét dí szí tõ tár gyak, az egy -
há zi szer tar tás hoz szük sé ges kel lé kek mû vé szi ér té -
kük mel lett az ado má nyo zók íz lé sét is tük röz ték.
Be cses da rab le he tett a temp lom fa lát dí szí tõ ttöö rröökk
sszzõõ nnyyeegg,, ame lyet Ár va KOZ MA Ilo na, KOZ MA
Zsig mond le á nya ado má nyo zott. POTSA Dávidné
KÖNTZEI Ilo ná tól szár ma zott a sár ga pánt li ká val
dí szí tett zöld ppoosszz ttóó, egy igen nagy és szép vé kony
aabb rroosszz,, “me lyen mun kás retze kö tés va gyon”, az
arany vi rá gok kal ki varrt, szeg le te in “arany pa -
szomántotskákkal” dí szí tett ffee hhéérr ggyyoollccss kkeenn ddõõ,, va -
la mint az 1802-ben új ra ön te tett és ara nyo zott nagy
eezzüüsstt ttáá nnyyéérr. 1817-ben a rétyi szár ma zá sú PÉTSI
Im re öz ve gye SZÉ KELY Klá ra “ke gyes indulat-
tyából” úújj ttee rríí ttõõ ke rült a pré di ká ló szék re, amely
szép zöld “Mantsesteri” szõr bár sony ból ké szült s
ve res vi rá gok kal dí szí tett. Tõ le szár ma zott az úr -
asz ta lá nak “Levántin” nnaaggyy zzöölldd ssee llyyeemm ttee rríí ttõõ jjee is.
A temp lom fa lán két rá má ba fog lalt kkéépp,, BÁNFFI
Sán dor õsi cí me rét áb rá zol ta. A bá ró ud va ri tiszt jé -
nek, ne mes BODO Gá bor nak aján dé ka ként ke rült
az egy ház tu laj do ná ba 1792-ben.

Az eklésia fél tett “bonumit”, az az va gyo -
nát lá dács kák ban õriz ték. A na gyobb lá da 1781-
ben ké szült, s ben ne az “ur asz ta lá ra tar to zó ké -
szü le te ket” tar tot ták. A négy ab rosz kö zül a sskkóó --
ffii uumm mmaall hhíímm zzeetttt az “ál dott emlékezetü” OR BAI
Klá ra aján dé ka. A kö zé pen és szé lén csip ké vel
dí szí tett szép lleenn ggyyooll ccssoott KÖNTZEI Fe renczné
BENKÕ Klá ra, a kköö zzöönn sséé ggeess sszzõõtt tteess aabb rroosszztt pe -
dig BÁR DI Elekné SZOBOSZLAI Re be ka jut -
tat ta az egy ház tu laj do ná ba.

Karatnai KÖNTZEI Ka ta ha ja don, KÖNTZEI
Ra fa el le á nya 1852-ben a “ma ga mû vé sze ti mes -
ter sé gét tanusító” te rí tõt hí me zett az úr asz ta lá ra év -
szám mal és ne vé nek kez dõ be tû i vel dí szít ve. 1853-
ban voláli KÖNTZEI Sán dor és ne je AN TAL Ilo -
na a szó szék re egy roj tos, ve res bár sony ta ka rót
aján dé ko zott. Né hány év múl va (1853-ban) egy
szép és dí sze sebb, se lyem vi rá gok kal, ezüs tös roj -

tos sze gél  lyel dí szí tett ta ka rót ha gya té ko zott.
KÖNTZEI Ferencné UJVÁROSSI Má ria az úr asz -
ta lá ra szánt te rí tõ nek anya gát ma ga fon ta, majd
Bras só ba ad ta szö vet ni. A fe hér szí nû te rí tõ nek
egyik ré szé be KKÖÖNNTTZZEEII FFeerreennccnnéé 1869, a má sik
ré szé be UUJJVVÁÁRROOSSSSII MMáárrii fel ira tot szõt ték be le.

A kesz ke nõk, ken dõk kö zül egyik szebb,
mint a má sik. Volt kö zöt tük egy rréé ggii ppaa ttyyoo llaatt,,
ame lyen arany fo nal lal hím zett csil la gok dí sze leg -
tek. A má sik ffee hhéérr ggyyoollccss kkeenn ddõõ pe dig kö zé pen és
sar ka in arany vi rá gok kal, arany pa szo mán  nyal
sze gé lye zett. A POTSA Fe renc és fe le sé ge KOZ -
MA Te ré zia ado má nya a nnaaggyy mméé rree ttûû ppaa ttyyoo llaatt,,
arany ve res és zöld se lyem fo nál lal, vi rá go san hí -
me zett, se lyem roj tos kesz ke nõ. Az úr va cso rá hoz
szük sé ges kel lé kek kö zül em lí tés re mél tó az 1696-
ban ké szült kkuu ppááss óónn ppaa llaacckk,, egy óónn ffee ddee llûû ssáárr ggaa
kkaann ccssóó és egy ffee ddee lleess óónn kkaann nnaa,, ame lyet ke resz te -
lés hez hasz nál tak. Az ezüst bónumok ér té kes da -
rab jai a tal pas arany füs tös az az ara nyo zott, li li om -
vi rá gok kal dí szí tett ppoo hháárr kkii sseebbbb ttáárr ssáá vvaall együtt.
A hháá rroomm eezzüüsstt ttáá nnyyéérr kö zül az egyik ara nyo zott, a
má sik 1735-bõl szár ma zik.

A per sely lá dács ká ban az egy ház ke vés pén -
ze mel lett kü lön bö zõ ré gi írá so kat, zá lo gos le ve le ket,
adós sá gok jegy zé két va la mint egy há zi vég zé se ket
õriz tek. Alsócsernátoni PE TÕ Pál, a hely bé li mes ter
(is ko la mes ter) ado má nyoz ta az egy ház nak az 1736-
ban, Deb re cen be ki adott ““RRéé ggii nnaaggyy éénnee kkeess KKöönnyy --
vveett”” va la mint egy egész bõr be kö tött köny vet (fü ze -
tet) amely be 1747-tõl kezd ve azok nak a ne ve it je -
gyez ték be, akik szü let tek, el ha lá loz tak vagy újon nan
há za sod tak. A har ma dik, fó lió nagy sá gú félbõrkötés-
be fo gott könyv cí me: “PPrroottooccoolllluumm EEcclleessiiaamm
RReeffoorrmmaattaa FFeell TToorrjjeennssiiss AAnn nnoo DD.. 11778822””..

Az itt be mu ta tás ra ke rü lõ feltorjai temp -
lom vár múlt századi jegy zõ köny vé bõl el sõ sor ban
a temp lom épü le té re és be ren de zé si tár gya i ra vo -
nat ko zó ada to kat és meg jegy zé se ket kí sér tük fi -
gye lem mel. årott for rá sunk nak ér de kes sé ge s egy -
ben ér té ke ab ban áll, hogy – bár csak sza vak ban,
de – fel te he tõ en utol só em lé két õr zi Há rom szék
egyik haj da ni kö zép ko ri temp lom épü le té nek.

A jegy zõ könyv azon ban más ról is tu dó sít.
Em lí tést tesz né hány 17-18. szá za di, Feltorján
szol gá ló pap ról, schola mes ter rõl, pré di ká tor ról,
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azok ról, akik rõl más hon nan már alig ha sze rez he -
tünk tu do mást, pe dig lé te zé sük fon tos ada lék, fõ -
ként a 17. szá za di szé kely föl di ér tel mi sé gi ré teg
fel tér ké pe zé sé hez. To váb bá Kézdivásárhelyi SZA -
BÓ An tal, majd utó da Uzoni ZAIZON Ist ván a
szá mos név fel so ro lá sá val meg al kot ta Feltorján a
100-200 éve élt fa lu bé li ek egy faj ta “anya könyv ét”,
amely se géd ke zet nyújt hat mind azok nak, akik õse -
ik után nyo moz va Feltorja fe lé ve szik lép te i ket.

Ter mé sze te sen nem el ha nya gol ha tó a be -
jegy zé sek ben sze rep lõ szá mos hely- és ha tár név.
Ér dek lõ dé sét nyil ván fel kel ti mind azok nak, akik
az er dé lyi ma gyar hely ne vek gyûj té sén és fel dol -
go zá sán mun kál kod nak.

AA ffeellttoorrjjaaii rreeff.. eeggyy hháázz nnááll sszzooll ggáá llóó ppaa ppookk
(1. mel lék let)

11333322--11333333 “Paulus sacerdos de Superiori Torya”
(Mon. Vat. Hung. im. 105, 106)
11553333 “Stephanus pres bi ter de Wzon plebanus de
Felthorya” (ENTZ Gé za: EErr ddééllyy ééppíí ttéé sszzee ttee aa 1111--
1133.. sszzáá zzaadd bbaann,, Bu da pest, 1994, 74.)
11661166 Alcsernátoni PÁL Ist ván az egy ház nál
szol gá ló “os ko la mes ter” (Jegy zõ könyv)
11663355 “GER GELY And rás ló fõ, (mh. 1635) Fi ai:
Pál és Bá lint. PÁL Pap né ló fõ, ecclesiához tart ja
ma gát. Eset leg a fen ti Alcsernátoni PÁL Ist ván
fe le sé ge! Fia Je re mi ás. Ezek fel te he tõ en itt szol -
gá ló pa pok vol tak. (Szé kely ka to nai ös  sze írá sok
Ma gyar Or szá gos Le vél tár. Bu da pest. Er dé lyi Or -
szá gos Kor mány ha tó sá gi Le vél tá rak, F. Cista
Diplomatica, F. 136. Szé kely lustrajegyzék és ne -
me si ös  sze írá sok III. Há rom szék)
11666633 Kézdivásárhelyi KOP JÁS Pé ter, magister
11667777 NAGY György Már ton pré di ká tor. (Jegy -
zõ könyv)
11668877 LISZNYAI Pé ter pré di ká tor. (Uo.)
11668888 SZAT MÁ RI Ist ván schola mes ter, 1695-
ben ud var he lyi kán tor (Uo.)
11772233SZENT KI RÁ LYI Mi hály es pe res (Uo.)
11773300 Kézdivásárhelyi KOVÁTS Mik lós, 1739-
ben Mártonfalvára ment (Uo.)
11774400 Bodoki HENTER György (mh. 1787) (Uo.)
11778877Kézdivásárhelyi SZA BÓ An tal (mh. 1833) (Uo.)
11883333 Karatnai ADA Mó zes (mh. 1834) (Uo.)
11883344 Uzoni ZAIZON Ist ván

AA ffeellttoorrjjaaii tteemmpp lloomm nnááll ddooll ggoo zzóó 
mmeess tteerr eemm bbee rreekk nnéévv ssoo rraa
(2. mel lék let) 

A jegy zõ könyv ben fel tün te tett
1792 Kézdivásárhelyi JANCSÓ Sá mu el, asz ta los
1800 BARTUS Már ton, ács mes ter. SZÁJLER
Pé ter, kõ mû ves
1800 után Kézdivásárhelyi ER DÕ Jó zsef és fia,
ács mes te rek
1818 VAL TER Má tyás, or go na ja ví tó mes ter
1838 BARTUS Fe renc, ács mes ter
LAND And rás, kõ mû ves
? PAL LÉR, kõ mû ves

Jegy zet

1. Szé kely Ok le vél tár III. Szer kesz tet te: SZA BÓ Kár oly, Ko lozs vár 1897,
6. old.; Uo. VIII. Szer kesz tet te: BA RA BÁS Sa mu, Bu da pest 1934, 7-8

2. Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia,
Budapestini, 1887, Series I. Tom. 1, 105

3. OKOLICSANI, Alexio: DDeeccrreettaa eett vvii ttaaee RReeggnnuumm HHuunnggaarriiaaee II. MDC-
CXLIV. (Claudiopoli), 135

4. OR BÁN Balázs: AA SSzzéé kkeellyy fföölldd lleeiirráássaa ....... III. Pest, 1869, 92

5. OKOLICSANI ii..mm. 166

6. Szé kely Ok le vél tár VI. Szer kesz tet te: SZA BÓ Kár oly, Ko lozs vár,
1897, 354. A kilyéni SZÉ KELY Bá lint csa lá di ok le ve le i nek gyûj te mé -
nyé ben ha son ló fel jegy zés ta lál ha tó. (Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Bu da -
pest, P. 614)

7. Ha son ló an té ves ér tel me zés sel ta lál ko zunk a sep si szent györ gyi temp -
lom vár 1547-re vo nat ko zó épí té sé vel kap cso lat ban. Új ra ér tel me zé sét
lásd: TÜDÕS S. Kin ga: EErr ddéé llyyii vvéé ddõõ rreenndd sszzee rreekk aa XXVV--XXVVII IIII.. sszzáá zzaadd bbaann
((HHáá rroomm sszzéé kkii tteemmpp lloomm vváá rraakk)), Bu da pest, 1995, 165

8. A fel irat ma gya rul: “E Szent Ház re no vál ta tott a Nagy sá gos és Ke gyel -
mes APA FI Mi hály Er dé lyi Fe je de lem Uram ural ko dá sa alatt, a feltorjai
ref. ekklésia ál tal 1679. év juniusa”.

9. A fel irat ma gya rul: “Ezen fel sõ-tor jai, karatnai, felsõ-voláli evang. ref
[hí vek] temp lo ma, az is te ni Szent há rom ság di csõ sé gé re re no vál ta tott a
nagy sá gos KÖNTZEI Gá bor, Al só Fe hér vár me gye es küdt pol gá ra és az
egy ház köz ség kurrátora ide jé ben, az Úr nak 1726-dik esz ten de jé ben”.

10. OR BÁN Ba lázs, ii..mm., 92

11. OKOLICSANI, ii..mm., 133

12. KISGYÖRGY Zol tán: HHáá rroomm sszzéé kkii hhaa rraann ggookk.. ACTA-1995. Sep si -
szent györgy, 1996, 291 

13. Ál la mi Le vél tár Sep si szent györgy, Fond 77, fasc. XVII, vol. II. 1604-
1700, 81.

A kéz irat le lõ he lye: a sep si szent györ gyi
Szé kely Nem ze ti Mú ze um Könyv tá ra, Kéz irat tár

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le -
ért ve a köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok
in do kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)
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E tövissek közt lé võ li li om nak a FEL TOR JAI
REFORMATA NE MES EKKLESIANAK minden-
némü mos ta ni BONUMAIT ma gá ban fog la ló Jedzõ
Könyv me lyet az új seculumnak kez de té ben ma ga tu -
laj don költségin ké szí te tett K[ézdi] V[ásárhelyi] SZA -
BÓ AN TAL it ten va ló pap sá gá nak 16-dik esz ten de jé -
ben. AN NO MDCCCI diebus Januari

J. Kor. 14.40[
Min de nek éke sen és jó rend del lég ye nek ti köz te -

tek. Isel. 20:28
Vi sel je tek gon dot azért ma ga tok ról, és az egész

nyáj ról, mely ben a Sz. Lé lek ti te ket vigyázokká tett, az
Is ten Anya szent egy há zá nak le gel te té sé re, me lyet tu laj -
don vé ré vel ke re sett.

Ajánlo Le vél

a Fel Tor jai Refomata Sz. Ekklésia elõljáróihoz,
it ten lé võ igaz ga tó i hoz:

Te kin te tes Fel Tor jai Reformatum Consistorium,
ne kem jó ura im, és az Urban ked ves attyámfiai!

Lát ván, hogy a Kézdi Venerabilis Tractus
Visitationale Protokolumán kivül még ezen Fel sõ Tor -
jai Reformata Sz. Ekklesiának nem vol na olyan Jegy -
zõ köny ve, mely ezen ekklésiának min den kül sõ és bel -
sõ jovait ma gá ban fog lal ná, azért oly vég gel ké szí tet -
tem ezen Köny vecs két, hogy a sze rint a mint ta lál tat tak
az Ekklésiai jók, az új szá zad nak leg el sõ esz ten de jé -
ben, min de ne ket ezen könyv be jó lel ki esmérettel be ír -
nék, be is ír tam Is te nem se ge del me ál tal. A benefac-
toroknak vagy jóltévõknek ne vei is ezen könyv ben pro-
tokolálva ta lál tat nak; akik vagy a temp lom ban va la mit
csi nál tat tak, vagy az Úr asz ta lá ra va la mi ké szü le tet
ajjándékoztak.

Az én Is te nem ezen tövissek kö zé helyheztetett
ki csiny ekklésiában, ren del jen az Is ten Há za kö rül min -
den kor, ez után is ke gyes és is ten fé lõ jótévõket aki ket
pe dig curatori, me gye bí rói vagy consistori hi va ta lok -
nak foj ta tá sá ra fel emel, azo kat ru ház za fel ér te lem mel,
szent in du lat tal, az Is ten Há za mel lett buz gó jó lé lek -
kel, hogy az ekklésiai és Is ten Há zá hoz tar to zan dó jók -
nak ne fo gya tói, ha nem szaparítói le hes se nek. Ez zel
mi dõn a T. Ura kat az Úr is ten ol tal má ban aján la nám,
magamot pe dig ta pasz talt jóindulatjokban ma rad tam a
te kin te tes consistoriumnak, né kem jó úraimnak, és az
Úr ban ked ves atyám fia inak.

Irám a Fel Tor jai Ekklesia Pa pi Há zá nál 1801-ben
Januarius-sában.

Alá za tos szol gá ja K[ézdi] V[ásárhelyi] SZA BÓ
An tal (mp.) mos ta ni fel-tor jai Ref. Pap.

[1] A fel-tor jai ref. temp lom ról, to rony ról és kõ -
ke rí tés rõl.

A fel-tor jai temp lom igen szép ré gi, erõs kõ ke rí -
tés be va gyon, amely min de nütt ép és jó, ép pen a ré gen

élt KOZ MA Ilo na la kó há zá nak gyü möl csös kert je fe -
lõl va gyon egy da ra bocs ka még szen ved he tõ om lá sa a
ke rí tés kõ fa lá nak.

A to rony pe dig középszerü magosságu, a ke rí tés
kõ fa la kö zé va gyon fun dál va és helyheztetve, nin csen a
fa la megfejérítve, úgy lát szik, hogy ez elõtt se volt. A
szar va zat ja nem cse rép pel, ha nem sedellyel agyon
béfedve. Ezen to rony ban két szép ha ran gok vagynak,
az egyik na gyobb, a má sik pe dig ki sebb, de mind a ket -
tõ tisz ta, szép szavu. A ki sebb ha ran gon ez az inscriptio
va gyon: AN NO 1731. CURAVIT FIERI REFORMA-
TA FEL TORJENSIS ECCLESIA, HENRICUS LAMP
CORONENSIS. A na gyobb ha ran gon lé võ inscriptio
ez: AN NO 1750. CURAVIT IN LAUDEM DEI
ECCLA REF. FEL TOR JA. F KARATHNA, CUM F.
VOLAL.

A ha rang kar ján: PER JOH. BENKÕ.
Er re a nagy ha rang ra amely benefactorok, va la -

mics két alamisnálkodtak, azo kat ezen le vél nek tulsó
lap ján meg le het lát ni.

[2] An no 1750 die 22-da Januarii
Az Fel sõ Tor jai Reformata Ekklésiai na gyobb ha -

rang já nak ujjólag va ló meg ön té si ben akik expendál-
tak, ily okon, hogy mikoron meg ha lá loz nak, utol só
tisz tes sé gek és te me té sek al kal ma tos sá gá val ha ran goz -
za nak. Registráltattnak eszerént és expensájok registru-
ma kö vet ke zik e szerént:
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H. Flor Dro

Te kin te tes fõbíróné RÁPOLTI Ferentzné, MAUR-
ER Susánna as  szony adott 1 8

T. RÉTYI Székelly Sigmondné as  szony 1
T. HENTER Györgyné 
KÖNTZEI An na asszony 50

BOGÁNÉ KOVÁTS Má ria 50
KONT Lász ló uram 20
KÖ VÉR Si mon úram 20
POTSA Ist ván úram 34
BA LOGH Feretzné 20
VENTZEL Máttyásné 12
INTZE Andrásné 12
CSÛDÖR Ferentzné, 
KOVÁTS Susa as  szony 34

PAKOTS Jósefné 15
BIRÓ Ka ta 6
GLIGOR Ka ta 14
KOVÁTS Ilo na 12
KÁ DÁR Lászlóné 9
ER DÕ Pálné 9
KA SZA Ke le men úram 40
KOVÁTS Mihállyné, Sofia 30
KE RESZ TES Gergellyné 12



[3] A temp lom ke rí té si ben va ló bémenetelrõl
A kõ ke rí tés nek az aj ta ján a tor nyon in nen, ahol

béjárunk a vár ba, ot tan va gyon szép fes tett aj tó ke mény
zár ral, ezt az aj tót még en nek elõt te 1779-dik esz ten dõ ben,
fel õs-tor jai gya log káp lán RÁDULLY Elek a fe le sé gé vel
KOVÁTS Sofiával ké szí tet te ke resz tyé ni in du lat ból.

Ez elõtt az aj tó elõtt va gyon egy fá ból ké szült
czintermecske vagy ere szecs ke sendellyel béfedve. A
vá ron kivül illyen inscriptioval: “BATOK MI HÁLY ÉS
FERENTZ INDUSTRIÁJOKBÓL 1770-ben ÉPITET -
TETT EZEN KIS TZINTEREM IS TEN DITSÕ SÉ GÉ RE.”

A fel-tor jai temp lom igen ditsõséges szép temp -
lom, két sza kasz ba va gyon épít ve, a Nap ke let fe lõl va -
ló ré sze mely Sanctuariumnak ne vez te tik, és amely ben
a fér fi ak ül nek, sok kal ma go sabb, hogy sem a más ré -
sze, e pár ká nyos bolt haj tás sal ré gi mó di lag, de azon ban
igen szé pen va gyon béboltozva.

A más ré sze a temp lom nak, ahol az as  szony né pek
ül nek, sok kal tör pébb, e ré gi desz ka me nye zet tel va -
gyon be pa dol va, de csak -ugyan mind a ma go sabb,
mind pe dig a tör pébb ré sze a Temp lom nak csereppel
va gyon béfedve. Fe le a cse rép fe dél nek gom bo lyag
cse rép bõl áll, fe le pe dig [4] lapossakból.

A temp lom nak [!] alatt a föl dön, vagynak há rom fes -
tett aj tai, me lyek kö zül ket tõn az as  szo nyok jár nak bé a
temp lom ban, har ma di kon, a Sanctuarium aj ta ján a férjfiak
jár nak bé. A Chorusnak is, ezen kivül, fenn, az as  szo nyok
fe je fe lett va gyon egy zá ros aj ta ja, eb ben a Chorusba több -
nyi re gyer me kek és if jú le gé nyek szok tak ül ni.

A temp lom két al só aj ta in ez az inscriptio van,
tud ni il lik amely ajtok a temp lom két vé gén találtalnak:
“AZ ADA AND RÁS COLLATIUMABOL TITT. KA -
RAT NAI BÁR DI ELEK MEGYEBIRÓ INDUS -
TRIÁJA ÁL TAL KÉ SZÜLT KÉT AJTOK. 1789-be.”

A har ma dik ajton frantzia ke mény zár va gyon. A
zá rat az ecclésia csi nál tat ta, ma gát pegi a szép fes tett
aj tót: “TITT. KÖNTZEI LA JOS ÉS FE LE SÉ GE
VAJNA SUSÁNNA. An no 1788.”

A temp lom nak bel sõ ré szei kö vet ke zõ képpen ta -
lál tat nak

1mo A temp lom bé li szé kek épek, igen jók, nem
igen ré gen ké szül tek.

2do Va gyon a Sanctuariumaban egy szép új
Chorus, azon illyen isncriptio, t.i a fes tett Chorus fron-
tispiciumán: “EZEN CHORUS ÉPåTETETT AZ NEM.
FEL SÕ TOR JAI REFORMATA ECCLÉSIA KÖLT -
SÉ GÉN 1798.”

[5] 3tio Ezen szép Chorusban ké szít te tett egy hat
mutatoju fes tett or go na tremulával, mely nek a cor-
pusán ez az inscriptio va gyon: “TITT: MO HAI
SIGMONDNÉ KÖNTZEI LIDIA KÖLT SÉ GÉN KÉ -
SZÜLT OR GO NA A FEL TOR JAI REF. TEMP LOM -
BAN. 1800”

4to A Chorus és or go na há ta megett a kõ fa lon
ilyen két ré gi inscriptio ta lál ta tik, me lyek nek egyi ke ez:

“SACRA HOC ODES REGNANTE ILLUSRISSIMO
AC CELSISSIMO DOMINO DNO. MICHAELE
APAFFI PRINCIPE TRANSILVANIA RENOVATA
EST PER ECCLESIAM REFORMATAM FEL TOR-
JENSEM An no DOMINI 1679. Diebus Junii.”

A 2-dik iscriptio ez, ugyan csak itt a Sanctuarium
fa lá nak szegeletin: “HOC EVANGELICO REFOR-
MATUM AD SACRO SANCTAE TRINITATIS UNI
DEI GLORIAM RENOVATUM PER ECLESIAM
REFORMATAM FEL SÕ TOR JA, KARATHNA, et
FEL SÕ VOLAL, TEMPORE ET INDUSTR. ALT:
CURATORIS G. D. GABRIELIS KÖNTZEI DE
KARATHNA JUR; ASSORIS. COTTUS. ALBENSIS
in AN NO DOMINI 1726.”

[6] A chorusban va gyon helyheztetve egy fes tett
pul pi tus amely mel lõl a kán tor szo kott volt éne kel ni en -
nek elõt te, és amely re a soltárok számjait is szok ta ki -
ten ni, a temp lom bé li éneklesnek al kal ma tos sá gá val.
Ezen ilyen incriptio va gyon: “CUR. FIERI JO -
HANNES BENKÕ de K. VÁSÁRHELLY. ORE SUO
PROPRIO FLOR. 6. An no 1747.” N. B. Ezen pul pi tus
most a mes te ri ház ban benn va gyon.

A temp lom nak a Sanctuariumában két hos  szú onban
fog lal ta tott ab la kok van nak, t. i. az ab la kok tá nyé rai.

A ré gi chorusról
Az As  szo nyok fe je fe lett valo ré gi choruson ilyen írá -

sok ta lál tat nak: “CINTOS IST VÁN ÉS JÁ NOS, KOTSIS
DANIEL, BATOK MÁ TÉ, CECELE MIHÁLLY, VO -
LLONTS MI HÁLY, KOVÁTS AND RÁS és PÉ TER.”

Ezen chorusnak pe dig a má so dik sza ka szán: “PÉ -
TER KOVÁTS TSINÁLTATTA 1688.”

A temp lom mennyezetin va ló inscriptio a kõ-szi -
vár vány alatt: “An no D. 1689. DIE HUSZON ÖTÖ -
DIK MAJI CLAMA GUTT. EXALTA V. J. IAN-
QUAM TU BA ANN POPULO MEO PRE VAR SUA
ET D. JAC PECCATUM SUUM. ESA 58, V. 1mo.
PER [7] ME JOHANNEM HUNYODIUM MENSAR-
IUM EXTRUCTUM ANO SPIR. NAO.”

A kõ szi vár vány ra egy fe ke te te me té si zász ló va -
gyon fel sze gez ve. Az írás raj ta nem lát szik, ha nem a
ré gibb em be rek tõl hi te le sen hal lot tam, hogy a né hai
Titt. KÖNTZEI Sigmond ha lá lá ra ké szí te tett vol na.

A kõ szi vár vány nak két lá ba i nál két te me tõ bol tocs -
kák vagy krip tács kák ta lál tat nak, szé pen ki bol toz va. Az
egyik ép pen a fe ke te zász ló alatt va gyon, a má sik pe dig a
prédikálló szék ol da la mel lett. Eb ben temeteték nem ré -
gib ben éle té nek 75-dik esz ten de jé ben né hai Te kin te tes
KÖNTZEI Gá bor Úr, ki ezen fel sõ-tor jai ekclésiának
patronusa vala és egy buz gó ér de mes jó tag ja.

A temp lom be li asz tal ról
A temp lom ban az Úri Szent Va cso rá nak ki szol gál ta -

tá sá ra egy szép asz talt az ekklésia 4 csá szá ri arannyakkal
az az hu szon egy fo rin tok kal és 60 pén zek kel ké szí te tett K.
Vá sár he lyi asz ta los JANTSO Sá mu el ál tal, mell yen ez az
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iscriptio ol vas ta tik: “A FEL SÕ TOR JAI REFORMATA
EKKLÉSIA KÖLTSÉGIN KÉSZITTETETT 1791ben.”

[8] A pa pi cathedráról
A pa pi cathedrán illyen incsriptio va gyon: “ÁDA

ILO NA IS TEN DITSÕSÉGÉRE KÉSZåTETTE 1794.
ÁPRILISNEK 26dik NAP JÁN.” Ezen cathedranak a fel sõ
fo ká ra va gyon te rít ve egy vi se le tes nyom ta tott gyolcs ken -
dõ. Ezen gyolcs ken dõ el sza ka doz ván semmitévõvé lett.
Ezen felyül függ le a cathedra egyik ol da lán a pap elõtt, egy
szép, ve res bár sony te rí tõ, jó nagy. Ezen kivül a más ol da lán
a cathedrának egy tö rök szönyeg, ezt traditióból úgy hal lot -
tam, hogy né hai ÁR VA KOZ MA Ilo na aján dé koz ta vol na
a cathedrára, a né hai T. KOZ MA Si mon úram le á nya.

Ugyan itt a cathedra és a pap há ta megett, a kõ szi -
vár vány ol da lán va gyon zöld pasztó [!], sár ga pánliká-
val varott, fel sze gez ve, ezt aján dé koz ta volt Titt.
KÖNTZEI Ilo na as  szony POTSA Dá vid úram fe le sé ge.

A cathedra fe lett valo ko ro ná ról
A cathedra fe li nem ré gib ben ké szült egy ékes ko -

ro na, fe les költ ség gel. A benefactorok ne vei ek kép pen
vad nak rea fel je gyez ve:

“TITT. BÁR DI ELEKNÉ, SZABOSZLAI RE BE KA
TITT. KÖNTZEI ISTVÁNNÉ, SZABOSZLAI ÉVA
TITT. KÖNTZEI LAJOSNÉ, VAJNA SUSÁN -

NA KÉSZåTETTEK AZ MA GOK KÖLT SÉ GE KEN K.
V. JANTSÓ SÁ MU EL ASZ TA LOS ÁL TAL An no 1792.”

[9] A pa pi cathedra elõtt valo szék rõl
A cathedra elõtt va gyon a pa pi Ülõ szék, e bé va -

gyon te rít ve egy tar ka fes té kes sel, mely nek tar ka sá ga áll
fej ér bõl és fe ke té bõl. N. B. Ez kotyavetyén el ada tott.

Ha lot ti al kal ma tos ság ra ké szült két karjos pa dok
A fel-tor jai temp lom ban, az ha lot ti al kal ma tos ság ra

két fe ke te karjos pa do kat ké szí tet tem a fe le sé gem mel PE TÕ
Má ri á val, me lye ken ilyen írás va gyon: “K. V. SZABO
AN TAL FEL TOR JAI REF. PAP IT TEN VA LÓ PAP -
SÁ GÁ NAK 4dik ESZ TEN DE JÉ BEN TSI NÁL TATTA
EZEN KÉT GYÁ SZOS PA DO KAT FE LE SÉ GÉ VEL
PE TÕ MÁ RI Á VAL EGYÜTT. 2da Martii 1789.”

Né hai Méltoságos L. Bá ró BÁNFFI Sán dor Úram
lõ Nagy sá ga ha lot ti te me té si re ké szült egy pár õsi
tzimereit, “temp lo munk ékes sé gi re aján dé koz ta Titt.
Karatnai NE MES BODO Gá bor Úram, ki volt a né hai
Urunk nak ud va ri tiszt je. An no 1792. N. B. A czimerek
rá mák ba vagynak fog lal va és a temp lom nak két fa lá ra
vas sze gek re fel vad nak füg geszt ve.

A soltárokra és Is te ni ditséretekre tar to zó na gyobb
és ki sebb szá mok is a pul pi tus hoz tar to zó fe ke te táb lács -
ká val meg vad nak a temp lom ban az ének lõ chorusba.

[10] A Temp lom eresszérõl vagy tornátzáról
[Iszõr] A temp lom nak kö zép sõ aj ta ján kí vül va -

gyon egy sendelyes tornátzotska me lyet nem ré gib ben

re no vál ta tott Titt. KÖNTZEI And rás Úr fe le sé gé vel
HENTER Krisz tin as  szon  nyal együtt, mell yen az
inscriptió így va gyon: “RENOVAT KÖNTZEI AND -
RÁS FE LE SÉ GI VEL HENTER KRISZ TI NÁ VAL 6ta
OCTOMBRIS 1800 ESZ TEN DÕ BEN, BARTUS
MÁR TON MES TER EM BER ÁL TAL.”

Iiszor. Protocoláltatnak már it ten az úr asz ta lá ra
tar to zó ké szü le tek, úgy egyébb temp lom hoz tar to zan dó
appertinentiák is.

Va gyon a Fel-Torjai Reformata Ekklésiának két
ládátskája, az egyik na gyobb, a má sik pe dig kissebb.

A na gyobb csi nál ta tott 1781-ben amint a raj ta lé -
võ esz ten dõ szám nyíl ván mu tat ja, ezen brassai kö zön -
sé ges zár va gyon. Ezen lá dá ban vad nak bézárva az úr -
asz ta lá ra tar to zó ké szü le tek illy rend del:

1mo Ab rosz ta lál ta tik négy, in nro. 4. Ezek kö zül
egyik szkofiummal var ra tott, ezt régenten né hai ál dott
emlékezetü ORBAI Klá ra as  szony ajjándékozta. Má so -
dik, szép len gyolcs, a közepin és a szé lin retze vagy
tsipke va gyon. Ezen a mint a ré gi jegy zés mu tat ja con-
ferálta if jabb KÖNTZEI Ferentzné BENKÕ Klá ra asz  -
szony. [11] Har ma dik kö zön sé ges stolos ab rosz, ezt
Tit. BÁR DI Elekné SZABOSZLAI Re be ka as  szony
adá. Ne gye dik egy le pe dõ for ma, igen nagy, szép és vé -
kony ab rosz, me lyen mun kás retze kö tés va gyon, ezt
ajjándékozta nem ré gen a né hai Potsa Dá vid Úram öz -
ve gye Tit. Köntzei Ilo na as  szony.

2do Kesz ke nõ va gyon hat, in nro. 6, az egyik
egy kis ded ré gi meg avult potyolat kesz ke nõcs ke, 8
tsillag van a széllein, arany és ezüst fo nal lal mes ter -
sé ge sen ki dol goz va. Má sik, egy szép fej ér gyolts
kesz ke nõ, mely nek a kö ze pe és a szegeletei arany vi -
rá gok kal va gyon varva, és a négy sze ge in arany pa -
szo mán tocs kák ta lál tat nak szé pen fel al kal maz tat va,
ezt is Titt. KÖNTZEI Ilo na as  szony POTSA Dávidné
ajjándékozta. Har ma dik, egy gyolts kesz ke nõ, zõld
sellyemmel va gyon megvarva, mell yen az ADA Ilo -
na ne ve zõld sellyemmel felvarva olvastathatik,
amint hogy ma ga is ajjándékozta. Ne gye dik, nagy
potyolat kesz ke nõ, arany fo nal lal ve res és zõld sell-
yemmel meg var ra tott, szép vi rá gok kal fel éke sít ve, a
négy szegin négy sellyem rojt va gyon. Ezt
Peselneken la kó Titt. POTSA Ferentz Ur a fe le sé gi -
vel, KOZ MA Thérésia as  szon  nyal ajjándékozta. Ötö -
dik, egy szép fej ér potyolat kesz ke nõ, arany vi rá gok -
kal kö rül éke sen megvarva. Ha to dik sellyem kesz ke -
nõ mellyre a tsillagokat mellyek raj ta vad nak, ADA
Ilo na as  szony ad ta ugyan de ma ga ezen sellyem kesz -
ke nõ, ugy a fen nebb em lí tett ötö dik potyolat arany
vi rá gos kesz ke nõ, is rész sze rint az el ada tott,
kengeteg, 9 ab ro szok nak és ken dõk nek árrokból, rész
szerént pe dig a jóltévõ hallgatoknak expensájokból
[12] vá sá rol ta tott. Volt pe dig az el ada ta tott, meg avult
por té kák nak az ár ra Flor. 3 és Dr. 69. Ezt pe dig a
jóltévõ ekklésiának tag jai kö vet ke zen dõ kép pen
potolták:
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3szor Kö vet kez nek az urasztalára tar to zó edé nyek
ily rend del:

1mo. Va gyon egy más fél ku pás onn palatzk bor -
nak valo, illyen írás va gyon raj ta [14]:
“CONFERÁLLYÁK FEL SÕ TOR JÁ RA NEM ZE TES
TUSSA MÁR TON URAM ÉS FE LE SÉ GE KOVÁTS
DORA, KÉZDI SZÉ KI EK MARTONFALVIAK;
1696 Die 30ma NOVEMBRIS.”

2do. Va gyon egy onn fedelü sár ga kantsó mellyett
aján dé ko zott né hai Tit. BODO Ádám és fe le sé ge
KÖNTZEI Juliánna.

3tio. Va gyon két ezüst po hár és há rom ezüst
tányérotska, mind a két po hár tal pas és arany füs tös. Az
egyik magassabbatska a má sik nál, li li om for ma vi rá -
gok lát tat nak a kerületin, inscriptio nél kül van. A má sik
törpébbetske, jól le het capacitássokra néz ve szin tén
egyen lõk, ezen sintsen sem mi írás. N.B. Pondussára
néz ve a ma go sabb po hár, a tör pébb nél csak igen ke vés -
sel nyom töb bet, egy fer tá lyos egyik sincs, ha nem jó val
ki sebb.

A tángyér, az el sõ, arany füs tös, nics raj ta írás
vagy va la mi egyébb jegy, ha nem a szé lin egy ke reszt és
an nak közepibe há rom betü: IHS. A má so dik egy vás-
lott ezüst tángyérocska, ez is írás nél kül van. A két el -
sõbb kitsiny ezüst tángyérotskákból. POTSA Dá vid Ur
öz ve gye Titt. N.B. KÖNTZEI Ilo na as  szony egy szép
na gyot arany füstel re no vál ta tott mell yen illyen isncrip-
tió va gyon: “REN. ILO NA KÖNTZEI 1806.”A har ma -
dik is szin tén illyen küsded ezüst tángyér, tsak hogy
ezen már inscriptio is va gyon e sze rint: “CURAVIT
SPECTABILIS D. GABRIEL KÖNTZEI V. COMES
ET ASSOR. COMITATUS ALBENSIS CUM CON-
SORTE SUA CATARINA SZANYISZLO AN NO
DOMINI 1735 ECCLESIAE FEL TORJAE.”

[15] 4szer. Va gyon egy szotyrocska is, mely ben
az urasztalára tar to zó apparatust, a temp lom ba, az egy -
ház fia ál tal ki szo kott vi tet ni és eb ben a szotyorba egy
ken der bõl szõtt ken dõ, mely nek a két vé ge ve res fej tõ -
vel va gyon ölt ve.

Utol já ra vad nak még ezen na gyobb lá dá nak a fi á -
ban hol mi aproság, igen ke ve set érõ jegy zé secs kék. It -
ten conserváltatik az Ecklésia ki adott capitálist pén zi -
nek is az interesse, amely bõl a megyebiró urak a
ruinákra szok tak erogálni. De ta lál ta tik itt egy da rab
bõr is mellyel a na gyobb ha rang nak üteit fel le het köt ni.

A temp lom er de i rõl va ló ré gi le vél, mely íra tott
1603-ban. It ten va gyon úgy 2do egy csomoban az alsó-
karatnai ekklesiával per le ke dõ sok da rab le ve lek.

A per sely ládátska kö vet ke zik

Ezen a per sely ládátskán is jó zá rocs ka va gyon,
eb ben szo kott állani a per sely be gyülõ, igen ke vés sszá-
mu pénzetske. Az ekklésiának tar to zó adó sok nak kö te -
le zõ le ve lei is eb ben ta lál tat nak. Úgy némû-némû dol -
gok ról va ló isntructiok is nemkülömben a Domesticum
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A vár me gyé rõl Flor. Dr.

Méltoságos SZÉ KELY Klá ra as  szony PÉTSI Majorné 1 20
T. KÖNTZEI Gáborné as  szony 68
T. POTSA Dávidné KÖNTZEI Ilo na as  szony 96
T. BÁR DI Elek Ur és fe le sé ge SZABOSZLAI Re -
be ka as  szony

60

T. KÖNTZEI Far kas úr és fe le sé ge KÖNTEZI Sá ra
as  szony

1

T. KÖNTZEI Ist ván úr és fe le sé ge SZABOSZLAI
Éva as  szony

48

T. KÖNTZEI And rás ur és fe le sé ge HENTER
Krisz ti na as  szony

68

KÖNTZEI Sigomnd fe le sé gi vel 6
BA BOS Gá bor fe le sé gi vel 12
KÖNTZEI Im re fe le sé gi vel 24
VAJNA Susánna, KÖNTZEI Lajosné 12
ADA And rás 24
FÜ LÖP And rás 3
ER DÕ Ferentz 6
KOVÁTS Pál 8
GÁL Ferentz 6
KOVÁTS Já nos 6
BARTUS Már ton 12
BARTUS Mi hály és fe le sé ge 12
BARTUS Lász ló fe le sé gi vel 12
NAGY Jósefné 15
KOVÁTS Mihállyné, ne mes 8
KOVÁTS Dá ni el, ne mes fe le sé gi vel 24
KOVÁTS MINKA Já nos 6
TOR SA Mihálly 4
KERESZTELY And rás 9
KERESZTELY Ist ván 6
[13] KÖNTZEI Áronné 6
KOVÁTS La jos fe le sé gi vel 12
VENTZEL Ádámné, CSÁ SZÁR Ág nes 24
INTZE Ist ván, karatnai 4
DE ME TER Gá bor tzigány 6
BARTUS FERENTZ iffjú le gény 6
BARTUS An tal iffjú le gény 6
BA TUS And rás iffjú le gény 6
BARTUS Ist ván iffjú le gény 6
BA TUS Pál 12

Fel-Torjáról a kesz ke nõk re ezek ad tak Flor. Dr.

T. KOVÁTS Mihálly uram és fe le sé ge KÖNTZEI
Klá ra as  szony 

68

T. SZA BÓ An tal Pap és fe le sé ge PE TÕ Má ria 24
T. PE TÕ Jósef kán tor uram 24
SZÖTS Mihálly 4
KOVÁTS Ist ván, Mihálly fia 3
VOLLONTS And rás 4
VOLLONTS Andrásné öz vegy 3
SOLYOM Ferentzné 10
KOVÁTS Josef 9
GAJDÜ Lász ló és fe le sé ge 6
RADULY Elek 6
SOLYOM Már ton 6
BARTUS Sá mu el 6
KOVÁTS And rás 4



Consistoriumnak és a visitátionak is né mely vég zé sei s
egyébb aproságok is. Ugyan eb ben vad nak egy ru hács -
ká ba bé köt ve, va la mi ré gi félpotrák és krajrtzárok egy
kiss csomocskába.

To váb bá ezen jegy zõ könyv ön kivõl még va gyon
a Fel-Torjai Rta. Ekklésiának két Jegy zõ köny ve: az el -
sõ mely van in 4to egész börbe köt ve [16], ajjándékoz-
ta fel-tor jai Pe tõ Pál, all-csernátoni mes ter 1746 ban,
Januarius hol nap ban. Eb ben a könyv ben protocoláltat-
tak az ekklésia adossainak ne vei 1747-tõl fog va, és ez a
könyv azt is meg mu tat ja, hogy most actu va gyon az
ekklésiának foeneralo capitalis pén ze az adosoknál in
sum ma Flor. Hung. 598. Den. 90, az az ötszázki-
lencvennyoltz ma gyar fonitja és ki lenc ven pén ze.

Eb ben a könyv ben je gyez tet tek fel 1757-tõl fog va
mind azok, akik szü let tet tek, mind azok pe dig kik
megholtanak, sõt jó da rab idõ tõl fog va a né hai fel sé ges
Josef csá szár ren de lé se sze rint az új há za sok is proto-
coláltattak, amint a Jegy zõ könyv ki mu tat ja nyíl ván.

Má so dik Jegy zõ könyv va gyon fél bõr be köt ve in
folio, en nek a táb lá ján ilyen titulussa va gyon:
“Protocollum Ecclesiae Reformatae Fel Torjensis. An -
no D. 1782.” Ez a fel-tor jai ekklésia költségin kö te tett a
vég re, hogy a fel sé ges királlyi ren de lé sek eb ben proto-
coláltassanak, ugy a Ge ne rá lis Synodussnak is kö zön -
sé ges ha szon ra tzélozó ren de lé sei, ugy a temp lom és is -
te ni tisz te let re tar to zó min den vé ge zé sek is.

A har ma dik könyv már ez, mellyben ezen jegy zé -
se ket hellyheztettem.

[17] To váb bá va gyon egy ke resz te lõ on kan na,
nem igen nagy, en nek fe de le is va gyon onból, iscriptio
raj ta nem ta lál ta tik.

A fel-tor jai ének lõ mes ter szá má ra va gyon egy
Graduál is, vagy ré gi nagy éne kes könyv, melly jött ki
Debretzenbe 1736 esz ten dõ ben. Ezt a temp lom ba
ajjándékozta Né hai fel-tor jai PE TÕ Pál aki al só
Csernátoni mes ter volt. Ez a mes ter gond vi se lé se alatt
va gyon.

Haloti al kal ma tos ság ra tar to zó por té kák

Va gyon négy vas ka ri ka ko por só ba va ló, melyel a
halottakot szok ták a te me tõ be ki vin ni. Ezek az ekklésia
költ sé gén ké szí tet tek. Most a pa pi házlál szok tak állani.
Ezek hez a vas ka ri kák hoz va gyon két fe nyõ rúd is, mel-
lyekkel a test el szo kott vi tet ni.

Protocoláltatik már it ten a Fel-Torjai Refomatum
Temp lom hoz tar to zó pa pi la kó hely, a joszágon lé võ
épü le tek kel, ugy a pa pi jó szág hoz tar to zó szán tó föl -
dek kel és szé na fû he lyek kel egye tem ben 1mo. A pa pi
jó szág az er dõ re fel já ró úton in nen esik, ép pen általel-
lenben a temp lom mal amely tisz tes sé ges és szép tá gas.
En nek fellyül most [18] vicinusssa a bá ró al-torjai
APOR Pé ter Uram job bá gyá nak, ZÖLDE György nek
la kó jó szá ga, ahol pe dig ugyan csak a fel-tor jai ekklésia
os ko la mes te ri jó szá ga.

A pa pi jó szá gon illyen épü le tek ta lál tat nak

A ka pun be lõl egy mélly kút amely bõl a vi zet csi -
gán, ke rék kel von ják.

Egy sendellyes ket tõs pa pi ház a mely épült volt
meg 1740-be. A ge ren dá ján chronossticonba ez az
inscriptio ol vas ta tik: “EXTRUCTA MINISTRO
VERBI DEI GEORGIO HENTER FUNCTIONIS
SUA INITIO An no 1740.” Ezen ket tõs ház nak há rom
ajtaji vagynak, a két kül sõ aj tó kon jó zá rok és vas
sorkok ta lál tat nak, a bel sõ ajton pe dig me lyen a kis
ház ba bé me gyünk, csak egy vas gilicsecske és egy re -
te szecs ke va gyon.

A két ház nak öt üveg ab lak ja va gyon, a ki sebb nek
a két ab lak ja onba va gyon fog lal va, a na gyobb nak pe -
dig a há rom, fá ba va gyon bérakva. Az ekklésiának a
há zak ba nintssenek egyéb por té kái, ha nem a két ház -
ban két kemenczei, 4 egyes szék, egy ebéd lõ ke rek asz -
tal. Eze ket az ekklésia BARTOK Mi hál  lyal csi nál tat ta
ak kor mi kor én it ten ujj pap vol tam, t. i. 1786-ban.

NB. Ezen ház nak a fe de le meg ro mol ván, új ra
sendellyeztettett 1801-ben Titt. BÁR DI Elek és
KOVÁTS Mihálly Urak megyebiróságokban.

[19] Va gyon itt a pa pi jósszágon két csûr, az
egyik ré gi és épült volt 1725-ben mint az agy fá ján meg
le het lát ni. Ugyan ezen csûr nek a ko szo rú fá ján, az al só
odor nak az elejinél, illyen írás va gyon: “FUNDA-
TORE MOSE SZENT KIRÁLLYI SEX. Annos HEI
C[!]LOCI LEVITAM AGENTE. An no 1725”

A má so dik Csür mely sok kal na gyobb az el sõ nél
épí te tett 1800-ban Titt. BÁR DI Elek és KOVÁTS
Mihálly Urak és Vi téz lõ SOLLYOM Ferentz me gye bí -
ró sá gok alatt.

Istáló va gyon ket tõ egy fedel alatt. Ugyan mel let -
te ár nyék szin is, mind szal ma fe dél lel.

Ga bo nás ház is szal ma fe dél lel va gyon, allatta egy
ré gi hit vány kõpinczecske. A sü tõ ház is szal má val fe -
dett, a hijjan a kemetze fe lett va gyon 15 szál gelentzei
desz ka.

Há rom rekeszü ser tés paj ta ez is szal ma fe dél lel.
Mind az ud var, mind pe dig a Csürös kert ka pui

desz ká ból vad nak késztítve, vas ka ri ka tartya sorkaikot.

Kö vet kez nek a pa pi Jó szág hoz tar to zó szán tó föl -
dek

A Valáli Fel sõ Ha tár ban va gyon eegy da rab, kö -
zel az Eg res pa tak hoz, Tsipkes Domb ne ve ze tû hellyen,
en nek a kül sõ vé ge ka szá ló nak va gyon hagy va, fellyül
szomszédgya ezen föld nek a VAJNA Majroné SZÉ -
KELY Klá ra as  szony szán tó föl de. Alól pe dig va gyis
az Egrespatak fe lõl béfélig a B. APOR Pé ter Ur
Volálban la kó BENKÕ Josef ne ve ze tû job bá gyá nak
szán tó föl de. Azon be lõl pe dig a KÖNTZEI Áronné és
KÖNTZEI And rás Uramék ka szá ló kert je ik.

Ugyan azon ha tár ban Pa tak Alfeliben egy jó 6 vé -
kás föld, en nek felyül vicinussa voláli providus KE RE -
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KES Já nos föl de, alól pe dig a né hai KÖNTZEI Áron
uram szán tó föl de, mellyet most actu BÁ LINT An tal
bir az idõsb KÖNTZEI Gáborné as  szo nyom szol gá ja.

A voláli ha tár ban Szármánra ru gó ban vagy is
Nagy Rész nevü Láb ban va gyon egy két köb lös vagy
an nál is nagyobbatska föld, en nek a völgy fe lõl szom -
széd ja a VAJNA Majorné SZÉ KELY Klá ra as  szony
feltorjai TOR SA And rás ne vû job bá gyá nak föl de en -
nek a völgy fe lõl szom széd ja a VAJNA Majorné, SZÉ -
KELY Klá ra As  szony, fel-tor jai TOR SA And rás ne vû
job bá gyá nak föl de. Karatna fe lõl pe dig a PE TÕ Má ria
fe le sé gem szán tó fõldje.

A fel-tor jai fel sõ ha tár ban, Túlso Bértzen egy
barazdán két hold va gyon. En nek felyül szom széd ja a
fu tás fal vi LUKÁTS Már ton föl de. Alol pe dig az al-tor-
jai SI MON Lörintz szán tó fõlde me lyet most actu, fu -
tás fal vi BARDOTZ Lõrintz bír.

Ugyan ezen láb ban alább, va gyon egy hold föld,
mellyet Fõldnek is hív nak. En nek vicinusssa fellyül fu -
tás fal vi PÁL And rás föl de, Alól pe dig a bá ró APOR
Lászlóné, PIN TYI Já nos ne ve ze tû job bá gyá nak szán tó
föld je.

[21] A fel-tor jai al só ha tár ban, Sikartyus nevezetü
láb ban, va gyon egy ba ráz dán két hold föld, en nek alól
vicinussa B. APOR Pé ter Ur al-torjai job bá gyá nak JA -
KA BOS An tal nak föl de, fellyül pe dig a mel let te lé võ
Gyep, mell yen a völgy fe le bémennek.

Szé na fû hellyek

A voláli ha tá ron, Hönye ne vû hellyen va gyon egy
da rab szénafûhelly, en nek a ha tá ra alól, a SÓ LYOM
Kristof föl de vé gi tõl fog va vé gig, le az Aroknak fe je és
a bémenõ Arok fe ne ke, a Hõnye patakáig. Felyül pe dig
a HE RE Já nos, CZERJÉK Jósef Ur, voláli job bá gyá -
nak ka szá ló hellye.

Szénafûhelly va gyon az er dõn, Holt Al más nevü
hellyen, ez igen bok ros helly, mind a két ol da la árok kal
vé te tik kö rül.

Mind ezt a két szé na fü vet, mind pe dig a fen nebb
em lí tett szán tó föl de ket, a fel-tor jai pap ma ga szá má ra
míveli, mi vel csu pán csak a pap nak legáltatták, mind -
ezek a pa pok bír ták mind ég ez elõtt is, ez után is azok
fog ják bír ni.

Itt már kö vet ke zik a temp lom hoz tar to zó kü lö nös hely

A fel-tor jai temp lom nak va gyon egy szép ke rek
bikk er dõcs ké je, eb bõl ha mi hasz not le het proszperalni,
a fordítattik a temp lom szá má ra. A parochiális épü le tek
is mi dõn meg ro mol nak in nen corrigáltatnak.
Notandum, ezen er dõ rõl va ló [22] le vél, fel-tor jai Ne -
mes KOVÁTS Mi hály me gye bí ró uram nál va gyon, ma -
gá hoz vet te volt, a pa pi sz. visitatio meg is pa ran csol ta
volt, hogy ad ja be az ekklésia lá dá já ba, de még bé nem
ad ta mind e mái na pig. NB. Be ada tott vide pag. 15.

A fel-tor jai temp lom hoz tar to zó mes te ri la kó jó -
szág és azon lé võ épü le tek je gyez tet nek fel.

A mes te ri jó szág nak felyül a pa pi jó szág szom -
széd ja, alól pe dig a KOZ MA Gá bor gyü möl csös kert je.
Az épü le tek már mellyek a jó szá gon vagynak így kö -
vet kez nek.

1mo. A mes te ri ház ket tõs, füst há za is va gyon, ez
épí te tett vala 1794-ben a Classsis vé gi be va gyon
alólfelõl, en nek fa lai nem ujjok, ha nem a ré gi
állapotjában egésszen megmaradott, csak ép pen a szar -
va zat ja ujítatott meg. Ré gen szal má val vol tak ezek a
há zak béfedve, most pe dig, hogy új ra épít te tett, vé gig
bé sendelyezett a clasissal egye tem ben. A mes te ri ház -
nak az aj ta ja jó vas zár ral va gyon, az aj tó sorkok is vas -
ból ké szí tet tek tiszteségesen. A kemetze zõld má zas. A
na gyobb há zon két üveg ab la kok vagynak, ugyan a ki -
sebb há zon is két üveg ab la kocs kák. Pintze is a ház
alatt va gyon, [23] kõ bõl va ló. Egyéb substantiája a me -
gyé nek a mes te ri ház ban nem ta lál ta tik, ha nem csak
egy fej ér fes tet len ken dõ szeg vagy fo gas. A ház nak ge -
ren dá ján ez az inscriptió va gyon: “FEL TOR JAI PE TÕ
JÓSEF OS KO LA MES TER NEK ÉPITTETETT UJJ
HÁZ An no 1794 Aprilisben TITT. BÁR DI ELEK ÉS
KOVÁTS MIHÁLLY URAK MEGYEBIRÓSÁGOK
ALATT;”

A fûstház aj ta ján re tesz va gyon, ugy a classsis aj -
ta ján is. A classisnak két üveg ab la kai vagynak,
kementze is va gyon ben ne ve res kály hák ból. NB. Mi -
dõn 1794-ben a ré gi meg rom la do zott mes te ri ház el há -
nya ta tott, an nak a kü szöb lábján illyen írást ta lál tunk:
“A.D;1663 COMBUSTA ET RENOVATA EST An no
EODEM MAGISTRO P.T. PETRO KOPIAS VASAR
HELLYI”

2do. Va gyon istáló ket tõ, egy árnyékszin is mel -
let te szal ma fe dél lel.

3o. Ser tés paj ta ket tõs, ez is szal ma fe dél lel.
4o. Nem ré gen re no vál ta tott csür szal ma fe dél lel.
5. Az uttza ka pu mell yen a mes te ri jó szág ra béjár-

nak, mind a kissebb, mint a na gyobb desz ká ból va gyon
ké szít ve.

A mes ter nek se szán tó föld je, se ka szá ló hellye
nin csen, ha nem a fel-tor jai te me tõ be a mi szé nács ka te -
rem, an nak har mad ré sze a mes te ré. Ugy az ot tan [24]
te rem ni szo kott vad gyü möl csök nek is a har ma da.

A Pa po kat jegy zem fel a kik az el múlt seculum-
ban it ten a Fel-Torjai Ref. Ekklésiában laktanak és
szolgáltanak.

Ami már a pa pok állapotját il le ti amint csak ki nyo -
moz hat tam, ne ve ze te sen a fel-csernátoni Rta. Ekklésia
Jegy zõ Köny vé bõl, úgy lá tom, hogy a múlt seculumban
szin te az elejin, úgy mint 1723-ban fel-tor jai pap
SZENT KI RÁ LYI Mi hály volt aki egy szer smind a K.
Venerabilis Tractusnak T. Esperestye is volt eb ben az
idõ ben, aki, úgy gon do lom ek kor is idõs em ber volt,
mert a fija amint fen nebb meg je gyez tem SZENT KI RÁ -
LYI Moses, a ki sebb és ré gibb pa pi csürnek a ko szo rú

81



fá já ra ezt ír ta vala, hogy 1725-ben mi dõn a csûr épí te tett
it ten ha to dik esz ten dõs le vi ta volt. Már en nek az atya
SZENTKIRÁLLYI Mihálly es pe rest uram eb ben az
ekklésiában holt-é meg? vagy egye bütt, én an nak vé gi re
nem jár hat tam, ha nem csak ugyan azt hiteleles írá sok -
ból lát tam, hogy ezen es pe res után az 1730-dik esz ten -
dõ ben fel-tor jai pap volt K. Vásárhellyi KOVÁTS Mik -
lós, aki eb bõl az ekklésiából el ment Martonfalvára pap -
nak 1739-be s talám ott is ha lá lo zott meg.

[25] KOVÁTS Miklos pap hellyében secundált it -
ten tisz te le tes bodoki HENTER György Uram, aki a
kézdi-vásárhellyi rectorságból ide fel-tor já ra a sz. pa pi
hi va tal nak follytatására meg hí vat ta tott s el is jött 1740-
ben. Szol gált is eb ben az ekklésiában hasz no son és elõ -
me ne te le sen 47 esz ten dõ kig. Meg ha lá loz ván, 1787-ben
Pün kösd ha vá ban el is te met te tett ugyan ak kor Ál do zó -
csü tör tök ön, it ten, Fel Tor ján tisz tes sé ge sen, nyugosz-
nak már hi deg te te mei a temp lom ke rí té si ben a Fel tá -
ma dá sá nak nap já ig.

Én ma gam a N. Enyedi Reformatum
Collegiumból mi dõn ott contrascriba vol nék, ide káp -
lán ság ra bé ho zat tat tam 1785-ben, ez után 1787-be Z.
HENTER György Uram ha lá la után az actualis pap ság -
ban is mag ma rad tam, me lyet mind ed dig elé az én Is te -
nem nek sz. se ge del me ál tal jó lel ki is me ret tel kivántam
foly tat ni, s ez után is a mig élek az én Is te nem nyujtson
né kem ke gyel met en nek vég ben vi te lé re mind vé gig,
hogy én ab ban gya ko rol has sam magamot, hogy bot rán -
ko zás nél kül va ló lel kem esméreti le hes sen, mind Is ten
s mind pe dig az em be rek elõtt.

A mes te rek rõl

It ten most az os ko la mes ter, fel-tor jai PETHÕ, Jó -
zsef Uram, aki már 37 esz ten de je, hogy a ma ga hi va ta -
lát eb ben az ekklésiában igen ked ve sen és ditséretesen
[26] foly tat ja. Õ ke gyel me elõtt a mes te ri hi va talt K.
Vásárhellyi NAGY Pé ter vit te, hány esz ten de ig nem
tu dom, NAGY Pé ter elõtt JÁNÓ nevezetü, ez is men-
nyi ide ig nem tud hat ni?

Kö vet kez nek már ezen fel-tor jai ekklésiának
elõljárói, akik az én pap sá gom nak ide je alatt 1785 esz -
ten dõ tõl fog va it ten vagy consistorok vagy megyebirák
voltanak:

A vár me gye ré szi rõl
T. KÖNTZEI Mi hály Uram consistor
T. KÖNTZEI Gá bor Uram consistor
T. KÖNTZEI Ger gely Uram consistor
T. BÁR DI Elek Uram consistor, me gye bí ró is sok ide ig
T. KÖNTZEI Far kas Uram consistor, megyebiró is
T. KÖNTZEI Sán dor Uram consistor, megyebiró
T. KÖNTZEI Ist ván Uram consistor
T. KÖNTZEI And rás Uram consistor
T. BA BOS Gá bor Uram
T. KÖNTZEI Im re Uram

A szé kely ség részírõl
T. fel-tor jai KOVÁTS Mihálly Uram, megyebiró

sok idõ tõl fog va
SOLYOM Ke le men consistor
KOVÁTS Ferentz consistor
SOLYOM Ferentz megyebiró ke vés ide ig
RADULY Elek consistor
VOLLONTS Ist ván consistor

[27] Egy ház fi sá got vi sel tek a vár me gyé rõl
GÁL Já nos sok ide ig, ab ban is holt meg
DOBRI Mi hály senior providus
DOBRI Mi hály ju ni or providus
INTZE Ist ván ju ni or providis

A szé kely ség ré szi rõl
BARTOK Jó zsef ka to na, sok ide ig
GAJDÓ Lász ló providus
SZÕTS Mi hály ka to na
BARTOK Im re ka to na
BARTOK Ferentz providus
VOLLONTS And rás ju ni or ka to na
BARTUS Sá mu el ka to na
GÁL Sá mu el ka to na

E kö vet ke zen dõk is megyebirák vol tak az ekklésián
T. KÖNTZEI Gá bor Uram F. Volálból
T. PE TÕ György Uram F. Tor já ról
KOVÁTS Pé ter a ka to na ren den
VOLLONTS Ist ván Ka to na ren den le võ, An no 1821
T. KÖNTZEI Gás pár Uram Fel sõ Volálból
T. KOVÁTS Elek Uram Fel Tor já ról

[28] Em lé ke zet re mél tó meg jegy zés

Az 1802-dik esz ten dõ ben Oktobernek 26-dikán
De me ter nap ján, dé li 12 óra után mint egy más fél fer -
tállyal, oly ret te ne tes föld in du lás lén egész Há rom szé -
ken és a Bartzaságon, ami lyent a mos ta ni em be ri rend
so ha se ér zett és ta pasz talt. Emi att Há rom Szé ken sok
szép temp lo mok és tor nyok öszve om lot tak, le sza ka -
doz tak, ha szon ve he tet le né té tet tek. Ek kor szakadoza bé
a mi fen nebb le írt di csõ sé ges fel-tor jai reformatum
temp lo munk nak boltozattya is, mely szép ujj or go nán -
kat, a sanctuariumban lé võ ülõ szé ke in ket és az urasz-
talát is, öszve ron tot ta, a temp lom te te jé ig fel me nõ
gebir is a szi vár vány fe lett leomlék és sok cse re pek a
temp lom fedelirõl lerázódtanak. Meg es vén azért ezen
sé rel mes és ke ser ves rom lás az Ur Há zán, még eb ben
az esz ten dõ ben mingyárt a temp lom épí té si re
megkivántató materiálékot kivántuk meg sze rez ni, s vá -
sá rol ni. El sõb ben is Gelentzén deszkákot vet tünk, mely
desz kák ra az ekklésiának ke be li be lé võ ke gyes
jóltévõink kö vet ke zen dõ kép pen ada toz tak, amint a
lajst rom ból mindgyárt ki fog tettzeni:
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32] Ezen fen nebb em lí tett jóltevõknek alamis-
nájokból, amely desz kák vá sá rol tat tak, azok ból ké szí -
tet tek a temp lom épí té sé re megkivántató ál lá sok.

A temp lom szá má ra mi kor a fa bolt haj tást va kol -
ták a kõ mû ve sek, vá sá rol tunk a Beretzkiektõl 15 ti zen -
öt má sa alabastrom kö vet. En nek a beretzki er dõ rõl va -
ló ki köl töz te té se ke rült 19 ma gyar fo rin tok ba és 48
pén zek ben. Ezen sum ma pénz repartiáltatván a fel-tor -
jai temp lom hoz tar to zó min den rend bé li hallgatokra, az
elébb va ló és jobb tehetségü ne me si ren dek fi zet tek
min den ház tól fél-fél fo rin tot, az az 50 pén ze ket. Ugy
mi is, bel sõ sze mé lye kül, a ki sebb ne me sek pe dig és a
ka to nai ren dek 25 pén ze ket. Az öz ve gyek, job bá gyok
és kö zön sé ge sen az osporások 10 pén ze ket fe jen ként,
ezszerént állotuk ki az ala bást rom kõ nek az árát, mely -
re néz ve nem tartám ide szük sé ges nek lajst rom ba le ír ni
ezen ekklesiánkbéli em be rek nek ne ve i ket. 1mo azért,
mert fellyebb meg írat tak akik desz ká ért fi zet tek, itt is
ép pen azon há zak és sze mé lyek fi zet tek az alabas-
tromért. 2do ked vez tem az pa pi ros nak is, hogy ma rad -
jon ne ve ze te sebb dol gok nak protolátiojára.
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[29] A vár me gyé rõl desz ká ra ada koz tak
a kö vet ke zen dõk Flor. Dr.

T. KÖNTZEI Ilo na as  szony n. POTSA Dá vid ur öz ve gye 2 40
T. BÁR DI Elek ur és fe le sé ge SZABOSZLAI Re -
be ka as  szony 50

T. KÖNTZEI Far kas úr és fe le sé ge KÖNTZEI Sá ra
as  szony 50

T. KÖNTZEI Ist ván úr és fe le sé ge SZABOSZLAI
Éva as  szony

50

T. KÖNTZEI Gáborné HENTER Ág nes as  szony 50
T. KÖNTZEI And rás úr és fe le sé ge HENTER
Krisz ti na as  szony 50

T. KÖNTZEI Gá bor úr és fe le sé ge PE TÕ An na as  szony 50
T. KÖNTZEI Lajosné VAJNA Susánna as  szony 50
T. KÖNTZEI Im re ur és fe le sé ge BODO Rákhel 50
T. KÖNTZEI Mi hály ur és fe le sé ge KOVÁTS Klá -
ra as  szony 50

T. BA BOS Gá bor ur és fe le sé ge BENKÕ An na as  szony 24
BAKTSI Ádám ur 24
KOVÁTS Feretz karatnai ka to na 24
KOVÁTS Pál ka to na 24
INTZE Ist ván providus 24
ER DÕ And rás 24
ER DÕ Ferentz 24
INTZE Josef 12
FÜ LÖP And rás 24
BARTOK Láz ár providus 12
BO KOR Josef providus 6
DOB RA Já nos providus 3
INTZE Já nos providus 12
GÁL Ferentz 12
JAN KÓ Már is 3
NE MET Josefne 6
KOVÁTS Já nos ka to na 24
BARTUS Már ton 24
BARTUS Lász ló 24

Sum ma hujus lateris             Florenos H. 10 20
Fl. D.

[30] Translatum 10 20
KOVÁTS La jos ka to na 6
BARTUS Pál ka to na 6
KOVÁTS Mis ka prrovidus 6
KOVÁTS Minkáné provdis 24
TOR SA Mihálly 12
KOVÁTS Jánosné 6
KOVÁTS Daniel Ne mes 24
TSÁSZÁR Ág nes, VENTZEL Ádámné 14
Nagy Josefné, TSÁSZÁR Susa 14
KÖNTZEI Rosália 6
KERESZTELLY Ist ván providus 12
KERESZTELLY And rás providus 12
BARTUS Mihálly 12
KOVÁTS Mihállyné, voláli ne mes 24
GYÖRGY Tamásné 6
FAR KAS Ferkõ tzigány 6
BALÁS Josi 6
Öreg INTZE Josefné 51/2

JANKONÉ Providus 3
KÖNTZEI Má ria 9
BARTUS Ist ván 10
A vár me gye ré szi rõl va ló alamisnának sum má ja
Flor. Hung. 12, 43 1/2

[31] A fel-tor jai jóltévõk így kö vet kez nek Flor. Dr.

T. KOVÁTS Mihálly Ur és fe le sé ge, KÖNTZEI
Klá ra as  szony 50

K. V. SZA BÓ An tal pap, fe le sé gé vel PE TÕ Má ri á val 1 20
T. PE TÕ György ur fe le sé gé vel BODO Susánnával 24
KOVÁTS Pé ter ka to na 24
GÁL Sá mu el ka to na 12
BARTOK Pis ta, And rás fia, providus 12
KOVATS Mis ka providus 12
CSOMOS Ferentz 12
SOLYOM Ferentz és Már ton, lo vas ka to nák 24
RADULLY Elek ka to na 24
TE MÉR DEK Sigmond providus 3
PAKOTS Ferenczné, SOLLYOM Bor bá la 3
KOVÁTS And rás 5
NAGY Já nos fi á val. PA JOR Já nos sal 12
TOR SA Ferentz providus 12
KOVÁTS Ist ván providus 12
GÁL Lász ló ka to na 12
BARTOK Sán dor providus 12
GAJDÓ Lász ló providus 6
KOVÁTS Jósefné, katonáné 14
BARTOK Ádám providus 6
SOLLYOM Ferentzné lo vas katonáné 24
KOVÁTS Ferentz fi á val, ka to nák 24
KOVÁTS Gá bor ka to na 6
Ki sebb VOLLONTS Andrásné katonáné 12
VOLLONTS And rás ka to na 24
BARTOK Ferentz providus 12
BARTOK And rás providus 24
FÜ LÖP Josef providus 6
SZÖTS Mihálly ka to na 6
KOVÁTS Lászlóné katonáné 3
KOVÁTS Já nos providus 6
KO LO SI Já nos providus 3
BARTOK Pálné és BARTOK Imréné ka to nák 24
BARTOK Pál providus és DOB RA Josef 18

Sum ma hujus lateris                 Florénos H. 6 04



[33] Ittem em lé ke zet nek oká ért fel jegy zem, hogy a
temp lo mot re no vá ló mes ter em be rek conventiojok szerént
men  nyi fi ze tést percipiáltanak: K. VÁSÁR HELLYI ER -
DÕ Jó zsef áts mes ter em ber ugyan csak a fi á val if jabb ER -
DÕ Jó zsef fel, azért, hogy cse re fá val kiboltotta a temp lo -
mot, és hogy az egyik fa rát bészarvazta és be is cse re pez te
a temp lom nak, jól le het a contractusnak tar tá sa sze rint,
ezen fá rad sá gért a ne mes ekklésia tar to zott vol na fi zet ni
140 ma gyar fo rin to kat, de eb bõl öt fo rin to kat el en ged vén
az ács mes ter em ber, e szerént oreparato ment kéz pénz fi -
ze té se 135, id est: százharmintzõt ma gyar fo rint, min den
matériálét ma ga az ecclésia ad ván.

200, fû ré szen vá gott létzért a bol to zás ra és 17 szál
fe nyõ fa ge ren dá ért fi zet tünk fr. 27, d. 80.

500 na gyobb és ki sebb létz sze ge kért a fa bolt haj -
tás ba és ugyan oda va ló vas kap cso kért és kö ze pes vas
sze ge kért fi zet tünk Fl. 39, d. 80.

A kõmíves pal lér nak, a conventio szerént
SZÁJLER Pé ter nek fi zet tünk kéz pénzt fr. 120, bú zát
in natura há rom köb löt, pá lin kát is más fél ved ret, ku pá -
ja men vén dénáris 60. Is mét ezen pal lér nak a temp lom
két ab la ka i nak meg na gyob bí tá sá ért fl. 6.

171,1 vé ka mé szért mellyet per partes vet tünk, fi -
zet tünk fl. 93, d. 8.

Az asz ta los nak, K. Vá sár he lyi JANTSO Sá mu el -
nek, az as  szo nyok fe je fe lett valo ujj chorusért és a temp -
lom bé li [34] szé kek nek repárátiojáért fi zet tünk a con-
ventio szerént kész pénzt fl. 70. Tíz vé ka bú zá ra, igen
drá ga lé vén a bú za eb ben az idõ ben, fl. 24, d. 48. Desz -
ká ért 85 szá lért vas ta go kért és vé ko nyab ba kért, me lyek
szük sé ge sek voltannak a templomébli ujj chorusra és a
föld in gás mi att meg rom la do zott szé kek nek reparátiójára
(nb. azo kon kivül, mellyeket en nek elõt te a jóltevõk
alamisnájokból ál lá sok nak szer zet tünk volt), most ez
uttal ujabban fi zet tünk az ekklésiai cassából fl. 22, d. 94.

1200 létzszegért az uj chorusba és a temp lom be li
szé kek nek reparátiojára fi zet tünk fl. 11, d. 70. 1000
zsendely sze gért a cin te rem re fl. 1, d. 44. Ugyan a tzin-
teremre ezer sendelyért flr. 5.

Ezen temp lom épí té sé re tett na gyobb költ sé gek nek
sum má ja fl. 564, d. 44. N.B. Ezen költ ség ki rész szerént
az ekklésia capitális és in te res pén ze i bõl, rész szerént
alamisnából és az ecclésia er de jén ter mett fá nak az árá ból.
Ugy a temp lom boltozattyából le sza ka do zott tég la árrából
is. A kissebb expensák pe dig me lyek ezen na gyob bak kal
együtt a temp lom épí té sé re te te tõd tek, nyil ván kitettzenek
a megyebiró urak nak az 1803-dik, 1804-dik és 1805-dik
esz ten dõk re ké szí tett szám adó listájokból.

[35] El ké szül vén igen szé pen az 1805-dik esz ten dõ -
ben a re no vál ta tott temp lom, a nap ke let fe lõl va ló fa rá ra be -
lõl, ez az Inscriptio té te tett fel: “EZEN REFOR[MATA]
TEMP LOM KÕ BOLTYA A RET TEN TÕ FÖLD-IN DU -
LÁS BAN LE SZA KAD VÁN, AZ 1802-DIK ESZ -
TEN[DÕ] OCTOB[ER] 26-DIK NAP JÁN, AZ IS TEN
SE GE DE LEM ÁL TAL UJRA ÉPÍ TE TETT TEK[KIN-
TETES] KÖNTZEI FAR KAS UR CURATOR SÁ GÁ -

BAN, KOVÁTS FERENTZ ME GYE  BIRÓSÁGÁBAN.
K[ÉZDI] V[ÁSÁRHELYI] SZA BÓ AN TAL PAP SÁ GÁ -
BAN AN NO 1805. DIE 15-TA JUNY”.

Az as  szo nyok fe je fe lett valo ujj choruson illyen írás
va gyon: “A FEL TOR JAI REF. EKKKLÉSIA KÖLT SÉ -
GIN ÉPÍ TE TETT 1805-BEN. AZ UR AZ Õ SZENT SÉ -
GES TEMP LO MÁ BAN VA GYON. RET TEG JE AZÉRT
ÖTET MIND AZ EGÉSZ FÖLD NÉ PE. HAB. 2. 20.”

A temp lom bé li asz talt az elébbeni el rom lott szép
asz tal nak for má já ra, Tit[zteletes] KÖNTZEI And rás Ur
fe le sé gé vel együtt csi nál tat ta mell yen ez az írás ol vas ta tik:
“KÖNTZEI AND RÁS ÉS E. P. A HENTER KRISZ TI NA
1804-BEN IS TEN DITSSÕSÉGIRE TSINÁLTATTÁK”

[36] A temp lom épí té si re, ha zánk ke be lé bõl sze -
mé lye sen és név szerént im e kö vet ke zen dõk alamis-
nálkodtanak:
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Hung. fl dr.
M[éltos]gos SZÉ KELY Klá ra as  szony, PÉTSI Im re
Obeslajdinánd Ur hitvesse adott .

6

All Tor jai Tek[intetes] BENKÕ Já nos Ur 3 60
KIS Lukáts Ur 12
KIS Boldisárné KÖNTZEI Rákhel as  szony 12
POTSA Ferentz Ur Peselnekrõl 12
Az el rom lott or go ná nak reparatiojára im e kö vet ke -
zen dõk adakoztanak személlyesen a vár me gyé rõl:

Méltoságos SZÉ KELY Klá ra as  szony, PÉTSI
obeslajterné 5

PÓTSA Dá vid Ur öz ve gye, KÖNTZEI Ilo na asz  szony 10

CZERJÉK Jósef Procurátor Ur 1 26
Uzoni KIS Pál Ferentz Ur 10
KERESZTELY Ist ván 48
KERESSZTELY And rás 48
KOVÁTS Já nos, Minkáné fia 6
KOVÁTS And rás, Minkáné fia 14
KÖNTZEI Gá bor Ur 1 20
KÖNTZEI Bo ris ha ja don le ány 36
[37] An no 1805
KÖNTZEI Ist ván Ur 1
KOVÁTS Dá ni el ne mes 50
CSÁ SZÁR Susa, NAGY Jósefné 50
HENTER Ág nes as  szony, né hai KÖNTZEI Gá bor
Ur öz ve gye 1 20

KÁ DÁR Ferentzné, INTZE Susánna 12
KOVÁTS Já nos ka to na 50
KÖNTZEI Im re Uram 96
BÁR DI Elek Ur 1
KÖNTZEI Ka ta as  szony le ány ífju, K[ÖNTZEI]
Ist ván uré 1

GÁL Ferentz 50
KÖNTZEI Lajosné as  szony 50
KÖNTZEI Ben já min Ur 1
KOVÁTS La jos 36
KÖNTZEI Áronné as  szony 14
BAKTSI Ádám Ur 50
KÖNTZEI Már is as  szony le á nyai 24
FÜ LÖP And rás 12
ER DÕ And rás 28
ER DÕ Ferentz 6



Eh hez ad ván a vár me gyé rõl gyûlt 53 fo rin to kat és
72 Dénárrokat, lészen az egész or go ná ra gyûlt pén zek -
nek sum má ja Flor. Hung 60 Den. 60

[40] An no 1806-ban el ada tott egy vi se le tes fes té -
kes per den. 68

Az Urvacsorája ki oszto két ezüst tá nyé rok ból
egyet ké szí tet tünk, né hai PÓTSA Dá vid Úr öz ve gye,
KÖNCZEI Ilo na as  szony költségin.

Meg jegy zést ér dem lõ do log: Egy HATSU De me -
ter nevezetü, hidvégi ke res ke dõ, fes tõ, de a mel lett igen
ke gyes em ber jól le het ugyan nin csen a mi val lá sun kon,

ha nem a gö rög val lást kö ve ti, mind azon ál tal a temp lo -
munk szá má ra a légatussainknnak el sõb ben adott
Hidvégin Frol. 12

2do Conferalt kan tai adoságot KÁRÁBET Jó zsef -
tõl, me lyet KÖNTZEI Far kas megyebiró uram tõlle fel-
vivén az ekklésia cassájában bé is adott For. 56 id est
öt ven hat ma gyar fo rin to kat és 80 pén ze ket. Ez az ide -
gen vallásu ke gyes em ber megérdemlette vol na, hogy a
ne ve a temp lo munk ban is felírattassék.

[41] In An no 1807. A mes te ri ház ban az ekklésia
költségin csi nál tat tak a me gye bí ró ura im, egy fes tett
asz talt és po hár szé ket mely nek vas sar ka és horgoloja
va gyon. Eze kért az ekklésia Flor. 10 Den. 78.

NB. Ezt ma gok a me gye bí ró urak is fel je gyez ték
az ekklésiának azon köny vé ben mellyben az adó sok
vad nak. Videatur Protocoli illius pa gi na 443.

A ré gi temp lom bé li pul pi tus is a mes te ri ház ban
va gyon, nem külömben egy nagy Gradual az az Éne kes
Könyv, mellyet né hai PE TÕ Pál Uram aján dé ko zott
volt a fel-tor jai ekklésiának. A kán tor BISZAK Mik lós
uram gond vi se lé se alatt vagynak.

NB: A torny a temp lom erdelyin ter mett bikk fák -
nak pronevtussából sendelyeztetett meg.

[42] Mél tó sá gos SZÉ KELY Klá ra urassszony, vi -
ce colonellus PÉTSI Im re ur ö nagy sá ga öz ve gye lát -
ván a temp lom ban a prédikálló szé ket, hogy a ve res
bár sony te rí tõ el sza ka do zott, rongyolott, a hellyibe is te -
nes, ke gyes indulattyából, egy szép zöld Mántsester
szõr bár sony ból va ló ve res vi rá gok kal ké szült te rí tõt
aján dé ko zott, kö rül bé lé vén szeg ve ve res se lyem mel
is, az 1817-dik esz ten dõ ben.

Ugyan az em lí tett méltoságos as  szony ez elõtt
mint egy két esz ten dõk kel, aján dé ko zott az Úr asz ta lá ra
egy drá ga Levántin nevezetü, nagy zõld se lyem bõl va -
ló, igen szép kesz ke nõt is, me lye kért nem csak a mos ta -
ni ak, ha nem az ez után kö vet ke zõ ekklésiánk tag jai elõtt
is mind örök ké ál dás ban ma rad jon az õ nagy sá ga em lé -
ke ze te.

Is mét a fenn ne ve zett méltoságos urasszony ezen
mos tan fo lyó 1818-dik esz ten dõ ben, aprilis hól nap ban
a Fel-Torjai Ref. Ekklésianak, a to rony renovátiójára
aján dé ko zott 100, id est száz né met fo rin to kat, mely
sum ma pénzt az ekklésia a to rony renoválo meg újjíto
kõmíveseknek fi ze tett a vég hez [43] vitt mun ká ért.
Ezen ke gyes sé gi ért õ nagy sá gá nak az ekklésiabéli
elõljárók azon há lá da tos sá go kat nyíl ván aján lot ták,
hogy ha az Is ten õ nagy sá ga ez ár nyék vi lág ból
kiszólíttya. meg en ge dik, hogy a temp lom kö rül lé võ kõ
ke rí tés ben temettesenek el hi deg te te mei.

Te kin te tes KÖNTZEI And rás ur és fe le sé ge T.
HENTER Kristina as  szony a to rony va ko lá sá ra és kife-
jérítésére va ló me szet egésszen a ma gok költ sé gek bõl
ál lot ták ki. 

NB. Ezenivül Te kin te tes KÖNTZEI Andrásné T.
HENTER Kristina as  szony a temp lom fejérítésire is
aján dé ko zott 5 id est öt né met fo rin to kat.
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INTZE Jósef 50
INTZE Ist ván 10
KÖNTZEI Sá mu el szol ga bí ró ur 2 40
SZATHMÁRI Gá bor 1
BARTUS Már is, ha ja don le ány 14
BARTUS Már ton 50
BARTUS Samuel 12
KÖNTZEI And rás Ur 2
BÁ LINT An tal, iffju le gény 5
BANKÕ Gá bor 50
VENTZEL Ádámné s ki sebb, le á nyá val 1
A vár me gyé tõl az or go ná ra gyült alamisna pén zek nek sum má ja

For. Hung. 53 Den. 72
[38] Fel Tor já ról
KOVÁTS Mi hály Ur 10
KOVÁTS Elek Ur 34
SZA BÓ An tal Pap és fe le sé ge PE TÕ Má ria 1 10
PE TÕ György Ur 48
KOVÁTS Pé ter 48
KOVÁTS Mihálly, Csor ba sze gi 10
TSOMOS Ferentz 6
BARTOK Ist ván, And rás fia 2
SOLYOM Ferentz 24
SOLYOM Már ton 14
RÁDULY Elek 24
BARTOK Sán dor 6
TOR SA Ferentz 14
KOVÁTS And rás 6
BARTOK Ferentz 12
KOVÁTS Ist ván 6
BARTOK And rás 14
SZÕTS Mi hály 12
FÜ LÖP Jósef 12
KERESZTÉLY An na, KÁ DÁR Pálné 12
SZÕTS Istvánné, he gyen lako 12
BARTOK Pál 24
VOLLONTS And rás 6
KOVÁTS Sá mu el 6
SOLYOM Ferentzné 13
VOLLONT Andrásné 12
GÁL Lász ló 14
[39] SZÕTS Lászlóné 14
INTZE Já nos 12
PAKOTS Ferentzné 10
GÁL Re be ka, ha ja don le ány 42
K. V. BENKÕ Dá ni el Ist ván fia, csiz ma dia mes ter em ber 50
FERENTZ Mi hály Sz. Ke reszt úri, most Al Tor ján
la kik, ob si tos ka to na adott 50
Sum ma Flor.                                                  Hung. 6 88



Te kin te tes POTSA Dá vid Ur öz ve gye, Tek.
KÖNTZEI Ilo na as  szony a to rony ra és temp lom
fejesítésire fi ze tett, in summe 14 id est ti zen négy
Réhnens fo rin to kat.

Te kin te tes KÖNTZEI Ismael úr fi egy má sa me -
szet aján dé ko zott a temp lom fejérítésire, a to rony ra pe -
dig fi ze tett 4 né met fo rin to kat.

Te kin te tes PETHÖ György Úr egy pulkeretzi
emberbek, egy sze kér mész nek el ho zá sá ért vecturát fi -
zet te 6 né met fo rin to kat.

NB. Az ekklésiának több tag jai repártitio sze rint
fi zet tek amint a megyebiró urak lis tá já ból kitetczik, kö -
vet ke zen dõ képpen:

[44] A[nn]o 1818
T. KÖNTZEI Sá mu el úr Fl. Rh. 4 xr
T. BA RA BÁS Já nos úr 4
T. SZABO An tal, localis pap 4
Ne mes KOVÁTS Elek 2
[45] An no 1818
Fel-Torjai RÁDULY Elek gya log ka to na és jubi-

latus öreg káp lár, is ten fé lõ em ber a temp lo munk ke rí té -
si re in gyen, ke gyes in du lat já ból csi nált egy fej ér ajtot,
az ekklésia osztán vas sze gek kel meg ve ret te, An no
1830 die 1-ma Novembris. Az Is ten támaszszon még
több jóltévököt is a ma ga Szent Há za kö rül.

Al só Volálban lako te kin te tes CZERJÉK Jósef
procurátor ur, a fel-tor jai to rony nak épí té si re ajjándéko-
zott 4 Rhenens fo rin to kat és egy vé ka ga bo nát.

T. Karathnai KÚN Mihálly uram, a mes ter em be -
rek nek egy vé ka ga bo nát, me lyért a ne mes ekklesia
elõljárói azt igérték, hogy mi kor õke gyel me meg hal F.
Tor ján ha ran go zás sal meg tisz te lik.

[46] An no 1818
Méltoságos KÖNTZEI Jósef Ur, ki most

Kolosvárrát la kik, a volali VENTZEL Ádám nál lé võ
adó sá gát, mely ál lott 24 id est hu szon négy né met fo rin -
tok ból és 52 krajczárokból, scala sze rint, ami fel sõ-tor -
jai ekklésiánknak ajjándékozván fel is vet tünk, amely
sum ma pénz bõl az or go na reparátiojáért VÁLTER
Máttyás ne ve ze tû mes ter em ber nek fi zet tünk 18 Rh. fo -
rin to kat, ezen fellyül a töb bi fi ze tõ dött K. Vásárhlyre a
to rony ra megkivántatott vas kap csok nak ta xá já ban a
renovatio al kal ma tos sá gá val.

An no 1819 Die 28-va Junii
Te kin te tes PETHÕ Jósef úr, a gróf BETH LEN

Ádámné õ nagy sá ga preffetussa most ha zá ját meg lá to -
gat ván ajjándékozott ekklésiánknak egy kis csenget-
sücsskét, most a pa pi ház nak tetejin va gyon.

Is mét méltoságos KÖNTZEI Jósef úr, a Tit. BA -
KA Elek guberniális cancellista úr nál le võ adosságát
contractussánál fog va conferálta Fel Tor jai Refomáta
Ekklésiánknak, amely capitalis [47] tett scala sze rint 50
id est öven rehnens fo rin to kat és 45 kraj cá ro kat, eze ket
sok utánna valo já rá sunk után a né hai BA KA Elek úr
test vér ötse kur ta pa ta ki tit. BA KA La jos ur
ekklésiánknak in An no 1821 Majus hol nap kez de tin

béfizetvén, eb bõl egy pár szép onn kannkáért az urasz-
talára fi zet tünk Fl. Rh. 20 [MMeeggjj..:: Kö vet ke zik: xr. (az -
az kraj cár) 12, ki húz va]

Nbene. Min de nik kan nán ez az iscriptio va gyon:
“A FEL TOR JAI REF. EKKLÉSIÁÉ M; KÖNTZEI
JOSEF UR COL LAT. VASAR AN NO 1821-ben”

A töb bi ré sze a pénz nek az ekklésia egyéb szük sé -
gi re erogaltatott amint a szám adó lis tá ból meg le het lát ni.

In An no 1822 Die 24-ta Martii mél tó sá gos Szé -
kely Klá ra úr as  szony, né hai v. colonellus PÉTSI Im re
úr õ nagy sá ga ke gyes öz ve gye ne gyed fél sing gyász fe -
ke te posz tot aján dé ko zott a temp lom szá má ra, olyan
vég gel, hogy a Krisz tus kinszenvedésének Nagyhetin a
pa pi catedrára te rí tes sék úgy egyéb ne ve ze tes te me té si
al kal ma tos sá gok kal is.

[48] An no 1828
Te kin te tes fel-tor jai PETHÕ Jósef úr a gróf

BETH LEN Ádámné aszszony eõ nagy sá ga prefectussa
el néz vén ezen fel-tor jai ki csiny ekklésiának a sok mix-
tum matrimoniumok és valoban na gyon ren de let len há -
zas sá gok ál tal esett feletébb va ló el gyen gü lé sét, ke gyes
és Is ten dítsõségét né zõ buz gó in du lat já ból azon capi-
talis pén zei kö zül me lyek legalis in te res fi ze tés mel lett
elocaltatva vad nak az fen nebb em lí tett mél tó sá gos gróf
BETH LEN [MMeeggjj..:: Kö vet ke zik: BETH LEN, ki húz va]
Ádámnénál, Gróf GYU LAI Ka ta aszszony õ nagy sá gá -
nál 1000 id est ezer rhenens fo rin to kat mos ta ni banko
pén zek ben 11-ma septembris hujus An ni, oly
modalítással tes tál ta ezen fel-tor jai ekklésiának, hogy
en nek min den eszetndönként va ló interessét percipiál-
lyák ezen ekklesia fungens pap ja és fungens mes te re
cse kély és va ló ban gyen ge fi ze té sek potlásában, a pap -
nak két rész men vén, a mes ter nek pe dig a tertiálitás.
Ezen testamentalis dispositioról va ló documentum, az
ekklésia na gyobb lá dá já ban áll.

Ezen kivül ta lál tat nak még másrendbéli le ve lek:
1. A fel-tor jai ekklésia temp lo ma er de jé rõl egy

igen ré gi le vél mely költ 1603-dik esz ten dõ ben.
2. A fel-tor jai Ev. Ref. Ekklésia min den kül sõ és

bel sõ bonumairól va ló relatoria, va gyis fe lel te tés le vél,
költ 1814-ben Februarius 25-dik nap ján a Mélt[oságos]
Suppremum Consistor pa ran cso lat já ból.

3. A to rony mel lett le võ vi rá gos ker tecs ké rõl va ló
documentum költ 1819-ben Áp ri lis 4to.

[49] 4. Két relatoriák va la mi szán tó föl decs ké rõl.
5. Az also-karathnai ekklésiával a pör ben elé for -

du ló min den documentumok, a supremum Consis to -
rium deliberatumával egye tem ben a két ekklésia kö zött
va ló mé tá ról va gyis ha tár ról. Ez ide be a partialison el -
kez dõd vén folyt a communitáson, synoduson, on nan
appeláltatott a Fõ Consistorium ele i ben, in nen a favorá-
bile deliberátumát meg nyer te ezen Fel Tor jai Ev.
Refor. Ekklésia.

N.B. Ezen deliberátum az Ekklésia
Protocolumában is be va gyon ik tat va és ezek re igen
szük sé ges a jó gond vi se lés.
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6. A fel sõbb ség pa ran cso lat já ból a fel-tor jai
ekklésiának kel lett csi nál tat ni egy ollyan réz pe csét
nyo mot, mely re rea mettzetett az ekklésia ne ve is, mel-
lyért kel le tett fi zet ni Flor. Hung. 6. Ez áll va gyis tar-
tatik a ekklésia na gyobb lá dá já nak a fiokjában.

7. A Visitátiónak mely Fel Tor ján 1832-ben 8-va
[MMeeggjj..:: Kö vet ke zik: Aprilis, ki húz va] Februarii tar ta -
tott, va gyon egy deliberatuma a Fel Tor jai Ev. Ref.
Ekklésia föl de i rõl, me lyet a pap szokot min den kor
colálni a ma ga szá má ra. NB. ez a Méltoságos
Supremum Consistorium pa ran cso lat já ból ké szült,
relatoriában be lé va gyon rét el ve a temp lom erdelyirõl
szólló, ré gi le vél lel egye tem ben.

8. Egy jó tsomoba köt ve az Ekklésia pén zi rõl va ló
esz ten dõn ként rátiok. 

[MMeeggjj.. Té ves az ol dal szá mo zá sa, a 49. után 51
kö vet ke zik.]

[51] 1832 An no
A Fel Tor jai Ev. Ref. Ekklésiának mos ta ni

Consistorai

A ne mes vár me gye ré szi rõl
T. KÖNTZEI And rás Úr
KÖNTZEI Im re Úr
KÖNTZEI Gá bor Úr
KÖNTZEI Gás pár Úr, me gye bí ró
KÖNTZEI Sá mu el úr
KÖNTZEI Beniám Úr

Fel Trojáról, szé kely ség rõl
t. PETHÕ György Úr
SZA BÓ Do mo kos prokátor
KOVÁTS Elek Úr, me gye bí ró
KOVÁTS Sá mu el gy[alog] ka to na
VOLLONTS Ist ván gy[alog] kat[ona]
RÁDULY Elek gy[alog] kat[ona]
[52] Egyházfiak
DOBRI Mi hály Volálból
VOLLONTS Elek Fel Tor já ról

NB. Fen nebb, a fel-tor jai ekklésia bonumaiból
kimaradott volt a két te me tõ hely, me lyek kö zül az
egyik va gyon Fel Tor ján, az ADA Ist ván kán tor és az
Albisi BA RA BÁS familia jó szá ga ik kö zött, a má sik te -
me tõ mely ben a vár me gyén la kok te met kez nek, va -
gyon a me zõ szé lin, Fel sõ Volál mel lett, me lyet Deme
he gyi nek is hív nak.

[53] Mi nek utánna ezen ekklésiának bonumait,
bel sõ sze mé lye it, azok nak ne ve it, szolgálottyokot,
szolgálattyok ide jét s más ne ve ze te sebb tör té ne te it
ma gá ba fog lalt köny vet n.b. K. Vá sár he lyi SZA BÓ
An tal úram a ma ga kõltségén a Fel Tor jai Ref.
Ekklésia szá má ra meg ké szí tet te és ab ban az alat ta és
elõt te meg jegy zést ér dem lõ dol go kat feljegyzette;
szük sé ges nek s ép pen kö te les sé gem nek tar tom az õ

ke gyel me utmutatását kö vet ni el huny ta elõt ti dol ga it,
me lye ket a sze mé rem nem en ge dett fel je gyez tet ni,
fel je gyez ni, az azutánni változásokor me lyek az
ekklésiá jó szá ga in, szán tó föl de in, ka szá ló in, bel sõ
személlyein estenek, meg ír ni, hogy így a ma ra dék
lát ván ezen Jegy zõ Köny vet, ne akad jon meg, ha va -
la mi nek vé gi re akar jár ni, ha nem he lyes esméretet
ke res sen ma gá nak, s tud ja az [54] ré gen el múl tat a
mos ta ni val öszve füg gés be hoz ni. Irtam F[el] Tor ján
pap sá gom másadik esz ten de jé ben K[risztus]
Sz[ületése] U[tánni] 1835-be No vem ber hol nap ja 6-
án.

Uzoni Zajzon Ist ván mp.
hely be li pap

Legelsõbben is K[ézdi] Vásárhellyi SZA BÓ An -
tal tiszte[letes] pap ról kivánok egy meg jegy zést ten ni;
Né hai tisz te le tes HENTER György Úr mel lé káp lán -
ság ra meg szó lí tat ván 1785-be. En nek ha lá la után az
actualis pap sá got meg nyer te 1787-ben. Há zas ság ra lé -
pett PE TÕ Má ri á val 1786-ban. Szerentcseknek több
zá lo gai lé vén, fe le sé gét el vesz tet te a ha lál ál tal,
minekutánna 45 éve ket együtt él tek vol na. 1831-be
vég re ma ga is, mint egy öreg pat ri ar cha, minekutánna
48 éve ket di csé re te sen egésségesen, min de nek meg elé -
ge dé sek kel paposkodott vol na, el hunyt az 1833-dik év -
ben marty 5én guttaütésbe.

Ezen hos  sza son szol gált lel ki ta ní tó után vál to zá -
sok es tek az ekklésia bonumain, er rõl szó lok most.

1ben. Az épü let rõl, a pa pi jó szá gon.

[55] A la kó ház ban lé võ ab la kok el ro mol ván a ré -
gi ség mi att a na gyobb ház ba két fá ba rakot ab la kok ké -
szí tet tek, ezen Jegy zõ könyv 18-dik lap ján meg írt ki -
csin ab la kok he lyett, egyik onos ab lak pe dig a ki sebb
ház ból ki ho zat ván, fel cse ré lõ dött, a na gyobb ház ba lé -
võ ki csin fá ba ra kott ab lak kal, 1834-ben ké szült az
ekklésia költ sé gén, mely rõl szá mot is ad tak az ak ko ri
me gye birák 1895-nek ele jén. To váb bá a négy edgyes
szék bõl, 1 ka ros és két karotlan, van meg most t. i.
1835-ben. A fö de le meg rongyolodván, az el sõ fe le
ujra sendellyeztetett 1833-ban Tit. ADA Móses pap sá -
gá ban.

A 19-dik la pon a 3-dik pont alatt meg jegy zett
csûr, Tit. SZA BÓ An tal uram ha lá la után el ada tott
kotyavetyén 32 r. fl., mely bõl az ekklésia pa pi há zat
sendelyeztette meg elõl fe lõl.

A 19ik la pon, az 5-ik, 6-ik, 7-ik pont alatt lé võ ga -
bo nás, sü tõ és ser tés paj ta sözve rongyossodván sok ké -
ré sem re az ekklésia öszve ron tot ta., el há nyat ta és egy
fö dél alá épí tet te a hár mat, sendely alá a ré gi ga bo nás
he lyé re. A reá va ló költ ség az ekklésiá jóltévõ tag ja i tól
tel vén ki több nyi re 1835-ben és 1836-ban akik ad tak,
azok nak ne ve ik így követkeuznek:
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[57] A szán tó föl dek rõl
Meg hal ván tiszt. SZA BÓ An tal Uram, mig más

pa pot hivánnak, ad dig az adigi örök ké pap tól birt szán tó
föl dek nek har mad ré szit ki szakasztá az ekklésia a kán tor
szá má ra, ti. a 19-dik la pon, az 1-sõ, a 20-dik la pon az 5-
ik, a 21 la pon a 6-ik pont alatt va ló szán tó föld nek fe lét
és nem külömben a 21-dik la pon meg írt szé na fû he lyek -
nek har mad ré szét, de mint hogy jus sa az ekklésiának
ezen ré gi szo ká son vál toz ta tást ten ni nem le het, a tisz te -
le tes Szent Szék tõl a méltoságos Consistorium eli be van
ezen do log appellálva, s épp most ott va gyon a do log,
hogy vár juk a fi ná lé deliberatumot, el is jön, vis  sza itél-
tetvén a pap szá má ra. Jegy zõ könyv. 1836 junius 8-án.

A szé na fû he lyek rõl
A 21-dik la pon az 1-sõ pont alatt meg jegy zett szé -

na fû hely az az Hõnye, mint hogy a nem curatas mi att ki
so vá nyod ván, sem mi szé na se ter mett, te hát jó nak lát tam
ott hol fel le he tett fel sze get ni és így szán tó föl det ké szí te -
ni belõlle. 1835-ben rossal bé is vet tem, en nek is har ma da
most a kán to ré lé vén, ugy a 2-dik pont alatt [58] lé võ Holt
Al más ne ve ze tû hely nek is har mad rész szé na ter mé se.

A mes te ri jó szág ról
A 23-dik la pon a 2-ik és 3-ik pont alatt lé võ két

épü le tek b.v.m. SZOTYORI Ist ván uram ide jé ben egy
fe dél alá hú zat ván, egy istáló lett, egye bek meg ma rad -
ván t.i.kettei a két paj ta és szín.

A pa pok ról
A 25-ik la pon bé vég zõd vén a pap ság meg írá sa

amint az 54-ik la pon meg ír tam, SZA BÓ An tal tiszt. pap
meg hal ván, hellyébe az ekklésia votiratás uttyán meg
vá lasz tot ta karatnai tiszt. ADA Moses uramot az 1833-
ik év mártiussában, 13-ik nap ján amint az a felt-tor jai
Domus Consistorium Protocollumából ki tettzik de ezen
szor gal ma tos pap minekutánna esz ten dõ két hol na pot és
hat na pot, dítséretesen szol gált vol na, 1834-be Má jus -
nak 19-én Pün kösd má sod nap ján meg holt, nõ te len.
Mint hogy pap nél kül sem bá tor sá ga sem hasz nos do log
nem jó len ni, te hát más pap ról kel lett gon dos kod ni és
hellyébe hasonloképp votizalás [59] uttyán mi dõn
Sz[ékely]Udvarhellyen préceptorságot vé gez ve con-
trasciba let tem vol na meg választa a Sz. Ekklésia 1834-
ben juliusnak 8-ik nap ján en ge met Uzoni ZAJZON Ist -
vánt, mi dõn 23-dik esz ten dõs vol nék amint ez is a
Domus Consistoriunm Protocollumabol vi lá go san ki
tet szik. Ezen hi va talt mint ed dig be csü le te sen kivántam
vin ni s ezutánra is az is te ni ke gyel met ohajtom, hogy fe -
lel hes sek meg mind vé gig.

A kán to rok ról
A 25-dik és 26-dik la pon meg jegy zett mes te rek

vagy kán to rok kö zül PETHÕ Josef uram mel lé se géd -
nek hivták volt BISZAK Mik lós uramot, ki nek ha lá la
után az actualiss kán tor sá got még nyer vén, mi nek
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[56] A vár me gye ré szé rõl

Fl. Den.
T. KÖNTZEI And rás Úr 1 20
KÖNTZEI Sá mu el ur 1 20
KÖNTZEI Ismael urfi 1
KÖNTZEI Beniamin ur 1
SZATHMÁRI Gáborné as  szony 1
KÖNTZEI Ra fa el ur 1
KÖNTZEI Lász ló ur 1
ER DÕ Mi hály, sza bad 1
KOVÁTS Móses gy[alog] ka to na 1
BA BOS Josef ur 1
KOVÁTS Pál Ferentz gy[alog] k[atona] 1
KOVÁTS Pál Sigmond gy[alog] k[atona] 1
GÁL La jos 1
T. KÖTZEI Gá bor ur 1
KÖNTZEI Gás pár ur 1
SZATHMÁRI Sán dor ur 1
KOVÁTS Daniel ur 1
KOVÁTS Al bert ur 1
KOVÁTS La jos ur 1
NAGY Moses 1
BARTOS Elek 1
KÖNTZEI And rás ur 1
KOVÁTS Jó zsef ur 1
INTZE And rás 50
INTZE Jó zsef 36
BAKTZI Ádám ur 1

25 26

Szé kely ség ré szé rõl 

Váltoba M[agyar] Fl. Den.
(át vi tel) 25 26
T. PETHÕ György ur 1
KOVÁTS Mi hály ur 1
VOLONTZ Ist ván gy[alog] kat[ona] 1
KOVÁTS Ist ván gy[alog] kat[ona] 1
SOLLYOM Ferentz l[ovas] ka to na 1
SOLLYOM Már ton ka to na 1
SOLLYOM Ist ván lo vas ka to na 1
BÁ LINT Jósef provizor 1
T. KOVÁTS Elek ur 1
KOVÁTS M. Sigmond 50
SOLLYOM Már ton ju ni or 1
KOVÁTS Mi hály provizor 1
T. SZA BÓ Do mo kos ur 1
KOVÁTS M. And rás 1
KOVÁTS M. Já nos 1
BARTOK Lásszló 1
KOVÁTS P. And rás 1
KOVÁTS P. Jósef 1
KA LIT Ferentz 1
BARTOS Már ton if jabb 1
SOLLYOM And rás 1

Ös  sze sen: 45 76



uánna 29 esz ten dõ ket ditséretesen szol gált vol na meg
holt ez a tár sa ság be li vig em ber, de jó kán tor is 1831
má jus 13-án. BISZAK Mik lós uram he lyé be a ne mes
ekklésia vá lasz tot ta K. Vá sár he lyi particulista SZOTY-
ORI Ist ván uramot kán tor nak, amint ez is a Domus
Consistorium Protocollumából meg lát szik 1831-be
má jus 24-én, aki most jól foly tat ja hi va ta lát.

[60] Meg jegy zés re mél tó do log
Te kin te tes KÖNTZEI And rás úr so ron aján dé -

ko zott az ekklésiának 100= száz R. Fo rin tot oly vég -
gel, hogy K[ézdivásárhelyi] sze ke res JANTSO
Joseftõl fel végye, de mi vel hogy tör vé nye sen kénte-
lenitetett a sz[ent] ekklésia fel vé tet ni, kentelen volt
fe li be ad ni a fel ve vés vé gett tit. SZA BÓ Do mo kos
procurator urnak ki is exequaltatván, 50 = azaza öt -
ven R. Fl. az ekklésiának ál tal adott mely bõl a ren de -
lés szerént a kán tor szá má ra egy 3 vé kás fõld vá sá rol -
ta tott is amint ez a Domus Consistorium
Protocollumábol vi lá go sab ban ki tet szik.

NB. Az er rõl va ló le vél az ekklésiának na gyobb
lá dá já ban va gyon. Adan Is ten bár illyen sok jó ta got
ekklésiánknak.

Reformata Sz. Ekklésiánkban az or go na meg hi -
bá sod ván, az ekklésia tag jai egye zés re lép tek, s
egymásközt a re no vá lás ra te en dõ köl tést repartiálták, s
meg is fi zet ték amint a tulsó la pon lát ni le het:

1837-ben consistorok
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[61] Vár me gye ré szé rõl Mf. Dr.

T. UJVÁROSI Sigmond ur 48
T. KÖNTZEI Ismael ur 1
T. KÖNTZEI Sámue ur 50
T. KÖNTZEI Jósef ur 1
T. KÖNTZEI Gá bor ur, ónot adott
t. KÖNTZEI Gás pár ur 48
T. KÖNTZEI Lászlóné 1
T. KÖNTZEI Ádám ur 60
ADA Istvánné 24
T. BAKTSI Ádám ur 48
T. KOVÁTS Ábel ur 50
T. KOVÁTS Dá ni el 24
Ns. KOVÁTS La jos 50
T. SZAT MÁ RI Sán dor 24
T. KÖNTZEI And rás ur 48
Ns. KOVÁTS Jósef 48
KOVÁTS M. And rás 24
VENTZEL Ambarus 24
VENTZEL Daniel 36
NAGY Moses 24
Öreg BARTOS Már ton 16
BARTOS Elek 24
KOVÁTS Mósesné 24
GÁL La jos 24
ER DÕ Mi hály 24
INTZE And rás 24
INTZE Josef 50
KOVÁTS P. Sigmond 24

át vi tel 11 40
Ns. SZAT MÁ RI Gáborné 48
INTZE Ist ván 12
KERESZTÉLY Ist ván 12
INTZE Ferentz 24
INTZE Ist ván voláli 12

Szé kely ség ré szé rõl
T. PETHÕ György ur 1 20
T. SZA BÓ Do mo kos ur 50
Ns. KOVÁTS Elek ur 60
Ns. KOVÁTS Mi hály 24
FÜ LÖP Moses 12
BÁ LINT Jósef 24
BARTOK Lász ló 24
RÁDULY Elek 12
SOLLYOM Ferentz 24
Prov. KOVÁTS Mi hály 24
KOVÁTS P. Josef 24
KOVÁTS P. And rás 24
KOVÁTS Fetentz 12
KOVÁTS Ist ván 24
KA LIT Sá mu el 24
KOVÁTS Sá mu el 12
SOLLYOM And rás 12
SOLLYOM Már ton if jabb 12
SOLLYOM Ist ván 48

BARTOK Be ne dek
12

Ns. KOVÁTS Im re 18
[62] [Megj.: KOVÁTS N. Sigmond több szö rö sen
ki húz va] 

át vi tel 18 44
MOL NÁR Jánosné 24
VARGYASI Jósefné 4

Összvesen:
18
mf
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Vár me gye ré szé rõl Szé kely ség ré szé rõl

T. KÖNTZEI Gá bor ur T. PETHÕ György ur

T. KÖNTZEI Gás pár ur T. SZA BÓ Do mo kos
ur jegy zõ

T. KÖNTZEI Sá mu el ur T. KOVÁTS Elek ur

T. KÖNTZEI Ra fa el
ur d. curator

VOLLONTS Ist ván
megyebiró

T. UJVÁROSI
Sigmond ur KOVÁTS Sá mu el

T. KÖNTZEI Jósef ur RÁDULY Elek

Privuz DOBRI Mi hály
egyházfiu

VOLLONTS Elek
egyházfiu



[63] Meg jegy zés re mél tó do log. Az 1838-dik év jan-
uariussának 23-án délutánni 8. és 9 óra kö zött oly ret te ne -
tes föld ren gés volt, mi lyent a mos ta ni rend em ber 1802-tõl
fog va nem ér zett, mely több he lye ken si ral mas károkot
oko zott, templomokot és tornyokot meg gyengitett. Ek kor
okoza te te mes kárt a mi F. Tor jai Ref. Szent Temp lo mink -
ba is ugyan is a há tul só ré szén a Géber fal 2, 1/2 öl nyi ma -
gos ság ra le om lott, mely belõll a men  nye ze tet le ron tot ta,
az arcus vagy a szi vár vány ha szon ve he tet len né lett, mely
he lyett már ujból kell mást rak ni a tulsó ol da lán a pár ká -
nyo zás cse re pe zé sé vel edgyütt le rokant, be lõl a stakatur-
ról sok va ko lás le hul lott, szó val az egész fel sõ sza kas  sza
va gyis a sanctuarium meg ha sa do zott. A to rony szé les kõ -
ra ká sai is meg ha sa do zott, ez azon ban [64] szen ved he tõ.
Most hát az ekklésia ezen rom lás meg ujitására kivánván
fi gyel mét for dí ta ni egy más közt az ar ra te en dõ költ sé get,
pénzt fel osz tot ta, mely bõl alább em lí tést teéndek.

ZAJZONI Ist ván mp. mos ta ni ref. pap

Karatnai te kin te tes KÖNTZEI Sán dor ur ke reszt -
ye ni jó in du lat ból rom la do zott temp lo munk megujitása
te kin te té bõl aján dé ko zott mész re 33 (harminczhárom)
ma gyar fo rin tot vál tó ba, mely az te kin te tes curátor
KÖNTZEI Jó zsef ur szám adá sá ban ál tal is ada tott. Kö -
szö net a ne mes lelkü férfiunak a hív ke resz tyén nek!!
Meg je gyez te U. ZAJZONI Ist ván hely bé li pap.

Az 1838-dik év ben télhó 23-án a föld in gás mi att
meg ro mol ván temp lo mun kat az 1841-ik évig nem lehett
[65] (mert ha nyag ság volt ben ne) meg ujitani. Ek kor ha tós
köz be já rá som ra fel buz dul ván a hivek, ma gam fel vi gyá -
zá sa alatt le bon tot tuk a szarvazattyát egé szen és az
emlitett év ben fel is rak tuk, bé cse re pez tük la pos cse rép -
pel, uj gom bo kat té vén a na gyobb rész re, BARTUS
Ferentz mes ter em ber lé vén a czélra meg fo gad va, ez zel
meg szünt az ujitás az 1842-dik évig, ak kor LAND And -
rás kõmives ésezévedi[?] paller 100 pen gõ fo rin to kért vál -
lal ko zott a kõmivesi mun kák vég re haj tá sá ra. Meg lett ez
is az érin tett év nyá ri hól nap ja i ban tuljadon je len lé tem,
fel ügye le tem és gond vi se lé sem malatt, mert a ré gi rom lott
szi vár ványt le szed ve ujból el ron ta tott, meg om la do zott
stakaturja ki ujitatott az egész temp lom kivül-belõl megu-
jitatott, uj kathedra ál lí ta tott, s mind ezek rész szerént a
hivek költ sé gén, rész szerént ki sebb mér ték be az ekklésia
tökepénzén egy ré sze fel haj tá sá ból es tek meg. Õriz ze a jó
Is ten szent sé ges templomunkot több ilyen sé rel mes csa pá -
sok tól. 1843-ban tél utó 20-án. ZAIZON Ist ván pap mp.

[66] E follyo 1845-dik év martiussa 6-án a feltor-
jai ref. ekklésiában consistorok;

Vár me gye ré szé rõl
T. KÖNTZEI Gás pár ur
KÖNTZEI Sá mu el ur
KÖNTZEI Ismael ur
KÖNTZEI Ra fa el ur
KÖNTZEI Josef ur
KOVÁTS Ábel ur megyebiró
BARTUS An tal egyházfiu

Szé kely ség ré szé rõl
T. PETHÕ György ur
SZA BÓ Do mo kos ur
KOVÁTS Elek ur m. biró
VOLONCS Ist ván
KOVÁTS Ist ván
KOVÁTSS Ferentz egyházfiu
1851-ben februarrius 28-án kiegészitette a feltor-

jai ref. egy há zi ta nács e szerént:
Fel Tor ján
HATHÁZI Josef, PE TÕ Ist ván, KOVÁTS Ist ván,

VOLONCS And rás ta ná cso sok.
PE TÕ Kár oly megyebiró
KO VÁCS Fe renc egy ház fi
Volál és Karatnán
KÖNTZEI Sán dor, KÖNTZEI Ismael, KÖNTZEI

Jósef, KÖNTZEI Rafel, KÖNTZEI Kár oly ta ná cso sok.
KÖNTZEI Fe renc curator, ADA Josef jegy zõ,

BARTOS An tal egy ház fi.

[67] Ujabb ál do zat a val lás ol tá rá ra
Karatnai KÖNTZEI Ka ta ha ja don KÖNTZEI Ra -

fa el le á nya a múlt 1852-dik év de cem be ré nek 28-ik
nap ján aján dé ko zott a f. tor jai ref. egy ház nak egy a ma -
ga mívészeti mes ter sé gét tanusító úr asz ta lá ra hasz ná -
lan dó ta ka rót mely egésszen szölök be lé lé vén köt ve az
év szá ma t. i. 1852 és a ne ve e két betükkel: K. K.

Ugyan karatnai de Volálban lako KÖNTZEI Sán -
dor ur és ne je AN TAL Ilo na a szent szó szék re aján dé -
koz tak egy ve res bár sony ta ka rót roj tos sze gél  lyel s
alat ta sze mér me te sen az bé kes sé get je len tõ fej ér organ-
tin vi rá gok kal el lá tott ta ka ró val, e folyo 1853-ik év el sõ
nap ján teritettvén il le tõ he lyé re. Tart sa meg Is ten éltelit
a ne mes adományozoknak. Meg ír ta ZAJZON Ist ván
mp. lel kész. Fel-Torján 1853-ba, martii 8-án.

[68] AZ 1855-ik év ben azon pa pi lak ház he lyett,
mely rõl ezen Jegy zõ Könyv 18-dik lap ján em lé ke zet
va gyon s mely ezen Jegy zõ Könyv 55-ik lap ján is
ujjitást ka pott egy ujj öt szo ba v[agy] kü lön al ka lom mal
el lá tott s e kor kivánatához ké pest szé pen ké szült íz le tes
ház épí te tett alat ta lé võ pintzével. A ház épí tés hir te len
tör tént mert au gusz tus kö ze pén el há nya tott és no vem ber
kö ze pén már be lé köl töz tem – rit ka do log ugye? Ked ves
olvasó!, hogy köz épü let s ép pen it ten Fel-Torján a pa pi
ház ily hir te len lak ha tó vá le gyen? Tudd meg jó ol va só,
háladatos maradék!, hogy en nek több okai vol tak, mert:

1-ben Elõ re az egy ház ne ve alatt s hasz ná ra há rom
táncz vi ga lom [bál] ren dez te tett, ket tõ az én és megye-
biró PE TÕ Kár oly uram mun ká ja s me lyen fel lé pé sünk
és fel ügye le tünk, egy pe dig is mét az én és megyebiró
KÖNTZEI Fe renc [69] és PETÖ Kár oly urak után já rá -
suk mel lett, ho vá nem csak a jozonabb értelmü, keb li
hal[l]gatok, ha nem a kör nyék bé li ne me sebb értelmü if -
jak és egyé nek meg je len tek is az ek kor béjött tisz ta ha -
szon mely mind egy 100 fo rint pen gõ pénz re rug, a ház
épí tés re forditatott.
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2-ra. Né hai HATHÁZI Josef és ne je SZABO
Polixena a keritésbe te met tet vén, elõ re az en ge dé lyért
igért 100 fo rint pénzt, mit ha lá la után meg nyer vén ez
is a ház épí té sé re for dí ta tott, mely pénzt az én ké ré -
sem s köz be jö ve te lem ál tal nyer te a ne mes egy ház.

3-ra. A feltorjai ti lal mas erdõbenni bir to kos ság
egy felszólitásomra aján lott 20 fo rint pénzt, ezt is a töb -
bi hez csa tol ta tott.

4-re. A halgatok is egymásközt rovatalon té vén a
ke pés gardis 2 for. pénz az sze gé nyebb jussuak ke ve sebb
pénzt fi zet vén, ezen rovatalbol is szép [70] összveg, min
egy 160 for. pénz gyüle bé, mit is ke ve sek ki vé te lé vel jó
szivvel be fi zet tek, s így lett pénz a ház épí té sé re, de meg
jegy zen dõ, hogy né kem ke rült leg több ál do zat ba, mert
mig épült a ház nem tud tam tá voz ni sa ját dol gom vagy
mun kám mel lé is, és PETÖ Kár oly megyebiró uram nak
tud ni il lik ki az amit le he tett, min dent el kö ve tett hogy ha -
lad jon a mun ka e mel lett az értelmebb hall ga tok ha sze -
mé lye sen nem le het tek is je len, leg alább az ér tet le nek -
nek roszsz pél dát s ta ná csot nem ad tak.

A ház köl té sé rõl va ló szám adás meg van a
Számadolo Könyv be, mely két év be t. i. 1855-be és
1856-ba tör tént, mint egy 400 pen gõ fo rint ra mégyen,
mi vel a ré gi ház ból va ló épebb fák fel hasz nál tat tak a
[71] pincze ásás ra s a kömivesek mel lé, napszámosokot
a me gye adott, ételt és italt, ács és kömiveseknek több -
nyi re a te he tõ sebb hall ga tok kül döt tek. Volál mint egy
40 szál nyár és cse re, Karatna 5 szál cse re (nagy) és
egy ne hány szál nyár, a feltorjai ti lal mas ból 20 szál
nyár, az ekklésia erdelyébõl is mint egy 20 szál nyár,
bo ro nát kap tunk. Ezek bõl is ami le he tett fel hasz nál ha -
tott, a megmaradott rész a rosz, ré gi kár fá i val elár ve -
rez te tett. Itt az egyik ok te hát, mi ért is ke rült ily cse kély
összvegbe. Ma mi dõn ezt írom, még a két ki sebb vagy
pincze fe let ti há zak nin cse nek ki pa dol va, kivül pe dig
nincs bépakolva, de ké szen a desz ka szá rad tá ba va gyon
s ha Is ten is ugy akar ja ara tás kö rül vagy után bé vég zõ -
dik min den. Lé gyen kö szö net azok nak kik e ház épí té -
sén [72] se géd ke zet nyujtottak, kik ál do zat tal já rul tak,
so ká ig áljon ép ség be la koz zék ben ne böl cses ség, okos -
ság, jó hív val lá sos ság és csen des ség, s a ki min de ne ket
kép vi sel je, be csü le tes pap. A kö zép sõ ház kö zép sõ ge -
ren dá ján ezen felül írás áll: ÉPÜLT A F: TOR JAI REF:
EGY HÁZ KÖLTSEGEN ZAIZON IST VÁN PAP SÁ -
GÁ NAK 22-DIK ÉVÉ BEN 1855-BEN.

Kis s men  nyit fi zet tek a hall ga tók ré szé rõl a ház épí té -
sé be –, szük sé ges nek la tom fel je gyez ni a mint kö vet ke zik:

[MMeeggjj..::A be ígért név jegy zék he lyén a 73-as ol dal üres]
[74] Az 1856-ik év julius ha vá ban egy ujjkut ása tá sa

szük sé gel tet vén (mi vel a ré gi, mely a pa pi te lek re béjáró
nagy ka pu sar ká nál vala, bé om lott, s a kö vei is na gyobb
ré szint benn mar adott) meg is ása tott a kán to ri te lek re az
át já ró víz ka pu mel lett a hall ga tok hor doz ván a ter het, kõ -
re és pénz re néz ve, egy kö vön ezen év szám áll: 1856.

F[elsõ] Volálban lako te kin te tes KÖNTZEI Sán -
dor uram és ne je AN TAL Helena as  szony a múlt 1853
év ben teritették vala bé a sz[ent] szó szé ket amint ezen
jegy zõ könyv 67-dik lap ján irva va gyon, e foly 1853-
dik év ben ép pen husvét el sõ nap ján aján dé koz tak egy

szebb és diszesebb ta ka rót, se lyem vi rá gok kal, ezüs -
tös, roj tos szegélyel el lát va. Lé gyen em lé ke ze tik ál -
dás ba. Irám F[el] Tor ján, ZAIZON Ist ván. mp. pap.

[75] Ezen Jegy zõ Könyv 24-dik laján fel em lí tet -
tek nek, kik a f.-tor jai ref. egy ház ba paposkodtak a múlt
seculumba hol csak is 1723-ig es he tett e nyomozodás,
én mint alol irt hely be li lel kész több hi te les irásokból
lát va, ol vas va, hiven ide ír ha tom, hogy:

a. Karatnai ne mes KUN Ist ván urnál a le vél tár ban
va gyon egy szerzõdvény, mely 1677-be, 8-kán, 9-kén
kelt s mely be egyik regin s NAGY György Máront, fel-
tor jai predicator ír alá.

b. Ugyan azon le vél tár ba egy más szerzõdvény,
mely azu tán tíz ével és így 1687-ben junius 15-én
LISZNYAI Pé ter, feltorjai predicator mint egyik regin
alá írá sa alatt ke let ke zett és

c. Egy pe res le vél cso mag ban [MMeeggjj..:: Kö vet ke zik:
mint egyik pe res fél, több szö rö sen ki húz va] ugy emlitettik
SZAT MÁ RI Ist ván f. tor jai schola mes ter 1688-ba aprilis
[76] 11-én mint aki nek parochialis há zá nál iratott alá egy
szer zõ dés KÖNTZEI Ist ván ma jor és KÖNTZEI Fe renc
ju ni or regensek ál tal. Ezen mes ter ké sõbb re, t. i. 1695-be,
mint udvarhellyi cantor ugy for dul meg a processus ren din.

Tá jé ko zás is ez egy ház tör té nel me tö ké le te sebb ki
tisz tá zá sa vé gett írám F. Tor ján de cem ber 10-én 1859-
be. ZAIZON Ist ván mp. a fel-tor jai ref. pap.

Jegy zés: Né hai ne mes KÖNTZEI Ra fa el sze re tet
aposom le ve les lá dá já ban több irások kö zött ta lál tam
ol vas ni, hogy a F. tor jai ref.  egy ház nál szol gált, két os -
ko la mes ter egyik alcsernátoni PÁL Ist ván 1616-ba, a
má sik K[ézdi]vásárhelyi AMB RUS Já nos 16[?] kik
mint közbirák irják alá a szer zõ dé se ket. Irám F. Tor ján
1862-ben már ci us 9-én. ZAIZON Ist ván mp. pap.

[77] 1862-ben ja nu ár 26-án a Generalis Sz[ent]
Sinat és a méltoságos Fõ E[kklesia] Ta nács meg álitott
rend sza bá lya ér tel mé be ujból szer vez tet vén az E[kle-
sia] Ta nács lett az ered mény e szerént:

Fel Tor já ról
1. T. PETÖ Ist ván uram d. curator
2. T. PETÖ Kár oly
3. KOVÁTS Ist ván idõsb
4. KOVÁTS Ist ván ifj.
5. Voloncs György egy há zi ta ná cso sok
6. SOLYOM Fe renc
7. BÁ LINT Josef
KOVÁTS Fe renc egy ház fi
F. Volál Karatnáról 
1. T. KÖNTZEI Fe renc uram, d. curator 
2. T. KÖNTZEI Josef 
3. T. BA BOS György 
4. T. KÖNTZEI La jos 
5. BARTOS Lász ló egy há zi ta ná cso sok 
6. KOVÁTS An tal 
7. KOVÁTS Jó zsef 
BARTOS Da ni egy ház fi
Jegy zõ T. CSISZÉR Far kas uram

Irám 1863-ba junius 29-én, 
ZAIZON Ist ván mp. pap.
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[78] Az 1869-dik év ben aján dé koz tak úr asz ta li
szük ség let re:

a. Öz vegy SZA BÓ Sámuelné szü le tett Ne mes
GILTEN [?] Régiona as  szony mint lutherana vallásu,
egy teritéket az urasztalára.

b. KÖNTZEI Ferentznõ. szü le tett UJVÁROSI
Má ria as  szony egy más teritéket mely nek anyag ját ma -
ga fon ta, Bras só ba megszõtette, fej ér szín, be le van
szõ ve egyik szé lén: KÖNTZEI FERENCNÉ 1869, a
má sik szé lén: UJVÁROSI Már is

Kö szö net a szí ves ál do za tért a két tisz tes nõ nek Fel-
tor ján, jan. 21-én 1870-ben, ZAJZONI Ist ván mp. Lel kész

[79] Az 1869-ik év ben a még 1838-dik föld ren gés
ál tal meg romlo temp lom be li or go ná nak ki ja vít ha tá sa
vé gett egy fel szó lí tás ál tal ado má nyoz tak:

[81] Az elõtt írt pénz öszveg 62flr. 54 krajc. folyo
1872-ik év vé gé ig ka ma toz tat ván ki nõt te ma gát 85
flor. 80 kraj cár ek kor töb bé ki nem adathattatván mert
az or go na kijavitatott, forditatott az or go na költ sé gi re.
A fel-tor jai temp lom or go ná ja kijavitására néz ve a költ -
ség ve tés meg tör tén vén ment az összveg a mû vész
kész pénz fi ze té sét il le tõ leg 220 fo rint ra, mi tör tént?
Altorjai bá ró APOR Gé za eõ nagy sá ga ke gyes in du lat -
ból ado má nyo zott e czélra 140 irva 140 [!],vagyis száz -
negy ven fo rin tot és így ki tel vén az öszveg ujj ita tott
meg az or go na, tti. a chorus, a corpus bé festelen uj
széláda ké szí te tett, új önsipok ön tet tek, a fa sipok ki
javitattak, fa i val. Az er rõl valo költ ség ve tés az eclesia
lá dá já ban meg le vén ott jegyzette 1873-ban junius 10-
én ZAIZON Ist ván mp. F. Tor jai pap.
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Feltorjai ada ko zó ne vei flr. xr.

1. PETHÖ Istvánné 1 
2. PETHÕ Károlynõ 1
3. CSISZÉRJánosné 1
4. KOVÁTS M. Daniel 12
5. SOLYOM Ferencné ifj. 12
6. SOLYOM Ferencné id. 10
7. SOLYOM Jánosné 20
8. SOLYOM Pálné 50
9. KO VÁCS Sámuelné 20
10. KO VÁCS Miklósné 25
11. BÁ LINT Fe renc iffjabb 20
12. SOLYOM Lukáts 20
13. FAR KAS Jó zsef id. 10
14. KITSI Já nos 10
15. VARGYASI Josef 10
16. VOLONCZ György 20
17. KO VÁCS Ist ván 50
18. KOVÁTS Danielné 30
19. KOVÁTS Lajosné csor ba sze gi 1
20. KOVÁTS La jos som sze gi 10
21. PHILBÁT Lászlóné 10
22. SOLYOM Sándorné 40
23. SOLYOM Andrásné 6
24. KOVÁTS Lászlóné 13
25. SZA BÓ Samuelné 1
26. SZOTYORI Má ria 50
27. KOVÁTS Mihályné 50
28. SZÖTS Jánosné 40
Karatnán
29. KÖNTZEI Benjamin 10
30. BARTHA Ádám 50
31. IL  LYÉS Zsigmondné Irén 2
32. ÁDA Fe renc 30
33. BA BOS Jozsefnõ 40
34. BA BOS Gá bor 1
35. BARTHOS Jozsef urak is 20
36. KÖNTZEI Lász ló 15
37. KOVÁTS Dá ni el 50
38. GÁL La jos 15
39. GÁL Ferenczné 10
40. MI HÁLY Andrásné 14
41. KÖNTZEI Má ria 1
42. KÖNTZEI Josefné 40
[80] 42a. MIKE Jozsefné
43. KÖNTZEI Lajosnõ 1

Felsõvolálban
44. RÁCZ Fe renc 1
45. JANKO Már ton 10
46. KOVÁTS M. Ist ván 10
47. KOVÁTS M. Jozef 50
48. KÁ DÁR Balázsné 20
49. SZA BÓ Lajosné 40
50. GYU LAI Elekné 40
51. SZOTYORI Dénesné 50
52. SZAT MÁ RI La jos 50
53. KÖNTZEI Ferenz 3
54. KOVÁTS Antalné 60
55. KÖNTZEI Dávidné 1
56. KÖNTZEI Jó zsef 1
57. NAGY And rás 30
Al-Torján
58. KOLOMBÁN Kár oly 1
59. KO SA Ist ván 1
60. MÁR TON Já nos 1
61. GÁL Miklosné 30
62. SZA BÓ Antalné 10
Ga bo nát ad tak nincs pén zé té ve, lett

63. B. APOR Mihályné 2 vé ka
ros

64. CSISZÉR Kár oly 7 ku pa
ár pa

65. BÁ LINT Jozef 1/2 vé -
ka ros

66. KOVÁTS Istvánné 3 ku pa

67. KÖNTZEI Ádámné 1/2 vé -
ka ros

68. ADA And rás 1 vé ka
rozs

69. KOVÁTS Ág nes 1 vé ka
rozs

70. KOVÁTS Ju li an na
1/3 vé -
ka rozs

Összvesen: 4 32
1869. ja nu ár 2-án tar tott tántz vi ga da lom kor 23

1870. feb ru ár 28-án is mét
2 (vé ka
rozs)

B. APOR Mihályné 1

összvesen 62, 54, az az 62, 54



[84] Az 1821-dik esz ten dõ ben a na gyobb ha rang -
nak kötelire ken dert egye dül tek. KÖNTZEI Imréné
BODO Rákhel as  szony ajjándékozott. A ki sebb ha rang
kötelit a fel-torjaiak ál lot ták ki, te kin te tes KÖNTZEI
Ilo na as  szony pe dig a POTSA Dá vid úr öz ve gye a két
kö tél nek meg csi ná lá sá ért fizettett 1 Rehnens fo rin tot.

PPrroottooccooaalleellee ddiinn sseecc.. aall XXIIXX--lleeaa
aallee bbiisseerriicciiii rreeffoorrmmaattee ddiinn TTuurriiaa
ddee SSuuss 
((ddee TTuurriiaa,, jjuudd.. CCoovvaassnnaa))
(Rezumat)

Protocolul publicat es te un manuscris de
84 de pagini care urmãreºte evenimentele mai
importante ale istoriei bisericii reformate din
Turia de Sus timp de 72 de ani (1801-1873).
Protocolul s-a scris de preotul comunei, An tal
SZA BÓ (din Tg. Secuiesc), iar dupã moartea
acestuia (1833) de cãtre succesorul lui, Ist ván
ZAIZON (din Ozun). Valoarea specificã a ma -
nuscrisului constã între altele în faptul cã
descrie edificiul  vechii biserici dinaintea mare-
lui cutremur din 1802 ºi mobilierul acestuia,
respectiv clenodiile pãstrate aici.De asemenea,
în manuscris s-au descris cu grijã toate inscripþi-
ile vechi, lãsându-ne astfel moºtenire ºi un fel
de cronologie a istoriei bisericii din perioada
sfârºitul sec. XVIII. - începutul sec. XIX.

TThhee 1199tthh CCeennttuurryy PPrroottooccoollss ooff
tthhee RReeffoorrmmeedd CChhuurrcchh ooff
FFeellttoorrjjaa ((TTooddaayy BBeelloonnggiinngg ttoo
TTuurriiaa,, CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The protocols of the past century to be
presented form a manuscript of 84 pages, repre-
senting the most important events in the life of
the Reformed church of Feltorja over 72 years.
The document was written by the pastor Antal
SZABÓ from Kézdivásárhely and continued
after his death (in 1833) by the pastor István
ZAJZON from Uzon. Among others, its special

value consists in the references to the building of
the church before the earthquake of 1802, as well
as to the objects in the church at that time. Every
object and document is very accurately present-
ed, thus offering the chronology of the church
from the end of the 18th until the beginning of
the 19th century.
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94 1. ábra A jegyzõkönyv címlapja 
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2. ábra A háromszéki Feltorja (ma Torja része) református harangtornyának sisakja. Épült a 18.
század közepén, cinteremkapuja 1770-ben 1. távlati rajz, 2. keresztmetszet, 3. alaprajz, 4. a cin-
terem tornácának részlete



96 3. ábra A Torja (akkor Felsõ- és Alsó Valál, Fel- és Altorja, Karatna) az elsõ, 
II. József-féle felmérésen (1780–1784) 



SZÉKELY Zoltán
LÉNÁRT Anna

BBAALLYYKKÓÓ EElleekk ttüünn ddéé rreess 
uuttaa zzáá ssaaii

(Ki vo nat)
Az egerpataki BALYKÓ Elek (1810-
1895) ön élet írá sa szá mos ér té kes ada tot
nyújt a múlt szá za di ál la po tok ról, de sok
nép raj zi és nyel vi sa já tos sá got is meg õr -
zött szá munk ra. A kéz irat el sõ, ÁRVAY
Jó zsef-fé le köz lé si kí sér le te meg hi ú sult,
mind ös  sze egy rö vid rész le te lá tott
nyom da fes té ket. Az aláb bi ak ban azo kat
a rész le te ket kö zöl jük, ame lyek nyomon -
kö vethetõvé te szik BALYKÓ if jú ko ri
ván  dor lá sa it, és így egy rit ka ság szám ba
me nõ “né pi” föld raj zi uta zó val is mer te -
tik meg az ol va sót, a 19. szá zad el sõ fe lé -
bõl, az Auszt ri ai bi ro da lom ból. 

EEggyy hháá rroomm sszzéé kkii sszzéé kkeellyy eemm lléékk íírróó::
BBAALLYYKKÓÓ EElleekk

Az er dé lyi em lék írók kö zött, akik nek az
írá sai ér té kes for rás anya got tar tal maz nak ko ruk
gaz da sá gi, tár sa dal mi va la mint po li ti kai ál la po tá -
ra vo nat ko zó lag, a szé ke lyek is sze re pel nek.
Ezek nek azon ban, épp úgy, mint a töb bi er dé lyi
em lék író nak az írá sai a 17-18. szá zad ból szár -
maz nak (APOR Pé ter, MI KES Ke le men, HER -
MÁ NYI DIÉNES Jó zsef), s nem ha lad ják túl a
19. szá zad el sõ fe lét, az 1848-as esz ten dõt. Az
aláb bi ak ban egy olyan em lék irat ból köz lünk
rész le te ket, mely nek szer zõ je mind tár sa dal mi ál -
lá sá ra, mind kép zett sé gé re va la mint fog lal ko zá -
sá ra néz ve kü lön bö zik az ed dig is mert er dé lyi
em lék írók tól.

1937 és 1949 kö zött a sep si szent györ gyi
Szé kely MIKÓ Kol lé gi um  la tin-gö rög nyelv és
iro da lom tan szé kén ta nár és a Szé kely Nem ze ti
Mú ze um tb. õre vol tam. Ilyen mi nõ sé gem ben
igye kez tem a di ák ja im mal a mú ze um gyûj te mé -
nyét gya ra pí ta ni. Az egyik ta nu lóm, PÁL Er nõ
1946-ban egy kéz ira tos köny vet ho zott be
Egerpatakról, BALYKÓ Elek egerpataki szé kely
hu szár ön élet raj zát, amit a mú ze um könyv tá rá -
ban he lyez tem el (Ltsz. 28483, Beszerz. szám
4336/1946). 

A kéz ira tos könyv fe dõ lap ja pi ros-fe ke te
már vány szí nû kar ton, a ge rin ce bar na bõr kö tés,
mé re te: 197 x 130 mm. A könyv lap ja it a szer zõ
szá moz ta meg. A 190. lap pal zá rul az ön élet rajz s
267.-ig kü lön bö zõ fel jegy zé sek van nak, 12 lap
szá mo zat lan. A könyv ge rin cén a cím be nyo mott
be tûk kel: AA VVáánn ddoorr SSzzéé kkeellyy EEmm lléé kkeeii..

A kéz irat ról ÁRVAY Jó zsef, a mú ze um
ak ko ri könyv tá ro sa, aki nek a kéz irat köz lé sét át -
en ged tem, a Ko runk ban egy rö vid is mer te tést
írt1 s a kéz ira tot kö zöl ni akar ta. Az ak ko ri köz lé -
si le he tõ sé gek meg szo rí tá sa mi att az ön élet rajz
nem je lent meg, az 1968-ban, az Elõ re ha sáb ja in
köz zé tett rö vid, adap tált epi zó dot leszámítva.2 A
tel jes anyag zúz dá ba ke rült, a köz lés re elõ ké szí -
tett kéz irat egy pél dá nya a TA MÁ SI Áron ha gya -
ték ban lap pang.

BALYKÓ Elek 1810-ben szü le tett és
1895-ben halt meg, Egerpatakon.3 Kéz ira tá nak
ön élet raj zi ol da lai két na gyobb rész re ta gol ha tó -
ak: az el sõ az 1878-ban, a má so dik rész az 1882
és 1895 kö zött írt ön élet raj zi ada to kat tar tal maz -
za. Közébük be szúr va né hány le jegy zett dal és
más rö vi debb szö veg rész, töb bek kö zött két 1867
utá ni  utó la gos ki egé szí tés a ka to na ság nál szer -
zett él mé nyek bõl.

Egész éle tén át nagy je len tõ sé get tu laj do -
ní tott az “álom lá tás nak”. Éle té nek je len tõs for du -
ló pont ja in jós la tok ból tud ja meg to váb bi sor sát,
fe ke te ku tya pró bál ja el té rí te ni szán dé ká tól, mely
el le né be egész reg ge lig imá val kell vé de kez nie,
más kor tün dé rek szó lít ják meg, és ha vá la szol na,
azon nyom ban ha za ke rül ne “a kementze mel lé”.
Nem vé let le nül vá lasz tot tuk a kö zölt rész let cí -
mé ül a “tün dé res uta zá so kat”. Ha za tér te után so -
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kat ol vas, kü lö nö sen a ver se ket ked ve li, s fel tün -
te ti szer zõ jü ket is. PE TÕ FI mel lett TÓTH Kál -
mán és VAJ DA Já nos a ked venc köl tõ je. Ez
utób bi ver se i nek ha tá sá ra õ ma ga is vers be fog -
lal ja há nya tott sor sát, szo mo rú öreg ko rát. A Bib -
li á ból vett szá mos idé zet azt mu tat ja, hogy azt is
so kat ol vas ta, és hí võ em ber volt. Öreg ko rá ban a
má gi á val is meg is mer ke dik. Nép raj zi szem pont -
ból fi gye lem re mél tó ak a né hány mû- va la mint
nép da lon kí vül a né pi gyógy ászat ról és a mé hé -
szet rõl írt fel jegy zé sei. 

PÁLMAY Jó zsef, HHáá rroomm sszzéékk vváárr mmee ggyyee
nnee mmeess ccssaa lláádd jjaaii cí mû köny vé ben egy BALYKÓ
csa lád sze re pel: a sár fal vi, ló fõ BALY KÓk. Az
Egerpatakkal szom szé dos Bit ára is szár ma zott
águk.4 PÁLMAY csak 17. szá za di ada to kat kö -
zöl ró luk, de is me re tes, eb bõl az ág ból szár ma -
zott pl. a baróti 48-as hon véd tiszt BAJKÓ La jos,
aki nek nap ló ja fenn ma radt a KÁSZONI Gáspár-
hagyatékban.5 BALYKÓ Elek hullámzónak
mutatja be egerpataki csa lád já nak anya gi hely ze -
tét . A szü lõk kö zöt ti ál lan dó per le ke dés va la mint
a nyug ha tat lan ter mé sze te ar ra kész te tik, hogy az
is ko lá ból meg szök jön Sep si szent györgy rõl,
Bras só ból, majd Kézdi vá sár helyrõl. Ezért egy tá -
vo lab bi hely re, Nagy enyedre vi szik 1822-ben, de
in nen is ha za szö kik. Út köz ben Balavásáron be -
sze gõ dik szol gá nak egy ot ta ni bir to kos hoz, s in -
nen vi szi ha za az ap ja. Vis  sza tér Nagyenyedre,
de az is ko lát el hagy va 1824-ben Deb re cen be,
majd in nen ugyan ab ban az év ben is mét ha za -
megy. Már ab ban a kor ban van, hogy a kö te le zõ
ha tár õr szol gá la tot meg kell kez de nie. Hogy et tõl
meg sza ba dul jon, is mét vissza tér Nagyenyedre.
In nen megint Deb re cen be megy, ahol ki ta nul ja a
csiz ma dia mes ter sé get. Itt sincs ma ra dá sa, és a
mes ter sé get Belényesen foly tat ja, majd in té zõ je
lesz egy ügy véd nek. 1834-ben ezt az ál lá sát is el -
hagy ja, és Nagy vá rad ra megy s ott be áll a
KOBURG hu szár ez red be. Az ügy véd fel je len ti,
hogy szé kely, s így a szé kely ha tár õr ség nél kell
ka to nás kod nia, er re a hu szá rok tól elbocsájtják.
Ek kor ne vét KOVÁTS Elek re vál toz tat va szé -
kely szár ma zá sát el tit kol ja. Ezen a né ven lép be a
König-Würtenberg hu szár ez red ha to dik svad ron -
já ba. Mint hu szár el jut Bu da pes ten, Esz ter go mon

és Nagy szom ba ton ke resz tül Mor va or szág ba. A
szá za da Austerlitz, Ovez, Bucsovic, Brünn után
Galiciába ér ke zik, ahol Marianopol, Halics,
Tisminic után Lembergben volt az ál lo más he -
lye. 1844-ben meg un va ide gen föl dön a ka to na -
sá got, pa rancs no ká nak tu do má sá ra hoz za szé -
kely szár ma zá sát, és ké ri a hu szá rok tól va ló el -
bo csá tá sát. Az ügyét ki vizs gál ják, és meg kap ja
az el bo csá tást. Bu ko vi nán, Csernovicon és
Vatra Dornán ke resz tül jut el Er dély be, majd
Besz ter cén, Parajdon és Szé kely udvarhelyen
ke resz tül meg ér ke zik Eger patakra. A tör té net
kü lön szín folt ja, hogy az em le ge tett tisz tek
egyik vagy má sik ol da lon a sza bad ság harc fõ -
sze rep lõi lesz nek, mint pl. SCHLICK. Az ügyét
ki vizs gá ló szá za dos ma ga LENKEY, BARAD-
LAY Ri chárd min ta adó ja és hu szár paj tá sai az
iga zi “nyolc van hu szár”, akik tiszt jü ket is kény -
sze rí tik majd a sza bad ság harc ki tö ré se kor a Ma -
gya ror szág ra va ló ha za té rés re (l. je len kö tet ben,
RÁ KÓCZY Ro zá lia köz lé sé ben a vo nat ko zó,
Máramaros vár me gyé bõl fel ter jesz tett ke gyel mi
kér vényt is).

Ott hon nem fo gad ják szí ve sen, sok kel le -
met len sé ge volt az any já val. 1848-ban meg há za -
so dik, a fe le sé ge azon ban ko rán, már 1855-ben
meg hal, s öz ve gyen ma rad há rom gyer mek kel.
Új ra há za so dik, a há zas ság nem si ke rül, el vál nak.

BALYKÓ Elek nek nem csak a csa lád ja
ré szé rõl volt sok kel le met len ség ben ré sze (a fel -
nõtt gye re kei gyám ság alá akar ják he lyez ni), de a
pa pok ré szé rõl is, akik a vá ló per ét ne he zí tik meg.
A vi lá gi tiszt vi se lõk pe dig se gít sé gé re van nak az
õt per lõk nek, hogy va gyo ná ból ki for gas sák.
Mind ezek ar ra in dít ják, hogy ke mé nyen bí rál ja
ko ra szé kely tár sa dal mát. Mint kor tes köz re mû -
kö dik a he lyi kép vi se lõ vá lasz tá so kon, s fel fe di a
me gyei tiszt vi se lõk kor rupt sá gát, nem kí mél ve a
me gye pap sá gát sem.

BALYKÓ Elek írá sá nak kul túr tör té ne ti
ér té ke is fi gye lem re mél tó. If jú ko ri ván dor lá sa
so rán nem csak Er délyt, de a bi ro da lom más ré -
sze it is be jár ta, és a né pei kö zül töb bel érint ke -
zés be ke rült. Ez le he tõ sé get adott ar ra, hogy em -
lé kei alap ján ös  sze ha son lít sa ezek nek az élet -
mód ját és élet fel fo gá sát a szé ke lyek gaz da sá gi és
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tár sa dal mi vi szo nya i val, hely ze té vel. Kü lö nö sen
ér de ke sek az if jú kor éve i re jel lem zõ re gi o ná lis és
he lyi iden ti tás tu dat-ele mek. Az ön élet írás meg -
szü le té se kor szü lõ föld je már nagy vál to zá so kat
él. Az õsi szé kely köz igaz ga tá si for ma, a szé kek,
Kézdi, Orbai és Sepsi vég leg meg szûn nek, lét re -
jön a vár me gyei köz igaz ga tás. Va ló szí nû leg a
for ra da lom és sza bad ság harc a dön tõ té nye zõ je a
nem ze ti iden ti tás meg erõ sö dé sé nek - az ese mé -
nyek re a kéz irat csak köz vet ve utal, vi szont a
kéz irat szü le té se ide jén már ma gá tól ér te tõ dõ vi -
szo nyí tá si pon ton ként ke ze li 48-at, 67-et, a Lánc -
hi dat.

Fi gyel me ki ter jed az ál ta la meg is mert né -
pek sa já tos né pi kul tú rá já ra is. Nagy az ér dek lõ -
dé se a tör té ne lem iránt. A tör té nel mi em lé kek és
a hoz zá juk fû zõ dõ ha gyo má nyok fel jegy zé se ré -
vén a kéz irat adat for rás ként is hasz nál ha tó. Töb -
bek kö zött ilyen a kéz irat 165-166. ol da lán ta lál -
ha tó fel jegy zés: “ujboll nagy Borosnyon va gyon
egy ré gi Ro mai vár vagy ke mény festung a’
mely be volt a Szé kely nezte To rony a moston élö
TZIKKES Mi hály Csû re he lyin ott ke resd a fun-
damentomát két ség nélkûl meg tá la lod mert abol
néz te SZÉ KELY Úr a mig a moston Vár hegy ne -
vet vi se lõ he gyet a Szé kely népel meg hor dat ta
az a ko ri ma gyar fe je de lem bûntetés bõll, mig
élel mek bõl ki fogy tak, akor ad ták meg magokot
igy ron tat ta el a hires vá rat, két fel huzo higya
volt egyik a BIRÓ Elek Úr ka pu já ba a má sik a
’SEBESTYÉN Mi hály Ka pu já ba ott utobbi Ka -
pu ba és a SE BES TYÉN And rás Ka pu já ba a kit
köz nek hakét fe lé mé red ép esik a KO NYA Balás
Ur hizlalo paj tá ja aránt az ut kõzepén ott ke resd a
Temp lom fa ra gott kõveit mert oda teték
tõteléknek, it a SZÉ KELY néz te to rony mi vel e
volt a Komendáns Rétyi ne mes Ur.” (Az alá hú -
zá sok BALYKÓ ki eme lé sei.)

OR BÁN Ba lázs a nagyborosnyói re for -
má tus temp lom nál ke res te a castrumot a múlt
században.6 Szá za dunk el sõ fe lé ben a ré gé szek,
így a bu da pes ti PAULOVICS István7 s a ko lozs -
vá ri C. DAICOVICIU8 csak egy eset le ges ró mai
te le pü lést té te lez tek fel. Mi u tán már ko ráb ban
fel hív tuk rá a figyelmet9, BALYKÓ Elek fel -
jegy zé se alap ján 1973-ban az ál ta la meg je lölt he -

lyen fel tár tuk a ró mai castrum rom ja it, s egy fel -
ira tos kö vet is ta lál tunk, mely egy olyan csa pat -
test rõl tesz em lí tést, amely ed dig nem sze re pelt a
daciai ró mai csa pa tok ed dig is mert ne vei kö zött.
Az ALA I LA(TOBICORUM)ról van szó. Ez a
lo vas kel ta csa pat test a Raj na mel lõl Colonia
Agrippa – Köln vá ro sá ban ta lált fel ira tos em lék -
rõl ismeretes.10 BALYKÓ a Vár he gyi fe je del mi
vár egy ed dig is me ret len por ko láb já nak, egy
rétyi SZÉKELYnek a ne vét is fel jegy zi.

Az aláb bi ak ban azo kat a rész le te ket kö -
zöl jük (1-29, 40-49, 52-75, 100, 109-120. o.),
ame lyek nyomonkövetik BALYKÓ if jú ko ri ván -
dor lá sa it, és így egy rit ka ság szám ba me nõ “né pi”
föld raj zi uta zó val is mer te tik meg az ol va sót, a
19. szá zad el sõ fe lé bõl, az Auszt ri ai bi ro da lom -
ból. A kö zölt rész le tek nagy ré szé nek (1-90. o.)
el sõ, nyers át írá sát SZA BÓ Má ria, a Szé kely
Nem ze ti Mú ze um mun ka tár sa vé gez te, aki nek
se gít sé gét ez út tal is kö szö nöm. Az el sõ egy be ve -
tés után ké ré sem re LÉNÁRT An na ha son lí tot ta
be a szö ve get és vég le ge sí tet te a köz lés re ke rü lõ
vál to za tot. Ész re vé te le it, ké ré sé re, be épí tet tem az
elõ szó ba. 

BALYKÓ írá sa kal lig ra fi kus, nyel ve ze te
sa já tos há rom szé ki táj nyelv, mely nek né pi jel le -
gét a kü lön bö zõ nem szé kely föl di is ko lák ban ta -
nult iro dal mi nyelv sem vál toz tat ta meg. A 19.
szá za di kol lé gi u mok klas  szi kus jel le gû ok ta tá sá -
ra mu tat, hogy sok la tin ki fe je zést és idé ze tet
hasz nál. Az oszt rák hu szár ság nál hasz nált né met
ka to nai sza va kat fo ne ti ku san ír ja le.

He lyes írá sa sa já tos, vi szony lag kö vet ke -
ze tes. Az iiss kö tõ szót kö vet ke ze te sen, tol da lék sze -
rû en a meg elõ zõ szó hoz ra gaszt ja. Köz pon to zá sa
eset le ges és nem egy ér tel mû. A sor vé gi szó el vá -
lasz tást ““ je lö lés sel old ja meg, ez meg je len het
csak sor vé gen, csak sor kez de ten is, de ál ta lá ban
(is mé tel ve) mind két po zí ci ó ban. A szö veg jel le ge
né ze tünk sze rint nem igény li a sor õr zõ hely zet -
rög zí tést, an nál is in kább, mert rö vid ol da lak ról
van szó, így a so rok meg kü lön böz te té sé hez nem
ra gasz kod tunk. Az ol dal vál tás nál BALYKÓ al -
kal maz za az ol dal vé ge ken az ol va sást kön  nyí tõ
lap al ji ol dal kez dõ szót a kö vet ke zõ ol dal ról. A
hang je lö lés ben a leg több eset ben több vál to za tot
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hasz nál, ez a tu laj don ne vek írá sá nál okoz leg in -
kább gon dot az át író nak, pl. az uu és a vv csak nem
min dig nagy be tûs for má ban szó kez dõ, de tulaj-
donnév-jelölõ/kiemelõ szán dék emögött in kább
csak bi zo nyos ese tek ben fel té te lez he tõ, így az
UUrr//ÚÚrr, VVii ttéézz (meg szó lí tá sok) ese té ben. Csak
utób bi a kat ír tuk át majuszkulás szó kez dés sel. Az
ééss és ’’ss, az aa és aa’’ ala ko kat egy aránt hasz nál ja, a
zzss is elõ for dul ’’ss alak ban stb. A hos  szú és rö vid
ma gán hang zó kat nem kü lön böz te ti meg. Né hány
he lyen al kal maz za az ÿ írás mó dot, ez sa ját ne ve
ese té ben lé nye ges, ame lyet több ször így ír -
PÁLMAY is így hasz nál ja a sár fal vi BALYKÓ
csa lád ese té ben (ada tai, mint em lí tet tük, ki zá ró lag
17. szá zad be li ek!). Te kin tet tel ar ra, hogy a szö -
veg táj nyel vi, nyelv tör té ne ti for rás anyag ként is
ele mez he tõ, a jel zett ki vé te lek tõl el te kint ve szi -
go rú an ra gasz kod tunk BALYKÓ írás mód já hoz,
és az éke ze te ket igye kez tünk min dig a hely nek
megfelõen, a BALYKÓ al kal maz ta írás jel hez ala -
ki lag leg kö ze lebb ál ló jel lel ér zé kel tet ni. 

Nincs szán dé kunk ban az em lék ira tot ala -
po sab ban és fõ leg min den szem pont ból ele mez -
ni, ez nyel vé szek és nép raj zo sok-folk lo ris ták stb.
to váb bi mun ká ját igény li. Mind ös  sze egy tér ké -
pet mel lé ke lünk, a szer kesz tõ jó vol tá ból, amely
BALYKÓ hely szí ne it, az ál ta la be járt út vo na la -
kat áb rá zol ja. A be mu ta tot ta kat ös  sze gez ve: az
ön élet raj zot nem egy hi va tá sos toll for ga tó ír ta,
ha nem egy egy sze rû szé kely fa lu si em ber, aki
éles meg fi gye lõ ké pes sé gé rõl tesz ta nú bi zony sá -
got. årása, sok re a liz mus sal, ko rá nak tár sa da lom-
és mû ve lõ dés tör té ne ti ál la po tá ról, je len sé ge i rõl
szá mol be, ezen kí vül sok nép raj zi és nyel vi sa já -
tos sá got is meg õr zött szá munk ra.

SZÉ KELY Zol tán
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(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le -
ért ve a köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok
in do kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

AA VVáánn ddoorr SSzzéé kkeellyy EEmm lléé kkee
(rész le tek) 

Ol va só Ba rá tom! ne vedd róssz nevenn hogy
sok hellyen vir gu la, vagy tõbb õszve kõtések hi báz nak,
mert a Tu do mány ke vés, de an nál tõbb a pró ba té te lek. 

Szûlettem a’ Ma gyar fõld N:keleti részenn, az
ugy ne ve zett Szé kely Fõldõn ha zám fõlgye tõbb nyire
fõvenyes azt pe dig tudd meg jó Ba rá tom hogy kevesset
te rem, de a mit te rem igen jó. Atyám kez det be sze gény,
de tsak ha mar jó Gaz dá vá vált, mely egy kis sé nagy ra
vágyová tet te, azért te lik be fiján az Argyílusí, te ker vé -
nyes do log, a me lyet a író tõkéletesenn iga zol, mely to -
vább ki tetzik. ’s ne hogy édes ol va só Ba rá tom azonn
meg tsõkkeny hogy Argyilus ki rály fit ho zom elõ, mert
õ is Anyátol szûletet mint más,  és tsak tejett szo pott, de
ha tet te Is te ni gond vi se lés, utánn tet te és Tûndér [[22]]
do log, ’s azt mond ják hogy nints Tûndér, azt ide, és to -
va ma gya ráz zák, ki azt nem hi szi probálja meg, ak kor
meg fog arrol gyözödni mint a hires HAT VA NI, mert a
mit az Is ten elõbb te rem tet, ’s hely be ha gyott, mostis
he lyin van, és an nak gond ját fog ja vi sel ni, te hát én ezt
alételt, álitom és erõsittem, a mint to vább meg fo gom
irni. én probáltam mint ar ra szûletett, és a ki nem hi szi
ujbol te gyen probát hogy gõzõdjék meg rolla.—

[[33]] Gyer mek ko ri dol gom kezdete.–
Hat esz ten dõs ko rom ba, mint Is ko lás a’ VÁR -

HE GYI Ist ván ta ní tó mes ter ke ze alatt kez det tem, a
huszon öt be tût meg esmerni, 1816ba a’ mely hez mint
gye rek nek igen nagy szor gal mam nem volt - elõ re
kitetzett hogy nem sok ra le het men ni, az zal a kopoval,
a kit a nyul utánn bot tal haj ta nak, mert a ha egy kis sé
futis csak szét te kint, és szor ga lom he lyett, egyéb re
fordittsa fi gyel mét, te hát itt az ifju tenulónk is ugy volt,
mert a pa tak mar tok ba lé võ, od vas fû ze ket in kább sze -
ret te meg néz ni, mint a Mes te re Ûlõ szé kit –

Azért te hát még esõ télenn ván do rol ni kez det -
tem, el hagy va az Is ko lát, a szom széd fa lu ba men tem,
az Atyafiakot fel ke res ni, és ott adig vesztegleni, mig
azok hirt nem tetek szûléimnek, hogy itt van az el ve -
szett Ju[[44]]ratus, mely re szûleim ér tem jõttek, hogy ha -
za vi gye nek, és ak kor meg kap tam az el sõ ku tya port-
ciot, és ak kor csufságbol utánnam kûldõtték tanulo tár -
sa i mat, és az ugy ne ve zett haj szekérenn fel vit tek a to -
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váb bi ta nu lás ra, de ez oknélkûl valo volt, mert e csak
mind ég igy folyt – 

To vább ment az idõ el vit tek S: Szent György -
re. On nét nyá rá ra Brassoba, hogy se nyáronn, se télenn,
so ha othónn ne le hes sek, hogy fe lejt sem el az othont,
vagy is a kõzpéldába mon dott szótt, az édes anyám te -
jét, de ez mind oknélkûl va ló volt, el vit tek K:
Vásárhelyreis, de inenis el il lan tam, mert jám bor sá go -
mért a kur ta mér ges sel (vagy a korbáttsal:) egy nehány-
at kap tam a mely nem inyem szerént esett, a me lyért a
kur tát ke zem hez vet tem, és mi kor az pap Zsûtõ
kementzéjét hevitették, oda be dob tam és aval to vább
allottam, el men tem Létzfalvára az Atya fi ak hoz, a
hon nan ujbol hirt tet tek szûleimnek ujra ha za vit tek, és
megint ki kap tam [[55]] mint a mely ka to na a ru há ját mag-
arol le is  sza. 

Az idõ tõlt, de a tanulora igen kevéss ra gadt,
hányodtam ve tõd tem igy mig 12=es éves vol tam, ak kor
tõbbekkel egyûdt, ki vit tek Nagy Enyedre a
Colégyomba hogy on nét mes  sze lessz Há rom szék de
abbais meg csa lat koz tak, mert mi dõn Tanitom kõ te les -
sé gét folytata, tu do má som ra esett hogy szûlettem fõl-
gye N: ke let re esik, Te hát hosszu volt né kem a Tél,
nagyonn vár tam a kikeletett hogy meg néz hes sem, a
tisz ta nap já rá sát el kõvetkezvén a ta vasz, ki men tem az
ugy ne ve zett Sz: Ki rály utza vé gé re és néz tem a tisz ta
nap fel jõveset, Õsztõnzõtt a vér a ha za me nés re, ’s igy
tõbb gon dok kõzõtt csak el ha tá roz tam hogy ha za fe lé
in du lok de egy nagy kerittés volt elõt tem hogy egye -
nest ve het tem vol na elõreis utamott, az az a Ma ros
fólyó, de azonn keresztûl ha tol tam Csombordnál, a
hidasonn, és ak kor ut nélkûl fog tam hegyenn võlgyõnn
keresztûl :/ mint Argyilus :/ eljutotam ar ra a szép ki es
kaszálora a me lyet Csengernek hivnak, Betlen Sz: Mik -
lós nál a’ Kis kûkûllõ fólyó mel lett, oda be men tem [[66]]
ab ba a’ nagy rom lott ud var ba alamisna kerés vé get a
hol kaptamis mi vel to vább utaz zam, mi re csak ugyan is
ér tem egy fa lut, ott a leg el sõ ház ba bé men tem mely be
ta lál tam egy nõ re, a ki en ge met le kér dez ve ke vés vat-
sorával ki nált, mely utánn õ is kõnyezte a ma ga õzve-
gy sor sát, énis a ma ga mét, te hát igy az egész étzaka
eltõlt, reg gel aján lot ta ma gát hogy né kem szolgálatott
ke res, me lyet én õrõmest el fo gad tam, csak hogy ma -
rad has sak, igy el vitt egy Õreg tisz tes As  szony ság hoz,
ne ve volt CSEREIné, igen nagy lel kû idõs as  szony, és
egy pár tá ba vénûlt nagy le á nya volt, itt a mi re fel hasz -
nál hat tak, étel ide jé vel szok tat tak asztalteritteni,
egyébb kor az élet be mi re hasz nál hat tak, pujkára gon -
dot vi sel ni, ’s meg lo vat is pász to rol ni; igy tel tek a ván -
dor nak nap jai egész nyáronn. De lé vén az aszonyság-
nak a Colégyomba két uno ká ja és azok nak le ve let
kûldõtt, és most kerûl ki a Ván dor hol lé te, meg tugya
az édes atyám [[77]] Lo vat nyer gel és tõstént Nagy enye-
dre megyen adolog meg tu dá sá ra, On nét nyomonn
Balavásárára mi vel ott vol tam, és ugyan a fa lu végénn
ahoz az Öz vegy nõhõz ta lált tu da koz ni be men ni a ho va

a ke re se ti alati ván dor, ez az aszony jó nevenn fo gad ta,
de tsak ar ra fi gyel meztette ne hogy a fiju meg lás sa
mert ugy kezhez nem fog ja keritteni, mert nagyonn fél,
mostis látyai ked odabé a Rét be a lo va kat õr zi, te hát lo -
vát kõsse bé az olba, és ugy me nyen hoz zá, mert a mint
lá tom tám alszikís; ez zel a leskõdõ õreg far kas ész re
vétlenûll a lá bam hoz top pant, és nyá jas szoval igy szol-
lot! kelj fel fijam és me nyûnk ha za, álmasonn sza vát
meg es mér ve? fe le let ez volt en so ha sem er re fel ug rot -
tam és fut ni kez det tem a Kis küküllõ fólyó fe lé, de az
Atyám utoll ér vén szép szoval meg en gesz telt, és a sze -
gény Õzvegy párt fogomhoz ve ze tett, in nen hármann a
tisz tes ne mes as  szony ság hoz hol még ott hál tunk, és
más nap ugy in dul tunk út nak, ha egyik meg un ta gya lo -
gol ni, ak kor a má sik ült fel, és igy sor ba [[88]] járt a nyu -
go da lom, igy utaz gat tunk N: keletfelé át kel tûnk a Rika
havassán, és on nan a’ Va das hegyinn, itt mán be ér tem
a’ szûlõtte fõldemre, de hogy mi vár rám to vább attol
már jo elõ re fél te tem a tes te met, be ér tûnk a fa lunk ha -
tá rá ra a hol no itt a faluis, mi re Atyám a kertenn elõ re
ballagot, hogy én kerûljek az uton már az õreg a ház ba,
de a Ván dor még kívûl! valyon hogy fo gad ják az ujj
ven dé get, be lé pek dehát kõszõnet he lyett bé res os tor -
ral jo gazdagonn el lát nak, ugy anyira hogy hát nints ki
raj tam szá na koz zék, csak az zal hogy ugy kell ne ke ring
mind ég. No itt meg volt a N:  Kál lai Vá sár, meg kap ta a
ván dor ló a ma ga fá radt sá ga ju tal mát. No hát itt a Bé res
Os tor, eszteke és egyébb hoz zá valo, he lyet ted én szol -
gát nem tar tok, ha nem ha él ni akarsz dol goz zál igy
foly nak to vább [[aa 99--1100.. oo.. hhii áánnyy zziikk,, úúggyy nnéézz kkii,, kkii ttéépp --
ttéékk,, aa sszzöö vveegg iiss mmeegg ttöö rriikk]] 

[[1111]] már tõbb a baj ked ves ol va só Ba rá tom,
mert a’ ván dor nõ és a baj is nõ, mert már a fõld népeis
rám tá ma dott, mint nagy gaz da fijura hogy a familliába
nints ka to na és a fiú 16=éves, és be kell fog ni ka to ná -
nak, itt ket tõ az el len ség elöl tûz hátull viz, itt mán mit
csi nálsz nem sok idõ re meg szollitnak, az elé allásra,
ná lam ar ra meg volt a haj lam, de atyám az el nem fo -
gad hat ta, mert a katonaságott nagyonn utal ta, igy a
kõrûl ményekhez ké pest ujboll az elébihez kel lett fog -
nom t.’i.’ utat vesz tet tem ’s nagy Enyedre men tem,
onnat Nyá rá ra Hatszeg vi dé ki re Kenderesi Mi hály urfi-
hoz a’ hol jóll tõlt a do log a Retyezát tõvébe, el tel vén a
Nyár ez zel bé kel lett men ni a Ta no dá ba, beis men tem a
szo kott mod szerént, de ott sem volt jo a do log mert hát
jõn az Édes Atyám a tesvér Õtsémmel, ott meg dor gált,
mi re én Comendatoriát vet tem és el men tem ki
Debretzenbe hogy hát ha ott kolbászboll fonyák a’
sõvént, vagy [[1122]] Disz nó láb bal tá mas  szák, és mindenn
inyem szerént fog es ni, már most ujboll uta zom mint
hogy mind ég kivántsiis vol tam, hogy hal lot tam a ma -
gya rok hiret és olvastamis, el ha tol tam Élesddig, mely
vá rad hoz kõzel, de itt éppenn ellis sõtétetem, szál lást
vol tam kén te len ke res ni bé men tem egy tisz tes Öreg hez
’s meg kér tem egy éj sza kai há lás veget – jó szí vel fijam
Istenéa szál lás, de meg jegy zés ér de mel, hogy Va sár -
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nap estve volt, hon nan jõvesemet meg kérd ve, ezt fe lel -
tem!  N: keletröl jõvõk a Szé kely ma gya rok kõzõll – ez
né kem na gyon joll esett – De fe lelt rá az Õreg hal lot -
tam az Apámtol hogy ottis lak nak ma gya rok, de én ott
so ha nem jár tam, ezek né kem igen joll jõttek. To vább a
bogja kementze mel let igy szóll a mitén meg nem hal -
lot tam volt de so ha Anyok van é még ab ból a portzioba
kötõzõttböl – Volt rá a fe le let van? hozd ki melegitsd
meg en nek a fiunak. gon dol ko zom Uram Is ten ma egy
portzio szé nát tesz elõmbe, de hát egy jó lá bas tõtõtt
káposz[[1133]]ta, akor gon do lom nó ittis mi névet ad nak a
tõtõtt ká posz tá nak, de tsak to vább anyok eregy, hozz
egy bõgre bortis, tsak néz tem mi fog to vább tõrténni
mi vel én ezt ma gya rul nem ér tem, hát hog egy holjagos
ve ress fel ku pás Csu por ba bort is iszik és rám kõszöni,
e volt Ma gyar Országonn el sõ vatsorám, gon dol ha tod
jó baratom hogy mily joll esett e né kem hogy igy ta lál -
ko zik öszve, egy Atil la, és egy Arpád, kik egy mást nem
es mé rõk.

Más nap bé me gyek N: vá rad ra, de ittis meg
kel lett hál nom, át men tem a Kõrõs vizen Olosziba a tull
vá ros ba, ott a hiddal csak nem szem be volt egy szõglet
kortsma, Tzimzete 3=om Rósa, szál lást ké rek a
kortsmárostoll, joll van fiu vanné igasság! van:  add ide
mert anélkûll itt nem sza bad tõr vé nyûnk ez most már
fog lalj he lyet, ugyis te tem egy szög let be lehuzultam,
hát idõ mulva begy ön egy nagy Bun dás bun dá ja szõ re
kivûl fordittva, le ül az asz tal mel lé, és egy itze bort
porontsol, de et tõl nem kér tek az igasságot, meg iszik
egy po hár bort de fel kél és eljõn hoz zám, és igy szollitt
meg, [[1144]] kely fel! és jõvel igyunk. er re én fe le lek jo
bá tyám né kem nints inya valo pén zem, én nem azért
hilak hogy né kem fi zess, tsak hogy jõvel és igyunk. Itt
már a félsz is volt, fel kõltem ’s mel lé ûltem és id do gál -
tunk, mi a tõbb hol inet, hol tull lenyult és hol ’sûlt
hust, hol kalátsot vett fel, mi re Is te nem! hon nan sze di
azt, dehat a Bun da fel van kõtve ’s abbol sze di. Jo ked -
ve eresz ked ve el kez di szép han gon funi.–

Vi lág! Vi lág! Csa lárd vi lág 
so kat igér kevesset ád 
Sá ri! Sá ri! be jo valáll#be ked ves Sze re tõm valál 
Mégís álnokull meg csaláll.
No itt a ma gyart mind;g ked vem volt lát ni,

láték már ket tõt, me nyûnk to vább õ jó mu la tás utánn el
ment, és én ujj ra lefekûdtem a Lotzára reg gel utlevelem
ke zem be vé ve, ut kér de zés utánn a Bi ha ri nya kon
keresztûll men tem Maria fe lé, hol a hires BOTSKAI
Ist ván szûletet, on nan potsajnál [[1155]] a Beretyón
keresztûl át rán dul tam a hires Debreczenbe a hol az a
hires tanulo Is ko la van no itt va gyok!  a kivánt helyenn,
itt ta nyát ké ne ûtni va la ho vá, de itt sen ki sem es mér a
N: Csapo utza szõgletén be me gyek egy kis nád dal
fõdõtt ház ba mely be egy Fazakas mes ter la kott, ettõll
szál lást kér tem. Ne ve volt Ág Já nos, ki nyi lat kozásom
utánn az mongya Anyok hisz Ferentz is oda jár, és igy
ket ten el me het nek. Jó! be a ta no dá ba és ren dez nek étel

hordo szol gá nak, de tsudálkoztak õltõzetemenn, itt!
betõlt hogy ha a ma dár egyik vá ros ból a má sik ba megy
meg is me rik a tollároll, hát ha egyik Országboll a más -
ba – já ro gat tam ’s vé gez tem kõ te les sé ge met de sok szor
oly ûres ha sat hor doz tam, hogy a sze mem bõl is folyt a
kõny mert oly ve ress le vest hor dot tam a fõzõnétõl mint
a szil va lé, ugy meg volt pap ri káz va a mely ugy egette
a szá mot hogy mint a hoz szo kat lan a sze mem bõl a
kõny follyt, te hát itt még ros  szabb volt, ne ké tel kedj
Olvaso ba rá tom mert ha zud ni nem sza bad, Nagy Csapo
[[1166]] utza szõgletén la kott Pétzelli Joseff Professor, és
nagy hat van utza szõgleten Sár vá ri mind ket ten idös
ko pa szok.

Ujboll utnak in dul tam meg un va a ve ress le -
vest N: ke let nek, Berettyo jõttin fel fe lé Margitának
hogy a Szilágyonn keresztûll me gyek, el ér vén margitát
be men tem a kortsmába fa la to zás vé get, itt ujbol egy
ma gyar ra tanáltam 17-es éves ko rom ba, mel lém ûll és
utazásomrol tudakozodik, midönn meg mon dom, azt
kér di vané igasságod! er re vonittoson fe le lem, nints –
no te hát tsak a Gránitzig mész mert Iptoll vis  sza
kisérnek Debretzenbe, er re meg szo mo ro dom mi re az
én ma gya rom igy szoll Ne fély semit! egy Itze bort
porontsol illogassunk, kõszõnõm bá tyám, nem kell né -
kem hogy mást végy, mert né ked a pénz re az utonn
szûk sé ged lessz, jo ked ve eresz ke dik, és igy fog
hozzá.—

Margitai zõld er dõ zõld er dõ 
a kõzepénn csip ke bo kor veszszõ 
Rá szál lott a gerlitze ma dár ka 
szép kõrmével tsak ezt irogálja 

[[1177]] Ha meg ha lok tu dom hogy el te met nek 
aztis tu dom hogy könyen el felejtnek.—

Itt meg mutatodott a ma gyar, ki fo gyunk a’
borbol meg kõszõnõm, ’s mi kor utnak in dul nék azt fe -
le li, még ály fijam! meg mu ta tom hogy mer re meny,
ez zel ki kí sér a Vá ros vé gi re és meg mu tat né kem egy
fa lut, a nak a ne ve Kémer oda tarts ezenn a me zei
utonn, ott a pos ta mes ter Ur az ut le vél visgálo, egy
tisz tes õreg ma gyar bátrann meny be pa na szold le
ügye det nem val lod ká rát, ugyis volt, elis fo ga dott és le
ûltetett mi vel õstve volt, vatsorát ada tott ’s még hálá-
somrais gon dol ko zott, reggelirõlis, és ma ga ki vitt a
falubol, hogy meg mu tas sa az utat hogy mer re me nyek,
belée állitott egy me zei utba és meg mu ta tott egy nagy
kopatz hegyett, hogy tsak ar ra tart sak, és ott vann alat ta
Szil ágy Somlyo és ott be lé akadsz a nagy utba ’s ott el
me hetsz így kerûlém ki az ak ko ri ve sze del met, ’s igy
osztánn egész hazámíg sen ki meg nem ál lí tott utam ba a
Mezõségenn keresztûl M: Vá sár hely nek és igy to vább
bé Há rom Szék[[1188]]nek, Midõnn meg lát tam Szü lõ
fõldemet, ujból nagy gond ütött hogy mitsoda moddal
ál jak szûleim elé be.

De az a jó szerentse kezd táp lál ni nem tanuloi
ha zug ság, hogy a ragáljos Rûh nya va lya mi att a
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Colegyomot szét bocsatották, a mi igaz volt és igy én is
nagy baj jal butsusztam, de ez ke vés ide ig tar tott, mert
az irigy Szé kely ség fel hasz nál ta az al kal ma tos sá got,
be je len tett. Eljõ a’ Frájter, vagy a ka to na ság pol gár ja
ép pen estve vatsora al kal má val, fel szollitsa az Édes
Atyá mat és a porontsolatot át ad ja, hogy hol nap utánn,
az az hétfõnn nyoltz orakor gidofalvánn je len jek meg
Ked a fijaval a’ Reportonn, joll van Frájter Ur, ez zel a
porontsolat hozo el megyen, az Atyám ki kiséri, és vis-
sza jõttibe fel ve szi a kementze alati vaskalánt, és meg
irja né kem az uti le ve let [[1199]] és megis petseteli há rom
nyo más sal, de joll ez zel én is letészem a ka na lat, és ki
for du lok a ház ból. /: de adolog aprilisbe esett és az idõ
is mint a honap olyan volt : / az’ olba a bar mok kõ zött
hál tam, ’s reg gel jókór ujboll utnak in dul tam S. Sz:
györgy fe lé, de min den ke nyér és pénz nélkûl, éjinyál-
lal, a Va das he gyen ke resz tül fel sõ Rá kos ra ér tem
estvig, de ottse vol tam szál lást kér ni bá tor, ha nem egy
csûr be le fe küd tem mint fé lénk fiu, és ott hál tam reg gel
jokor ujboll utaz ni kez det tem mint kön  nyû, és a ha sát
jóll biró, és igy ak kor nap Sz: Ud var hely re ér tem
kétorakor Délutánn — De már még a sze mem is hi bá -
zott a lá tás ba, ’s be men tem a Colegyomba mi vel fal -
vám bé li ek vol tak, és tõbbekkõzt volt egy jó ba rá tom
ISÁK An tal ne vû ezt ki hi vat tam az osztálybol, de
midön meg lá tott csak azt kér dez te, mi vel a sze mem
kõnyves volt az éh ség nek mi at ta, hogy most el sza lasz -
tot tak, és ehet nél, mi re én fe lel tem hogy ugy van, igy a
piatzra mentûnk és né kem [[2200]] ételt vett, és joll tar tott
több falvámbéliek lé vén fel segittettek mint a’ ’sidok,
de ISÁK An tal tól kõltsõnõztem 4-es huszast a me lye -
ket szûleim né ki megis fi zet tek, és igy in dul tam N:
Enyed fe lé, mely utam ba csak ha mar ujra meg keserit-
tõdtem, mert midön a N: Kûkûllõ folyon át kel tem, hol -
mi utas Sze ke res Em be rek ott étet tek ’s tû zõk is lé vén
énis elõ vet tem a mim volt hogy egy kevesset fa la toz -
zam, Mi re egy a Sze ke re sek kõzül kérd en ge met, hó vá
mensz fijam! fe le lek N: Enyedre, vané ut le ve led!
nintsen jo bá tyám ugy te hát csak Szi tás Kerszturig uta-
zoll, mert onnat Matskási királybiro vis  sza kisértet Ud -
var hely re, mi jó ért öreg bá tyám! Azért hogy ugy van a
hire hol va la mi fi a tal Musz ka ké mek te ke reg nek it ten,
és Matskási erõssen vatrassa öket, Ek kor gondolkozoba
esem, de hát jõnn egy ud var he lyi kõzép ide jû as  szony,
és ket ten utnak in du lunk, ’s kér dem uta zás köz be, vané
ut le ve le [[2211]] mely re fe le li hogy va gyon, megis
mutatya de tsak egy sze mély re van Megyesig. mon dom
mogya azt ma ga hogy Test vé re va gyok. és igy va la -
hogy el tsuszunk, jó fe le li és bé me gyünk Ke reszt ura,
de midõnn ki akar nánk belölle men ni az ör nem ereszt,
ha nem kénszeritt a’ vis  sza me nés re fel szóllók ma gam -
ba most meg vagy akad va de sze me im minyárt meg tõl-
tek hogy most po rul  jár tam, de hát az Is te ni gond vi se -
lés igen nagy, Mert midön meg for dul nák hát jõn egy
tisz tes em ber ki az életerõl : / de nagy ’sár volt : / kér -
dést tészen az örtöl ho vá vi szed sze gé nye ket! vis  sza a

fa lu há zá hoz mert én nem tu dok irást, ad ide hadd
lássám mert nagy ’sárvan, el ve szi ol vas sa néz a sze -
mem kõzé lás sa hogy meg van tel ve, azt mond ja az
örnek botsásd el mert oly igasságok va gyon hogy a
világbollis ki me het nek velle, és igy ut levelünköt ke -
zûnk be kap va utunk ra mentûnk, és töb bet én sem akad -
tam meg, ha nem szerentsésen el men tem Ma gyar Igen -
ben, mi vel a Colegyom még bé nem volt szollitva, te hát
ide szán dé koz tam T: KIS Joseff Urhoz a’hoz [[2222]] a’
nagy lel kû ma gyar, ’s egy szer ’smind nõ te len éle tet élt
jo szivû Em ber hez ez volt also Fej ér Vár me gyé nek Al
Ispánya, és tanulo if jak nak párt fogoja. 

Itt vol tam ak kor az egéssz nyáronn mig õszve
jõttek a ta nu lok, ek kor az Atyám is meg je lent, ’s ki
hoz ta a Test vér õtsémet, de ujboll tsufosonn fo ga dott,
mely re én meg il le tõd tem, és fel tet tem ma gam ba hogy
el me gyek, és sóha tõbbé se hazámot, se szûleimet, meg
nem fo gom aval busittani, hogy en gem meg lás sa nak /:
már itt jó olvaso ba rá tom tégy tisz ta itéletett, hogy ki a
hi bás, mert elõll Tüz, és há tul viz : / Ujbol ma gyar or -
szág nak vet tem az utat, de má sod ma gam mal, egy
kovásznai VAJNA Joseff ne ve ze tû vel, de mán most az
utat nem kel lett kér dez nünk mert én jár tas vol tam [[2233]]
tsak men ni raj ta, ’s eljutotunk Debretzenbe min den
kér de zõ dés nélkûl de nem Colégyomba ha nem mind
ket ten mes ter ség re, még pd. egy test vé rek hez
Kovátsnak ÉLESD mihály és ferencz Uraimék hoz a
Nagy hat van utzára, de itt két hetett sem tud tunk lak ni,
mert VAJNA õszve ve szett mes te ré vel és el hagy ta, ar -
ra valo nézt én is, hogy majd ké sõbb egyûtt ván do rol -
has sunk, ’s ál lot tunk csiz ma di a ság ra, ittis VAJNA fél
esz ten dõ mulva el hagy ta mes te rét, és ál lott asz ta los -
mes ter ség re, de ak kor szivét meg ta pint va azt mon dot -
ta, hogy már te mar agy ér tem ma gad nak ne tégy anyi
kárt mert ez igen sok lessz, és én igy meg ma rad tam egy
és fél esztendött tõltõttem, de kõvetkezik egy or szá gos
vá sár Debretzenbe ’s ott mes  szi fõldekröl meg szok tak
volt je len ni ak kor idöbe, te hát az én VAJNÁmis ki
ment a vá sár ba szélyel néz ni és meg lá tott egy ha zá ja
bé li [[2244]] bo tost és oly huntzfut ko hol mányt for mál rosz
fé le harutzával, hogy meg tud ták hol lé tét és leveletis
ho zott, söt pénzt is hogy jõjõn ve le ha za, mit ha nem
akar na, rõgtön fo gas sa el és agya a tiszt ség ke zé be, de
tsak kettõjõktõll tõlt, ’s igy egymástol el vállottunk –
Már most ujjbol gondolkozoba es tem hogy ha za ér ve
kérdore ve szik a Rokát hogy a mást hol hagy ta, és igy
ujjbol kéz be kerûlõk —

De már itt mi tû rés ta ga dás be lé kell lép ni egy
oly élet be, a mely ré gen neveztetet Tün dé res élet nek, a’
mit sokann hisz nek, de sokann nem – de én raj ta általl
es tem, és én igaz nak álitom, a mi tõbbszõris elé fog for -
dul ni élet raj za im közt, a mit ké sõbb megis probáltam
mi vel énis ugy gon dol tam, hogy tán tsak a mostoni szó
já rás szerént [[2255]] mó ka, és igy tõrténtek ezutánn fo lyó
nap ja im, már most kez dõ dik él tem napjaimkõzt a 20ik
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esz ten dõ, most az írigy Szé kely fõldi nép tõl, és an nak
társaságátoll vég képp el kell ma rad nom. —

To váb bi éle tem a’ tsupa nem várt hamiss
kívánságtol kerûlt Év fo lyam. —

Mint emlitetem, csiz ma dia inas Debretzen -
benn Czegléd utzánn, az ugy ne ve zett Kan dia Szoros -
kõzbenn, mely Szent An na utzára megy átall, ab ba a
szo ros ba lak tam, ’s igye kez tem szol gá la tom nak elegett
ten ni, Estve nap nyug ta tályt ve szem a há rom kórsótt,
hogy vi zet hoz zak más nap ra, de meszetske volt mert ki
kel lett men ni a Vá rad uttzai kutra, jovall kivûll a
városonn, el in du lá som al kal má val mi helyt a ka put el
ha gyom rõgtõn szoval tamadnak meg, még pe dig oláh
nyelvenn /hogy ho vá mensz Elek/ de né zek ide ’s to va
soholt sen kit sem lá tok, nem tud tam ki hez szollani,
masodszor is igy esett, ek kor se szollottam, har mad szor
mér gesebb han gon, ne ve men szolitva ujboll olá hul azt
kér di hogy mongyam meg igazánn hogy ho vá me gyek,
ek kor a [[2266]] kórsokótt le té ve, ûgyeltem a meg szollito-
ra de sohol se lát tam ez zel uta mat to vább foly tat tam ’s
innya valonkot hely re szol gál tat tam, más nap reg gel re
kel ve dol gom hoz lát tam be mégyek az el sõ szo bá ba.
Ott ûl egy tisz tes Ur nõ a majszterném há zá ba /:  ez volt
a Kõmíves Mes ter nek a nõ je egy Bánátusi tisz tes nõ : /
lá tom hogy kár tyát vet nek vagy a hogy szok ták mon da -
ni /:  Vará’solnak :/.

Ere a Maijszterném igy szol hoz zám jõjjõnn
Elek vet tes sen kár tyát! —

Né kem nints ar ra valo pén zem? Mi re azt fe le -
lik! jõjjõn mert nem kel ér te sem mi, er re meg emlittem
a kár tyát mi re a kár tyás ily kér dést in téz hozám? Hát
ma ga hol járt! én soholsem

Notsak ves sen szá mot ma gá val mert va la hol
volt, jó igy van itt vol tam nolássa e! hogy volt, de ma ga
hát [[2277]] szerentsés, hogy szot nem adott er re a láthalan
kér dés re mert ha szollott vol na edig a ha zá já ba a
kementze alatt ûlne, nem pe dig Debreczenbe halgatná a
pallérne be szé dit :/  ne he zen hi szem én azt, mert az én
ha zám kementzéje mes  sze van, azt az as  szony se tud ná
emgmondani, nos ujj ra szét ve ti a kár tyát, és igy szoll,
mes  sze az igaz N: Ke let re ad dig a gatyais le fosz lott
vol na a lá bá ról,

De most er re min den tré fa nélkûll azt mon -
dom, hogy irjon a ha zá já ba le ve let és me nyen ha za,
mert dol ga ugy el van lát va hogy bár me nyit kínlogyék
utol já ra még is ha za kell men ni / nó so ha sem hazafelé:/
ma ga még katonais lessz hát so kat szen ved. még is utol -
já ra ha za kell hogy me nyen, en so ha sem volt a fe le let,
evel ki men tem és dol gom hoz lát tam —

Ke vés idõ rá tel ve el gon dol tam, hogy edig
Roka paj ta som VAJNA ha za ér ke zett ’s majd kér dõ re
ve võ dik hogy a másikot [[2288]] ho vá teted, jó de a jõsnõ
így szoll joll vi gyáz zon ma gá ra mert rõvid na pok alatt
meg inditsák ma gát, mert már az az eszik hogy ren des

uta zás sal ha za tsalják, deugy lá tom hogy nem sikerûl,
mert egy fárjfiu kõzbe ve ti magát.—

Mely megis lett mert nagy baj jal Debretznböl
ki sza ba dul tam mint inas, és N: Váradonn keresztûl
Belényesbe utaz tam, a mely utam tészen 14-en mért
föl det, Debreczenböl N: ke let re, oly gond volt tsak ben -
nem hogy itt nem kap nak meg, de az el len fél be meg az
hogy igen egyeness ut Abrudbánya fe lé a ha zám nak.
De itt meg ál la pod tam ’s be sze gõd tem Esz ten de ig hogy
fel szabaditnak és ak kor le gény, nem pe dig inas le szek
KIS Já nos Mes te rem hez, no hát itt ujbol mun ká ba va -
gyok, ’s joll is van dol gom te le ge tik az idõ meg kez dek
esmerkedni a vá ro si né pek kel [[2299]] mert vig kis me zõ
vá ros, Egy va sár nap tõbb le gé nyek kel elmentûnk mu -
lat ság nak oká ért ki Tárkányba ez egy nagy ma gyar fa lu
a fej ér Kõrõs Dé li partyánn birja az Nagy váradi Unitus
Pûspõk, ’s onnat fel azon hegy tsutsra me lyen a Bé la
ki rály vá ra még ab ba az idõ be nagyonn láthato volt, itt
tõbb régíségeket meg mu to gat tak nékûnk az ott valo õr -
egek, ’s mond ták hogy az atyáiktol hal lot tak még aztis
hogy a’ Be le nye si Cse rés be Bé la egy nyestett lõtt, és
er rõl neveztetet a vá ros Bélanyestnek, és igy most Be -
lé nyes 

(...)

el ha tá ro zom magamot hogy vis  sza me gyek N:
vá rad ra es ka to ná vá le szek, megis in du lok egy õstve de
hát men ni nem tu dok, mert a vá ros vé gén egy nagy ordos
eb eli bem áll és attol utam nem foly tat ha tom /:  igaz étza-
kais volt : / viszsza kell huzulnom a vá ros ba a nélkûl
hogy azt va la ki ész re vet te vol na, el ha gyott uramhoz.—

Más nap el me gyek a tanitto Or vos Apám hoz,
le pa na szo lom a raj tam valo ese tet, mi re igy fe lel az én
ta[[4411]]nittom, sem mi! ha tsak ugyan el akarsz men ni és
megint eli bed áll az az ve szett eb, ak kor forduly Nap
ke let re és imát kozzál az Is ten hez fo hász kod va to vább
méhetz, ’s igy va la hány szor eli bed ál min dig azt tse-
leked reg ge lig, ’s igy utaz hatoll, mert ez a mun ká ja
csak nap feljõtig tart, to vább nem.—

Õstve ujboll utnak fog tam, ’s va la mint az elõtt
valo éj jel szint ugy meg kõrnyékezett az eb de a mon -
dat sze rint él tem a doloffal, ’s hát igaz mert anyira el tá -
vo zott tõllem el len sé gem hogy alig lá tom /:  pe dig szép
hold vi lág sûtõt /:  ott meg várt ’s ujjboll azt cse le ked -
tem ’s megint to vább vetõdõtt, mi re néz ve egéssz étza-
ka igy utaz tam, ugy a nyira hogy reg gel N: Váradonn
vol tam, ’s hogy a nap feljõtt tõbbé nem ural ko dott raj -
tam, ’s nem lát tam, igy utaz tam a Tûndéres utat egéssz
étzakánn át hét mért fõldet Belényestõll N: Vá ra dig,
igy gon dol koz tam it a Katonáság[[4422]]roll, mig nem hal -
lot tam a’ szép Mu’sika szot Vá rad Olosziba, a hid mel -
let ti kortsomába /:  Há rom Rósa a ne ve : /

1834-béli év szak. de ide je a tselekvõnek a
24=ik mi vel 10=ben szûletett. — —

Be ál lot tam N: Váradonn ka to ná nak meg kap -
tam a Ve ress nadrágott, mint Kóburg Hu szár, még pe -
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dig 12=ét év re, és ahoz tizenn két pen gõ fo rin tot.
Verbunksz Komendáns urunk volt fõ had na gyi tisz tûnk
Hertzeg Hesszen hámburg, ’s káp lár AGÁR DI Joseff,
itt már jóll megy a do log, mert a’ volt Ru há mért jo
szumma pénzt kap tam ’s olosziba sok jóbór, a Mu’sika
mind ég szollot élyel és napal, már mint egy meg elé -
ged ve vol tam sor som mal, de nem tud tam mit szûl,
kõzpélda szerént a jõvendõ /:  meg es he tik egy nagy
sem mit :/ ki fo gyok a gunya pénz bõl, ’s me gyek a
Hangeldért a fö Had nagy Urhoz [[4433]] a’ bollís ki fa szo -
lok 6=at pen gõt, jol foly nak a na pok, de meg tugya a
Be lé nye si Prokátor hol lé te met, ’s oda jõn hoz zám sze -
mé lyem né zé sé re, de in kább az el ho zott for ma Ru há ért
is, és be hi vat nak a fõ had nagy Ur elé be, de már a do log
egy mást kozt el volt iga zít va, és igy kez dõ dik a fel
adat. no Elek jere vis  sza Belényesbe mert még a Ma jor
nints be ker tel ve. Én so ha sem fe le lem a Prokátornak!
mi ért? Csak azért mi vel az Ur igen in du la tos tûzes, ’s
ben nem is van egy ke vés és igy nem tu dunk egy más sal
meg egyez ni, te hát az el ma rad evel az uttal, hát az el
ho zott for ma ru ha hol van? fe le let meg it tuk a ver bun -
ko sok kal, te hát kõnyen fi zetsz? tsak a mi igaz azt mon -
dom. – Er re ki me hetsz volt a fe le let, ’s így a Csalotoll
menekûlve vol tam. de mi tõbb meg mon dot ta a fõ had -
nagy Urnak, hogy mi ért vet te be az Ur ka to ná nak, ho -
lott ez othonis ka to na mert  szé kely fiu, nem tud tam fe -
lelt rá a’ fõ had nagy, ’s igy ott ha gyott, ’s el vá lunk
egy[[4444]]mástoll szerentsésenn.

Hi vat a hertzeg, de egy szer ’s mind fõ Had na -
gyom, és kér di tõllem, hát az igaz Elek hogy te szé kely
vagy!

Elek - két ség nélkûl M: hertzeg tisz ta igaz
hogy szé kely fiu vagyok.—

Hert zek. – Hát azt mért nem mondotad? nem
tud tam hogy meg kell mon da ni, mi vel senki–semis kér -
dez te. jó de már most mit csi nál junk, mert 6-os pen gõ
ftot a hangeldbõlís fel kér tél, te hát sem mi vesd le a ka -
to na õltõzetet, mert most lá tom, hogy szerentsétlen
vagy, én ugyan te het ném kõ te les sé gem nél fog va hogy
ha za vi tes se lek, és pénzemis meg for dul na, de azt nem
te szem ha nem ta ka rodj so ha sen ki nek meg ne mond,
hogy itt jár tál, én sem mon dom meg sen ki nek, ’s ha
bol dog lészessz a 6=at pengõmõtt kûld meg, ez zel a
porontsolatnak készkételenségemnél fog va engedel -
mes[[4455]]kedve ki lép tem a sza bad ba, de csak is egy Ing,
ga tya és egy sap ka, de sem ke nyér, sem egy Ház, már
most nagy a gaz da ság, demég na gyobb a fõld ke rek
sége ’s N: Ke let tõl Nnyugotig, de hát mily hosszu az ut
keresztûl raj ta – Ez zel adijõ N vá rad - egy szép ki es
zõld gyep pel meg teritett tájt lát tam a vá ros alatt, egy
nagy szép ház ben ne, és ott egy he ve rõ Em bert, s kér -
dem tõlle, kilakík itt Bá tyám? itt a ka to li kus pûspõk
fõldim hát sza ba dé it ten egy kis sé he ver ni? igen mert
kend se csap ja ki alovát, csak mind én, er re egy kis sé
énis meg he ve red tem, hogy ott a tsendes ma gány ba egy
kís to váb bi állapotomrol gon dol koz zam –

Meg há nyom ve tem
Sor som és õltõzetem
Igy sen ki meg nem fo gad en gem
Ily cse léd re nints szûk sé gem, 
Gongyaimat fél re té ve utnak in du lok haj tott

[[4466]] a’ ke nyér szû ke :/: El in dul nak az nagy urak kõrt
jár ni a nagy vi lág ba, de mily saj nos a sze gény nek a
szûkséges ván dor lás :/ meg in dul tam ily gon do lat tal
hogy egy más uttal meg ke re sem elébbi gaz dá mot, El -
me gyek Bi har ra, Kis mar já ba, azt ismeg néz tem, azért
hogy itt szûletett az a hires BOTSKAI, onnat to vább
Potsajba, de itt egy kis sé sze get ûtõtt a fe jem be, a vá -
mos Hid mert nem volt Kár, de a szûk ség ha mar meg
tanitsa az Em bert, mint hogy az õltõnyõmis hoz zá valo
volt éne kel ni és Tántzolni kez dek és igy a hidonn
keresztûl ér tem tsak ha mar, mi re a vám sze dõ le gé nyek
ki jõttek, már a hi dat joll meg ha lad tam, ’s igy joll hal -
lot tam mi kor saj nál koz va mond ták, jaj Is te nem be kár
hogy az a szép fiju meg õrûlt, ez zel to vább men tem
hosszu Páji fe lé /:  az õltõzet szõrnyû kõnyü volt, hisem
le het gon dol ni nem izadtam meg az [[4477]] emelésibé és
igy jutotam bé Debretzen vá ro sá ba, rõgtõn ke res tem az
ugy ne ve zett Bi ka ven dég lõt, mert a nap szá mo sok ott
szok tak õszve seregelni, szol gát, és szolgálot, tõbb-
nyire ott fo gad nak, mert a’ sze gény le gé nyek ott le lik
he lye ket, és in kább ide vo nul nak a ver bun kos
katonákís in kább mint a’ sas az ohajtott pré dá ra, mert
itt kap nak õkis va la mi te ker gõ if jat, mi lyen vá gyok énis
mostoni állásombann, jár ják és ketsegtetik az if jat tánt-
zolásikkal, szép és bestelen versezésikkel, hogy
madaraikot veszettenn meg szõtt háloikba bur kol has -
sák, a hon nan 12=ét évig tsak a mord ha lál ha ki hoz -
has sa, a hogy énis jár tam ezek kel a tzifra urak kal, de
né kem kész kételenségem tar tot ta a’ velek va ló szõvet
kezést, mi vel nagy ki rály a has ha tal mas a’ szûk ség,
nagy do log az ide gen fõld, és a ke nyér nem lé te, most
te hát ezek ná lam mind nagy mér ték be dûhõngnek ’s
ráhajtnak a leg na gyobb vad fogásokrais [[4488]] igy nem
szûkséges a csa lo ga tás, mert már meg vol tam tsalva a
nyomoruságtol, kõrûll vol tam a leg na gyobb el len sé -
gem tõl az ûress hastoll, mert a nagyonn el len nem tá -
mad, és õsztõnõzõtt, hogy notsak ha mar, és igy szott
ad tam a tzifra kaplár urnak a ki ugy fel volt õltõzve,
mint kõzpélda szerént a Latzi ve re be, igy te hát rõgtõn
bór, hus és ke nyér volt az éhes ke zé be, nem gon dol ta
meg hogy mely sok nyug ha tat lan ság fog ja ezt kõvetni,
de a ketelenség volt az õsz tõn — Jó hát meny el Jós ka
paj tás ez zel a fiuval, ’s je lentsd meg a Ka pi tány Urnak,
’s vi’sitáltasd meg az Or vos Urral mert az ép pen jo lesz
nékûnk. megyûnk te hát a vallatora, a Ka pi tány Ur kér -
di! mi a Jós ka? egy fiut hó zók vi téz Ka pi tány Ur! jõszte
ide fiu! kõrûll néz, mi nek hivnak KOVÁTS Elek nek ./:
itt már mint a pá pis ta bér má lás tõrtént ne hogy tõbbszõr
kéz be kerûljek [[4499]] mert ed dig volt BALYKO Elek és
ezuttánn lessz KOVÁTS Elek :/  ho vá valo vagy Bi har
Vár me gyei Vaskoi, mer re van a fijam, a Be lé nye si Já -
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rás ba vi téz Ka pi tány Uram joll van me nye tek a dok tor -
hoz, vísitáltasd meg mert ûgyes fiu jó lessz kõz te tek
ver bun kos nak, de hát a Dok tor más kép beszéll mert el
jõ vis  sza a Ka pi tány Urhoz HUSZTIhoz és azt mond ja
hogy ez nem jo, nemkatonának valo, én ezt be nem ve -
he tem, de a ka pi tány er re azt fe le li! hogy ha nem jó?
utánna valo bûntetést én fo gom hor doz ni, és igy a ka pi -
tány a Dok tor nélkûl vett be ka to ná nak.

Már a ne ve tserélt hu szár fel õltõzik a buza
virágszin nad rág ba. ’s vi se li a Kõnig virtemberg 6-at
Hu szár ez red ne vet a KOVÁTS Elek név alatt 

(...)

Igy telven az idõ az 1834=es év Augustus ha -
vá ig, jõn a parants hogy a meg gyûlt ujjontzok szál lí tas -
sa nak az Ez red hez, és igy utnak åndittotak N: nyugot-
nak, a nagy hortobágy pusz tá ja volt elõbb elõttûnk,
gyõnyõrû ki es szép min den fé le mar ha te nyész tés re al -
kal ma tos szép táj, mi lyet hogy ad dig nem lát tam volt,
mint egy bá mész modra tekintém ’s sok szép ita tó ku -
tyá i ért na gyon sok ra betsûltem azonn szép ki es [[5533]] tájt
lakossaival nagy Ivánnyal mert ab ba volt egy na pi meg
ál lá sunk,

Inet to vább mentûnk a fái gyûmõlts ter mõ fõl-
dre, a ki es Ti sza men ti re Szol nok fe lé, itt át kel tûnk a
Hidonn mentûnk Czeglédre, itt egy ked vet len szél
tsapott meg mert ugy el égett volt a vá ros hogy még a
ha ran gok is lehultak volt a Toronyboll, Te hát to vább
mentûnk, és utkõzbe ta lál tuk Pílíst, itt la kik egy jó fé le
Grof ne ve Deleznai a ki anyira lehuzta elõt tem a ma -
gya ros lá to ga tás diszit, hogy azért nem betsûlhetem, jól
tar tott ugyan, denem sok kõszõnet volt ben ne, mert a
me nyi meg kõszõnni valo tsak az hogy ételt, és italt
bõvõnn adott elébb, de utobb meg tsufolt /:  mint né ki
Apástol a szo ká sa volt mint jobb agyai azutánn meg be -
szél ték, de hagyuk ezt an  nyi ba mert az a ma gyar ba fõ
do log és szép nek tartya ha egy mást ki játzhatya /:  mert
dél után [[5544]] a’ mu lat ság vé get fel ékesittet mulato ker-
tyibe porontsolt, és ott a’ spiritussal vigyittett bort adig
ad ta a le gény ség nek, mig tõkéletesenn le ré sze ged tek,
és egy mást ver ni kez det ték, a mi a ma gyar nál ter mé -
sze tes do log, hogy ha joll lak tál a vé red job ban tzirkulál
ha egy kís tes ti gya kor lat hoz fogsz, ittis meg tõrtént
nagy gya lá za to san,

In ne nis butsut vé ve két nap alatt ab ba a hí res
pest várossába be ra kod tunk, holis tiz, tizenõtt le gényt
ad tak, egy, egy, nagy kortsmába, és igy nem nagy he -
lyet fog lal tunk el, te hát a nagy Pest vá ros ba 5=öt nap
ta nyáz tunk, hogy egy kitsidt esmerkedjûnk hogy mi -
lyen a kûlfõld, vagy me nyit kûlõnbõz Debretzentõl, Te -
hát énis je len tem ma gam, hogy szélyel aka rok néz ni
Budánis, mi re a Strásamester elmosojodva ’s mit
akarsz te ott, tsak egy kevesset szét né zek Uram, és
hogy ha a porontsra meg nem ér kez ném, te hát ne hogy
híbás [[5555]] le gyek, jo fi am el me hetsz! tsak va la mi bajt
ne tsinály, er re át men tem a hajos hidon mert ak kor

nem volt meg ez a kõltseges hid, és le tér ve a me leg
fûrdõ fe lé, ott lát tam azt a sok le buj kortsmákot, mi re
kér dem egy ott te ker gõ faktortol mi fé le sok lebujj
kortsma ez itt, ezenn a ki es he lyen, mi re fe le li a
kérdeztetet, tsak me nyen be vi téz Ur mert ott mingyá
meg mongyák, no de még is azok ba mint kur vák lak -
nak, mi re fe le lek! ha ott mind kur vák lak nak, rá in tek
mint tu dat lan a fûrdõ ház ra, ugy te hát az Is po tály, míre
a kér dez te tett el mo so lyog ja ma gát, és igy szoll! ma ga
vi téz Ur itt tám tõbbet nemjart az a fûrdõ ház a fegy ve -
re ket ezek a fej ér né pek oda kûldik tisz to gat ni, de azt
ugyé nem vas por ral dõrgõlik ha nem lá pis  szal, mi re na -
gyot ne vet, kõnyen tõrtén he tik, ez zel egy mást el hagy -
tuk.

To vább foly tat va utamot mi vel a Celégyomba
ol vas tam volt a Szent Gel lért he gyé rõl, most modom
van a sze mem mel meg [[5566]] néz ni hogy Gel lért Uram
ha zug ságáért mek ko rát ugor ha tott ott, elé men tem a ká -
pol na mel lett, mert ott ak kor egyebb nem volt, és el -
men tem a tett hely re, és csu da fo gott el midõnn a szõ ke
Du ná ra le néz tem, hogy mily mély ség, ’s igy tû nõd tem,
hogy mi kor le ért ak kor õis mond hat ta, mint a kis gye -
rek mi kor a szal ma tetejirõl lesikul hogy hupá, itt kel -
lett vol na in nen Kálvinustis letaszíttani hogy ezek a mi
tsaloinkis a pap szé ken ne va kar nák ugy ki sok sze gén
em ber nek a ’sebit a vállasztással, ha nem ma radt vol na
Õis Frantzia Or szág mé lyé be, vagy az Anya méhébe.—

Leszáltam a magasrol, és ide foly ta tott uta mon
vis  sza men tem, és meg je len te tem magamot a
Strásamesteremnéll ’s tészen ily kér dést hogy meg
járadé! magadot, és hol, én ott jár tam holl sem az Ur,
sem az ap ja nem [[5577]] járt, er re szo ká sa szerént csufos-
onn el káronkodva, igy szoll! hisz én a Burkba is jár -
tam, a mi re vállaszoltam a Burk tsakis a Galambaknak
valo, de nem járt az Ur a Szent Gel lért he gyin a ká pol -
na mel let, ott nem no mert én ott jár tam mert arrol
tõrténetet ol vas tam ’s hogy régenn mi nek hív ták, mi -
nek hát! mongyad! Kelenfeld he gyi nek, és éppenn igy
a ka pi tány nak szar ká nak elé be szél ve el nevették.—

In nen más nap to vább utaz tunk Esz ter gom
várossa fe lé, ideis elérkeztûnk nagy ûgy és ba jok kõzt
kvár tély ba szálva, így szollok a tõbb paj tá sok nak, rá
vet vén semem a Dél nyúgoti hegy oldalonn lé võ
fényess épûletre, ugyan az már ismétt me lyik Gró fé le -
het, mi re a Strása mes ter el mo so lyod va mongya, tám
aztis meg kivánnád néz ni, de Uram ad dig kinem me -
gyek e helyröl mig meg nem né zem, ott az Ér sek la kik!
te hát a pap[[5588]]boll tsinálják ugyé Uram! abbol de püs -
pök bõl a na gyobb pap nál, ezt nem vetiké be lé a Du ná -
ba uszni mint a más, az ak kor volt! most nem Du náz -
nak, most tõbb eszik van, mi re én mon dok majd meg
lá tom hogy mi nõ Em ber ha fel me gyek, de oda nem
eresztnek, tám Strása ál ott fé lõs ne hogy a dunára vi -
gyék itat ni, ne be szély mert meg bûntetnek. el tel vén az
ebéd fel men tem és meg visgáltam azt a nagy szerü
Épûletet, szép nagy mun ka mon dom ha za men tem
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utánn, de egy Disznonak, vagy Ér sek nek igenn nagy
paj ta, halgass! igy szol nak paj tá sa im, mert a szar ka ha
meg hal ja meg bûntet ér te deigy el ma rad, tsak ugyan
más nap meg tud ta a szar ka ka pi tány Ur mósolyogva
kér di tõllem! Elek! a mitsoda épûletet nem néz te e kend
meg, igen is megnéz[[5599]]tem ka pi tány Uram, azt mond -
ják hogy az Ersek há za, de az igen nagy paj ta egy dis-
znonak, vagy  fõ kép a me lyik nek sem mi malatzai
nintsenek, és nemis le het sza po ro dá sát vár ni, er re el ne -
vet te magát.— 

’s to vább men ve be száltunk egy nagy õszve
vigyûlt Toth, és ma gyar fa lu ba, és éppenn vá sár nap lé -
vén ebéd hez ûlûnk, ’s hát min de nik elé be egy, egy
olyan nagy tész ta go mo lyát tesz nek hogy tsak el
rémûlõk raj ta, mi re mon dom paj tá sok e! mitsoda Is ten
tsudája, monják gombotz paj tás, hát ily da ra bok ba rak -
ják elõ! itt igy a szo kás , nó jó, Ez zel el megyûnk a
kortsmába mert igenn szépenn szolt a Sz: Pé ter nyi rety  -
tyû je, hát a magoss ka la po sok nyûgõlõdnek egy más
utánn, de egy meg bizott a kõzepébenn állot, ’s azt
mond ták az a Le gény ség Birája, ’s szot ad a Tántznak
ily modon, Viszkos Jano náhoru, dosztánete czibolu, ’s
kér dem mit mond? fe le lik katzag[[6600]]va ugorgy Janko
nagyott, ’s kapsz osztánn ve res hagy mát, mon dom ha
mind ég azt eszik ugy nem ug rik nagyott.—

In nen is to vább mentûnk ab ba a hires nagy
Szom bat ba, de még elõ re fel tet tem hogy most meg né -
zem, mert Ros tok lessz azt a hires nagy hor dott, ha
idõm lessz re á ja, elis men tem megis néz tem, no e szép
por té ka, az invalid házakotis, ki tel vén az itt valo idõis
to vább utaz tunk, ut kõzbe kér di ka pi tány Uram va la mi
em lé ke zet re valot mit lá tott kend Elek! Az Elvénûlt ka -
to nák há zát, és tõbbet? még egy nagy Uti tár sat, me lyet
ha itt paj tás aimal hen ger get hetnék, kõnyebenn  men -
nénk a Mor va fo lyó fe lé, nem len ne óly unal mas ez a
fõ vé nyes és nyires táj, mert meg meg huznok a tsetsit,
’s te jé vel bátoritnok lépésinket, ’s tu dom hogy a ka pi -
tány Ur sem álana hát ra, nem erõssenn Elek mert [[6611]]
ned ve elõt tem sem gyûlõletes.—

Te hát be ér tûnk Mor va or szág ba Bisentz
várossába, ezt ter mé nyi re ugy néz tem mint a
Bartzaságonn Prásmárt, sok ve te mény ter mesz té si vel
egyûtt, In nen mentûnk kio nevezetü Hely ség be, a hol
is mét bementûnk a Kioi grof ud va rá ba ebéd utánn, itt
lát tam egy oly ter je del mes al ma fát, hogy egy szá zad
Hu szár az ár nyé ká ba fel ál ha tott vol na gya kor lás vé get.

In nen át ha tol va mentûnk Auszterlitzbe, itt la -
kott SLIK a Re ge ment komendáns, de ittis tsak egy éjtza-
kai ma ra dá sunk lé vén to vább utaz tunk Ovezbe it né zett
meg Brigaderos Grof ESZTERHÁZI, és Grof ’SLIK Ez -
re des, mi vel itt volt kõzel a loger 30=z ezer nép pel Brûny
alat, a Nenovitzi szép sikonn mely volt 1834be a
boldogull ural ko dott Öreg ferentz Csá szár ide jé be, de
ma ga is [[6622]] itt volt sze mem mel lát tam, mert mi kor elõt -
te szá za don ként el ’sorakoztunk ma ga Eõfelsége mint
õreg vi téz egy fej ér Lovonn ûlt, ’s ke vés sé a ló nyug ha tat -

lan kodván a Lovárol le esett, de azt nem le het tsudálni,
vagy va la mi olyas ûgyetlenségnek vél ni, ha nem in kább
gyen ge ségnek mert ak kor már nagyonn õreg Em ber volt,
’s más Tavaszonn már megis holt,

Itt már le he tett ele get néz ni, és csudálkozni
hogy ha a volt ked vem hogy probáljak, mert a tõbbek
kõzõtt egy szép hold vi lá gos estvén, a Csá szá ri Csa lád
ki lóvónn ki kótsinn a ’sór elõtt idõ tõltést sé tát jár ták,
min den Ez red Mu’sikussai az Ez re des sá to ra mel lett
pro du kál ták ma go kat, ’s tõbbek kõzõtt huzzák a Szép
Ma gyar ver bun kot, s a fi a tal tisz tek igy szol nak, no le -
gé nyek most nem kell fi zet ni, a ki akar tántzolhat, mi re
egy KE MÉNY Joseff, meg szolott ver bun kos tsak elõ
áll, és Magyaro[[6633]]sonn rak ni kez di, ’s mi kor éppenn
’Sofia a’ négy szûrke ígenn szépenn fel sze relt
lóvakonn igenn tzifra kotsinn ott men ne szót ád KE -
MÉNY Joseff a tántznak ily modonn.—

Hej, ’Sofia, ’Sofia
Or szá gunk nak kur vá ja
Mi re a szép Hõlgy ki hajla a kotsiboll és így

fe lelt, a va gyok fijam, a va gyok, de megnem ál lot tak,
ha nem to vább utyokott folytaták, er re a Tiszt urak
KEMÉNYhez for dul va, ki egy Huszast, ki egy tizest
ad tak Jós ká nak hogy mulassael, mi re még egyet né ki
rán tot tak, de õ er re sem volt rest mert nagyonn al kal -
ma tos lá bai vol tak a Csár dás ra, ’s tsak azt fe lel te van
mán sze gény Joskának bór ra valaja de hogy va la mi lel -
te vol na sem mi sem sõt ne ve tés volt az egéssz do log,
tsak a volt a tõbbek kõzõtt, a hó hér nyuzon meg KE -
MÉNY hogy is gon do lád azt, mi re fe lel te Õ van a
’sebbe [[6644]] mit ki ve gyek, igy tõltek ott.—

Be mentûnk a sza bad le ve gõ rõl a vá ros ba, és
tõltek a na pok al kal ma sint, mert a Mor va né pe ak kor
tályba igen vig, mu lat ság kedv el lõ, és ba rát sá gos lé vén
sze ret ték a Ma gyar ifjakot, fõ ként a me lyik pi pás nem
volt, mert igen csi nos házakot tar tot tak fel ’surolt ház
fõldell, la ká som volt Butsovitzba egy ki es me zõ vá ros,
egyéb va la mi olyast nem tu dok rolla meg je gyez ni,
mint sem azt hogy volt ben ne egy kís váratska a mely -
rõl azt tar tot ták a la ko sok, hogy míkor oda épûlt, az Ur
egy hegy ol dal ra akar ta épitteni, de a mit nap pal dol -
goz tak, éj jel mind le horták a võlgy be és igy a võlgy be
kételem volt épitteni, de epittés kõzbe a pénz bõll ki
fogy ván mit tsinált. mit nem, hát a Vár kõzepénn egy
reg gel egy csiz ma szár ara nyat ka pott, és igy to vább
foly tat ta, de [[6655]] a meg ka pott pénz he lyé re egy vas sal
kõrûl kerittet szõkõ kutatt készittetet, de még is vég re
nem tud ta haj ta ni, mert egy ol da la va ko lat lan ma radt ’s
ágy ba esett, és ak kor fel kap ták az be teg ágyáboll és az
ablakonn kivûl ugy vág ták a kõ ra kás hoz hogy mostis
látzik a tég la rakásonn, ezt igy lát tam és igy mon dot ták,
a tisz tes õreg Mor vák, demár ak kor sem mi tu laj do nos
ott nem la kott csak is sze szes ital fõ zõ Iz ra e li ta, s Ma ga -
zin nak, és egyéb rak tár ok nak hasz nál ták.

A fûves kertyibe volt nyoltz nagy zádok fa, és
a kõzt két hantbol tsinált asz tal mely rõl azt mond ták
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hogy Joseff Csá szár ott jár tá ba ott ebé del tek és ak kor
ver ték, vagy ül tet ték da azokot a fákott, de meg le he tõs
nagy ra nõt tek volt mint egy itatos cse ber eztis lát tam de
ott mar ha nem járt a kert be hogy el rontsa.— 

[[bbee jjeeggyy zzééss aa mmaarr ggóónn,, mmááss vvee ggyyíí ttéé ssûû ttiinn ttáá vvaall::
A. 143-om la pon ke resd, ootttt aalláá hhúú zzootttt uuttaa llááss aazz AA.. bbee --
ttûû vveell mmeegg jjee llöölltt hheellyy rree ééss ootttt hháá rroomm ooll ddaall nnyyii eeppii zzóódd,,
11886677 uuttáánn,, ddee 11888811--11888822 eellõõttttrrõõll sszzáárr mmaa zzóó vviiss  sszzaa eemm lléé --
kkee zzééss,, iitttt nneemm kkee rrüüll kköözz llééss rree]] 

Itt két évíg volt a la kás Mor va Or szág ba, ’s ek -
kor ki ûtõtt 836=t a Len gyel [[6666]] belvisszál kodás, ’s
porontsot kap tunk az oda vallo me ne tel re, Slézián
keresztûl Bialánál mert ott a Len gyel gránitz be men-
tûnk Galitziába, itt No vem ber be volt a me ne te lûnk de
oly ki ál ha tat lan hi deg volt hogy majd meg fagy tunk
mert a nagy kár pát he gyek alya ugy ta kart ben nün ket
hi deg gel, mint a Retyezát havassát a hó, azok a nagy
deszkaszinek a ho vá 30, 40=en Ló is bemehetet de a
szél is joll jár ta, egy szik rát se melegittette Hu szár
Uraimékot, tsak ha pénz ’ volt, A kvaterka Vutki /:
vagy fél fer tály pá lin ka :/ ’s igy be ruk kol tunk Brezsány
várossába, itt volt a Re ge ment vagy Obersteri kar, az
Obester má so dik szá zad mely be szol gál tam Rohatyin -
ba ment szál lá sol ni, ez egy nagy ki ter je dé sû de nem va -
la mi szép vá ros, igaz rom jai látzanak melyröl az a hir,
hogy a 14-es szá zad ba a ’svédek el ron tot ták [[6677]] mi -
dõn az agyu feltalálodott.

It van egy majd né me lyek nek ugy gon do lom
ne vet sé get szer zõ Hegy, me lyet majd le he tet len nek
vél nek az én irásom szerént, de én ígaznak ál lí tom mi -
vel rajtais jár tam sok szor tõbbed ma gam mal, ez hivják
az Õrdõg he gyi nek, mely fek szik Rohatyintol Eszak fe -
lé, egy fer tály orájároig, mel let te fek võ Csesz nek ne vû
fa lu alatt, en nél szebb ki es he gyet nem lát tam, meg
jegy zést ér de mel hogy a N: nyugoti ol da la csu pa Ala -
bást rom kõ, a Szõtsõk in nen él nek Bun da fejérittõvel;
ezenn hegy sem roppat nagy, sem ma gos, de oly csi nos
és szép mert ezenn sem egy fé reg, sem Ûrge, sem
Hõrtsõk, ’s egy szoval sem mi õtõt ligato ál lat nem ural -
ko dik, és mind a munkástol, mind a Természettõll oly
csinosonn van al kot va, hogy az alat ta el me nõ, és a raj ta
járo Em be rek nek egész bámulásíg el fog ja fi gyel met,
és azt mondhatya hogy tsak [[6688]] ez a Ter mé szet leg
tisz tább re me ke, ide sz: Já nos nap ján az Or vas Em be -
rek meg je len nek Orvasi fûvek sze dé sé re mert itt min -
den fé le fûvek ta lál tat nak, és csak is az Észa ki oldalonn
le het sze kér rel fõl me ni, de mind a te te je, és kõrüll ol -
da lai hontsok nélkûlli ka szá lok, melyröl azt me sé lik
vagy be szél ték az ottvalo Õreg fõld mivesek, hogy egy
Kur’sányi Öreg Grofnõ vitete oda egy éjtzaka aval a
szán dék kal, hogy bé vi te ti Rohatyinba a piatzra és oda
épittet ma gá nak Sloszot, de el ké sett ve le, én az iró
magamis jol esmertem az Õreg meg gõrbûlt Grofnöt,
mi vel tõbb izbe vol tam Kur’sányba Ordinántzon hegy
kõ zi tályék, ott lát tam volt fa ha ran got a mar há kon, és a
marhákot õr zõ gyer me ke ken zsubbol kõ tõt esí el len ni

kõpenyeget, mely igen mesterségesenn van kõtve, Itt
van az a hí res Podvíszoka /: va gyis magyarosonn
mond va Nagy hegy al ja [[6699]] mely rõl azt mond ják hogy
a Krisz tus itt jár tá ba, itt tõltõtte volt meg az ola jos kor-
sot, /: de én ezen tsak azt ér tem hogy itt mind Oro szok
lak nak. te hát igy áll az õrdõg he gye Rohatyin és Csesz -
nek kõzõtt : / itt lak tunk négy esztendejig, ’s mi vel
kõzel volt tõbb izbe meg jár tuk mert rá ér tûnk ki vált sz:
Já nos napjánn, mind azt monták irjuk fel nevûnkõt
azonn szép kõvekre, de én vo na kod tam mert a ju tott
eszem be, mit az egy sze ri De ák mon dott hogy
Stultorum nomen ubi cumqve jalet.—

[[B: jjee llöö llééss aa mmaarr ggóónn,, ll.. mmiinntt eellõõbbbb. AA mmeegg ffee llee --
llõõ kkii eeggéé sszzíí ttééss aa 114466--115511.. ooll ddaa lloonn ttaa llááll hhaa ttóó,, eenn nneekk aazz
eeppii zzóódd nnaakk aazz eell ssõõ,, aa 110044--110088.. ooll ddaa lloonn mmeegg öörröö kkíí tteetttt vvááll --
ttoo zzaa ttáátt kköö zzööll ttee ÁÁRRVVAAYY JJóó zzsseeff aazz EEllõõrréébbeenn,, ll.. 22.. jjeeggyy --
zzeett,, iitttt nneemm kkee rrüüll kköözz llééss rree]]

In nen szál lás vál toz ta tás volt, ’s mentûnk
Máriánpolba a Nyisztra fo lyam mel lé, de mentûnkbe
egy szép mezõnn mentûnk átt mely nek Dé li oldalánn
fekûdt a’ Halits a meg ne vez tem fo lyam mel lett, itt
nyugott meg a’ Ma gya rok Hónn szer zõ fija két na pi
ûtkõzetye után, me lyet az Órószok ak ko ri kírályaval
tett, ha di ’sartzot vet vén rá ja ./:  Jár tam itt egy utam ba’
oly formánn hogy ordinántzra vol tam egy orányi [[7700]]
kerûlõ utat vé vén ma gam nak, és igy eset az be me nés,
bé men tem a fo lyam partyánn lé võ nagy kortsmába,
mi re kér di töllem a tsapláros, mit ke res hu szár! meg
mon dom csak mi elõbb egy /: qvaterca vutki ez egy fél
fer tály :/ és igy fo gunk be széd hez hogy le be szél jem bé
men tem okát, de lát ván a kortsmáros hogy né mely szót
da ra bo lok, meg szol lal Ma gyar nyelvenn tisztánn, es
igy magyarull folyt a do log, ’s mon dom Lembergbe
vol tam szol gá lat ba /:  de az én ma gya rom Õr mes ter
volt és joll tu dott ma gya rul :/ és ótt szá za do som SZE-
MERE Lász ló Ur ott az iro dák ba rá akadt a ma gya rok
régí kí jõvetelekre, és azt né kem el kel lett ol vas nom, és
azért jõttem be Halitsba hogy meg néz zem, Ek kor kér -
di hogy még isziké? ínnám de nínts pén zem, ere megint
tõlt egy hu szá ros portziot mint fen tebb és aztis be
tõltõm, ’s mível sé ta he lyek lé vén a fo lyam mel lett, hát
jõ be [[7711]] há rom Ura ság, egy õreg, és két ifju, ezekis
kér dez ni, és bá mul ni valának in kább ké pe sek, de le
beszélli a Csap lá ros a’ dol got ugy a mint tõllem át vet -
te, mi re az if jak csak nem ha ho tá ra fokadtak, ’s az õreg
egy asztalnáll ûlve, mint Uri Em ber kér di, no hát mi ba -
jo tok van? ’s le be sze lik nagy katzagva, de az Õreg õsz
tarrogato han gon igaz! a Hu szár sza va mért lát tam a vá -
ros ré gi ségeiben arrol valo Irást, er re meg szollit az
Õreg Ur és a ’sõrõs ku pát ke zem be nyom ja hogy igyáll
Hu szár a két ífju hust porontsol hogy egyek. nó most
jóll van a do log, de a sze gény Arabs kantza az ál lás ba,
és a gaz da a kortsmába, majd ugy la kik a puffbol hogy
meg fi zet Halits, mert a ma gya rok nak sem joll fizetet-
volt el sõ nap, mert meg paráholták volt az Ásiai
mundúrt ugy hogy estve gyû lést tart ván Arpád, így [[7722]]
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szollot hozájuk, nem ugy in dul tunk Hazánbol hogy va -
la ki meg hát rál tas son, ’s ha még igy leszsz a nyer ge te -
ket egy más ra ra kom és meg gyujtom és meg ége tem
ma gam, s evel agyonn is ten jott, néktekis, de más nap
joll szol gált a szerentse, énis te hát meg szõktem fel
ûlvén az vakk Arabs ra, Vodnyíkinn keresztûll
Máriánpolba men tem, mi re mongy a káp lá rom gye re
Elek mert most megis ehûltél, mert sokatskát ûltél, né -
kem nemkell mert én jóll va gyok lak va, én jó helyt jár -
tam, hol kér di! én Halitsba, mi re mongya a kõtélenn,
er re igy le beszéllem, de a Kapitányomis meg tud ja a
káplártol ’s egy uttal kér di, hát kend holjárt Urfi!
Halitsba ka pi tány Uram, hát ott mért kér di Hu szá ro son!
hogy meg olvastata az ur a ma gya rok tõrténetít hát meg
[[7733]] néz tem, ked ve sebb volt né kem a szem mel va ló ta -
pasz ta lat az ol va sás nál, mert ez meg bizonyitott, és
meg mon dott né kem min dent, hogy e nem kõltemény,
és nem csak re gény, mert a sze mem látása.—

...De ez tõrtént Máriánpolba 1840-tõl 41-ig és
42=ig és ez zel kez dõd nek a’ vad Hu szá ros tõrténetek a
fenn meg ne vez tem vá ros ba, de a halítsi do log is ott tõrtént.

Le irom Halíts várossának ál lá sát, és fekvésít,
igen szép kis vá ros a Nyisztra fo lyam partyánn nem
nagy, a Dé li ol da lát ta kar ja, és fe di a Kár pát havassa, a
Viz az eszakit, a mel let te fek võ szép me zõ vel a
melyenn a meg mon dot tam ûtkõzet volt, Arpád és az
Orosz tsapatok kõzõtt, nagy ki ter je dé sû, még tám
tõbbe te kin ten dõ a s: szent Gyõrgyinélis – Rom jai a
vár nak tsak ke vés sé lát ha tok, tsakis azonn két ’sor zál-
dok a mi az utat díszittete a fel me nés re, ke let re az al
vá ros toll – így ta lál tam ak kor a vá rost, és a meg mon -
dot tam [[7744]] vá ro si né pe ket nyu god ja nak csendesenn.

Kõnnyû egy Urnak te le ’sebbel probákot, és
vi lág lá tá sos ta pasz ta la to kat ten ni – de ûress ’seb és egy
font ke nyér ter hes tûrelem, ott kénszerítti az Em bert a’
meg ehûlt gyo mor a proba tetelre, igy volt a mi vi lág
láto Vûrtemberg Hu szá runk is.—

Máriánpol igen kíes, és a Nyísztrára bényulo
bértzenn volt al kot va, me lyet mos ta ni rom jai ís ugy
mu tat nak, volt ben ne egy kis le á nyok ne ve lõ Há za, me -
lyet egy maradékjáboll ki fo gyott õzvegy Gróf nõ, és
négy apátza aszony gon do zott, és tanitott, volt kûlõn
Templonak benn a keritésbe, és kûlõnn papjók, az utol -
só Ma gyar or szá gi Nagy szom ba ti fiju volt, igen bet-
sûletes Em ber. A Le á nyok 16-at Esz ten dõs ko ro kig a
Clastromba vol tak, ’s anak utánna hogy ha rá vállottak
az Apátzaságra fel kûldõtték Joseff stadba apátzának,
és ha nem va la me lyik ud var ba bel sõ nek, és on nan a
gaz da an nak utánna férj hez ad ta. vol tak kõztõk zsi dó
lányokis, kik szûleikre meg ha ra gud ván, bé men tek és
ki ke resz tel ked tek, de ezek nem [[7755]] igen mer tek a vá -
ros ra ki jõnni, mert ha a zsidok kü lön kap ták
põkdösték, és ha oly helyt szoritoták megis ûtlegelték
cselekedeteíkért.—

Ismért volt egy fé lig med dig fel épûlt Tég la
épûlet mi rõl azt mon dot ták az Õr egek mi kor tu da kol -

tam, hogy a Jésuiták lak tak ben ne nékûnk rak tá runk
vot, szé na, ab rak, és szal ma volt ben ne és egy õr há -
zunk. a Fel sõ vár ba fel járo utba egy Rop pant nagy Ház
nem egésszen rom ba, két eme le tû kitetzett hogy ré gi -
ség lak ták akoris, fel ira ta igy tûnt ki a mint az írás hoz -
ta, hogy Her ku les nek volt szen tel ve, a hely ál lá sa
megis érdemlette mert erõs ki né zé sû — (...)

[[aa 110000.. ooll ddaa lloonn rröö vviidd mmeegg jjeeggyy zzééss::]]
De el ment a jó szá za do som az õreg SZE-

MERE Lászlo Ur és mást kap tunk helyebe ne ve LEN -
KEI Já nos igen ûgyes ma gyar ki 48-ba az ara di ak kõzt
pusz tult el, ek kor el hagy tuk Máriánpolt és át
kõltõztûnk Jisminyitzbe me zõ vá ros min den erõsseg
nélkûl, kõzel egy ora járo hely be fekûdt Szaniszlo, en -
nek volt a koris egy kis erõs sé ge —

(...)

Itt kez dõ dik a Ti ze dik ka to nai Esz ten dõm me -
lyet meg mon dot tam volt paj tá sa im nak mi kor ka to ná vá
let tem, me lyet tsak rõvidenn le fo gok ’sórólni, míhely
be le lép tem 1843=ba ked vet le né vált elõt tem az élet és
tsak azt akar tam hogy meg sza ba dul jak, és le me nyek
N:  Ma gyar or szág ra hogy ott ma gam nak egy õrõkõs ta -
nyát sze rez zek ’s azonn gon dol koz tam hogy azt hogy
’sûthessem el leg kõnyebb utonn, mert SZEMERE Szá -
za do som is azt hagy ta volt el me ne te lé vel, hogy oda me -
nyek tsak Lo va it lo va gol jam hol tig gyá mo lom fog len -
ni, er re kez dõ dik a fel tett tzél, be fek szem a strása ház -
ba mi re a na pos kér di a legényektõll hát Ele ket ki hoz ta
ide! tsak ma gá ra jõtt bé, mi re izennek a sza kasz bé li
káp lár nak, hogy vané hirivel hogy egy Em be re be jõtt
az Õr ház ba, mi re oda jõ vén fel kér di hogy ki hoz ta ken -
det ide, és kend mit akar! mi re fe le lek tsak ki aka rom
ma gam nyu god ni azért jõttem bé, er re ki szi dott, hogy a
kvártélyomonis ki he ver he tem magamot tsak me nyek
[[111100]] ha za, etõbb izbe igy meg tõrtént, de a tõbbek
kõzõtt egy szer ujjbol be ûlõk, ’s hát jõn a strása mes ter
’s kér di hát megint itt vagy! épen jokor ûltel bé mert a fõ
strásamester itt van majd azt mongyák hogy nem mersz
ki ruk kol ni, no hát igy ki me gyek és ki ruk ko lok még
egy szer, er re ve szem ma gam ’s ki me gyek eli be meg
lessz a visga ha za me gyek s min den pakkomot a ta -
nyám ra szallítom ugyan mind ka to na rendberakom ve -
szem kõpenyegem ujboll be ûlõk az Õr ház ba oda jõn-
nek a káp lá rok ki akar nak haj ta ni, szépenn ele get sza -
bad ko zom de nem en ged nek mig vég re azt mon dom
hogy hagyanak bé két mert én szõkõtt ka to na va gyok,
er re ugy el tá voz nak mind mi kor a ku tyá nak az or rá ra
ûtnek nó most mond ják a paj tá sok hogy meg ve rik a
hátadot, a má sik ujra ne félyts mert a fe ne sem eszi meg
igy foly a véllekedés, hat ujból hoz nak két le gényt nagy
részegenn, ezek a fej ér ruhajókot tet ték zállogba a pá lin -
ka ház ba, jõn reg gel én tsak ne vet gettem, és igy ju tott
eszem be hogy tu dom hogy bûntetést nem kap ha tok
mert ezért meg nem bûntet hetnek, de most hármann
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megyûnk mint Krisz tus Urunk ment volt, és tud tam
hogy a más ket tõé lesz a 25=öt [[111111]] be tû magyaro fá -
val irva, elõ ál lunk de be volt az én dol gom elõ re mond -
va ’s mond ja a szá za dos Ur egyik paj tá som nak, mit
tsinált kend! változomot a kortsmába be it tam, és kend
for dul amásikhoz énís Huszon õt mind a kettõjé,
tessenek az Urak ki men ni az elég té tel re, min de nik sze -
re tet vol na benn ma rad ni az én ki kér de zé sem meg hal-
gatására, denem le he tett - Igy szoll hoz zám nó hát Elek
végy egy szé ket és ûjj ide mel lém mi vel hi deg volt té li
idõ be Ja nu ár ba 844-be én a szé ket az értz kementze
mel lé tet tem, ’s hogy va ló hazámboli elûldõzésemet, és
ka to ná vá lét ele met, ne vem eltserélésit, rõvidenn
lebeszétem, me lyet vé gig halgatot és tett rá ja ilyen fe le -
le tet, azt nem le het szõ kés nek nyilvánittani, ha nem tsak
anak hogy te tsak ne ve det aka rod vis  sza kap ni, és ugy
ve szem ész re hogy itt tsakis az abaj, és azt meg ka pod ’s
tsak azt mond hogy még itt aka rok szol gál ni és en ha za
irok, ugy itt ma radsz szol gá lunk még egyûtt: Tõbbet
szá za dos Ur nem mert ha za me gyek, igy te hát irok az
Ez red hez, és onnat a ha zád ba, a mig a Le vél meg jár ja
ma gát ad dig menj a Ta nyád ra ’s ûly vesz teg ha aka rod a
Lovadott lásd el [[111122]] és rukkoly de ar ra nem fog erõl -
tet ni sen ki most ha za mehetz igy te hát me gyek az Ol fe -
lé lát ván a paj tá sok hogy õr ség nékûl me gyek ki
tsudálkozik a dolgonn, ki meg azt mongya ládd mon -
dám hogy a fe ne sem eszi meg, er re oda ér ke zem ’s ne -
vet nek ily szoval szol nak hoz zám note szõkõt ka to na,
ugy van de tsak azt akar tam hogy Ur le gyek azt megis
kap tam hogy meg va kar já tok a Lo vam és fel ûlõk és ugy
lo va go lok, er re egyikis, másikis igy szóllótt, vagy apád
az az Oláh de mi nem, er re jõnn a kápláris és ki ad ja a
porontsot, mond ják ugy te hát igaz Uram a mit Elek
mond, mi re fe lel tisz ta igaz. Igy foly tak to vább nap ja im
mig a Le vél a Szé kely Huzsároktoll viszaérkezett, ak kor
ujboll hi vat LEN KEI Já nos Ur szá za do som /: a ki az
ara di fog ság ba holt meg a foradalom al kal má val :/ és
igy szol igaz az állitásod mert a Le vél meg jár ta ma gát
de még mostis itt maradhatz ha akarsz. tsak ha za me -
gyek szá za dos Uram [[111133]] mert tsak enyire volt az idõ
meg ha tá roz va, itt lé vén a Tiszt Urak és az egészsz al -
tisz ti kar meg volt ha tal maz va a szá za dos az utlevél
irásra ’s kér di tõllem hát mere akarsz men ni! mon dom
Sztri fé lé bé Munkátsnak Ma gyar or szág ra, mi kor ép pen
a pen nát a pa pi ros ra ten né, igy szoll hoz zám a
strásamester hogy most ha za mensz ugyé Elek! er re
feleletett nem ka pott tsakis egy kíssé meg tsavaritotam
fe je met de igen kitsít, mit a szá za dos meg píllantva igy
szóll a strásamesterhez Péli mert an nak hivták agya ide
a falrol azt a mapát, né zi a meg mon dot tam helyenn a
szé kely fõld fe lé az utat ’s mongy hej Elek hogy ha Sztri
fe lé mensz, so ha sem érsz ha za, ha nem jobb lesz
Csernovitz fe lé Bu ko vi nán át ugy kõnyebenn ha zád ba
judsz. és így ar ra fe lé vet tem utamot kételenségbõl
igazais volt a Szá za dos nak mert tzélom ugy volt hogy
ezenn irigy ség gel meg ter helt népett so ha meg ne néz -

zem :/ de ez egy Tûndéres  ve szett mun ka volt mert még
az elõtt vet tem részt ben ne :/ mert õszve jár tam egy da -
rab he lyen a fõldett, de ily Em ber evõ né pet nem ta lál -
tam [[111144]] a mely ugy egye egy mást mint ez a nép azert
meg ér dem li tõllem ezenn lealatsonitást, Ke zem be adák
utlevelem ele get kér tem szá za do som hogy hadd jõjjek
Tránsportal hogy ha zá mig élel me zõd jem de azt fe lel te,
igy a porontsolat! és ke zem be adott õt na pi Lénumgot,
ke nyér pén zel egyûtt, és az Is ten ol tal má ba ajánl va
utnak botsátott, és így Klumáts fe lé le a Pruth fo lyam
mel let jõtt, oly vé kony õltõzetbe, mint hatsak egyik
szomszédbol a má sik ba men nék, el ér tem a Csernovitzi
nagy pusz tát a szélínnlévõ Csár dá ba énís bé me gyek
hogy meg me le ged jem és hát két Ke res ke dõ Õrmény
Em be rek ótt Frõstõkõlnek, ’s kér dik tollem, hát ho vá
fõldi uram ily kõ nyû õltõnybe! mi re fe le lek ha zám ba a
Szé kely fõldre, joll tu dom hol va gyon, hány esz ten dõs
szol ga! fe le lek tiz, hát tsak enyivel ajándekozták meg!
tõbet nem lehett vár ni, mert gazdámis sze gény er re nagy
ne vet ség lõn és né kem egy fél ku pa bort fi zet tek, és igy
szoltakhozam [[111155]] meg fagy mig a pusz tán át megyen!
én ezt fe lel tem a’ Hu szár nak meg fagy ni nem sza bad
szégyelné azt Csá szá rom hogy ka to ná ját tsak oly
õltõnybe ereszsze utnak hogy a hi deg birjon ve le, és
kép ze le te men kivûll hát tsak reg gel dûhõng óly tsunyán
a hi deg, de mihely a nap fellyebb jõtt minyá meg
szelidûlt az ídõ, ’s mi kor kõzeledném Csernovitzhoz,
hát jõn fe lém egy Len gyel em ber dudolászva, és igy
szollit meg ho vá Hu szár! fe le lek a Ha zám ba vég le ges
szabadságal, mi re zse bé be nyulva kiveszen egy krajtzárt
és át nyujtsa né kem, és igy szoll Imátkozék a gyer me ke -
i mért mit meg kõszõntem, mert ké rés nélkûll tet te /:  de
meg jegy zést ér de mel tõllem, hogy a Len gyel nép tisz -
tes, és Em ber sze re tõ nép :/ és igy bémentem azonn szép
vá ros ba, me lyet Eszakrol mos a Pruth fólyó, Dél rõl egy
kís tá vol ság ra a gyil kos sze ret vi ze, ’s ehez nem mes  szi -
re van Radotz Ge ne rá li si lak és Csá szá ri gaz da ság gal, itt
vagynak azok a ma gyar falukis egy nehányann mely nek
kettejébe jártamis és egy na pon [[111166]] Huszon négy
oráig Ha dik falvánn ûdõztemis egy TSOBOT Já nos ne -
vû nél, meg kér dez ve atya fi hon nan valo! igy fe lel?
szentlélékrõl szár ma zott volt az atyám, a ka to na ság elõl
szõkõtt ide, azota itt la kunk. ezek a ma gya rok mind
olyan gyûlevészek egyik in nen, a má sik amonan szár -
ma zott, in nen men tem Mi hály fal vá ra, ’s on nan a Kár -
pát he gye in keresztûl me nõ utra evez tem Kimpulungra,
’s on nan Dornába, és igy keresztûl az Er dé lyi fõldre a’
volt Militárok kõzé Naszod tá jé ká ra, al kal mat lan ut az
ott keresztûl ki vált oly idõ be, mi lyen be én ottjártam,
nem kivánom sen ki nek, még edig elõ mind betsûletes
ba rát Em be rek kõzt jár tam, de be ér kez tem Husvétba
egy Is ten te len nagy szász fa lu ba, ne ve Vlád en nek az el -
sõ épittõje fult vol na meg az édes Annya Csetse gomb-
játoll mi kor elõszõr a szá já ba tete volt itt tetõtöl fog va
tal pig mind roszsz Em be rek lak tak [[111177]] ’s tán még
mostis. azok lak ják, mert õsszve jár tam az egész fa lut ’s
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pén ze mért sem kap tam egy kis há jat hogy Láb be li met
meg ken jem, vég re a Pap hoz men tem és az ugy adott,
pénzt nem vé ve és igy szollott! neis ke res sen Atya fi,
Ma gyar, a Szász nál, mert van denem ád mert a Szász, a
Ma gyar nak meg õlõ el len sé ge, és igy to vább utaz tam
Besztertzén keresztûl meg le he tõs szép vá ros és abboll
ki jõ ve bal ra fog tam a Kár pát he gyei alatt Parajdnak a
holl a ’só bányavan, ve sze del mes utam volt mig oda ér -
tem, mert a hó viz ak kor to lult le a nagy he gyek rõl és
igen ba jos volt át ha tol ni tõlle Parajdig. In nen Szé kely
Ud var hely re de kép zel ni le het olvaso ba rá tom! hogy
sok szor reg ge lim és Ebédemis a Nap kortsmába volt,
bíz ak kor bár me lyik Doktoris ope rál hat ta vol na a
gyom rot, mig egyébb retzeptett tu dott vol na mint sem
komísz ke nyér, ve ress hagy ma és ’só hogy utánna a viz
joll es sék és a gyo mor ne sirjon, hogy az Auszt ri ai Csá -
szárt mély tisz te let be tart has sa szo nélkûl. [[111188]] Igy ha -
tol tam át a Rika nagy hegyénn Rá kos ra, de ott már a
gyo mor és a Láb egy más el len kar dot huztak egyik sem
akar ta amásik pa na szát igény be ven ni, ’s rá szo rul tak a
száj ra, mint jó barátyokra és etet te a szûk sé get tõkéletes
ségre, be ment az Uni tárius Pap hoz alamisna kér ni ítt
hát a Hu szár nem porontsolo, ha nem ké rõ volt a mi re a
fent irtak kénszeritették, kapottís oly bõvõn hogy az zal
ha zá ig ballogott, de ut kõzbe ujba egy furtsa do log
tõrtént raj ta, mi kor ha zá já hoz mint egy fer tály mért
fõldnyire lett vol na, te hát lát utánna egy sze ke ret jõnni
két lo val, és egy lo vast, mi re leûl a sántz mart ra, És igy
szoll hoz zá a lo vas, hon nan és ho vá fõldi Uram! Za bo lá -
ra me gyek volt a fe le let notsak ûjjõn fõ, er re a Sze kér re
had vi gye ha za, mi re meg kõszõntem, ’s mon dot tam,
hogy nints [[111199]] pén zem hogy sze ke rest fo gad jak, de el
vi szi ugyé atya fi pénz nélkûlis, ugy te hát jo az
Egerpataki kortsmáig, mi re fe le li a Lo vas Csak vi gye
Egerpatakra mert odavalo, mi re én til ta koz tam, de
ezenn fe le let tel tá mad meg ne furfangoskodj tõbbet
Elek mert joll es mer lek, tu dod 829-be ki kesértelekvolt
N: Enyedröl mi kor el men tél, és most 844-be irnak, és
tu dom ra vasz fogásaidott, és én most Bodosi Pap va -
gyok, hivnak JÁKÓ Gyõrgynek, és igy joll esmerlek /:
ezis egy Tûndéres ra vasz fo gás a ha za hozotoll mert ha
étzaka me het tem vol na fal vám ba, egyik utonn be men -
tem vol na és a másikonnki, ak kor még tõrhette vol na az
eszét mig ha za kap ha tott vol na :/ - tsak vi gye ha za
fõldim mert joll esmerem és igy erõ nek erejivel
keleptzébe ug ra tott az en ge met so kat ker ge tett ál nok fe -
ke te ’sátány, a mikésõbb ki tû nik min den ra vasz ságai-
bol, tsak hogy ha za kap hat ta lak meg tántzoltatlak, és lo -
va gol ni fo gok raj tad, mint Berzenbuk a [[112200]] gon do lom
ne vû Lovánn.— (...)

CCããllããttoorriiiillee lluuii EElleekk BBAALLYYKKÓÓ
(Rezumat)

BALYKÓ Elek (1810-1895), nãscut ºi
decedat la Aninoasa, azi în judeþul Covasna, ne-a
lãsat o autobiografie care, alãturi de numeroasele
date etnografice-folclorice ºi lingvistice pãstrate,
constituie un valoros izvor pentru cunoaºterea
condiþiilor de viaþã rurale ºi urbane, respectiv
din armata imperialã, ale primei jumãtãþi a se -
colului trecut, de ci ale imperiului austriac. De
asemenea, datoritã culturii generale ºi interesului
lui BALYKÓ faþã de istorie, pe baza datelor din
autobiografie a fost identificatã spre exemplu
castrul roman de la Boroºneu Mare. Prima încer-
care de a publica manuscrisul, cea a lui Jó zsef
ÁRVAY, în anii ’60, a eºuat. În cele ce urmeazã,
vom publica partea cu cãlãtoriile lui BALYKÓ
din anii de tinereþe, oferind astfel cititorului rari-
tatea unei cãlãtorii geografice “populare”, din
prima jumãtate a sec. XIX.

TThhee FFaaiirryy--LLiikkee JJoouurrnneeyyss ooff EElleekk
BBAALLYYKKÓÓ
(Abstract)

The autobiography of Elek BALYKÓ,
born in Egerpatak (today Aninoasa, Covasna
county), who lived between 1810-1895, offers a
lot of interesting data about the conditions of the
past century, preserving many ethnographic and
language peculiarities as well. The first attempt
at publishing the manuscript (by József
ÁRVAY) was not successful, only a small part of
it could be made public. Here those parts will be
published that illustrate the journeys of young
BALYKÓ, making it possible for the reader to
get acquainted with a rural ethnographic traveller
of the HABSBURG Empire, from the first part of
the 19th century.
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112 1. ábra BALYKÓ Elek utazásainak helyszínei

A-Abrudbánya, Au-Austerlitz (Slavnik), Be-Belényes, Bi-Beszterce, Br-Bzezany, Bu-Buèovice, C-Cegléd,
Csernovitz, Câ-Câmpulung Moldovenesc, E-Esztergom, H-Halicz, Hf-Hadikfalva (Dorneºti), M-Maryampol,
Mf-Mihályfalva (Mihãileni?), K-Kémer, Kl-Klumács (Climãuþi?), Ku-Kurzany, Ky-Kyjov, N-Naszód, P-Pilis,
R-Radóc (Rãdãuþ), Ro-Rohatyn, S-Szilágysomlyó, St-Stanislaw, Sz-Szolnok, T-Köröstárkány, T-Tysmienika,
V-Vaskoh, VD-Vatra Dornei,



RÁKÓCZY Rozália

11884488——11884499--eess eerr ddéé llyyii ééss ppaarrttiiuu--
mmii vvoo nnaatt kkoo zzáá ssúú 
kkiiss nnyyoomm ttaatt vváá nnyyookk II..

(Ki vo nat)
Az ez út tal kö zölt, Bécs ben ta lál ha tó kis -
nyom tat vá nyok leg több da rab ja az Oszt -
rák Nem ze ti Könyv tár (Österreichische
Nationalbibliothek) ál lo má nyá ból ke rült
elõ. A (bu da pes ti) Hon véd Le vél tár
anya gá nak tér ség re vo nat ko zó 1848—
1849-es kis nyom tat vá nyai, ame lye ket a
le vert sza bad ság harc után szál lí tot tak
Bécs be, rész ben már vis  sza ke rül tek Ma -
gya ror szág ra. Az ta lál ha tó ma a bé csi
Ha di le vél tár ban (Kriegsarchiv), ame lye -
ket ed dig nem vá lo gat tak ki. A Bu da pes -
ten és a Bécs ben õr zött röp lap ok nap ról-
nap ra ki egé szí tik egy mást. Ta nul sá gos
lesz, ha a Sep si szent györ gyi Le vél tár
fenn ma radt 1848—1849-es nyom tat vá -
nya i val ös  sze le het majd ha son lí ta ni ezt a
röplapbibliográfiát, amely nek foly ta tá sát
ter vez zük, pár hu za mo san a Szé kely
Nem ze ti Mú ze um nyom tat vá nya i nak fel -
dol go zá sá val.

EEllõõ sszzóó

Elöl já ró ban ma gya rá zat tal tar to zom,
mert a “nyom tat vány” ki fe je zés mást je lent a ma -
gyar, mást a ro mán és az oszt rák ter mi no ló gia
sze rint.

A nyom tat vány ki fe je zést a ma gyar szak -
iro da lom min den, nyom dai úton elõ ál lí tott ter -
mék re hasz nál ja, szû kebb ér te lem ben azon ban a
ki sebb ter je del mû – ol dal szá mú – eset leg ugyan

na gyobb ki ter je dé sû, de több nyi re egy le ve les
nyom tat ványt ér ti e ki fe je zés alatt, így a pla ká tot
(fal ra gaszt) is. A ro mán szak nyelv a nyom tat -
vány alatt az imp ri ma tú rát ér ti, min den egyéb
eset ben a do ku men tum ki fe je zést hasz nál ja. Az
oszt rák szak ki fe je zés a “röp lap” bár mi lyen ap ró -
nyom tat vány ra, és “pla kát” a fal ra gasz ra
(Flugblatt, Plakat).

Ma gya ror szá gon a muzeológia hasz nál ja
a tör té ne ti do ku men tá ció ki fe je zést, eb be azon ban
a kéz ira tot, tér ké pet, új ság ki vá gást is be le ér ti.

Mi itt és most a ma gyar könyv tá ri ter mi no -
ló gia sze rin ti kis nyom tat vány ki fe je zést al kal maz -
tuk. En nek je gyé ben ke rül köz lés re az a né hány
1848-as da rab, amely ezt a te rü le tet érin ti, de föld -
raj zi ér te lem ben rend kí vül tá vo li a le lõ he lye.

A leg több da rab az Oszt rák Nem ze ti
Könyv tár (Österreichische Nationalbibliothek)
ál lo má nyá ból ke rült elõ. Az 1918-ig ural ko dói
ma gán könyv tár nem gyûj töt te eze ket a nyom da -
ter mé ke ket, a tu laj don bé lyeg zõ a leg több eset ben
ta nú sít ja, hon nét ke rült az el sõ vi lág há bo rú után
“ál la mo sí tott”, az Oszt rák Köz tár sa ság ál tal nem -
ze ti tu laj don ba vett könyv tá ri különgyûjtemény -
be (Kis nyom tat vány – Pla kát és Ex-lib ris gyûj te -
mény – Flugblätter-, Plakate und Ex-Libris
Sammlung).

Az 1848-as sza bad ság harc le ve ré se után
a meg szál ló oszt rák ha tó sá gok – a ka to nai köz -
igaz ga tás – min den nyom ta tott röp la pot ös  sze -
sze dett egyéb “bûn je lek” mel lett, és Bécs be szál -
lít ta tott. Mind eze ket az 1849-ben, 1850-ben foly -
ta tott pe rek ben kí ván ták vol na fel hasz nál ni. Az
ös  sze gyûlt anyag nagy men  nyi sé ge, ren de zet len -
sé ge ezt nem tet te le he tõ vé, mind azo nál tal az is
aka dályt je len tett, hogy az öm lesz tett da ra bok ból
ne he zen le he tett vol na ar ra kö vet kez tet ni, ugyan
ki ter jesz tet te, ol vas ta.

ågy rész ben a Rendõrminisztérium (Po -
lizeibehörde) meg fe le lõ ügy osz tá lyán, rész ben a
mi nisz ter el nök sé gen (Bibliothek des k.k.
Ministerraths-Präsidium) ma rad tak egy sze rû idõ -
rend be té ve a röp lap ok. 

A tu laj don bé lyeg zõ sze rint a Hon véd Le -
vél tár ban is ta lál ha tók a tér ség re vo nat ko zó
1848-as kis nyom tat vá nyok, eze ket rész ben már
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az 1920-as évek tõl kezd ve vá sá rol ta a mai Had -
tör té nel mi Le vél tár elõd je, rész ben az I. vi lág há -
bo rút kö ve tõ bé ke egyez mé nyek ren del ke zé se
alap ján, mint ma gyar vo nat ko zá sú “patrimóni-
um” ke rült vis  sza Ma gya ror szág ra. Az er rõl szó -
ló egyez ményt 1924-ben ír ták alá Baden bei
Wien-ben, és há rom év alatt kel lett vég re haj ta ni.
Azok ta lál ha tók ma a bé csi Ha di le vél tár ban
(Kriegsarchiv), ame lye ket ez idõ alatt nem vá lo -
gat tak ki.

Habent sua fata libelli – a kis nyom tat vá -
nyok ra ugyan úgy ér vé nyes. Az ös  sze ha son lí tó
mun ká nak van még egy ér de kes sé ge: alig ta lál -
ha tó má sod pél dány, ne tán több da rab egy és
ugyan azon ki adás ból Bu da pes ten és Bécs ben.
Nap ról-nap ra ki egé szí tik egy mást ezek a röp la   -
pok. Ta nul sá gos lesz, ha a Sep si szent györ gyi Le -
vél tár fenn ma radt 1848-1849-es nyom tat vá nya i -
val ös  sze le het majd ha son lí ta ni ezt a röplapbibli-
ográfiát, amely nek foly ta tá sát ter vez zük, pár hu -
za mo san a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nyom tat -
vá nya i nak fel dol go zá sá val.

Mun kám hoz se gít sé get nyúj tott az Oszt -
rák-Ma gyar Ak ció Ala pít vány (Stiftung der Ak -
ti on Österreich-Ungarn), az Or szá gos Tu do má -
nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ösz tön dí ja
(OTKA, Bu da pest, T. 02220 sz. prog ram) és a
Szé kely Nem ze ti Mú ze um, ame lyet ez úton is
kö szö nök.

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le -
ért ve a köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok
in do kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

11884488--aass eerr ddéé llyyii vvoo nnaatt kkoo zzáá ssúú 
kkiiss nnyyoomm ttaatt vváá nnyyookk iiddee ggeenn 
llee vvééll ttáá rraakk bbaann 11..
(Ál lag jegy zék)

11..

1848. már ci us 15.

Vá ro si Ta nács. Pest.

Pest vá ros kö zön sé ge ne vé ben alólírottak sze ren csé sek
hi va ta lo san ér te sí te ni a ma gyar nem ze tet...

A nem zet ohajtásainak em lí tett pont jai kö vet ke zõk:
l. Saj tó sza bad ság a censura el tör lé sé vel...
12. Unio Er dél  lyel...
Kö vet kez tek a köz gyû lés ha tá ro za tai...
Költ Pes ten 1848-dik évi martius 15-kén
ROTTENBILLER Leopold s.k. vá laszt má nyi el nök,
KLA U ZÁL Gá bor s.k. stb.
[Pest] [ LANDERER és HECKENAST] 1 fol. - 36,5 x
22 cm.

A pes ti for ra da lom kö ve te lé se it, ame lyet a cen zú ra el tör lé -
sé nek azon na li bi zo nyí té ka ként LANDERER és HECKE-
NAST nyom dá já ban ki nyom tat tak, Pest vá ros Ta ná csa
dél utá ni rend kí vü li ülé sén ha tá ro zat ba fog lal ta és új ra ki -
nyom tat ta, meg erõ sít ve a saj tó sza bad sá got, nem ze ti füg -
get len sé get, nem ze ti gár dát, nem ze ti ban kot, Ma gyar or -
szág és Er dély új ra egye sí té sét kö ve te lõ 12 pon tot.

Im Namen der Bürger von Stadt Pest verständigen die
unterzeichneten Abgeordneten amtlich die ungarische
Nation... Forderungen der Nation: Punkte 1-12. (die
“Pester zwölf Punkte”) über die Pressefreiheit, nationale
Unabhängigkeit, Nationalgarde, Nationalbank usw.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/1/4

22..
1848. már ci us 2O.

Tanácsûlés és Nép gyû lés. Bi har me gye.

Sza bad ság, egyen lõ ség, test vé ri ség, bé ke  és rend!
Bi har má sod al is pán ja SÁNTHA György, az idõ ko -
moly fej le mé nyei fö lött tartandõ ér te ke zés vé gett a mai
na pon dél utá ni 4 órá ra ta nács koz má nyi  ülést hir de tett...
a nem zet ohajtásainak azon pont ja it, melylyeket Pest
vá ros, az or szág gyû lés hez in té zett kérelmezéskint alá írt,
a negyváradi nép gyû lés... sa ját ohajtásainak val lot ta...
1. Saj tó sza bad ság az elõ zõ vizs gá lat el tör lé sé vel...
12. Egye sü lés Er dél  lyel...
Kelt Nagy vá ra don 1848 ik évi Martius 2O kán a
negyváradi nép gyû lés meg bí zá sá ból LU KÁCS
György.

A  nem zet kö ve te lé sei - a 12 pont - a nagy vá ra di me -
gyei kép vi se lõ tes tü le ti ülés bõl nép gyû lés sé ala kult ösz  -
sze jö ve tel ha tá ro za ta i ba fog lal va.

Freiheit, Gleichkeit, Brüderschaft, Fried und Ordnung!
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Die Forderungen der Nation - Pester zwölf Punkte - im
Beschluß der Volks-und Ratssitzung des Komitats Bi -
har.

Sign.: HL 1848 52/4.
Poss.: KA

33..
1848. már ci us 22.

SÁNTHA György

Szó zat Biharmegye né pé hez.
va la mint:
BAT THYÁ NY La jos

Minister-elnöki kör le vél 1. szám.
Kelt 22. marcz. 1848. Sántha György má sod al is pán.
[Váradolaszi?] s.n. 1 fol. - 38 x 46,5 cm.

Bi har vár me gye má sod  al is pán ja fel hí vás sal for dult a
la kos ság hoz a bé ke és nyu ga lom meg õr zé sé nek ér de ké -
ben. Fel hí vá sá ba fog lal ta BAT THYÁ NY La jos, újon -
nan ki ne ve zett mi nisz ter el nök kör le ve lét, amely ben az
or szág né pé vel tu dat ta ki ne ve zé sét. (A kör le vél már ci -
us 17-én kelt.)

Aufruf an die Einwohner des Komitats Bi har von dem
Vizegespan SÁNTHA György  und das 1.
Ministerpräsidentliches Cirkular von Graf BAT THYÁ NY
La jos über seine Ernennung zum Ministerpräsidenten.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/1/12

44..
1848. már ci us 26.
[Ma gyar or szág. Tör vé nyek, ren de le tek]
Lezse. Despre incsetáreá szlúzsbelor, adeká robotei...
Lezse. Despre incsetárea dezmi kraiesti-popesti...
Lezse. Despre purtarea greotecilor de obste... Georgie
SÁNTHA [György]
S.l. s.n. 1 fol. - 41 x 26 cm.

A ma gyar or szág gyû lé sen el fo ga dott há rom tör vény -
cikk, ame lyet szen te sí tés re fel küld tek az ural ko dó nak
az ur bá ri um, az egy há zi és vi lá gi ti zed, a ro bot meg -
szün te té sé rõl és az ál ta lá nos és kö zös te her vi se lés be -
ve ze té sé rõl, SÁNTHA György Bi har me gyei má sod al -
is pán ki adá sá ban.

Ro mán nyel vû la tin be tûs ki adás, fo ne ti kus írás sal.

Gesetzartikel. Über die Aufhebung des Urbariums...
Gesetzartikel. Aufhebung des weltlichen und kirch-
lichen Zehenrechtes... Gesetzartikel über das Tragen
gemeinsamen Lasten. 

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/1/16

55..
1848. má jus 23. — au gusz tus 11.

KI RÁLY An tal - BAYER György stb.

Sár ré ti le ve lek.

Be ve ze tés. E le ve lek rõl csak egy pár szó tá jé ko zá sul. E
le ve lek, mint tar tal muk ból és az alá írá sok ból kitünik, a’
sár ré ti alesperesi ke rü let ös  szes pap sá gá nak le ve lei...
I. B. BRÉMER Lász ló nagy vá ra di la tin szert. püs pök
úr hoz... Debreczenben Má jus’ 23-án 1848. KI RÁLY
An tal, BAYER György stb.
II. B. BRÉMER Lász ló... püs pök urhoz... Deb -
reczenben Má jus 23-án 1848. KI RÁLY An tal, BAYER
György stb.
III. Kör le vél a me gye pap sá gá hoz... Hosszúpályiban
1848. Julius 3-án tart. ke rü le ti ülé sünk bõl. Ro ko na i tok
a’ sár ré ti ke rü let ös  szes pap sá ga.
IV. B. BRÉMER Lász ló... püs pök urhoz... Hosszu -
pályiban 1848. Julius 3-án tar tott ke rü le ti gyülésünk -
bõl... a’ sár ré ti alesperesi ke rü let ös  szes pap sá ga.
V. A nagy vá ra di ne mes káp ta lan hoz...
VI. Nyilt le vél. T. cz. CZAMBERT Já nos ka no nok
urhoz... Hosszupályiban 1848 Julius 3-án tar tott ke rü le ti
gyülésünkbõl a’ sár ré ti  alesperesi ke rü let ös  szes pap sá ga.
VII.B. BRÉMER Lász ló... püs pök urhoz...
Hosszupályiban Julius 3-án... a... ke rü let ös  szes pap sá ga.
VIII. Kör le vél a me gye pap sá gá hoz... De recs kén 1848
August. 11-én ... a... ke rü let pap sá ga.
IX. B. BRÉMER Lász ló... püs pök urhoz... De recs kén,
1848. august 11-én... BAYER György... MICSKEI Fe -
renc stb.
Debreczenben nyo ma tott a’ vá ros könyv nyom dá já ban.
8 p. - 26 x 17 cm.

KI RÁLY An tal alesperes, BAYER György he lyet tes
alesperes és a ke rü let pap sá ga: MICSKEI Fe renc
(Szentmárton), PIRINGER Já nos (Mezõpeterd), VER-
BATAI Már ton (De recs ke), LÁ ZÁR Mik lós és ÉDER
Já nos (Deb re cen) va la mint LUDVIG Já nos
(Hosszúpályi) az egy ház me gyé ben ural ko dó vi szo nyok
job bí tá sát, sé rel me ik or vos lá sát és CZAMBERT Já nos
püs pö ki hely nök el moz dí tá sát kér ték, hi á ba. Bün te tés
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súj tot ta KI RÁLY An tal alesperest, mert a “moz ga lom”
élé re állt. A le ve lek vég sõ ta nul sá ga: “Bi zony bi zony
mon dom nek tek: az egy há zi re form ide je je len van.”

Briefe aus Sár rét über  den Konservativismus des
Bischofs von Nagy vá rad und über  die Reformintention
der Geistlichkeit auf dem Lande.

Sign.: HL 1848 52/91
Poss.: KA Wi en

66..
1848. jú ni us 2.

Köz gyû lés. Máramaros me gye.

A “Würtembergi ki rály” ne vét vi se lõ hu szár ez red galli-
ciai Máriámpolba szál lá sol va volt egy szá za da - hon -
sze re lem - s an nak tu da ta ál tal ve zet tet ve, hogy a ha za
ve szély ben van, - ös  sze es kü dött, ’s tiszt je it a’ velök jö -
ve tel re kénszeritve, - LENKEY Já nos ka pi tány ve zér le -
te alatt kebelünkbeli Szi get vá ros ba ér ke zett a’ leg -
szebb rend, és leg ma ga sabb lel ke se dés sel. - Ez a’ tény
rö vi den. -
’S mi dõn tu dat nók, hogy az érin tett szá za dot óltalmunk
alá vet tük, - az e tárgy ban Ná dor Õ Fen sé gé hez in té zett
alá za tos fölirásunkat azon hazafiui ké re lem mel mel lé -
kel jük ./. alá: mi sze rint Önök ezt ha son fölirásukkal tá -
mo gat ni sziveskedjenek. -
Kelt 1848-ik évi szentiván hó 2-ik ’s több nap ja in Szi -
get vá ros ban tar tott kép vi se lõ bi zott má nyi ülé sünk bõl.
S.l. s.n. 1 fol. - 39 x 25 cm.

Tel jes szö veg.
Kéz írás sal a meg szó lí tás és be fe je zés: Ked ves atyánk fi -
ai ba rá tink, va la mint: Önök nek Amico atyokfiai ba rá ti
Máramaros me gye kö zön sé ge.
Az ./. jel lel mel lé kelt, Ist ván ná dor nak szó ló le vél csa -
tol va: 
Má so lat. 1572. Fen sé ge, örö kös, csá szá ri ki rá lyi fõ her -
ceg, ná dor is pán ’s ki rá lyi hely tar tó úr! Leg ke gyel me -
sebb urunk! A’ mély tisz te let tel ide, ./. alá mel lé kelt, ’s
hoz zánk a’ múlt hó vég nap ja in ér ke zett tisztijelen-
tésébõl LENKEY Já nos szá za dos ka pi tány nak - mél -
tóz tat csá szá ri ki rá lyi Fen sé ged az ese mé nye ket, mel-
lyek je len alá za tos fölirásunk tár gyá ul szol gál nak, -
meg ér te ni. - ... Ke gyel met ké rünk Fen sé ges úr, ...
Kik több nyi re ke gyel mé be alá za to san aján lot tak, alá za -
tos tisz te let tel ma rad tunk - cs.kir. Fõherczegségednek -
kelt 1848-ik évi junius hó 2-án kir. kor. Szi get vá ros ban

tar tott kép vi se lõ bi zott má nyi ülé sünk bõl, - alá za tos
szol gái: Máramaros me gye kö zön sé ge.
S.l. s.n. 1 fol. - 39 x 25 cm.

A két ol da las nyom tat vány an tik pél dák ra hi vat koz va
kér ke gyel met LENKEY Já nos ka pi tány és szá za da ré -
szé re.
A ./. alatt csa tolt és hi vat ko zott LENKEY je len tés hi -
ány zik.

A tel jes együt tes ös  sze haj tott bo rí tó já nak külívén kéz -
írá sos cím zés: 1603/1890. Máramaros me gye egye te -
mé tõl Bi har me gye kö zön sé gé nek, hi va tal ból.
Váradolasziban. (Váradolaszi: Bi har me gye ak ko ri
szék he lye, ma Nagy vá rad egyik ke rü le te. Nagy vá rad,
Grossvardein, Oradea)

Komitat Máramaros. Komitatssitzung.
Pro to koll  über die Heimkehr  der Schwadron von
Rittmeister (Hauptmann) LENKEY aus Galizien und
ein Brief an Palatin und Statthalter Ist ván (Erzherzog
Stefan )  wegen Begnadigung für “Fahnenflüchtlingen”.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/4/2

77..
1848. jú ni us 25.
GÁL Sán dor

A Ne mes Szé kely nem zet hez! Tisz telt pol gár tár sa im!
Kül dött sé gem czélját sze ren csém lõn, több nép gyû lé -
se ken ki je len te ni, és ez al ka lom mal öröm telt ke bel lel
ta pasz tal ni, mi ként Ma gyar or szág el sõ füg get len
Minister-Elnökének föl hí vá sát köz lel ke se dés ’s azon
nyi lat ko zat kiséré, hogy ké szek vagy tok in kább di csõn
meg hal ni, mint sem a’ despotismus bi lin csei alá es ve,
gyá ván él ni...
...Végre felszólitam az egész szé kely nem ze tet a’ ma -
gya rok Is te né re és a’ nem zet-éle té ért az egyet ér tés re,
és a szigoru rend korlátai köz ti meg ma ra dás ra, mert
csak így le het min den ve szélyt elháritani.
Min dent a ki rá lyért, ha zá ért és sza bad sá gért.
Junius 25-én 1848
GÁL Sán dor Mi nisz ter el nö ki biz tos
S.l. s.n. 1 fol. - 32,5 x 22,5 cm.

A meg szó lí tás fö lött: Ministerelnöki biztós GÁL Sán -
dor tól.

GÁL Sán dor fel hí vá sá ban nyu ga lom ra in tet te Er dély
la kos sá gát, alap ta lan nak mond ta azo kat a hí resz te lé se -
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ket, ame lyek sze rint Er délyt - az ural ko dó ál tal szen te -
sí tett tör vé nyek sze rint Ma gyar or szág Ki rály há gón tú li
ke rü le tét - ve szély fe nye ge ti.
Az Unió meg erõ sí té se azt je len ti, hogy az er dé lyi
fegy ver vi se lõ la kos ság ra is szá mít a kor mány, hogy a
re gu lá ris had erõn kí vül a nem zet õr ség “mint moz gó
se reg, az el len sé ges nem ze tek ha tá ra in meg vil lan has -
son”.
A mi nisz te ri biz tos fel szó lít ja a nép ve ze tõ ket, ha di tisz -
te ket, a je len leg fegy ver ben ál ló és gya kor lott szé kely
har co so kat, hogy te gye nek fél re min den sé rel met, vár -
ják be bé kes ség gel, míg a szen te sí tett tör vé nyek vég re -
haj tá sá ra sor ke rül.

Két ol da las nyom tat vány, bal fel sõ sar ka sé rült, a szö -
veg hi á nyos.

An die löblichen Sekler Nation!  Geehrte Mitbürger!
Aufruf von GÁL Sán dor über die Ruhe und Ordnung,
über die Vereinigung zwischen Siebenbürgen und
Ungarn.

Sign.: HL 1848 52/80 

88..
1848. jú ni us 28.

BAT THYÁ NY La jos, gróf

Fel szó lí tás szé kely pol gár tár sa ink hoz.
Kö zös ha zánk nak je len évi országgyülései le tet ték a
szbadság’, egyen lõ ség, és test vé ri ség’ alap kö ve it.
Nem ze ti nagy sá gunk biz to san fog eze ken emel ked het -
ni... a hon fi ak jó zan ér tel me és ös  sze tar tá sa szol gál hat
óvó fegy ve rül...
E ha za fi ak so rá ból le gye nek ál ta lam szivesen üd vö zöl -
ve, szé kely föl di ma gyar és oláh aj kú pol gá rok...
Le beg jen to váb bá is a ha za meg men té se sze me i tek
elõtt. Sza bad ság ra mél tó pol gá rok nak nem jut hat en nél
ne me sebb fel adat.
Bu da pest Junius 28-án 1848.
Az ös  szes ministerium ne vé ben Gróf  BAT THYÁ NY
La jos m. k.
S.l. s.n. 1 fol. - 34 x 24 cm.

A mi nisz ter el nök nyu ga lom ra int fel hí vá sá ban, ké ri,
hogy ne ad ja nak hi telt az alap ta lan, bé két len sé get szí tó
hí resz te lé sek nek. Jól le het, az or szág több pont ján vol -
tak po li ti kai, fe le ke ze ti, nem ze ti sé gi za var gá sok, az
alap ve tõ ba jo kon az ural ko dó ál tal szen te sí tett tör vé -
nyek se gí te ni fog nak. Ad dig is, tart sák ép ség ben a ha di

szer ke ze tet és szer vez zék meg az ön kén tes zász ló al ja -
kat.

Aufruf an unsere Sekler Mitbürger.
Der Ministepräsident Graf BAT THYÁ NY wendet sich
an die Sekler Nation im Interesse der Ordnung und
Ruhe und bietet sie um die Aufstellung der Sekler
Nationalgarde.

Sign.: HL 1848 52/83

99..
1848. jú li us 3.

[A Szász Nem zet Kö zös sé ge. Er dély]

Denkschrift der sächsischen Nation in Siebenbürgen
über die Bedingungen ihrer Vereinigung mit dem
Königreiche Ungarn. (Zur Vorlage an den ungarischen
Reichstag.)                                         
Im letzten Siebenbürger Landtage haben die sächsis-
chen Abgeordneten unter  beendenden Einflüssen mehr
ihren Privatansichten und Gefühlen, als den ertheilten
Instructionen vertrauend, zu einer engeren Verbindung
Siebenbürgens mit Ungarn die Hand geboten, bevor
noch das Wesen und die Form dieser Verbindung der
sächsischen Nation anschaulich dargethan worden
war...
Ohne diese Bedingungen, deren Erfüllung allein die
Fortdauer der sächsischen Nation gewährleistet, kann
die sächsische Nation in eine  engere Verbindung
Siebenbürgens mit dem Königreiche Ungarn nicht
eingehen.
Hermannstadt, den 3. Ju li 1848.
Die Universität der sächsischen Nation in
Siebenbürgen.
Franz SALMEN m.p. Graf de sächsischen Nation.
Carl SIGERNS m.p. subst. Notar.
[Szeben] Gedruckt bei Carl  GEROLD. 2 fol. - 39 x 25
cm.

A jö võ re néz ve a szá szok egye te mé nek kép vi se lõi  az
együtt mû kö dést csak úgy tart ják el kép zel he tõ nek, ha sa -
ját ma guk  kö zül vá lasz tott bí ró ság ítél ke zik, fel lebb vi te li
ügyek ben is; ha nem ze ti igaz ga tás ren del ke zik a szász
nem ze ti va gyon nal, ha az ál lam ter ve ze té ben - az alap tör -
vény ben - fi gye lem be ve szik a szász bel sõ vi szo nyo kat.
Bí rói és ok ta tá si füg get len ség, sza bad tisztvi -
selõválasztás a szász ke rü le tek ben, a né met anya nyelv
teljeskörû és sza bad hasz ná la ta, a szász jog (sächsische
Willkür) meg tar tá sa, az egy há zi adó csök ken té se, az
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adók he lyi ke ze lé se le het töb bek kö zött a meg egye zés
alap ja. Mind er re ál la mi ga ran ci át kér nek. Jó in du la tuk -
ról biz to sít ják a nem ze te ket, és egy ben be je len tik, hogy
az egyen lõ ség el ve alap ján a vé del mi (ha di) adó fi ze té -
se alól nem von ják ki ma gu kat.

Az er dé lyi szász nem zet em lék ira ta a Ma gyar Ki rály -
ság gal va ló egye sü lé sük fel tét ele i rõl. (Elõ ter jesz tés a
ma gyar or szág gyû lés ré szé re.)

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/5/2

1100..
1848.  jú li us 18.

KOS SUTH La jos

Ministeri je len tés . Az or szá gos pénz ügy iránt.

Az 1848. VIII. t.cz. ál tal el lé vén ha tá roz va, hogy mag-
yarország, ‘s a’ kap csolt ré szek min den la ko sai, min -
den köz ter he ket külömbség nél kül egyen lõ en és arány-
lagosan viselendik, a’ ministeriumnak meg ha gya tott,
hogy ide ig le nes adó zá si kul csot dol goz zék ki...  há rom
kö te les sé get szab elõmbe:
1-ör. Hogy ki mu tas sam az or szág pénz ügyi ke ze lé sét...
2-or. Hogy ki mu tas sam a’ fo lyó év ben még reményl-
hetõ köz jö ve del me ket...
3-or. Hogy pénz ügy ve tést (budgetet) ké szít sek a’ jö võ
év re...
A. Or szá gos pénz ügy ke ze lé si ki mu ta tás...
B .Jövedelmi ki mu ta tás...
Elõ ter jesz té sem har ma dik ré szét — a’ jö võ évi költ ség -
ve tést , ‘s adó rend sze ri ja vas la tot, kü lön leszen sze ren -
csém elõ ter jesz te ni.
Kelt Bu da pes ten, julius 18-án 1848. KOS SUTH La jos
pénzügyminister. -
[Bu da pest?] s.n. 18 p. - 38 x 25 cm.

A szö veg ben em lí tett mel lék le tek hi á nyoz nak.

KOS SUTH az újon nan fel ál lí tott pénz ügy mi nisz té ri um
két és fél ha vi mû kö dé sé rõl szá molt be az or szág gyû lés
elõtt, vá zol ta az or szág ne héz pénz ügyi hely ze tét,
amely rész ben ab ból adó dott, hogy a dél vi dé ki za var -
gá sok mi att Bács, Pozsega, Ve rõ ce, Torontál, Temes
me gyék bõl nem folyt be adó, Hor vát or szág kü lön
pénz gaz dál ko dást je len tett. Sok pénzt emész tett fel a
hon véd ség fel ál lí tá sa, a nem zet õr ség mo bi li zá lá sa, fel -
sze re lé se, a fegy ver vá sár lás és a ka to na ság zsold já nak
eme lé se.

A mi nisz té ri um az or szág gyû lés utó la gos meg erõ sí té -
sét ké ri az Ist ván ná dor, mint ki rá lyi hely tar tó ál tal jó -
vá ha gyott pénz ügyi mû ve le tek kel kap cso lat ban, ame -
lyek kö zül “egyik  ka ma tos kincs tár utal vá nyok nak,
má sik ma gyar kamatlan pa pi ros pén zek ki bo csá tá sa”.
Mind ezek vár ha tó ha tá sát elem zi a pénz ügy mi nisz ter.
Elõ ter jesz té sé nek má so dik ré szé ben az ed dig nem adó -
zó osz tá lyok kal, az új adó ne mek meg ál la pí tá sá val, a ki -
ve tés mó do za ta i val is fog lal ko zik amel lett, hogy rész -
le te sen tár gyal ja az egyes adó ne me ket és vár ha tó an be -
hajt ha tó ös  sze ge ket, kü lö nös te kin tet tel Er dély re -
amely ed dig, kü lön ál ló lé vén, más ként és más ös  sze -
gek kel adó zott - és ezen be lül is a só árá ra.

Bericht des Finanzministers La jos KOS SUTH über die
finanzielle Lage von Ungarn und Siebenbürgen  (ab 11.
April bis Ende Juni) und  über die voraussichtlichen
Erträge und  Steuer (zwischen 1. Ju li und 31. Dez.
1848.)

Sign.: HL 1848 52/88.

1111..
1848.  szep tem ber 1.

Egy ház me gye. Nagy vá rad

A’ nagy vá ra di I. sz. egy ház me gye 1848-dik évi
Augustus 3O- és 31-kén a püspökilakban tar tott zsi nat
jegy zõ köny ve.

Mél tó sá gos és fõ tisz te len dõ bá ró BRÉMER Lász ló
nagy vá ra di d. sz. püs pök úr el nök le te alatt.. a’ ki je lelt
mun ká la tok tü ze te sen tár gyal tat tak. 1-21. [pont]...
Kelt Várad-Olasziban, a’ püs pö ki lak ban, September
hó l-sõjén 1848-dik év ben. - Kö vet kez nek az alá írá -
sok. 
(VINKLER  Jó zsef, LÁ ZÁR Mik lós  zsi na ti jegy zõ.)
S.l. s.n.  4 fol. -  32 x 21 cm.

Az egy ház me gye pap jai 1848 má ju sá tól kér ték a zsi nat
ös  sze hí vá sát, en nek ér de ké ben me gye szer te kö röz ték
fel hí vá sa i kat. A Nagy vá ra don ös  sze ült ta nács ko zá son
köz meg elé ge dés sel zá rult va la men  nyi vi tás ügy meg -
tár gya lá sa, töb bek kö zött: a ka to li kus egy ház füg get -
len sé ge, ka to li kus in té zet ala pí tá sa, egy há zi lap in gye -
nes biz to sí tá sa a sze gé nyek ré szé re, dél utá ni is ten tisz -
te le tek tar tá sa, az is ko lá zat lan cse léd ség szá má ra va sár -
na pi ok ta tá sok  be ve ze té se, a klé rus fe gyel mé nek meg -
szi lár dí tá sa, az el ag gott pa pok jobb el lá tá sa, bi zo nyos
mi se szö ve gek és imád sá gok ma gyar nyelv re for dí tá sa,
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ma gyar kö nyör gé sek a temp lo mok ban a ki rá lyért és ha -
zá ért va la mint a pat ro ná tus kér dé se, amely rõl a zsi nat
ki mond ta, hogy “hol a’ kegy urak jo ga i kat meg tart ják,
an nak ter hét is vi sel jék”.

A jel zett alá írá sok hi á nyoz nak.
A  na pi ren di pon tok kö zött tár gyalt és me gye szer te kö -
rö zött fel hí vá sok ról ld. az 5. sorsz. alatt  Sár ré ti le ve lek
/ KI RÁLY An tal, BAYER György.

Pro to koll des im Großvardeiner Bezirk gehaltenen
Konsils über die früheren Problemen der katolischen
Geistlichkeit. (Siehe noch Nr.5.  Briefe .aus Sár rét.)

Sign.: HL 1848 52/96
Poss.: KA

1122..
1848. szep tem ber 10.

PAP Zsig mond - MI HÁ LYI Gá bor stb.

Ro mán test vé rek!

I..
Ke vés idõ alatt nagy vál to zá sok történtek. Martius elõtt
ti job bá gyok vol ta tok, szol ga ság bi lin cse i ben gör nye -
dez te tek...
II. ... VI. Mi his  szük, hogy ha mi, ro má nok a ma gya rok kal
együtt fo gunk küz de ni, mi gyõz ni fo gunk, és nem csak mi,
ha nem uno ká ink is bol do gok lesz nek... mi küz de ni fo -
gunk, gyõz ni, és az ál dást megérdemleni. Is ten és a szent
há rom ság segitsen. Költ Pes ten, september 10-én 1848.
PAP Zsig mond, MI HÁ LYI Gá bor, SZERB Ti va dar,
MÁNY Jó zsef, ro mán kép vi se lõk.
Pest, nyo ma tott LENDERER és HECKENASTnál. 4 p.
-  42 x 27 cm.

A ro mán nem zet kép vi se lõi a hat pont ban azo kat az ed -
di gi sé rel me ket so rol ják fel, ame lyek az el nyo mot ta kat
ér ték, és ame lye ket a már ci u si for ra dal mat kö ve tõ or -
szág gyû lés új tör vé nye i vel or vo sol, s a szol gál ta tá sok -
pa pi ti zed, ro bot - el tör lé se, a job bágy ság in téz mé nyé -
nek meg szün te té se, a jog egyen lõ ség ki mon dá sa a ro -
mán nem zet tag ja i ra is vo nat ko zik. Ép pen ezért óva in -
tik a kép vi se lõk nem ze tük tag ja it, hogy a szer bek hez
ha son ló an fel lá zad ja nak a ma gyar nem zet, a ma gyar
tör vé nyek el len, mert en nek csak há bo rú, nyo mor, örö -
kös bé két len ség len ne a kö vet kez mé nye. Ne en ged jék,
hogy a szláv na ci o na liz mus be fo lyá sol ja a ro mán sá got,
mert ha  az oro szok ál tal is szí tott   “rácztörekvéseknek”

en ged nek,  “a ráczok felül ta lál nak ke re ked ni, úgy  min -
ket el fog nyel ni az éj sza ki colossus”.

Rumänische Brüder.
Aufruf gegen  Panslawismus im Interesse der
Brüderlichkeit zwischen der ungarischen und rumänis-
chen Nation für  Verteidigung  der gemeinsamen
Heimat.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/4
Poss.: MP

1133..
1848. szep tem ber 20.

HODOSSY Mik lós - KOMLÓSY An tal - TAR Im re

Szó zat Bi har me gye  la ko sa i hoz.

Atya fi ak!
Örül tünk mind, mi kor a ta va szon meg hir det tet tek az új
tör vé nyek. - Örül tünk, mert fel sza ba dult a föld és va ló sá -
gos tu laj do ná vá lett an nak, a ki azt ed dig is hasz nál ta...
de je len leg... ta pasz tal juk, hogy ám bár föl dünk sza bad,
ám bár at tól sen ki nek, csak az or szág nak tar to zunk adóz -
ni, — de még is szá mos nem zet õrök és ön kén te sek kiál-
litása, élel me zé se... ál tal költ sé ge ink... sú lyo sod nak...
Vív juk ki sza bad sá gun kat, és gyö ke rez tes sük meg azt
örök idõk re, az igaz ki rály nak és min den jó ha za fi nak
bol do gu lá sá ra.
Kelt Várad-Olasziban September 20-kán 1848.
Teljeshatalmu meg bí zot tak: HODOSSY  Mik lós.
KOMLÓSY An tal. TAR Im re.
[Váradolaszi?] s.n. 1 fol. - 4O,5 x 25,5 cm.

A fel hí vás fegy ver re szó lít JELLAÈIÈ ha dai el len: a kor -
mány tól ér ke zett hi va ta los tu dó sí tá sok sze rint a dél rõl be -
tört se reg  Ba ra nya, So mogy és Za la (Szala) me gyét dúl ja,
s ez az oka an nak, hogy a tör vé nyek ben szen te sí tett jo gok
még nem ér vé nye sül het nek, a ter hek vi szont nõ nek. Hogy
a vi szo nyo kon ja ví ta ni le hes sen, nincs más vá lasz tás, mint
“fegy vert fog jon mind az, a ki azt bír ja vagy bír hat ja”.

Aufruf an die Einwohner des Komitats Bi har. Brüder!
Gegen Baron JELLAÈIÈ, Banus von Croaten, wer
mit ihrer Armee in Südungarn wütet.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/16
Poss.: MP

119



1144..
1848. szep tem ber 2O.

[HODOSSY Mik lós - KOMLÓSY An tal - TAR Im re]
HODOSI, Nikoláé - KOMLÓSI, Antonie - TAR,
Emeriku
Kuvuntáre katra lakuituri Comitatuluj Bi ha ri.
Frátzilor!
Tótzi nyám bukurát ászta - primavára, kins száu vesz tit
Lezsile tsele noa... 
Sze ne kastigam in derept szlobozenie noasztra, si szeo
inradatsinam pre viekuri, szpre fericsire dreptuluj
Imperat, si fieste karuja bun czerán.
In Várad-Olaszi Szeptemvrie 20. l848. Nikoláe
HODOSI. Antonie KOMLÓSI. Emeriku TAR.
S.l. s.n. 1 fol. - 

Az 13. sor szám alat ti Szó zat Bi har me gye la ko sa i hoz
cimû röp lap szó sze rin ti for dí tá sa.
Fo ne ti kus, la tin be tûs irással, ro mán nyel ven.
Két, egy más sal szó sze rint meg egye zõ pél dány.

Aufruf an die Einwohner des Komitats Bi har - genau
wie Nr.13. Rumänische Sprache,  lateinische
Buchstaben, phonetisch.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/17. - 41 x 25 cm.
ÖNB FL UNG 1848/7/19. - 4O,5 x 26 cm.

Poss.: MP.

1155..
1848. szep tem ber 23.

HAJKA De me ter — KOPCSÁNYI Kris tóf

El len fel hí vás Arad vá ros la ko sa i hoz!
A hely be li vár kor mány zó nak f. e. s hó 22-én a vá ros
kö zön sé gé hez in té zett he lyen kivüli felhivása a ha tó ság
fi gyel mét fel költ ve oda kénteté, mi sze rint ez tör vé nyes
ál lá sá nál s el já rá sá nál fog va a kö rön kivüli s csak egye -
net len ség mag vá ul szol gál ha tó felhivást és fi gyel mez -
te tést fél re te gye; mert ön tu da ta tisz ta ér ze té ben tör -
vény s al kot má nyos té ren mû köd vén, a rend s köz bá -
tor ság fenn tar tá sá ra is fi gyel mét ter jeszt ve fel ügye lõi
kö te les sé gé nek min den kor ele get tett...
Kelt Ara don az l848-iki sept. 23-án tar ta tott ta nács ülés bõl. 
HAJKA De me ter m.k. h. pol gár mes ter.
KOPCSÁNYI Kris tóf m.k. fõ jegy zõ = Entgegnung der
Arader Behörde an ihre Bewohner.

Des hiesigen Festungs-Commandanten, von 22. d.M. an
die hierortige Bewohnerschaft gerichtete Proclama tion,
hat der Behörde Vorsicht  erweckend, selbe dahin
gezwungen,  daß sie ihrer gesetzlichen Stellung und
Fürsehen zufolge, die außer dem Wirkungskreis, und nur
den Samen der Zwietracht streuen könnende
Proclamationen bei Seite le ge; - denn in des reinen
Selbstbewußtseins reinem Gefühl, innerhalb gesetzlich
constitutionellen Schranken schreitend- und auf
Ordnung und allgemeine Sicherheit wachsam seiend, hat
sie immer der Aufflichts-Pflicht entsprochen... Gegeben
aus der den 23. September 1848 gehaltenen Ratssitzung. 
De me ter HAJKA m.p. sub. Bürgermeister. 
Christof KOPCSÁNYI m.p. Ober-Notär. -
[Arad] Nyo ma tott SCHMIDT Jó zsef nél. l fol. - 36 x
2O,5 cm.

A vár pa rancs nok ha tás kör ét túl lép ve in tet te nyu ga lom -
ra a la kos sá got, a ta nács ülés el len fel hí vá sa biz to sít ja a
pa rancs no kot ar ról, hogy a vá ros la kói min dig kel lõ ön -
mér sék le tet ta nú sí ta nak és a vá ros ve ze tõ sé ge is tud ja
kö te les sé gét.

Két nyel vû pla kát, fel sõ ré szé ben a ma gyar, alul a né -
met szö veg gel.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/22
Poss.: MP

1166..
1848. no vem ber 12. — no vem ber 16.

Ál lan dó Bi zott mány. Há rom szék.

Há rom szék Ál lan dó Bi zott má nyá nak Er dé lyi Fõ Ha di
pa rancs nok B. PUCHNER ö nagy mél tó sá gá hoz in té -
zett irat má so la ta.

Ka to na Fõ pa rancs nok al tá bor nagy B. PUCHNER An -
tal Úr ön agy mél tó sá gá nak.
Székönk ke be lé ben nõttön nõ az in ge rült ség azon min -
ket kö rül szár nya ló hirre, mint ha Er dõ vi dék re és Há -
rom szék re sor ka to na ság, en nek kiséretében ál ló ren det -
len csor da nép pel be tör ni akar na... Bár mi történyen...
ha még is megtámadtattnék, Is ten és vi lág elõtt fe le lõs -
sé lesz a meg tá ma dó a pol gá ri há bo rú iszo nya ta i ért.
Há rom szék Ál lan dó Bi zott má nyá nak S.
Szt.–Györgyön No vem ber 12—én 1848 tar tott ülé sé -
bõl. HOR VÁTH Al bert fõkirálybiró. [Hoz zá tar to zik]:
Má so la ta azon Cs. Kir. Fõhadparancsnoksági ren de let -
nek, melly 1848–ki No vem ber 16–ról 1558. Q. El nö ki
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szám alatt a Brassai Cs. Kir. ka to nai, vá ro si, ha tár szé li
s vár be li pa rancs nok ság hoz bo csát ta tott.
S.l. s.n. 3 p. 38 x 24 cm.

A há rom szé ki Bi zott mány, a fõ ki rály bí ró és Anton
PUCHNER le vél vál tá sa, amely sze rint a fõ ki rály bí ró
til ta ko zik a sor ka to na ság Há rom szék re ve zény lé se el -
len, a tá bor nok vi szont lá za dó nak ne ve zi a há rom szé ki -
e ket, akik az õ ka to nai és pol gá ri fenn ha tó sá gát el is -
mer ni nem akar ják, így nincs is mi rõl tár gyal ja nak. A
nyom tat vá nyok ban hi vat ko zás sze re pel több szö ri le -
vél vál tás ra ok tó ber 18.–ról, no vem ber 13.–ról a fen ti
két le vé len kivül. Va la men  nyi té má ja ha son ló.

Vom Ständigen Ausschuß des Komitats Há rom szék an
Baron PUCHNER, Armeeoberkommandant in
Siebenbürgen.
Briefwechsel des Ausschusses in Há rom szék, des
Hauptkönigsrichters, weiter von Baron Anton PUCH-
NER, wonach der Hauptkönigsrichter gegen die
Befehligung der Linieninfanterie in Há rom szék
protestiert, der General nennt die Bewohner in Há rom -
szék als Rebellen, die seine militärische und bürger-
liche Obermacht bekennen nicht wollen, deshalb haben
sie kein Thema worüber zu verhandeln.

ÜNB FL UNG 1848/9/3.

TTiippããrriittuurrii mmiiccii ddiinn 11884488--11884499
ddiinn TTrraannssiillvvaanniiaa ººii ddiinn PPããrrþþii
((ÞÞaarraa UUnngguurreeaassccãã)) II..
(Rezumat)

Tipãriturile mici (conform terminologiei
româneºti, constituie documente) din 1848—
1849 din arhivele vieneze, publicate de aceastã
datã, se gãsesc în majoritatea lor în Biblioteca
Naþionalã Austriacã (Österreichische National -
bibliothek). Tipãriturile mici din 1848 în legãturã
cu regiunile respective ale materialului Arhivelor
de Honvezi (Hon véd Le vél tár, Bu da pest), trans-
portate la Viena dupã rãzboiul de independenþã,
au ajuns înapoi în par te în Ungaria. În Arhivele
Militare din Viena (Kriegsarchiv) au rãmas
numai acelea care nu au fost încã selectate în
vederea retrocedãrii. Tipãriturile mici cercetate,
din Budapesta ºi din Viena, se completeazã reci-
proc. În viitor intenþionãm sã comparãm lis ta

bibliograficã întocmitã cu tipãriturile mici din
Arhivele Naþionale Române, direcþia jud.
Covasna (Sf. Gheorghe) ºi din Muzeul Naþional
Secuiesc.

SSmmaallll PPrriinnttiinnggss RReeffeerrrriinngg ttoo tthhee
EEvveennttss ooff 11884488--11884499 iinn
TTrraannssyyllvvaanniiaa aanndd PPaarrttiiuumm II..
(Abstract)

The small printings presented this time
are to be found in Vienna in the collection of the
National Library of Austria (Österreichische
Nationalbibliothek). The small printings from the
materials of the Hon véd Archives referring to the
events that took place in the reg ion in 1848 have
partly already been returned to Hun ga ry. Those
that have not yet been selected are still to be
found in the War Archives (Kriegsarchiv) of
Vienna. The leaflets guarded in Bu da pest and
Vienna come to complete one another. It will be
instructive to compare them with the remaining
leaflets of the Archives in Sep si szent györgy (Sf.
Gheorghe). We intend to continue this work par-
allelly with the investigation of the small print-
ings in the Szé kely National Museum. 
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1231. ábra GÁL Sándor felszólítása a „Nemes Székelynemzethez” (l. a 7. sz. leírás)



124 2. ábra BATTHYÁNY Lajos miniszterelnök felszólítása a székely polgárokhoz (l. a 8. sz. leírás)



ORLAI Györgyné

EEggyy eell ffee lleejj tteetttt ppoo llii hhiisszz ttoorr:: 
ddrr.. BBAARRDDOOCCZZ LLaa jjooss  

(Ki vo nat)
BARDOCZ La jos 1832. au gusz tus 9-én
szü le tett a ma Kézdivásárhelyhez tar to zó
Szász fa lu ban, Há rom szé ken. 2 köny vé -
vel és kö zel 100 írá sá val je len tõ sen hoz -
zá já rult a ter mé szet tu do mány ok és a
tech ni ka tör té net is me re te i nek ter jesz té -
sé hez - az el sõ ma gyar tech ni ka tör té ne ti
mû meg al ko tó ja. A dol go zat át te kin ti
BARDOCZ La jos élet út ját és mun kás sá -
gát, cél ja az, hogy fel hív ja a fi gyel met a
ma gyar tu do mány tör té net el fe lej tett sze -
mé lyi sé gé re. A kézdivásárhelyi szár ma zá -
sú szer zõ, az Or szá gos Mû sza ki Mú ze um
könyv tá ro sa ko ráb ban is kö zölt há rom szé -
ki vo nat ko zá sú ta nul má nyo kat, így a sep -
si szent györ gyi mú ze um ala pí tó tech ni ka -
tör té nész LÓSY-SCHMIDT Edé rõl:
LÓSY-SCHMIDT Ede (1879-1948).
Újabb ada tok LÓSY-SCHMIDT Ede éle -
té rõl, mun kás sá gá ról és a kas sai Or szágos
Ma gyar Mû sza ki Mú ze um ról (Tech ni ka -
tör té ne ti Szem le XX. 1993 Bp.)  Köz ben -
já rás ára 1995 ta va szán LÓSY-SCHMIDT
Ede em lék táb lát lep lez tek le a Mû sza ki
Mú ze um el sõ bu da pes ti épü le tén (KK..ÁÁ.)

Ha va la ki fel ten né a kér dést, ki írt ma -
gyar nyel ven köny vet ta lál má nyok ról, fel fe de zé -
sek rõl a 19. szá zad ban? – a tech ni ka tör té net iránt
ér dek lõ dõk fel te he tõ en FRECSKAY Já nos: Ta -
lál má nyok köny vét em lí te nék. BARDOCZ La jos
ne ve ke vés bé is mert a mai tech ni ka tör té né szek
elõtt, no ha õt il le ti az el sõ ség. Er dély ben, szûk

szak mai kör ben már is me rõ seb ben cseng a ne ve,
mert az Er dé lyi Ma gyar Mû sza ki Tu do má nyos
Tár sa ság 1993. ok tó be ré ben tu do mány tör té ne ti
pá lya dí jat ala pí tott. E pá lya díj SALLÓ Er vin te -
mes vá ri mû egye te mi ta nár kez de mé nye zé sé re
szü le tett, mely hez je len tõs anya gi tá mo ga tást
aján lott fel, és amely hez má sok is csat la koz tak.
A pá lya dí jat KÓ NYA Ádám, a sep si szent györ -
gyi Szé kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó ja ja vas -
la tá ra BARDOCZ La jos ról ne vez ték el.

Nagy könyv tá ra ink õr zik BARDOCZnak
két aka dé mi ai pá lya dí jat nyert mû vét. A Ma gyar
Élet raj zi Le xi kon köz li bio grá fi á ját, igaz, ha lá lo -
zá sá nak évé nél kér dõ jel áll. Õt áb rá zo ló kép
mind ezideig nem ke rült elõ. 1832. au gusz tus 9-én
szü le tett Szász fa lu ban, Há rom szék vár me gyé -
ben. Szü lei a köz ség meg be csült la kói vol tak.
BARDOCZ az ele mi is ko lát szü lõ fa lu já ban, a
gim ná zi u mi ta nul má nya it Kan tá ban, Kézdivásár -
helyen, a mi no ri ták nál kezd te meg. 1849-ben az
ok ta tás szü ne te lé se, majd a gim ná zi um meg szû -
né se mi att egy évi vá ra ko zás után a ha to dik osz -
tály vizs gá it ma gán úton tet te le. A te het sé ges és
szor gal mas fiú ta nít ta tá sát meg öz ve gyült édes -
any ja szû kös anya gi hely ze tük mi att vál lal ni már
nem tud ta. Ezért õ az anyai kí ván ság nak en ged ve
el fo gad ta, hogy pa pi pá lyá ra lép jen. 1851-ben
Nyír bá tor ba in dult a rend ké pez dé jé be, de út köz -
ben szán dé kát meg vál toz tat ta, és Ko lozs vá ron
ma radt. A ke gyes ta ní tó ren di ek gim ná zi u má ban
si ke res érett sé gi vizs gát tett. Rossz egész sé gi ál la -
po ta mi att vis  sza ment szü lõ fa lu já ba, s csak fél évi
ápo lás után gon dol ha tott ar ra, hogy Pes ten, egye te -
men foly tat has sa ta nul má nya it. Az uta zás költ sé -
ge i re sem volt fe de ze te, így elõ ször Bras só ban a
föld adó-ka tasz ter fel ügye lõ sé gén dol go zott, hogy a
kez de ti idõ re meg él he té sét biz to sí ta ni tud ja. Pes ten
két év múlva sze rez te meg az ügy vé di ok le ve let.
Az EL TE Le vél tá rá ban a „Manuale graduandorum
Juris seu Protocollum Examinum rigorosorum” c.
könyv II. kö te té ben ta lál ha tó BARDOCZ szi gor la -
ti jegy zõ köny vei sze rint el sõ szi gor la tát 1858. de -
cem ber 3-án tet te le, jog tu dor rá (mai ki fe je zés sel
él ve jo gi dok tor rá) 1859. de cem ber 18-án avat ták.

Pest rõl Po zsony ba ke rült, ahol SAMAR-
JAY Kár oly ügy vé di iro dá já ban dol go zott. Fõ nö -

125* El hang zott 1995. no vem ber 22-én Bu da pes ten az MTESZ Szék há zá ban, „A mér nök, a ter mé -
szet tu dós és az or vos sze re pe a tár sa da lom ban” cím mel ren de zett or szá gos an ké ton (nov. 20-22.)



ke az iro da lom mal is fog lal ko zott, ver se ket írt, de
je len tõ sek nyelv köny vei is. Ez zel egyidõben
SZINNYEI Jó zsef, a ké sõbb hí res sé vált bib li og -
rá fus szin tén ott volt al kal ma zás ban. Va ló szí nû -
leg az õ ket tõ jük ha tá sa is ér vé nye sül he tett, mert
et tõl az idõ tõl kezd ve je len tek meg BARDOCZ -
nak el sõ köz le mé nyei a Va sár na pi Új ság ban.

Újabb két év múl va ér te el tu laj don kép pe -
ni élet cél ját, 1863-ban a kas sai jog aka dé mia ma -
gyar tör té ne lem és sta tisz ti ka tan szé ké re ka pott
ta ná ri ki ne ve zést. Egész sé gi ál la po tá nak rom lá sa
mi att 1865-ben fel ad ni kény sze rült ta ná ri pá lyá -
ját, és vis  sza vo nult szü lõ föld jé re. Az Aka dé mia
Kéz irat tá rá ban si ke rült rá buk kan nom egy le vél re,
mely ben EÖT VÖS Józseftõl tá mo ga tást kért. A
mel lék let ként csa tolt 1867 ok tó be ri kel te zé sû há -
rom szé ki or vos iga zo lá sa sze rint „tü dõ szû rõ dés -
ben”, tü dõ baj ban szen ve dett. 1885-ben a bib li og -
rá fus SZINNYEI Jó zsef hez kül dött le ve lé ben –
ugyan csak az Aka dé mia Kéz irat tá rá ban ta lál ha tó
– sa nya rú hely ze té rõl a kö vet ke zõ ket ír ja: „Ez -
elõtt an  nyi ra bo lond ja vol tam a köny vek nek,
hogy egész anya gi te het sé ge met, min den nél kü -
löz he tõ ga ra so mat azok vé te lé re ál doz tam: most
oda vál to zott sor som, hogy kény sze rül ve va gyok
könyv tá ra mat el ad ni, el vesz te get ni.”

Éle té nek utol só sza ka szá ban több ször fo -
lya mo dott se gé lye kért. Szü lõ föld jén hunyt el.
Ha lá lá nak pon tos idõ pont ját az Or szá gos Szé -
ché nyi Könyv tár Ap ró nyom tat vány Tá rá ban õr -
zött gyász je len tés bõl tud tam meg. E dá tum:
1898. szep tem ber 27.

Iro dal mi mun kás sá gát a már em lí tett Va -
sár na pi Új ság ban kezd te el. E fo lyó irat nak 11
éven ke resz tül (1861-1872) volt szer zõ je. Foly ta -
tá sos köz le mé nyek ben szá molt be töb bek kö zött
az üs tö kö sök rõl, az üveg rõl, a ke nyér gyá rak ról
és még sok más ról.

De a min den na pi élet hez gya kor la ti ta ná -
csok kal is szol gált: pl. a fo gak és haj ápo lá sá hoz,
vagy a fõ ze lék és a gyü mölcs el tar tá sá ra is hasz -
nos in for má ci ó kat adott. Tá jé koz ta tott a tej ha mi -
sí tá sá ról. „A tit kos sze rek” c. cikk ben fel hív ta a
fi gyel met a drá ga koz me ti ku mok és egyes gyó -
gyí tó ké szít mé nyek gyak ran fél re ve ze tõ hir de té -
se i re.

A Va sár na pi Új sá gon kí vül köz le mé nyei
je len tek meg: a Ma gyar Em ber Könyv tá ra so ro -
zat ban, a Fa lu si Gaz dá ban, Az Or szág Tük ré ben,
a Ha zánk s a Kül föld c. fo lyó irat ban és a Ma gyar
Nép lap ban is.

Két nagy lé leg ze tû mun ká já nak nyom ta tás -
ban tör té nõ meg je le né sét a Ma gyar Höl gyek ala -
pít  vá nya tet te le he tõ vé. A Ma gyar Höl gyek ala pít -
vá nyá ról az Aka dé mi ai Ér te sí tõ 1859-es év fo lya -
má ban ol vas ha tunk elõ ször. BA LOGH Pál ren des
tag több lel kes ma gyar hölgy ré szé rõl díj ala pít -
ványt nyúj tott be tu do má nyos ké zi köny vek írá sá ra.
Az ala pí tók kö zött sze re pel pl. gróf ANDRÁSSY
Gyuláné, her ceg ODESCALCHI Gyuláné, to váb -
bá BAT THYÁ NY La jos öz ve gye és BA LOGH
Melanie köl tõ nõ is. Az ala pí tók szán dé ka sze rint a
cél: az Aka dé mia te kin té lyé nek eme lé se, a tu do -
mány és az iro da lom ha la dá sá nak elõ se gí té se s a
ha zai nyelv mû ve lé sé nek elõ moz dí tá sa. Az ere de ti
el gon do lás sze rint csak az Aka dé mia tag jai pá lyáz -
hat tak vol na, azon ban az ala pít vány meg vi ta tá sa és
vé le mé nye zé se után e ki té telt mó do sí tot ták, így
bár ki be nyújt ha tott pá lyá za tot.

BARDOCZ La jos az 1863-as ki írás ra
küld te el kéz ira tát, s a pá lyá za tot õ nyer te meg.

A mû könyv for má já ban 130 éve, 1865-
ben lá tott nap vi lá got a Tu do má nyok Csar no ka
so ro zat V. kö te te ként. Cí me: „A fel fe de zé sek és
ta lál má nyok tör té ne te. Kü lö nös te kin tet tel a gõz
és vil la nyos ság al kal ma zá sá ra és a fény kép írás
ki fej té sé re”, 57 fa met sze tes il luszt rá ci ó val.

A pá lyá zat hoz 13 kü lön bö zõ né met nyel -
vû köny vet, il let ve fo lyó ira tot hasz nált fel, – ami
va ló já ban 1773-tól 1862-ig be zá ró lag több, mint
400 kö te tet je lent.

A mû stí lu sát a szer zõ így jel lem zi: „Az
elõ adás ban azon vol tam, hogy a ne he zebb tár -
gya kat is úgy ál lít sam elõ, hogy azo kat olya nok
is meg ért hes sék, kik a szük sé ges elõ is me re tek
bir to ká ban nin cse nek.” A va ló ban na gyon ér de -
kes és ol vas má nyos könyv 23 fe je zet re ta go ló -
dik. A mû rész le tes is mer te té sé re e he lyen le he -
tõ ség nin csen, de a tar ta lom jegy zé ket mel lé ke -
lem a gaz dag te ma ti ka be mu ta tá sá ra (l. Füg ge -
lék), a tech ni ka tör té net iránt ér dek lõ dõk kö zül
bi zo nyá ra min den ki ta lál ben ne õt ér dek lõ té mát. 
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A szer zõ le ír ja a ta lál má nyok szü le té sét,
majd azok tö ké le te sí té sét s el ter je dé sük gyor sa -
sá gát, il let ve aka dá lya it. Hát tér ként meg is mer -
het jük az adott kor ter mé szet tu do má nyos ered -
mé nye it, mint pl. azt, hogy az el sõ iga zi ösz tön -
zést a mes ter sé ges vi lá gí tás ja ví tá sá ra a vegy tan
szol gál tat ta. LAVOISIER égés el mé le té nek meg -
is me ré se után vált vi lá gos sá, hogy a vas tag és tö -
mött lám pa bél aka dá lyoz za az égést. De a szer zõ
meg jegy zé se sze rint „A mint a baj meg is mer te -
tett, a se gít ség a ba jon azon nal be kö vet ke zett.” –
Va ló ban, a sváj ci ARGAND Lon don ban 1783-
ban fel ta lál ja az üres vagy csõ ala kú lám pa be let,
mely hez a le ve gõ kön  nyen hoz zá jut, így az égés
tö ké le te seb bé vá lik.

Vagy, – szin tén a mes ter sé ges vi lá gí tás
tör té ne té nél – meg lát hat juk azt is, hogy egy ta lál -
mány mi ként já rult hoz zá em be rek éle té nek meg -
õr zé sé hez, mint DAVY biz ton sá gi lám pá já nak
hasz ná la ta ho gyan men tett meg bá nyá szo kat a
súj tó lég rob ba nás tól.

Né ha a vé let len vagy a kény szer is hoz -
zá se gí tett egy-egy je len tõs fel fe de zés hez: ez tör -
tént a 17. sz. ele jén a né met BÖTTGERrel is, aki
el hí resz tel te ma gá ról, hogy ért az arany csi ná lás
mes ter sé gé hez. Drez dá ban si ke rült a szász vá -
lasz tó fe je del met rá be szél nie, hogy kí sér le te it tá -
mo gas sa. Ám ami kor már je len tõs ös  sze ge ket ki -
csalt a vá lasz tó fe je de lem tõl, s ered mény még
min dig nem mu tat ko zott, a fe je de lem fél ve szö -
ké sé tõl Königstein vá rá ba zá rat ta. Itt ra bos ko dott
6 évig. Ha ara nyat nem is tu dott elõ ál lí ta ni, hosz  -
szú kí sér le te zés után be kö vet ke zett a sze ren csés
vé let len: a por ce lán eu ró pai fel fe de zé se.

BARDOCZ a tör té ne ti ré szek ben gyak -
ran utal a ta lál mány el ne ve zé sé nek ere de té re,
amen  nyi ben az is mert. Ta lán ma már nem is gon -
do lunk ar ra, vagy ta lán nem is tud juk, hogy a
fegy ve rek ese té ben a szu rony, a ba jo nett, egy
Bayonne dél-fran cia vá ros ne vé bõl szár ma zik,
vagy a ka nó cos pus ka, a mus ké ta egy olasz or szá -
gi ma jor ról, MOSCHETTÁról lett el ne vez ve.

Ha tal mas tu dás anya got, klas  szi kus mû -
velt sé get ta kar a sok szo ro sí tó el já rá sok is mer te -
té se, eh hez kap cso ló dó an a pa pír elõ ál lí tá si mód -
ja i nak be mu ta tá sa is. A pa pír je len tõ sé gét így

mél tat ja a szer zõ: „A pa pír tör té ne te az em be ri -
ség tör té ne te. Pa pi ros nél kül a könyv nyom dá szat
meg mér he tet len ural ma csak na gyon kor lá to zott
vol na. Eu ró pa azon nagy sze rû miveltsége, me -
lyet e vi lág rész tu do má nyá ban, mû vé sze té ben és
ipa rá ban bá mu lunk, a pa pi ros nél kül alig lé tez -
nék: mert a pa pi ros azon el sõ telegraf, mely ál tal
a föld né pei kön  nyen ös  sze kap csol hat ják ma go -
kat, gon do la ta i kat és ta lál má nya i kat egy más sal
ki cse rél he tik. [...] A pa pi ros tet te le het sé ges sé,
hogy ez ren ként re pül nek az új sá gok, a na pi ese -
mé nyek hirmondói a vi lág min den szög le te i be,
és ez ren ként ván do rol nak a köny vek egyik kéz -
bõl a má sik ba, me lyek bõl egy pár fo rin tért meg -
be csül he tet len kin csek bir to ká ba jut ha tunk.”

Köny ve eré nyei mel lett azon ban meg
kell je gyez ni azt is, hogy kor tár sai min den bi -
zonnyal öröm mel ol vas tak vol na a ma gyar or szá -
gi ered mé nyek rõl is, mint pl. ar ról, hogy a Nem -
ze ti Szín há zat már 1837-ben gáz vi lá gí tás sal sze -
rel ték fel, s az el sõ gáz gyár Pes ten 1856-ban ké -
szült el, vagy az el sõ ha zai por ce lán gyár ról, – s
még so rol hat nánk. De e hi á nyos ság a ha tal mas
té má nak és a szûk re sza bott ke re tek nek tud ha tó
be, amit egyéb ként is túl lé pett.

BARDOCZ La jos má so dik ki emel ke dõ
mun ká ja „A me cha ni ka alap vo na lai”. Ezt szin tén
a Ma gyar Höl gyek Ala pít vá nya pá lyá za tá ra
küld te be 1867-ben. Ez zel a mû vé vel is díj nyer -
tes lett. Jel igé je a kö vet ke zõ: „Min den, mit a föld
és égen lá tunk a me cha ni ka tör vé nyei ural ma
alatt áll, a por szem nem ki csiny, a vi lág-min den -
ség nem nagy ar ra, hogy ezen tör vé nyek mû kö -
dé sé nek alá ne le gyen vet ve.” A bí rá lat sze rint:
„Mert [...] ám bár in kább physikai mint erõ mû ta ni
szel lem ben van tart va, de ala pos, áb rái jók, nyel -
ve egy sze rû, sza ba tos és jó ma gyar, ol va sá sa in -
kább él ve zet mint fá rad ság, s így, no ha nem ere -
de ti, ha nem a szer zõ ál tal meg ne ve zett ide gen
mun kák ból van át dol goz va, a Ma gyar Höl gyek
ala pít vá nyá nak szel le mé ben al kal mas a köz ér -
tel mes ség elõ moz dí tá sá ra.”

Nyom ta tás ban 1874-ben je lent meg 350
ol da lon, 225 fa met szet tel.

A könyv ér de me, hogy a me cha ni ka tu do -
má nya té te le i nek al kal ma zá sát a gya kor la ti tech -
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ni ka tár gya i val, mû kö dé sé vel mu tat ja be, és így
az el vont té te lek a nem ma ga san kép zett szak em -
ber szá má ra is azon nal szem lé le tes sé vál nak. Így
pl. „A mé rõ tes tek moz gá sa” c. fe je zet ben a moz -
gás me cha ni kai sza bá lyai mel lett az in ga óra mû -
kö dé sét is meg is mer het jük. „A fo lya dé kok moz -
gá sa” c. fe je zet ben rész le te sen tár gyal ja a „füg gé -
lyes víz ke re kek”, a „víz szin tes víz ke re kek”, a
„viszhatási ke rék” va gyis (a SEGNER-kerék), to -
váb bá a csa var tur bi nák mû kö dé sét. Így tesz ele -
get a könyv „elõ sza vá ban” le írt cél ki tû zés nek:
„Czélja e mun ká nak az, hogy a me cha ni ka alap -
vo na la i val mi nél tá gabb kör ben és kön  nyebb uton
is mer tes se meg a ma gyar ol va só kö zön sé get. E
czélt az ál tal igye kez tem megközeliteni, hogy le -
he tõ kép mel lõz ve a ná lunk csak na gyon kor lá tolt
számu kö zön ség re számitható és csak ter je del me -
sebb mun ká ba va ló mathematikai fej te ge té se ket
és bizonyitásokat, a felállitott tör vé nyek igaz sá gát
gya kor la ti lag, kisérletek ál tal igye kez tem be mu -
tat ni s a ter mé szet és min den na pi élet tü ne mé -
nyei  vel felvilágositani: a nél kül azon ban, hogy ez
az ala pos ság nak ro vá sá ra tör tén nék.”

UUnn ssaavvaanntt uuiittaatt:: 
ddrr.. LLaa jjooss BBAARRDDOOCCZZ
(Rezumat)

La jos BARDOCZ s-a nãscut la 9 august
1832, într-un mic sat din Trei Scaune, azi subur-
bie a oraºului Tg. Secuiesc. Cu cele douã cãrþi ale
sale ºi cu cele aproape 100 de articole apãrute, a
adus contribuþii semnificative la propagarea
cunoºtinþelor din domeniul ºtiinþelor naturale ºi
al istoriei tehnicii. Es te autorul primei opere
maghiare de istorie a tehnicii. Lucrarea parcurge
viaþa ºi ope ra lui BARDOCZ cu scopul de a
atrage atenþia asupra figurii sale.

AA FFoorrggootttteenn PPoolliihhiissttoorr:: 
DDrr.. LLaajjooss BBAARRDDOOCCZZ
(Abstract)

Lajos BARDOCZ was born in
Háromszék on the 9th of August 1832, in the vil-

lage Szászfalu, today belonging to Kézdi -
vásárhely. With his two books and over 100 writ-
ings he contributed to a large extent to the propa-
gation of the natural sciences and the history of
technics. He was the first author of a Hungarian
history of technics. The paper is an overview of
the life and work of Lajos BARDOCZ, its pur-
pose being to call our attention to a forgotten per-
sonality of the Hungarian history of sciences.
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1. ábra Részletek a „Manuale graduandorum Juris seu Protocollum Examinum rigorosorum” II. kötetébõl (ELTE)
levéltár. Elsõ szigorlatát hitelesítették: KARVASY Ágoston (1809-96) – közgazdaságtan, PAULER Tivadar (1816-
86) – büntetõjog, RÉCSEI Emil (1822-64) – állam és közigazgatástan, KONEK Sándor (1819-82) – statisztika
(1858). Jogtudorrá avatása 1859. dec. 18-án. Hitelesíti a dékán: VIZKELETI Ferenc (1789-1875) az egyházjog tanára.

2. ábra Szülõfalujából keltezett gyászjelentése
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3. ábra 5. ábra Az elsõ magyar találmánytörténeti könyv 
tartalomjegyzéke

4. ábra 

6. ábra Második könyvpályázatának  feladói címe,
jeligéje, valamint ARANY János jelentése az 

akadémiai évkönyben. Elõbbiek a MTA
Kézirattárában. Jelzet: RAL 1201/d/1868.



SAS Péter

KKÓÓSS KKáárr oollyy ééss aa 
SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm

(Ki vo nat)
KÓS Kár oly 1910 õszén lát hoz zá a Szé -
kely Nem ze ti Mú ze um ter ve i nek el ké szí -
té sé hez, Sep si szent györgy re 1911 áp ri li -
sá ban uta zik le elõ ször ez ügy ben. Au -
gusz tus vé gén kezd tek épül ni a fa lak,
1913-ban mind há rom épü le tet át ad ták tu -
laj do no suk nak, a há rom szé kely vár me -
gyé nek (Há rom szék, Csík, Ud var hely).
A Szé kely Nem ze ti Mú ze um irat tá rá ban
õr zött, a mú ze um épí té se tár gyá ban írott
ti zen két KÓS-levélbõl ko ráb ban egy ke -
rült csak köz lés re. A GÖD RI Ferencz
pol gár mes ter hez (8), a mú ze um Épí tõ bi -
zott sá gá hoz (5), il let ve CSU TAK Vil mos
mú ze um õr höz (1) in té zett le ve lek bõl  (át -
fe dé sek van nak) nemcsk a ter ve zõi mun -
ka és az épít ke zés szak mai me ne té be pil -
lant ha tunk be, de KÓS és meg ren de lõi
sze mé lyi kap cso la ta i nak ala ku lá sát is
nyo mon kö vet het jük, a hi va ta los fo gal -
maz vá nyok tól a kö ze li is me ret ség re uta -
ló hang vé te lig

Köz tu dott volt KÓS Kár oly és Sep si -
szent györgy vá ro sá nak jó kap cso la ta. Jó em be ré -
nek tud hat ta GÖD RI Fe renc pol gár mes tert,
LÁSZ LÓ Fe renc és CSU TAK Vil mos mú ze um -
õrö ket, MAL MOS An dor mér nö köt, dr. FOG O -
LYÁN Kris tóf fõ or vost, a ké sõb bi ek ben fi át, a
szin tén or vo si hi va tást vá lasz tó dr. FOG OLYÁN
Mik lóst, va la mint dr. KABAY Gá bor ügy vé det.
Hogy men  nyi re meg sze ret te ezt a vá rost, és mi -
lyen mér ték ben kö tõ dött hoz zá, mu tat ja az a sok

terv, mely rajz asz ta lán szü le tett. Ezek je len tõ sebb
ré sze sze ren csé sen meg is va ló sult, s ma is áll1.

Négy év vel a mú ze um ala pí tá sa, két és
fél év vel ma is hasz ná la tos ne vé nek fel vé te le
után öz vegy CSEREY Jánosné ZATHURE -
CZKY Emí lia 1879. szep tem ber 15-én a szé kely -
ség nek ado má nyoz za a már is je len tõs nek szá mí -
tó gyûj te ményt. A szé kely nép kö ré ben is mé tel -
ten fel lob bant a vágy, hogy tör té nel mi em lé kei és
ter mé sze ti kin csei meg õr zé se va la mint be mu ta tá -
sa szá má ra ál lan dó épü le tet emel jen.

Az 1890. má jus 1. óta meg in dult rend -
sze  res gyûj tés, ada ko zás, ado má nyo zás ered -
ménnyel járt, 1903 õszén az igaz ga tó-vá laszt -
mány a le en dõ mú ze um épü le te szá má ra a Pi ac-
tér rõl a Bras só ba ve ze tõ or szág út men tén egy
majd nem há rom hol das tel ket vá sá rolt. Lát va a
fel té te lek tel je sü lé sét, a Mú ze u mok és Könyv tá -
rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé ge elõbb DVORÁK
Ede mû épí tészt, majd dr. HÜLTL De zsõ mû -
egye te mi ta nárt kér te fel, hogy ter vez nék meg a
mú ze um épü le tét. HÜLTL az ál ta lá nos terv raj zot
és a hom lok za ti lát ké pet el is ké szí tet te. Az igaz -
ga tó-vá laszt mány lát va a ba rok kos hom lok za tot
és ta pasz tal va az egy éve hú zó dó rész le tes ki vi te -
li ter vek hi á nyát, úgy dön tött, más épí tészt ke res.
Olyat, aki a ki ala kí tan dó nem ze ti, ma gyar épí tõ -
mû vé szet szel le mé ben ké szí ti a ter ve it. ågy ta lál -
tak rá a bu da pes ti ál lat ker tet ZRUMECZKY De -
zsõ épí tész tár sá val fris sen be fe je zett KÓS Ká -
roly ra. KÓShoz fel tét le nül ra gasz kod tak, rész vé -
tel ét el en ged he tet len nek tar tot ták. Vá lasz tá suk
jó vá ha gyá sát az zal in do kol ták: „hogy új mú ze u -
mi épü le tünk mind a mû vé szi kö ve tel mé nyek -
nek, mint pe dig an nak a nagy fon tos sá gú kul tu rá -
lis hi va tás nak meg fe lel jen, me lyet Szé kely föl -
dünk mû velt tár sa dal ma rég óta és tel jes jog gal
hoz zá fûz”2. A fi a tal épí tõ mû vész fel ké ré sé vel a
szak ha tó ság is egyet ér tett.

HÜLTL De zsõ nem sér tõ dött meg, sõt
be lát ta, hogy ezt a fel ada tot nem tud ta meg ol da -
ni. Mi u tán KÓSnak át ad ta ál ta lá nos ter ve it, így
vé le mé nyez te sa ját mun ká ját: „Lá tod, akar tam
szé kely épü le tet ki hoz ni, de nem hi szem, hogy ez
vol na az igazi”3. 1910 õszén KÓS a tõ le meg szo -
kott ve he men ci á val lá tott mun ká hoz. Épí tész
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elõd jé vel el len tét ben õ tud ta, hogy mit kell csi -
nál jon: „a szé kely nem zet nek mú ze u mot... Iga zi
szé kely épü le tet”. Egy hét alatt el ké szí tet te a le -
en dõ mú ze um táv la ti ké pe it. Mi nisz te ri le irat tal
vég le ges meg bí zást is ka pott a to váb bi rész le tes
tervekre4.

KÓS az el sõ sep si szent györ gyi meg be -
szé lés re 1911. áp ri lis 14-én uta zott le, ahol GÖD -
RI Fe renc pol gár mes ter va la mint LÁSZ LÓ Fe -
renc és CSU TAK Vil mos mú ze um õrök fo gad -
ták. Kör vo na la zó dott, majd ki ala kult a fel adat:
„mú ze u mi szem pont ból jó be osz tá sú, tech ni ka i -
lag tar tós és kön  nyen kar ban tart ha tó, mû vé szi leg
pe dig – a szé kely nem ze tet rep re zen tá ló épü le tet
épí te ni fel”5.

A hely szí ni egyez te tés után min den úgy
ment, mint a ka ri ka csa pás. A ki vi te li ter vet és a
költ ség ve tést má jus 29-én el fo gad ta a val lás- és
köz ok ta tás ügyi miniszter6. Au gusz tus vé gén
épül ni kezd tek a fa lak, ok tó ber 22-én pe dig el he -
lye zés re ke rült az épü let alap kö ve is. 1913-ban a
tu laj do nos há rom szé kely vár me gye ré szé re át ad -
hat ták ren del te té sé nek a mú ze u mot, a kü lön
meg ter ve zett és fel épít te tett két mú ze um õri la kó -
ház zal együtt.

Az el ké szült épü let nem csak mú ze u ma,
de temp lo ma lett a szé ke lyek tör té nel mé nek és
tu do má nyos em lé ke i nek. Ez szin te szó sze rint
igaz, mert KÓS olyan épí té sze ti ele me ket is fel -
hasz nált ter ve i ben, me lyek temp lo mok egyes
jel lem zõ ré sze it je le ní tet ték meg. Az épít ke zés
fo lya mán igye ke zett el ér ni azt a ki je lölt célt,
hogy le he tõ ség sze rint min den anyag szé kely föl -
di és min den mes ter em ber szé kely le gyen. Az
alap fa lak és a lá ba zat õr kõi kõ bõl ké szült, a tég -
la Prázsmárról, a cse rép Bodokról, a fe hér már -
vány Gyergyószárhegyrõl, a fa anyag pe dig a
szé kely er dõk bõl ér ke zett. A zo mán cos cse re pe -
ket sze rez ték be egye dül más hon nan, a pé csi
ZSOLNAY-gyárból. MAL MOS An dor fõ mér -
nök el len õr zé se mel lett, MOL NÁR Ist ván, SZA -
BÓ Mi hály és JÁKÓCS Ist ván hely bé li vál-
lakozók ve ze té se alatt rend re szé kely kõ mû ves,
ács, kõ fa ra gó, asz ta los és la ka tos mes ter em ber
dol go zott.

A mú ze um mal és a ké sõb bi ek ben a töb bi
fel épí tés re ke rült épü let tel új színt, egyé ni ka rak -
tert ka pott a város7. Ezek a mû vé szi ki vi te le zé sû
vá ros ké pet meg ha tá ro zó al ko tá sok for rasz tot ták
ös  sze KÓS Kár oly és Sep si szent györgy ne vét.

A si ke rek, az el is me ré sek után KÓS Ká  -
roly nem pi hent meg a jól meg ér de melt ba bé ro -
kon, ha nem nem ze te ér de ké ben to vább mun kál -
ko dott szû kebb ha zá já ban. Er re a ma ga tar tás ra
buz dí tot ta övé it CSU TAK Vil mos is KÓS szü le -
té se 50. év for du ló ján. Sza vai ma is meg fon to lás -
ra, kö ve tés re mél tó ak, nem ve szí tet ték el ak tu a li -
tá su kat: „...induljunk, men test men jünk, si es sünk
elõ re, mert ke ve sen va gyunk, és re ánk még sok
jó és be csü le tes er dé lyi ma gyar és szé kely mun ka
el vég zé se vár... A jö võ min dig bi zony ta lan s még
csak nem is sejt het jük, mit vé gez het nek el gyer -
me ke ink és utó da ink a re á juk egyet len iga zi és
ro mol ha tat lan örök ség gya nánt hát ra ma ra dó épí -
tõ munkából”8.

Jegy zet

1. KÓ NYA Ádám: KKÓÓSS KKáárr oollyy ééppüü llee tteekk SSeepp ssii sszzeenntt ggyyöörr ggyyöönn.. Ta nul má -
nyok és köz le mé nyek [Aluta V.]. Sep si szent györgy, 1973, 219-35.

2. CSU TAK Vil mos: KKÓÓSS KKáárr oollyy ééss aa SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm.. Sep si -
szent györgy, 1933, 9.

3. KÓS Kár oly: AA SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm ééppíí ttéé ssee.. Em lék könyv a Szé -
kely Nem ze ti Mú ze um öt ven éves ju bi le u má ra. Szerk.: CSU TAK Vil mos,
Sep si szent györgy, 1929. 26.

4. A Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé ge le ve le. Bp.,
1911. márc. 22. (Sep si szent györgy, Szé kely Nem ze ti Mú ze um irat tá ra,
53-1911)
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6. A Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé ge le ve le. Bp.,
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(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le ért ve a
köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok in do -
kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)
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1.

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!

Elsõsorbanis bo csá na tot ké rek, hogy meg tisz -
te lõ le ve lük re csak most vá la szo lok. De kis sé ké sõn,
csak teg nap ju tot tam a le vél hez, mert nem vol tam Pes -
ten. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um épü le té nek ter ve zé sé -
vel ez elõtt két hét tel bí zott meg a Mú ze u mok és
Könyv tá rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé ge és egyút tal lel -
kem re kö töt te, a le he tõ si et sé get. Mond ha tom, hogy ta -
lán sem mi más meg bí zást ilyen igaz nagy öröm mel
nem ve het tem vol na, mint ép pen ezt. Hi szen ed di gi
min den mun kál ko dá som, min den dol gom nem volt
más, mint ép pen a mi er dé lyi ma gyar né pünk, a szé -
kely ség és kalotaszeg nép mû vé szet ének, épí té sze té nek,
nyel vé nek, egész csu dá san meg ma radt nem ze ti ka rak -
te ré nek ta nul má nyo zá sa, hogy an nak alap ján dol goz -
has sak, te hes sek va la mit, ami ta lán – ma gyar lesz.

Ezt a fel ada tot úgy fo gom fel, mint ju tal mát
ed di gi tö rek vé se im nek és mint buz dí tást, hogy to vább
is ezen az úton ma rad jak.

De bo csás son meg, igen tisz telt Pol gár mes ter
Uram, ha a pen nám el ra ga dott kis sé. Vis  sza té rek tár -
gyunk hoz.

Te hát a meg bí zás vé te le után, rög tön érint ke -
zés be lép tem uta sí tás sze rint dr. HÜLTL De zsõ épí tész
úr ral, aki az tán váz la ta it volt szí ves át ad ni és egyút tal a
szük sé ges uta sí tá so kat is, mi re én ne ki fog tam, hogy a
szé kely nem zet nek mú ze u mot csi nál jak. Iga zi szé kely
épü le tet. Hogy ez ho gyan fog si ke rül ni, azt nem tu dom.
A váz la to kat el ké szí tet tem, és mostmár ne ki fog tam a
ki vi te li ter vek ké szí té sé hez. Mi u tán azon ban egy és
más do log gal sze ret nék én ma gam is tisz tá ba jön ni, il -
le tõ leg a hely szí nen is sze ret nék széj jel néz ni, a gyûj te -
mé nye ket is ma gam sze mé vel sze ret ném lát ni, vég re
pe dig – bo csá nat, hogy si et tem ben ezt há tul hagy tam –
hogy tisz te le te met te hes sem a Mú ze um ve ze tõ sé gé nél,
el sõ sor ban igen tisz telt Pol gár mes ter Uram nál, hogy
kí ván sá ga i kat, óhaj tá sa i kat, az épü let re vo nat ko zó és
be ren de zé sé re vo nat ko zó min den gon do la tu kat le he tõ -
leg meg tud has sam, van sze ren csém be je len te ni, hogy
kö rül be lül csü tör tö kön, fo lyó hó 13-án Sep si szent -
györgy re uta zom. A pon tos idõ pon tot még táv irat ban
fo gom tu dat ni, mi u tán a mi mes ter sé günk olyan, hogy
so ha sem tu dunk sem mit sem bi zo nyo san. Ma gam mal
vi szem a váz la to kat is. Ké rem igen tisz telt Pol gár mes -
ter Ura mat, ad dig is tart son meg en gem jó vé le mé nyé -
ben, amíg azt tet tel is ki ér de mel ni nem fo gom.

Mégegyszer bo csá na tot ké rek a ké sé sért, és le -
ve lem ren det len sé gé ért de si e tek, hogy leg alább rész -
ben pó tol has sam a ké sést.

Bu da pest, 1911. ápr. 10
Igaz tisz te let tel, 
KÓS Kár oly
épí tész

(MMeeggjj..:: A le vél meg je lent: FFóó rruumm,, A Me gyei
Tü kör mel lék le te 1980. de cem be ri szám 12-13)

2.

Nagys.[ágos]
GÖD RI Ferencz pol gár mes ter úr nak
Sep si szent györgy

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Nem ír hat tam ed dig, mert nem volt mit.

SEEMAYER-VILIBÁLD úr ral a Nép raj zi Mú ze um
Igaz ga tó já val nem tud tam teg na pig érint ke zés be lép ni.
Teg nap azu tán a dálnoki ház ügyé ben levélbeni kér dé -
sem re azt a vá laszt kap tam tõ le, hogy hét fõn, az az hol -
nap, le uta zik Dálnokra, és csak , mi u tán a há zat lát ta, fog
nyi lat koz ni ar ról, vajjon meg ve szik-e, vagy sem. Na -
gyon jó vol na, ha a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ré szé rõl
meg le het ne õt kör nyé kez ni, il le tõ leg a Szé kely Nem ze -
ti Mú ze um ott hely ben tud na ve le meg ál la po dás ra jut ni.
Õ hét fõn biz to san le uta zik, így izente ne kem (ápr. 24).

A má sik ügy, mely kö vet kez té ben le ve le met
írom igen tisz telt Pol gár mes ter Uram nak, mint a
Sz[ékely] N[emzeti] Mú ze um el nö ké nek, - az épí tés
ügye. Én ugyan is az 1:100 lép té kû ki vi te li ter vek kel ké -
szen let tem és hol nap, hét fõn be adom a ter ve ket a Mú -
ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé gé nek,
mely azu tán HÜLTL De zsõ dr. épí tész úr ál tal a kul -
tusz mi nisz té ri um nak ter jesz ti fel. Ké rem, hogy az épí tés
kez de té nek si et te té se ér de ké ben moz dít son meg Pol gár -
mes ter Uram min dent, amit le het, vagy cél sze rû nek lát;
hogy az épü le tet még az idén te tõ alá hoz has suk.

Én ma gam el me gyek a hé ten a kul tusz mi nisz -
té ri um ba és szin tén si et tet ni fo gom, – amen  nyi re én,
mint kis em ber te he tem – a dol got. Hi szen az én ér de -
kem is, hogy mi nél ha ma rabb áll jon az az épü let,
amely tõl én elõ ha la dá so mat, ne vem nek ter je dé sét, és
Er dély ben is mer teb bé té te lét re mé lem.

En  nyi ben kí ván tam igen tisz telt Pol gár mes ter
Uram nak re fe rál ni a min ket kö zö sen ér dek lõ dol gok ról.
Mi u tán pe dig még ké rem, hogy igaz tisz te le te met és
üd vöz le te met al ka lom ad tán le gyen ke gyes LÁSZ LÓ
Fe renc és CSU TAK Vil mos ta nár urak szá má ra át ad ni:
ma rad tam igaz tisz telt Pol gár mes ter Uram nak, ma rad -
tam igaz tisz te let tel.

B[uda]pest 1911. ápr. 23.
KÓS Kár oly
épí tész

3.

Nagy sá gos
GÖD RI Ferencz úr nak
pol gár mes ter
Sep si szent györgy
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Mé lyen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Igéretemhez ké pest el jár tam a mú ze um ügyét,

mely vé le mé nyem sze rint, igen jól áll. A mi nisz té ri um -
ban a terv na gyon tet szik, és ott fel tét le nül azon lesz nek,
hogy az épí tést a leg rö vi debb idõ alatt el kezd jük. Ma a
Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé gé -
nél jár tam, ahol MIHÁLIK Jó zsef fel ügye lõ, elõ adó úr
biz to sí tott, hogy – a ter vet még a múlt hé ten át küld vén
Dr. HÜLTL épí tész úr nak – azt min den pil la nat ban
vissza vár ják. Ak kor azu tán be mu tat ják HE GE DÛS
Lász ló orsz[ággyûlési] kép vi se lõ nek, aki a pénz ügyi bi -
zott ság elõ adó ja – és aki egy bank ál tal, mely nek õ az
igaz ga tó ja, rög tön ki utal tat ja a pénzt és a kul tusz mi nisz -
té ri um fog ja fi zet ni az évi animitásokat. Ezt HE GE DÛS
meg ígér te, és ha õ mel let te lesz, ak kor biz to san megy az
ügy szé pen. ågy áll ván a dol gok, azt hi szem, nem so ká ra
ne ki fo gunk az épí tés nek – ha igaz. A mi nisz té ri um ban a
mû vé sze ti osz tály fel tét le nül még az idén te tõ alá akar ja
hoz ni az épü le tet, és õk ma guk a leg job ban si et te tik.

En  nyi ben van sze ren csém igen tisz telt Pol gár -
mes ter Ura mat a dol gok ál lá sá ról tu dó sí ta ni és ha újabb
dol got meg tu dok (még ma te le fo ná lok Dr. HÜLTLnek)
is mét re fe rál ni fo gok. Ké rem tisz te let tel jes üd vöz le te -
met át ad ni a mú ze um õr ta nár urak nak.

B[uda]pest 1911. máj. 2.
Igaz tisz te let tel, 
KÓS Kár oly
épí tész
Cí mem: IX. An gyal ut ca 7a. II 9

4.

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Le ve lét na gyon kö szö nöm, ne kem, mun kám nak

ez az iga zi ju tal ma. Ezért dol go zok, ezért agi tá lok. Erõm
ki csi, de lel ke se dé sem nagy. És amit te szek, nem ma ga -
mért, de nem ze te mért te szem. Kö szö nöm le ve lét még egy -
szer. És na gyon-na gyon kö szö nöm a köny vét. Nem is írok
ró la, mert sok kal in kább tisz te lem és be csü löm Pol gár mes -
ter Ura mat, hogy sem mun ká já ról nyi lat koz zam én ah hoz
ki csi em ber va gyok. De nagy gyö nyö rû ség gel ol va som es -
tén ként egy ma gyar szív írá sa it, egy hegy vi dé ki, er dé lyi
szé kely em ber szí ve do bo gá sát meg ha tot tan hall ga tom.

A Sz[ékely] Nem ze ti Mú ze um költ ség ve tés ét
(elõméretest) csi ná lom és azt hi szem, ha köz be nem jõ
va la mi, ak kor a jö võ hét fo lya mán el küld he tem, hogy
ki le hes sen tûz ni a ver seny tár gya lást.

Va la mint a be adá si ill. en ge dé lye zé si ter ve ket
is el ké szí tem ez után.

De ké rem Pol gár mes ter Ura mat, hogy az épí -
tést ma gát jú li us hó 15-e elõtt ne kezd jük el, mert na -
gyon gon do san sze ret ném el ké szí te ni a mun ka ter ve ket
(1:50 lép ték ben), mert nem sze ret ném, ha va la mi lé -
nye ges hi ba csúsz na be a si et ség mi att, ami úgy ne kem,
de kü lö nö sen a mú ze um nak ár ta na.

An nak ör ven dek na gyon, hogy a költ ség elõ i -
rány za tot vál to zat la nul el fo gad ták, te hát Is ten nek há la,
le het köl te ni egy ki csit a szé pí tés re is.

Ké rem tu dó sí ta ni en gem, hogy a mú ze um õri la -
ká sok, mind két ház ban 4 szo bá ból áll ja nak, vagy egyik -
ben több-ke ve sebb szo bá ból, hogy nyu god tan dol goz -
has sak azon is. És ké rem vé gül Pol gár mes ter Uram el né -
zé sét, ha mos ta ná ban nem tu dok majd eset leg be cses le -
ve le i re olyan sür gõ sen és pon to san vá la szol ni, de egy hét
óta be van min de nem pakkolva és a vo na ton gu rul nak
már ré szint: köl tö zöm Sztánára (Ka lo ta szeg). Azt hi -
szem jö võ hé ten ott már rend ben is le szek és ak kor az tán
nyu god tan, szé pen tu dok dol goz ni, és pi hen ni is.

Ép pen most vol tam M[úzeumok É[s]
K[önyvtárak] O[rszágos] F[õfelügyelõsége]nál és ott
nagy öröm mel tu dat ták, hogy a „Ré gi Ka lo ta szeg”-bõl va -
la mi 200 pél dányt vet tek át a mú ze u mok ré szé re szét osz -
tás cél já ból. En nek a ko moly si ker nek na gyon ör vend tem.

Ké rem te hát Pol gár mes ter Ura mat, hogy egy
na gyon ki csit, mostmár tü re lem mel len ni mél tóz tas sék,
ne hogy most, ami kor – már sze ren csé sen dû lõ re ju tott a
Mú ze um dol ga, túl sá gos si et te tés sel kárt szen ved jen.
Té li re úgy is fe dél alá ke rül az épü let.

B[uda]pest [1]911 jún. 12.
Igaz tisz te let tel, 
Kós Kár oly
épí tész

[GÖD RI Ferencz meg jegy zé se 1911. jú ni us
27-i dá tum mal:] Kér jük, hogy júl. 5-ig a ki vi te li költ -
ség ve tést el ké szí te ni szí ves ked jék. Mú ze um õri la ká -
sok ról le írás és váz lat kül de tett.

5.

Mé lyen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Kül dök 1., tel jes pél dány 1:100 lép té kû ter vet

az zal a ké rés sel, hogy len ne szí ves azt MAL MOS
kir[ályi] Úr nak át szár maz tat ni az zal az újabb ké ré sem -
mel együtt, hogy az ottlevõ terv rajz pél dány ból az
együtt meg ál la pí tott ké mény lyu ka kat és eset le ges
egyéb be jegy zé se ket eb be a pél dány ba ce ru zá val be je -
gyez ni szí ves ked jék, és azu tán azt le he tõ sûrgösen ne -
kem vis  sza kül de ni szí ves ked jék, hogy az 1:50 lép té kû
mun ka ter vek ké szí té sé nél, azo kat hasz nál has sam.

Je len tem, hogy a most kül dött raj zon kí vül
még 2 tel jes pél dány raj zom van, te hát be adá si, stb.
terv pél dá nyok ról nem szük sé ges gon dos kod ni.

Sztána [1]911 júl. hó 18.
Igaz tisz te let tel ma rad tam,
KÓS Kár oly épí tész
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6.

Nagy sá gos
GÖD RI Ferencz úr nak
pol gár mes ter
Sep si szent györgy

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Mel lé kel ten kül dök 2 váz la tot a mú ze um õri

la ká sok ra vo nat ko zó lag. Az egyik tel je sen föld szin tes,
a má sik (B. tí pus) manzardos meg ol dás. Kü lön ben tel -
je sen az adott prog ram sze rint ké szült. A föld szin tes
alap te rü le te 207. 00 m2. A szo bák pad ló vo na la a kül sõ
föld szín fe lett 1. 00 m ma ga san van nak gon dol va, a
szük ség sze rint el ren de zen dõ pin ce he lyi sé gek (nagy sá -
guk kí ván ság sze rint) tisz ta ma gas sá ga 2.50 m. Tisz ta
szo ba ma gas ság 3.00 m (eset leg 3.20 m). Ké rem mé -
lyen tisz telt Pol gár mes ter Ura mat, hogy a terv váz la tot
és az itt adott kö rül írá so kat tes sék meg mu tat ni egy épí -
tõ mes ter nek, aki meg bíz ha tó és az zal egy kö rül be lül
va ló költ ség elõ i rány za tot kér ni. Mert én így nem tu dok
Sep si szent györgy re egy föld szin tes ház ra árat mon da -
ni. Ha egy oda va ló mes ter em ber mond va la mit, aki is -
me ri a kö rül mé nye ket, az min den eset re he lye sebb lesz,
kö ze lebb fog jár ni a va ló ság hoz. Ha ezt tud juk, ak kor
az tán be szél he tünk a vál toz ta tá sok ról, kívánságokrül,
spe ci á lis el ren de zé sek rõl, stb. Na gyon ké rem, hogy a
kül dött ter ve ket (a mú ze u mét), a ké mé nyek be je lö lé se
után, ne kem vis  sza kül det ni méltoztassék.

Sztána [1]911 júl. 24.
Igaz tisz te let tel va gyok
KÓS Kár oly
épí tész

7.

Szé kely Nem ze ti Mú ze um
Te kin te tes
Épí tõ bi zott sá ga
Sep si szent györgy

CSU TAK Vil mos mú ze um õr fo lyó év aug. 9-
én kelt hoz zám in té zett le ve lé ben köz ve tí ti MOL NÁR
Ist ván és tár sai épí té si vállakozók azon aján la tát, hogy
a mú ze um épü let ala po zá sá nál a költ ség ve tés ben
körülírott ter més kõ he lyett kõ be té tes be tont al kal maz -
nánk 1:10 ke ve ré si arány ban.

A ma gam ré szé rõl, elõszöris, csudálkozom azon,
hogy a vál lal ko zók már a leg el sõ al ka lom mal is, ami kor
még a leg el sõ mun ka nem rõl van szó, már vál toz ta tást
aján la nak. De el te kint ve et tõl, a ma gam ré szé rõl, a vál toz -
ta tást csak ab ban az eset ben fo ga dom el, il le tõ leg, csak ab -
ban az eset ben vál lal ha tom éret te a fe le lõs sé get, ha 1:7 ke -
ve ré si ará nyú be tont al kal maz nak, és pe dig ugyan azon ár -
ban, mely ben a ter més kõ ala po zást vál lal ták.

De amen  nyi ben az el len õr zés sel meg bí zott
m[agyar] kir[ályi] ál lam épí té sze ti hi va tal vál lal ja a fe -
le lõs sé get, úgy én nem fo gom el le nez ni az 1:21 ará nyú
be tont sem, de ké rem, hogy e meg jegy zé se i met az épí -
té si nap ló ba be ve zet ni és az épí té si el len õr rel alá írat ni
szí ves ked je nek ad dig is, míg ma gam azt alá írom.

Sztána, [1]911 aug. 11.
Mély tisz te let tel
KÓS Kár oly
épí tész

8.

A
Szé kely Nem ze ti Mú ze um
te kin te tes
Épí tõ bi zott sá gá nak
Sep si szent györgy

Mé lyen tisz telt Épí tõ bi zott ság!
Fo lyó hó 7-én kelt hoz zám in té zett b[ecses] le -

ve lük re van sze ren csém a kö vet ke zõk ben vá la szol ni:
1., A ter ve ket át vizs gál va ér te sí tem a tek[intetes]

bi zott sá got, hogy én a mú ze um lép csõ szé les sé gét mai mé -
re té ben tel je sen ele gen dõ nek ta lá lom, mi u tán sza bad lép -
csõ és kö zé pen, a lép csõ ka rok kö zött is ele gen dõ tér ma -
rad, hogy az eset le ges ké nye sebb bú to ro kat és mu ze á lis
tár gya kat ütõ dés tõl men ten ne a lép csõn kel jen fel hor da ni,
ha nem sza ba don fel húz ni le hes sen az I. eme let re.

2., A M[úzeumok] É[s] K[önyvtárak] O[rszá-
gos] F[õfelügyelõsége] szak ér tõ épí té sze fe lül vizs gál -
ván an nak ide jén az épü le tet, mu ze á lis szem pont ból azt
ki fo gás ta lan nak ta lál ta, va gyis a lép csõ kar szé les sé gét
õ is ele gen dõ nek ítél te.

3., A bu da pes ti Nem ze ti Mú ze um lép csõ kar
szé les sé ge 1.80 mé ter, te hát a mi énk kel meg egye zik és
meg fe lel.

4., Amen  nyi ben a lépcsõkarszélesség ele gen -
dõ nem vol na, úgy az aj tó szé les sé gek (1.50 m) még ke -
vés bé fe lel het nek meg, va gyis ha a kar szé les sé get na -
gyob bít juk, ak kor lo gi ku san az aj tó szé les sé ge ket is
min de nütt na gyob bí ta ni kel le ne, ami újabb terv vál toz -
ta tás sal és költ ség több let tel jár na.

5., Amen  nyi ben a lép csõ szé les sé get na gyob -
bí ta nók, úgy a 2.40 m szé les lép csõt (sza bály zat sze -
rint) kö zé pen fal lal vagy vas ge ren dá val kel le ne alá tá -
masz ta nunk, ami az alat ta le võ pin ce lép csõ tel jes meg -
vál toz ta tá sát von ná ma ga után, eset le ge sen azt, hogy a
pin ce lép csõt  tel je sen más ként kel le ne ala poz nunk és a
le ve gõ el zá rás is tö ké let le neb bé vál na, mint most.

6., Esz té ti kai szem pont ból pe dig ha tá ro zot tan
hát rá nyos vol na a vál toz ta tás, mi u tán az elõ csar nok ból
va ló lát ké pe tel je sen meg rom la na a lép csõ ház nak, ami
az egész épü let el sõ be nyo má sá nak na gyon ár ta na; il le -
tõ leg ma ga után von ná az elõ csar nok vál toz ta tá sát is.
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Mind ezen oko kat fi gye lem be vé ve, és eh hez
hoz zá ad va még azt is, hogy a terv át dol go zás idõt
veszen igény be, úgy, hogy az épí tés elõ ha la dá sa hát rál -
tat va vol na, ké rem a m[élyen] tisz telt Épí tõ bi zott sá got,
hogy a terv vál toz ta tás szán dé ká tól el áll jon, és az épü let
lép csõ há zát a mai ter vek sze rint épít sük fel.

Amen  nyi ben azon ban meg ma rad na a terv vál -
toz ta tás szán dé ka mel lett, úgy ké rem ér te sí té sét, hogy
el ké szít hes sem a mó do sí tott ter ve ket és ha mar fel ter -
jeszt hes sük azt a M[úzeumok] É[s] K[önyvtárak]
O[rszágos] F[õfelögyelõsége]-hoz jó vá ha gyás vé gett,
ad dig pe dig az épí tést az épü let egész kö zép ré szén ké -
rem ne vem ben és fe le lõs sé gem re az el len õr úr ral be -
szün tet tet ni.

Sztána, [1]911 szept. 2
Igaz tisz te let tel
KÓS Kár oly
ter ve zõ és mû ve ze tõ épí tész

9.

Szé kely Nem ze ti Mú ze um
te kin te tes 
Épí tõ bi zott sá gá nak
Sep si szent györgy

CSU TAK Vil mos mú ze um õr
úr nak
Ked ves ba rá tom!
Szí ves so ra i dat vet tem de saj nos, nem te het -

tem ele get an nak, hogy ma reg gel ott le gyek, mert egy
éj sza kai ki rán du lá son úgy meg hûl tem, hogy már-már
erõ sebb kö vet kez mé nyek tõl fél tem. Há la Is ten nek, ez
nem kö vet ke zett ugyan be, de nem utaz hat tam el. Kér -
lek, ne ha ra gud ja tok ezért re ám.

Most pe dig kér lek írd, vagy írasd meg, hogy
mi kor jöj jek. Ne kem tö ké le te sen mind egy, me lyik na -
pon, te hát ti ha tá roz zá tok meg, én ké szen va gyok. Na -
gyon-na gyon kí ván csi va gyok már. Re mé lem, hogy a
föld szint és eme let ha mar fel megy, az ala pok kal és cik-
loppal ren de sen las sú tem pó ban ha lad nak. Kér lek te hát,
tu dó síts és mostmár bi zo nyo san ottleszek.

Fe le sé ged ke ze it csó ko lom; fe le sé gem üd vöz -
le tét kül di. Igaz sze re tet tel üd vö zöl

Sztána, [1]911 okt. 5.
KÓS Kár oly 

10.

Szé kely Nem ze ti Mú ze um
te kin te tes
Épí tõ bi zott sá gá nak
Sep si szent györgy

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Szí ves kér dé sed re vá la szol va, van sze ren csém

azt ad ni fel vi lá go sí tá sul, hogy:
1., Én ma gam a föld szin tes mú ze um õri la kó -

ház ter ve zé sé nél is azt vet tem irány adó ul, hogy a ház
mi nél ol csób ban le gyen ki ké pez he tõ. Mi u tán pe dig tûz -
ve szély, vagy már ef fé le nem igen for dul hat elõ, il le tõ -
leg az ép pen úgy hat ak kor is, ha kü lön men  nye zet ké -
szül is, én oda csak sû rû ge ren dás fe dél szé ket gon dol -
tam (kö tõ ge ren dák egy más tól 1.00 m ten gely tá vol ság -
ban). Eze ket a ge ren dá kat alul bo rít va és stu ka túr ral; a
ge ren dák ra felül 3 cm-es hor nyolt desz ka bo rí tás, ar ra
föld fel töl tés 8-10 cm vas ta gon, 5 cm-es agya go zás és
le ön tés és po ron do zás. Ez tel je sen ele gen dõ és kár vol -
na, an  nyi ra drá gí ta ni kü lön fö dém mel, ami vég ered -
mény ben tûz el len nem biz to sít. Az agya go zás, il le tõ -
leg föld fel töl tés bõ sé ge sen szi ge tel.

Ez zel a fel vi lá go sí tás sal ta lán el ér tem azt,
amit min dig sze ret nék, hogy le he tõ ol csón ké szül jön a
ház és azért még is jó le gyen.

Sztána [1]911 dec. 1.
Igaz tisz te let tel
KÓS Kár oly

11.

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Mi u tán el jött a Ka rá csony és kö zel az új esz -

ten dõ, és a Mú ze um is hál’Istennek olyan stá di um ban
van, hogy sor sa fe lõl már nyu god tak le he tünk, va gyis
mû sza ki lag ki fe jez ve: a te tõt ál lít ják, igenkérlek, hogy
ha csak le het sé ges, tisz te let dí jam II. rész le tét mely
most ese dé kes, szá mom ra ki utal tat ni, il le tõ leg (pén zes
le vél ben) el kül de ni szí ves ked jél.

Nem kér ném a pénzt, de rá szo rul tam, mert
nincs pén zem, a ka rá csony el vit te. Na gyon kér lek,
hogy a pénzt mi nél elõbb kül desd el, ne hogy köl csö -
nök re szo rul jak, ami ke ser ves do log, ta pasz ta lás ból tu -
dom.

Ad dig is bol dog ka rá cso nyi ün ne pe ket kí vá -
nok Pol gár mes ter Uram nak és a Mú ze um nak is.

Sztána [1]911 dec. 23.
Igaz tisz te let tel
KÓS Kár oly

12.

Szé kely Nem ze ti Mú ze um
te kin te tes
Épí tõ bi zott sá gá nak
Sep si szent györgy

Tisz te let tel ké rem a tek[intetes] Épí tõ bi zott sá -
got, hogy mi u tán a Mú ze um épít ke zé sé nek el sõ ré sze, a
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fa la zás an  nyi ra be fe je zõ dött, hogy a te tõ szé ket rak ják;
ké rem tisz te let dí jam II. rész le tét, 2500 K-t, szó val ket-
tõezerötszáz ko ro na – fil lért ré szem re ki utal vá nyoz ni.

Sztána, 1[911] dec. 23.
Igaz tisz te let tel, 
KÓS Kár oly
ter ve zõ és mû ve ze tõ épí tész

KKáárr oollyy KKÓÓSS ººii MMuuzzeeuull NNaaþþiioonnaall
SSeeccuuiieesscc
(Rezumat)

Arhitectul KÓS Kár oly, de bun renume
deja la vremea respectivã se apucã de elaborarea
planurilor Muzeului Naþional Secuiesc în toamna
anului 1910 ºi îºi efectueazã prima sa vizitã de
lucru la Sf. Gheorghe în aprilie 1911. La sfârºitul
lui august încep sã se ridice zidurile, iar în 1913
toate cele trei clãdiri sunt predate proprietarului:
cele trei comitate secuieºti (Trei Scaune , Ciuc,
Odorhei). Dintre cele 12 scrisori ale lui KÓS
având ca subiect construirea  muzeului ºi pãstrate
în arhiva Muzeului Naþional Secuiesc una sin-
gurã a fost publicatã pânã acum. Scrisorile au
fost adresate lui Ferencz GÖD RI, marele primar
cãruia Sf. Gheorghe îi datoreazã aspectul sãu
urban de azi (8), Comitetului de Construcþie (5),
respectiv custodelui (directorului) muzeului, Vil -
mos CSU TAK (1) (existã suprapuneri) ºi ne per -
mit nu numai urmãrirea desfãºurãrii eveni-
mentelor, dar ºi a poveºtii unor relaþii interper-
sonale, de la începuturile oficiale pânã la cele
cordiale.

KKáárroollyy KKÓÓSS aanndd tthhee SSzzéékkeellyy
NNaattiioonnaall MMuusseeuumm
(Abstract)

Károly KÓS started the plans for the
building of the Székely National Museum in the
autumn of 1910, but he first travelled to
Sepsiszentgyörgy in April 1911. The building of
the walls started at the end of August, and in
1913 all the three buildings were handed over to
the owner: the three Székely seats (Háromszék,

Csík and Udvarhely). Of the 12 letters referring
to the building of the museum, written by KÓS
and preserved in the Székely National Museum,
only one has been published. The letters
addressed to the to mayor Ferencz GÖDRI (8), to
the Board of Councils (5), and to Vilmos CSU-
TAK, the director of the museum at that time,
provide an insight into the relationship of the
artist to the customers.
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1.ábra  A Székely Nemzeti Múzeum alaprajza. KÓS Károly kezdeti „naturalista elgondolásában”

(Anthony GALL gyûjtése) illetve megvalósult, letisztult változatában
(közölve az 1929. évi Emlékkönyvben) .(K.Á.)
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2.ábra A Székely Nemzeti Múzeum távlati képe. KÓS Károly korai, részletezõ rajza 
(Anthony GALL gyûjtése), illetve a megvalósult épület, az 1929. évi Évkönyv címlapjához
készült KÓS-grafikán (K.Á.)
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3. áb ra KÓS Kár oly 1911. ápr. 10-i vá la sza GÖD RI Fe renc sep si szent györ gyi pol gár mes ter le ve lé re

4. áb ra A Szé kely Nem ze ti Mú ze um fõ épü le te 1912-ben a mú ze um-kert fel õl 
(GERE Ist ván fel vé te le a fo tó tár ban. Ka ta ló gus szám: 13).(K.Á.)  



SAS Péter

KKEEÖÖPPEECCZZII SSEE BBEESS TTYYÉÉNN
JJóó zzsseeff jjee lleenn ttéé ssee aa SSzzéé kkeellyy 
NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm nnaakk 
zzáággoonnii kkii sszzááll lláá ssáá rróóll 
((kköözz llééss))

(Ki vo nat)
A ge ne a ló gus és heraldikus KEÖPECZI
SE BES TYÉN Jó zsef töb bek kö zött a
ma gyar kö zép cí mer és a ro mán ki rá lyi cí -
mer (az adap tált mai ál la mi alap ja) ter ve -
zõ je. Mun kás sá ga még min dig nincs ki -
elé gí tõ en fel dol goz va. A kö zölt do ku -
men tum KÖPECZI SE BES TYÉN je len -
té se a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nak egy
1931-beni zágoni ki szál lás ról. Ezidõben
ma ga is igaz ga tó ta ná csi tag, KÖPECZI
SE BES TYÉN az igaz ga tó ság fel ké ré sé re
fel mé ri egy ré gi, ál ta la 17. szá za di nak
da tált ház elõ ke rült alap ját és a zágoni re -
for má tus egy ház kle nó di u ma it. A do ku -
men tum úgy tu do mány tör té ne ti leg, mint
mû ve lõ dés tör té ne ti leg szá mot te võ ér té -
ket kép vi sel.

Az egyik ke ze men meg tu dom szá mol ni
azo kat, akik írá sa ik ban fel ele ve ní tet ték és mai
hé za gos is me re te ink függ vé nyé ben be mu tat ták,
mél tat ták KEÖPECZI SE BES TYÉN Jó zsef
munkásságát.1

Nap ja ink ban is saj ná la to san ke vés sé
is mert az a te vé keny ség, amit ge ne a ló gi ai és
he ral di kai szak ér tõ ként ki fej tett. Meg je lent
írá sai, szak ta nul má nyai, raj zai, ak va rell jei
alap ján meg ál la pít hat juk, hogy a ma gyar cí -
mer tan egyik leg je len tõ sebb kép vi se lõ je
volt.

Ka lan dos, sze mé lyi sé ge ál tal „ele ve el -
ren delt” éle te re gény be il lõ. Most nem idéz zük
fel éle té nek ed dig meg is mer he tett ré sze it, csu pán
a le köz len dõ írá sa (je len té se) kap csán mu tat juk
be egy idõ sza kát.

1919-ben mint a Szé kely had osz tály volt
tiszt jét, had na gyát a Bras sói Fel leg vár ba zár ták.
In nen – va ló szí nû leg elõ ne ve mi att – Köpecre in -
ter nál ták. Eb ben a há rom szé ki bá nyász fa lu ban
lelt ott hon ra és csa lád ra. 1942-ig élt itt, amíg KE -
LE MEN La jos ösz tön zé sé re Ko lozs vár ra nem
köl tö zött, hogy az Er dé lyi Nem ze ti Mú ze um le -
vél tá rá ban he ral di kai ku ta tá so kat vé gez zen.

1931-ben CSU TAK Vil mos hoz, a Szé -
kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó já hoz be je len tés
ér ke zett KISS La jos zágoni ny. igaz ga tó-ta ní tó -
tól, hogy a MIKES-család ku ri á lis tel kén egy ré -
gi ház alap ját fe dez te fel az új tu laj do nos. CSU -
TAK Vil mos a be je len tés kap csán két le ve let írt.
Az egyi ket KISS Lajosnak2, mely ben ér te sí tet te,
hogy a kér dé ses te lek és ház alap meg vizs gá lá sá -
ra K. SE BES TYÉN Jó zse fet fog ja ki kül de ni. A
má sik levelet3 a mú ze um igaz ga tó-vá laszt má nya
egyik tag ja ve het te kéz hez. Eb ben ar ra kér te a
szin tén zágoni il le tõ sé gû SZÕTS Al ber tet, hogy
le gyen a mú ze um ki kül dött je se gít sé gé re an nak
el szál lá so lá sá ban, élel me zé sé ben és a tár gya lá -
sok fel vé tel ében.

KEÖPECZI SE BES TYÉN Jó zsef, aki
eb ben az idõ szak ban szin tén a mú ze um igaz ga -
tó-vá laszt má nyá nak a tag ja volt, 1931. már ci us
23-án és 24-én tett ele get meg bí za tá sá nak. A
tõ le meg szo kott pon tos ság gal és lel ki is me re -
tes ség gel mér te fel a fel fe de zett ré gi ház alap -
ját, az ott elõ ke rült ré gé sze ti le le te ket pe dig
kor meg ha tá ro zá suk után le ír ta. Eze ken túl me -
nõ en lajst ro moz ta és szám ba vet te a zágoni re -
for má tus egy ház úr asz ta li edé nye it és var rot ta -
sa it is.

A je len té se mel lék le te ként fel tün te tett
ház alap rajz és te lek tér kép meg ma radt. A fény ké -
pek és le me ze ik el kal lód tak, vagy a mú ze um
fototékájának még fel dol go zat lan ré szé ben lap -
pan ga nak.

A je len tés le lõ he lye: Sep si szent györgy,
Szé kely Nem ze ti Mú ze um, Irat tár
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Jegy zet

1. JAGAMAS Ilo na: „„SSzzeerr vvuusszz,, JJóóss kkaa””.. A Hét 1981. 13. sz.;
KISGYÖRGY Zol tán: AA kkööppeeccii hheerraallddiikkuuss. A Hét 1981. 28. sz.; SAS Pé -
ter: RRoo mmáánn ccíí mmeerr mmaa ggyyaarr kkéézz bbõõll.. His tó ria 1987. 5-6. sz. és AAzz 11992244--eess
rroo mmáánn áállllaammcciimmeerr kkee lleett kkee zzéé sséé rrõõll.. Köny ves ház 1992. 2. sz.; SZÉ KELY
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2. Sep si szent györgy, 1931. már ci us 23. (Sep si szent györgy, Szé kely
Nem ze ti Mú ze um, Irat tár.)

3. Sep si szent györgy, 1931. már ci us 23. (Sep si szent györgy, Szé kely
Nem ze ti Mú ze um, Irat tár.)

A szö veg ben elõ for du ló ide gen 
sza vak ma gya rá za ta

kuppa: a ke hely csé sze ala kú ital tar tó ré sze
nódus: a ke hely szá rán lé võ gomb
stí lus: a ke hely szá ra
rotulus: a ke hely szá rán – rend sze rint hat – bü työk sze -
rû en ki ál ló dí szít mény
casserol: ser pe nyõ
patena: ka to li kus egy há zi ke hely tar to zé ka, ne mes fém -
bõl ké szült kis tá nyér ka, ame lyet fe dél ként a ke hely re
he lyez nek. Er re he lye zik az os tyát.

JJee lleenn ttééss aa ZZáággoonn kköözz sséégg bbee 
vvaa llóó kkii sszzááll lláá ssoomm rróóll

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um Igaz ga tó sá ga
az zal a fel adat tal bí zott meg, hogy száll jak ki Zágonba,
a zágoni Mi kes ku ri á lis te lek nek VE RES Dé nes zágo-
ni la kos ál tal meg vá sá rolt ré szén le võ, s ál ta la fel fe de -
zett és fel tárt ré gi ház alap ját mér jem föl, ko rát a le he -
tõ ség sze rint ha tá roz zam meg, to váb bá a tu laj do nos ál -
tal a fel tá rás nál ta lált le le te ket a Mú ze um ré szé re szál -
lít sam be.

Fel ada to mat ké pez te to váb bá a ref. Egy ház
em lé ke i nek meg vizs gá lá sa, le fény ké pe zé se és le írá sa, a
temp lom elõtt fel szín re ke rült vár alap fel mé ré se, s a
zágoni Mi kes kú ri á nak és tel ké nek fel mé ré se és le írá sa.

Út ra kel tem 1931. már ci us 23-án d.e. 11 óra -
kor taxiautóbuszon, s Zágonba ér kez tem d.u. 1 óra táj -
ban. Itt SZÕCS Albrt mú ze u mi-igaz ga tó vá laszt má nyi
tag, zágoni bir to kos úr nál el töl tött ebéd után VE RES
Dé nes sel ki men tem a fel tárt ház alap hoz és itt a kö vet -
ke zõ ket ta lál tam:

A szán tó nak hasz nált te rü let nek Nagybo ros -
nyó fe lé esõ, nyu ga ti fe lé ben, az út test tel pár hu za mos
egyen le te sen dom bo ro dó ma gas la ta, il let ve eny he ge -
rin ce leg ma ga sabb he lyén, a fel szín alatt 20-25 cm-re, a
ke rí tés tõl 30 m-re, (az út test szé lé tõl 32,5 m-re) egy tel -
je sen fel tárt ház alap ja tûnt föl, mely nek az út test tel

pár hu za mos kes keny front ja 11,30 m, be fe lé ter je dõ
hosszú sá ga pe dig 22,54 m.

A ház ál lott az ala po zás sze rint az út fe lõl két
alá pin cé zett szo bá ból (a D-K-i 4,69 x 7,64 m, az É-Ny-
i 4,54 x 7,64 m), ezek mö gött egy nagy szo bá ból (6,60
x 12,80 m), mely nek D-K-i fa la foly ta tá sa az el sõ szo -
ba hos  szan ti fa lá nak, má sik hos  szan ti fa la, a nagy szo ba
D-K-i fa lá hoz csat la ko zik egy ki sebb szo ba alap ja,
mely 6,20 m hos  szú, az út fe lõl 3,90 m, szem ben pe dig
3,60 m szé les. Ez utób bi fal foly ta tá sa a nagy szo ba be -
zá ró fal alap já nak.

A nagy szo ba É-Ny-i fa lá hoz az É-i sa rok tól
3,20 m-re kívül egy nagy já ban négy szö gû, tö mör alap
csat la ko zik, mely nek a fal irán ti hos  sza 3, 55 m, É-Ny-
i vo na la 2,25 m, itt egy (va ló szí nû) tá masz tó pil lér 0,50
x 0,70 x 0,80 m alap jai lát ha tók, s et tõl 0,60 m-re, a
nagy szo ba fa lá hoz me nõ ol da la 1,85 m. Az alap fa lak
vas tag sá ga nagy já ban 70 cm. Tisz ta, fa ra gat lan, de jól
ös  sze vá lo ga tott és il lesz tett ter més kõ bõl van nak, tég la
köz tük nincs. A kö tõ anyag ho mok ból és mész bõl ke -
vert so vány mal ter.

A pin ce fa la – a fa lak men tén tel je sen ki ásott
ré gi pin ce föl dig – 170 cm ma gas. A pin ce két osz tá lyát
el vá lasz tó köz fal 50-60 cm szé les ség közt vál ta ko zik.
Eb ben egy ki nem épí tett hely aj tó nak le he tett hagy va.
A pin ce le já ra ta az É-Ny-i fal ban le he tett, mert itt az
alap fal 2,90 m szé les ség ben a föl dig meg sza kad.

A D-K-i pin ce É-K-i sar ká ban egy fal fel szí -
né ig érõ, kb. 2 x 2 m tö mör kõ épít mény volt, mely bár
a fa lig ért két ol da lá val, még is kü lön volt épít ve. Ezt a
tu laj do nos el bon tot ta, s így pon to san nem néz het tem
meg. Va ló szí nû leg a haj da ni szo bá ban le võ, na gyobb,
épí tett kály há nak le he tett az alap ja. A pin ce ge ren da
men  nye ze tes le he tett, mert a bol to zat nak nyo mai nem
fe dez he tõk fel.

A pin ce a hu musz alatt szí nül tig te le van tör me -
lék kel, mely csak a fa lak mel lõl ta ka rít ta tott el. E tör me -
lék áll leg na gyobb rész ben ho mok kal és ka vic  csal ke vert
mész bõl, va gyis el por lott malterbõl, e kö zött na gyobb
kö vek bõl, fe nyõ fa-szén da ra bok ból, to váb bá 25,5 x 12,5
x 4 cm mé re tû, elõb bi nél jobb mi nõ sé gû, 19,5 x 11,2 x 4
cm tég lák ta lál tat tak a tör me lék közt.. Ez utób bi ak igen
ha son lí ta nak a csí ki, két ség te le nül XV. szá za di temp lo -
mok épí té sé hez hasz nált tég lák hoz. Egyik tég lán sem
lát ha tó az, hogy fal épí tés re hasz nál ta tott vol na, mert
mal ter nyo mok raj tok nin cse nek. Va ló szí nû leg a ré gi fa -
men  nye zet bo rí tá sá ra hasz nál tat tak. Mind két tég la tí pus -
ból 1-1 pél dányt be hoz tam a Mú ze um ba.

Ér té ke sebb, a Mú ze um ba be szál lí tott tárgy,
mely a tör me lé kek bõl ke rült elõ, két há rom szö gû la kat,
mind ket tõ ron gált ál la pot ban.

E két la kat kö zül a ki sebb az épebb, s en nek
fél kör nél ma ga sabb ken gye le le van csuk va. A há rom -
szö gû, vas la kat test felül 5,5, ol da la i nál 4,5 cm mé re tû,
vas tag sá ga 2,8 cm. A ken gyel ívé nek ma gas sá ga 4 cm,
szé les sé ge 5 cm, s 0,5 x 0,6 cm vas tag sá gú szög le tes
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rúd vas ból van ala kít va. A kulcs lyuk nak ki ál ló, csõ sze rû
szá ja erõ sen le tö re de zett. A lyuk kö ze pé bõl egy 2,2 cm
hos  szú, 0,5 cm át mé rõ jû, hengerded or só áll elõ, az el -
vesz tett kulcs fu ra ta szá má ra. A la kat test hát só ol da lán,
a pe rem tõl az al só szö gig egy kb. 1 cm szé les, la pos vas -
pánt van fel erõ sít ve. E la kat egy nagy tûz nyo ma it vi se -
li ma gán, mert a rá ta padt föld vö rös re van ég ve.

A na gyob bik la kat nak ken gye le hi ány zik, jobb
kes keny ol da la ki tört – en nek da rab ja meg ke rült. Hát só
ol da lá nak élé nél nagy lyu ka kat mart a rozs da. E hé za -
gon és a ki tört ol da lon ke resz tül a la kat szer ke ze te lát -
ha tó. E la kat pe re me 6,7 cm, ol da lai 6,3 cm hos  szú ak,
vas tag sá ga 2,9 cm. Két kes keny ol da lá ra 12 mm szé les
erõ sí tõ le mez van for raszt va. Elõ lap ján a bal ol dal kö ze -
pé tõl a fel sõ sa ro kig egy pánt van fel erõ sít ve kö ze pe tá -
ján egy fu rat tal a csö ves kulcs szá má ra. A hát só ol da lon
a pe rem tõl a csü csö kig egy ara nyo zott pánt van fel erõ -
sít ve, s a la kat töb bi ré sze in is ara nyo zás nyo mai lát ha -
tók. E két la kat a XVII. szá zad for má ja sze rin ti.

A tör me lék kö zül még sok ló és más ál lat csont
ke rült elõ, ezek nek kü lö nös fon tos ság nem tu laj do nít -
ha tó, mert min den va ló szí nû ség sze rint az ös  sze om lott
ház pin cé jé be, az ál la ti hul lák – el föl de lés he lyett –
egy sze rû en be do bat tak.

A ház, mely nek fun da men tu ma a hu musz ré teg
alól ke rült elé, – az ala po zás vas tag sá gá ból kö vet kez -
tet ve – föld szin tes kõ ház le he tett, felül tég lá val bur kolt
fa men  nye zet tel. A két fé le tég la tí pus ko rá nak meg ha tá -
ro zá sá ra al kal mat lan, mert kü lön vet te tett ilyen kis
alak ban, a men  nye zet bur ko lá sá ra. Itt a tég lák kö ze it
nem an  nyi ra a túl me rev és a raj ta já rás ál tal tö re de zõ
malterrel tölt het ték ki, ha nem a ru gal ma sabb és köny  -
nyeb ben ja vít ha tó agyag gal. Ezért nem fe dez he tõk föl e
tég lá kon mal ter nyo mok.

A la ka tok – me lyek XVII. szá zad be li ek sem
biz tos kór ha tá ro zók az épü let ko rá ra néz ve. Egyet len –
bár nem egé szen bi zo nyos – kor ha tá ro zó a ház el ren de -
zé se, a volt szo bák el he lye zé se. E te kin tet ben két ség te -
le nül ro kon vo nást mu tat a csíkszentkirályi, rom la do zó,
két ség te le nül XVII. szá za di Bors kú ri á val. Te kint ve az
alap ra üle pe dett 20-25 cm hu musz ré te get, va la mint azt,
hogy tel je sen fe le dés be ment lé te zé se, s csak a vé let len -
nek tu laj do nít ha tó fel fe de zé se, épí té sé nek va ló szí nû
ko rát a XVII. szá zad ra te het jük. Sor sát a tör me lék kö -
zöt ti ököl nyi, sõt na gyobb fe nyõ fa szén da ra bok, va la -
mint a két la ka ton vö rös re égett föld mu tat ják. Úgy lát -
szik, a ház far észei le ég tek a pin cé ig. A ház fa lai pe dig
el hor dat tak, a hu musz be lep te, s a ház he lye em ber em -
lé ke zet óta szán tó föld nek hasz nál ta tott. A tör me lék nek
a ket tõs pin cé bõl va ló tel jes ki ta ka rí tá sa kor re mé nyünk
le het még más em lé kek fel fe de zé sé re.

Más na pot, 1931. már ci us 24-ét a ref. egy há zi
em lé kek meg vizs gá lá sá val, le írá sá val és le fény ké pe zé -
sé vel töl töt tem.

A temp lom 1783-ban épült, a ré gi temp lom
he lyén. E temp lom ból – saj nos – sem mi sem ma radt

meg. A temp lo mot most kö rül ve võ kõ ke rí tés elõtt, a to -
rony tól nyu gat ra egy vár-rész let alap vá za tû nik föl, két
– kí vül szeg le tes, be lül hengerded, elég gé ter je del mes
bás tya köz ti, kis sé ívelt fal kö ze pén egy hos  szabb, ki fe -
lé nyú ló, négy szö gû, erõs ala pú épü let alap vo na lai lát -
ha tók, ez va ló szí nû leg a ka pu to rony alap ja. Fel mé ré se
a nagy esõ mi att le he tet len volt.

Az egy ház nak ér té kes, szép úr asz ta li fel sze re -
lé se van. Ezek kö zül fõ ként a két ré gi ke hely ké pez na -
gyobb ér té ket.

1. Ke hely. Ara nyo zott ezüst, dom bo rí tott, vé -
sett és al só stí lu son pon colt mû.

Kuppája alul le ke re kí tett kúp ala kú. Pe re me
ke re ken bor dá zott, az újabb va la mint ezüst be sze gé se
is. Úgy lát szik, hogy az ere de ti pe rem be sza ka do zott és
ezért újab ban be sze ge tett. A kuppának ko sa ra nincs.

Fel sõ stí lu sa hengerded, kö ze pe fe lé ível ten
vé ko nyo dó. E  stí lus dur va ól mo zás sal van a kuppához
és nódushoz for raszt va. Hos  szan ti forrasztáshelye széj -
jel vált, s egy dur va vö rös réz szög gel van át üt ve. E stí -
lus nem egy ko rú a ke hel  lyel, az ere de ti el ve szett.

A nódus la pos, ke rek, ke reszt bor dás, dom bo rí -
tott, két le mez bõl áll, az al só ból és fel sõ bõl, s ez a ke rü -
let kö rül ös  sze van for raszt va. E nódus sem az ere de ti,
for má ja s primitiv tech ni ká ja a XVII-XVI II. szá zad ra
utal nak.

Az al só stí lus hengerded, ezüst. Eb be fo lyó
nö vény or na mens van vés ve, il let ve en nek alap ja ki van
vág va. E hul lám vo na las mo tí vum szõ lõ in dán szõ lõ le -
ve le ket, szõ lõt és egy négy szir mú ró zsát mu tat. E stí -
lus da rab két ség te le nül egy ko rú a ke hel  lyel. Ez is a
nódus alatt dur ván van ólom mal fel for raszt va.

A talp ke rek ala pú, ívelt for má jú, kúp ala kú,
tel je sen si ma. Talp pe re me füg gõ le ges, alól egy ket tõs,
hor nyolt sze gél  lyel.

A talp, kuppa és al só stí lus egy ko rú, XIV. szá -
za di. Ma gas sá ga 17,3 cm. Kuppájának át mé rõ je 10 cm.
A talp át mé rõ je 11,8 cm.

2. Ke hely. Ara nyo zott ezüst, dom bo rí tott, vé -
sett, át tört és ön tött mû, sod rony zo mán cos kuppa ko -
sár ral.

A kuppa si ma, ara nyo zott, eny hén ki haj ló pe -
re mû, ma gas for má jú. Ko sa rá nak felül gó ti kus, ala -
csony ön tött ke reszt ró zsa-sor pár tá ja van. A ko sár ma -
ga há rom ket tõs cikk re van oszt va. E cikkpárok a pár tá -
tól a stí lu sig ter je dõ, ho mo rí tott és szé le in hul lá mos be -
haj to ga tott le mez zel, s en nek kö ze pén hos  szá ban fel -
for rasz tott, sû rûn bor dá zott vas ta gabb, ara nyo zott ezüst
sod ron  nyal van nak el vá laszt va. A cikkpárok pe dig egy-
egy sod rott, vé ko nyabb drót tal van nak ket té oszt va. A
cik kek zo mán cos ala pon, vé kony, sod rott és fel for rasz -
tott ezüst szá lak ból for mált vi rá go kat tün tet nek föl.

A zo mán co zás e ke hely ko sa rán tûz zo mánc. A
cik kek ezüst alap ja vál ta koz va sö tét, fe ke tés zöld és vö -
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rös bar na volt, ezek – kü lö nö sen az utób bi an  nyi ra le tö -
re de zett, hogy csu pán a nyo mok ból ál la pít ha tó a szín
meg. A sö tét zöld bõl van nak ös  sze füg gõ ré szek is.

A vi rá gok egy-egy hat szir mú fe hér ró zsá ból
ál la nak. Ezek a gyû rû for mán for rasz tott sod ro nyon be -
lül, fe hér rel van nak ki tölt ve, an  nyi ra, hogy dom bo rú an
ki emel ked nek. A szá rak ról le füg gõ, ke re ken kez dõ dõ,
csúcs ban vég zõ dõ, ívelt le ve lek vi lá go sabb zöld szí nû -
ek.

A stí lus hat ol da las ha sáb, felül és alul egy-egy
hor nyolt szé lû sze gél  lyel. Úgy a fel sõ, mint az al só stí -
lus rossz ös  sze ál lí tás kö vet kez té ben a nódus fe lé ke rült.

Mind két stí lus ol da la i ba renaissance be tûk
van nak vés ve. A fel sõ ben: MARIAH az al só ban:
IWAVSN (az al só nak je len té se is me ret len).

A nódus la pos, ke rek, alul-fölül hat dom bo rí -
tott le vél ido mot mu tat. Hat ma gas, casserolszerû rotu-
lusa van, kis sé ki fe lé szé le se dõ, hul lá mo san hat ka ra jú ra
haj to ga tott le mez bõl ala kít va. Ket tõ ben egy-egy hat -
szir mú, ezüst bõl ki vá gott ró zsa van, ezek be fe lé ho mo -
rí tot tak, s kö ze pü kön egy-egy ara nyo zott gömb van.

Ma gas sá ga 21,9 cm. A kuppa át mé rõ je 8,6
cm. A talp át mé rõ je 11,4 cm

Elég gé ép da rab a XVI. szá zad ele jé rõl.
3. Úr asz ta li ke nyér tar tó tá nyér. Ara nyo zott

ezüst, jó ki dol go zá sú. Át mé rõ je 16,3 cm, si ma pe re me
2,5 cm, mé lye dé se 11,3 cm. A pe re mé be fe lül rõl be üt -
ve (2/1) (EE és 12). Tel je sen ép. (Bá ró SZENTK-
ERESZTY Zsig mond al tá bor nagy ado má nya, 1815-
bõl, a ke resz te lõ kan ná val együtt.)

4. Patena. Ara nyo zott réz. Át mé rõ je 11,5, pe -
re me 23 mm. Je len leg a be te gek úr va cso rá já hoz hasz -
nál ta tik. Mes ter je gye nincs.

5. Ke resz te lõ kan na. Ezüst ara nyoz va, fe dél -
lel, fül lel és ki ön tõ csõr rel, ib rik alak. Tel je sen si ma.
Mes ter je gye EE és 12 (mint a ke nyér osz tó tá nyér nak).
Ma gas sá ga 14,1 cm, fel sõ át mé rõ je 8,0 cm, al só át mé -
rõ je 10,2 cm.

Ké szít tet te az egy há zi jkv. sze rint, bá ró
SZENTKERESZTY Zsig mond al tá bor nagy 1815-ben.

Ón mû vek.
1. Ón ku lacs. Nagy, la pos, tég la lap ala pú, felül,

két kes keny ol da lán be fe lé dom bo ro dó, s fel sõ ré szén
csa va ros fe dél lel. A rá csa var ha tó fe dél nek karikaanyá-
ja meg van, ken gye le el ve szett.

Mindnégy ol da la vé sés sel dí szí tett.
El sõ, szé les ol da lán felül PAVLVS MI KES D.Z.
16 8 5.
E fel írás alatt vé sett ko szo rú ban a Mi kes cí -

mer kép vés ve (pajzs nél kül): ko ro ná ból ki nö võ, ket tõs -
far kú, ko ro nás orosz lán, fel emelt jobb já val há rom ke -
resz te zõ dõ nyíl ves  szõt tart va, heg  gyel föl. A ko szo rú -
tól jobb ra és bal ra egy-egy be fe lé for dul va ülõ hím szar -
vas vé sett ké pe lát ha tó. A ko szo rú alatt ket tõs, zeg zug -
so ros, felül kis sé szivalakúan be hor pasz tott ke ret ben,
egy sze rû hal mon, mely nek bal ol da lá ból egy le cson kí -

tott fa nõ ki, balravágtató, de hát ra te kin tõ lo vas alak ja
van ap ró zeg zug vo nal lal vés ve. A lo vas spa nyol vi se le -
tû. Ma gas he gyû, ka ri más ka lap ja van, hát só ré szén egy
strucc tol lal. Ar ca ba ju szos, sza káll ta lan. Ka bát já nak
gal lér ja széjjelnyilló, ke mé nyí tett. A ka bát ma ga szûk,
de ré kig érõ. Uj ja szûk, a vál lon alul egy sze gély dí szí -
tés sel. A nad rág alul szûk, felül bug  gyos, ha ránt csí ko -
zott. Csiz má ja ma gas, lágy szá rú. Szá ra felül hát ra íve lõ
sza bá sú. Sar kan tyú já nak fel erõ sí té se nincs áb rá zol va.
A nye reg raj za ki ve he tet len. A kan tár egy sze rû, a kan -
tár szár alul csip ké zett, ilyen a far mat ring és szügy el lõ
is. A lo vas de re ká nál gör be kard mar ko la ta, s en nek S
ala kú ke reszt va sá nak fe le lát szik. Te hát kard ja jobb ol -
da lán áb rá zol ta tott.

A ku lacs má sik szé les ol da lát a bi ro dal mi, két -
fe jû sas vé sett raj za fog lal ja el, egy sze rû, zeg zug vo na -
las ke ret ben. Ma gas sá ga a csa var ki ön tõ nél kül 21 cm,
szé les sé ge 17,7 cm. Vas tag sá ga 9,3 cm. Az al só fe nék
17,7 x 9,3 cm. Az egész ma gas ság csa var fe dél fü lé vel
együtt (ez utób bi fel ál lít va) 25,2 cm. Mes ter je gye
nincs. Ke vés for rasz tá si nyo mon kí vül ép.

2. Ón ku lacs. Elõb bi hez ha son ló, de lap jai csu -
pán egy sze rû vo nal ve ze té sû nagy szö gek kel van nak dí -
szít ve. En nek rá csa var ha tó fe de lén a vas ken gyel ka ri ka
is meg van.

Ma gas sá ga a ki ön tõ nél kül 21,6 cm, szé les sé -
ge 15,5 cm, vas tag sá ga 9,8 cm. Fül ken gye lé vel együtt
29,1 cm ma gas. Mes ter je gye nincs. Tel je sen ép.

3. Úr asz ta li, ón bo ros kan csó. Ma gas, kar csú
alak, fedéllel, ki ön tõ vel, fül lel és gömb-bil len tõ vel.

Pa lást ja le fe lé szé le se dõ, si ma. Szá ját göm bö -
lyû ab roncs kö rí ti. Ki ön tõ je facettes élû. Tal pa alul
dom bo rú an ki szé le se dõ, alul la pos. Fe ne ké nek kö ze pé -
be elül egy spi rá lis vo nal van be vés ve. Fe de le a csõrt is
fö di. Kö ze pén egy du do ro dá son esz ter gált csü csök áll
föl. Bil len tõ je gömb ala kú, fü le alul fel ka nya ro dik, s itt
renaissance paj zsocs ká ban vég zõ dik. A fül kül sõ lap ján
renaissance or na men tá lis ön tött dí szí tés van. Leg fe lül
Bras só pajzsbafoglalt cí me re, mely a fa törzs tõl jobb ra
és bal ra L és M ön tött be tû ket vá laszt ja el. A fe dél bel -
se jé ben mes ter jegy van be üt ve, kör ben J és G ös  sze font
be tûk. Ma gas sá ga a bil len tõ vel együtt 23,7 cm. Fel sõ
át mé rõ je 6,7 cm. A fe nék át mé rõ je 10,8 cm. Tel je sen
ép. XVIII. szá zad.

A zágoni ref. Egy ház ré gi var rot ta sai.

1. Nagy, táb lás úr asz ta li te rí tõ. A táb lák vál ta -
koz va há lós (neccelt) négy zet és vi lá gos kék at lasz se -
lyem bõl van nak. Az egész há lós (neccelt) ke ret tel van
övez ve és sár ga se lyem mel és sár gás ba tiszt vá szon nal
táb lá san bé lel ve. A sár ga se lyem a há lós táb lák – a ba -
tiszt a kék se lyem alatt van.

A há ló (necc) ba rack szín selyemszállból van
ké szít ve. Ke re tük egy pi ros és kék vál ta ko zó hím zett
vo nal. E bel sõ ke ret kö ze pén két egy mást ke resz te zõ
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ovál van, egyik bor dó vö rös, a má sik arany. E kö zép bõl
egy-egy zöld ke hely bõl szét ága zó szeg fû, pi ros, kék,
arany, sár ga és drapp szir mok kal nyú lik a sar kok fe lé.
Ezek közt egy-egy bor dó, kék, vagy zöld bim bó van hí -
mez ve. Ös  sze sen 13 ilyen há lós táb lá ja van e te rí tõ nek.
A kö zép sõ ke re té ben, dí szí tés sze rû en, ezüst szál lal
varr va: VÁR VÁN VÁR TAM / AZ VRAT / S Õ hoz:
TE RE /. A kö vet ke zõ sor má so dik négy ze té nek ke re té -
ben: KOR DA / MARIA / AN NO / 1782 / ol vas ha tó. A
hím zett táb lák épek, a kék se lyem táb lák sza ka do zot -
tak. Nagy sá ga 151 x 153 cm.

2. Ki sebb, ba tiszt te rí tõ. Ke re te szines, go be -
lin sze rû tech ni ká val ké szül ve, s szö ge i ben egy-egy
ugyan ilyen hím zett dí szí tés sel. A hím zés anya ga se -
lyem, he lyen ként la pos, arany skó fi um mal ékít ve. A
ke ret min ta egy õz bar na hul lám vo nal, s en nek kö ze pé -
ben, egész hos  szá ban egy arany vo nal. E hul lám vo nal -
ból ágaz nak szét rend sze re sen so ra koz tat va az ágak,
me lyek min de ni ké nek há rom le ve le van. Ezek szí ne zé -
se vi lá gos és sö tét ró zsa szín, s vi lá gos, kö zép- és sö tét
zöld. A szög let dí szek bar nás, le vá gott fa tör zse ket áb rá -
zol nak, zöl del lõ ágak kal, s ezek közt 4-4 zöl des ma dár -
ká val. Gon dos, fi nom mun ka. A ba tiszt sza ka do zott.
Nagy sá ga 76 x 78 cm.

Fel ada tom nak egyik igen fon tos ré szét, a Mi -
kes kú ria és tel ki nek fel mé ré sét nem tel je sít het tem a
majd nem ál lan dó an zu ho gó esõ mi att. A kú ri á ba nem
me het tem be, mert a tu laj do nos nem volt ott hon. A pin -
cé jé ben vol tam, s in nen si ke rült – a bol to zat egyik meg -
rom lott ré szé bõl egy tég lát el hoz nom, en nek mé re te 21
x 12 x 4,2 cm.

A te lek nek a köz ség há zán le võ ka tasz te ri tér -
ké pek rõl va ló alap rajz má so la tát el ké szí tet tem.

Sep si szent györgy, 1931. áp ri lis 7-én.
K. SE BES TYÉN Jó zsef

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le ért ve a
köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok in do -
kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

RRaa ppoorr ttuull lluuii JJóó zzsseeff KKEEÖÖPPEECCZZII
SSEE BBEESS TTYYÉÉNN ccããttrree MMuuzzeeuull
NNaaþþiioonnaall SSeeccuuiieesscc pprriivviinndd oo
ddeeppllaassaarree îînn ZZaaggoonn ((jj.. TTrreeii
SSccaauunnee)) 
(Rezumat)

József KEÖPECZI SE BES TYÉN, ge -
nealog ºi heraldist, es te între altele creator al ste-
mei maghiare medii ºi al stemei regale româneºti
(baza stemei naþionale actuale, adaptate). Ope ra
sa nu se cunoaºte în suficientã mãsurã nici în ziua

de azi. Documentul publicat constituie un ra port
al lui József KEÖPECZI SE BES TYÉN cãtre
Muzeul Naþional Secuiesc privind o deplasare în
comuna Zagon, din 1931. Fiind el însuºi membru
al consiliului dirigent al muzeului, József
KEÖPECZI SE BES TYÉN a fost însãrcinat de
cãtre consiliu sã examineze aici fundaþiile unei
case care va fi datatã de el în sec. XVII. ºi sã
descrie clenodiile bisericii reformate din locali-
tate. Documentul prezintã in te res atât din punctul
de vedere al istoriei ºtiinþei cât ºi al istoriei cul-
turii.

TThhee RReeppoorrtt ooff JJóózzsseeff KKEEÖÖPPEECCZZII
SSEEBBEESSTTYYÉÉNN ttoo tthhee SSzzéékkeellyy
NNaattiioonnaall MMuusseeuumm aabboouutt hhiiss
FFiieelldd--WWoorrkk ttoo ZZáággoonn ((ZZaaggoonn,,
CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The genealogist and heraldist József
KEÖPECZI SEBESTYÉN is among others
author of the project of the middle Hungarian
coat-of-arms, as well as of the Romanian royal
coat-of-arms (the basis of the one still used
today). His work has not been satisfactorily
investigated. The document presented is his
report to the Székely National Museum about
one of his field-works in the village Zágon in
1931. During that period he was a member of the
Council Board himself and as such, at the request
of the board, he measured the foundations of a
house he presumed to be from the 17th century,
as well as the clenodies of the Reformed church
in Zágon. The document is of real value from the
point of view of the history of both science and
culture.
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VINCZE Zoltán

RRéé ggii ttoorroocckkóóii ssíírr kköö vveekk

(Ki vo nat)
A Birgej – a torockói te me tõ – sír kö vei hû
tü kör ké pei a két száz-há rom száz év elõt ti
fa lu sa já tos gaz da sá gi, tár sa dal mi, mû ve -
lõ dé si vi szo nya i nak. A fel irat ok la pi dá ris
rö vid sé ge ter mé sze te sen ki zár ja az egyéb
írá sos for rá sok ér té ké vel va ló ös  sze ve tés
le he tõ sé gét, ám egy-két ada tuk sze ren -
csé sen ki egé szí ti az ok le ve lek tu dó sí tá sa -
it, mó dot ad a te me tõ tör té ne té nek a fel -
vá zo lá sá ra és meg erõ sí ti a job bágy fa lu
sok szí nû szer ke ze té rõl ki ala kí tott ké pün -
ket. Az aláb bi ak ban a sír kö vek egy ré szé -
nek le írá sát ad juk. A 17-18. szá zad ból
szár ma zók fel ira ta hi ány ta la nul he lyet ka -
pott. A na gyobb szá mú múlt szá za di em -
lé ke ket meg ros tál va, csak azo kat mu tat -
juk be, ame lyek szö ve ge a hely tör té net -
írás szá má ra hasz no sít ha tó tu dó sí tás sal
szol gál.

A torockói te me tõ irán ti tu do má nyos ér -
dek lõ dés egy idõs a fa lu nép ha gyo má nya it fel tá ró
és köz kinc  csé te võ nép raj zi ku ta tás sal. JAN KÓ
Já nos le ír ta a he lyi te met ke zé si szo ká so kat, s né -
hány nép köl té sze ti ter mék nek mi nõ sí tett sír fel ira -
tot is feljegyzett.1 A sír ásás nak a kõ zet ta ni vi szo -
nyok tól meg ha tá ro zott mód já ra töb ben is
kitértek.2 A szé kely föl di s a ka lo ta sze gi te me tõk -
ben fel lel he tõ nép mû vé sze ti ér té kek pár ját ke re sõ
KÖRÖSFÕY-KRIESCH Ala dár vi szont csa ló dot -
tan je gyez te meg: „A sí rok mel lett se ér té kes fej fá -
kat, se pe dig ér de kes sír kö ve ket nem találtunk.”3

Bi zo nyos fenn tar tás sal el fo gad ha tó ez a
nép raj zi fo gan ta tá sú meg ál la pí tás, a tör té nész nek
azon ban fel tét le nül meg kell vé tóz nia. A Birgej –

a torockói te me tõ – sír kö vei hû tü kör ké pei a két -
száz-há rom száz év elõt ti fa lu sa já tos gaz da sá gi,
tár sa dal mi, mû ve lõ dé si vi szo nya i nak. A fel irat ok
la pi dá ris rö vid sé ge ter mé sze te sen ki zár ja az
egyéb írá sos for rá sok ér té ké vel va ló ös  sze ve tés
le he tõ sé gét, ám egy-két ada tuk sze ren csé sen ki -
egé szí ti az ok le ve lek tu dó sí tá sa it. Em be ri pá lyá -
kat, sor so kat vil lan ta nak fel, s egyút tal mó dot ad -
nak a te me tõ tör té ne té nek a fel vá zo lá sá ra.

A ke resz tény kö zép kor tör vé nyek ben is
rögzített4 szo ká sá nak meg fe le lõ en a torockóiak
is év szá zad okon át bi zo nyá ra a cin te rem be, a
temp lom kert be te met kez tek. A sza po ru lat és a
torockói vi szo nyok kö zött fo ko zott mér ték ben
ér vé nye sü lõ hely szû ke pa ran csá nak en ged ve,
leg ké sõbb a 17. szá zad ban új te me tõ he lyet ke res -
tek. Er re kény sze rít het ték õket a temp lom új já -
épí té si mun ká la tai is.5 Át me ne ti leg – bi zony ság
rá a he lyi száj ha gyo mány és más fal vak pél dá ja –
al kal ma sint kert je ik be te met ték ha lot ta i kat. (Az
egy ko ri ál ta lá nos szo kás ké sõi csö ke vé nye ként a
kö zel múlt ban a mai te me tõ szom széd sá gá ban
hú zó dó ker tek egyi ké ben új sír kam rát ás tak).

Az ös  sze fu tó ker tek vé gé ben nyi tott sí rok
cso por to su lá sá ból két, eset leg több át me ne ti te me tõ -
hely is ki ala kul ha tott. Egyi kük a fa lu észak nyu ga ti
vé gé ben, a bá nyák fe lé ve ze tõ Feny ves domb-ut ca
jobb ol da li lan ká ján s a fö löt te emel ke dõ dom bon le -
he tett. Az it te ni gyü möl csös ker tek ben év ti ze dek kel
ez elõtt be om lott odúk ból elõ buk kant le let anyag, a
szom szé dos há zak fa lá ba épí tett s a ke rí té sek nek tá -
masz tott sír kö vek, vé gül a Fenyvesdombon ásott
pin cék hez kap cso ló dó száj ha gyo mány alap ján biz -
ton ál lít ha tó, hogy a kör nyé ken la kók egy kor itt han -
tol ták el halottaikat.6 E sír kert ko rá nak a meg ál la pí -
tá sá hoz az 1679-bõl szár ma zó egyet len is mert fel -
ira tos sír em lék nyújt tám pon tot.

A te me tõ hely vég le ges sé vá lá sát meg gá -
tol ta az a tény, hogy gaz da sá gi lag jól hasz no sít ha tó
he lyen fe küdt, ezért to váb bi ter jesz ke dé se ész  sze -
rût len lett vol na. Ez zel szem ben a Szentgyörgy ut -
ca há zai mö gött meg bú jó ker tek me re dek, kö ves
ta la jú domb ol dal ra fut nak, amely ép pen ezért ki tû -
nõ en al kal mas több nem ze dé ket is ki szol gá ló sír -
kam rák ki ala kí tá sá ra. Kez det ben bi zo nyá ra csak a
kö ze li tel kek la kói te met ték ide el hunyt sze ret te i -
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ket, de va la mi kor a 17-18. szá zad for du ló ján ez a
te rü let a fa lu egyet len te me tõ jé vé vált.

Rend kí vü li tör té né sek nek kel lett be kö -
vet kez ni ük, hogy a fa lu egész la kos sá gá nak be le -
egye zé sé vel sor ke rül hes sen az új te me tõ he lyé -
nek ki je lö lé sé re. Ilyen ese mény volt az 1702. évi
moz ga lom, amely nek so rán a torockói job bá gyok
a DDiipp lloo mmaa LLeeooppoollddiinnuummra s egyéb ok le ve lek re
hi vat koz va pró bál ták vis  sza sze rez ni sza bad sá gu -
kat. Ki sza ba dí tot ták jog ta la nul el fo gott bí rá ju kat,
meg ta gad tak min den fé le föl des úri szol gá la tot, s
sé rel me ik or vos lá sá ra kül dött sé get me nesz tet tek
Bécs be. Ám mind hi á ba. Az or szág gyû lés újó lag
vis  sza uta sí tot ta ké ré sü ket, TOROCZKAI Já nos
ké ré se nyo mán a csá szár RABUTIN tá bor nok
pa rancs nok sá ga alatt ka to na sá got ve zé nyelt ki a
pa rasz tok pél dás meg bün te té sé re. En nek so rán
1702. no vem ber 17-én a temp lom kert be te relt
hely be li ek el ret ten té sé re a fel ke lés két ve ze tõ jét,
EKÁRT And rást és SZA BÓ Ger gelyt fel akasz -
tot ták, az elöl já rók kal hû ség es küt írat tak alá, s a
nép fé ken tar tá sá ra ka to na sá got szál lá sol tak a
faluba.7 El kép zel he tõ, hogy a pi ac té ren tör tént
ki vég zés után a ki szen ve det te ket a Szentgyörgy
ut cai ker tek fö löt ti domb ol da lon föl del ték el. S
né ma tün te tés ként ezen túl a job bágy kö zös ség
egye tem le ge sen e vér ál do zat tal meg szen telt föld -
be te met te ha lot ta it. Így is tör tén he tett...

Nem sok kal ez után, 1704-ben, Nagy -
enyed la banc pusz tí tá sát kö ve tõ en a vá ros la kos -
sá  gá nak egy ré sze és a BETHLEN-kollégium di ák  -
sá ga Torockón ka pott me ne dé ket. A gyúj to ga tás -
ból és mé szár lás ból meg me ne kül tek so ra i ban
ara tott a ha lál, s gon dos kod ni kel lett tisz tes sé ges
el ta ka rí tá suk ról. Az uni tá ri us val lá sú Torockó
elöl já rói hoz zá já rul tak a re for má tus nagy enye -
diek ha lot ta i nak sa ját szer tar tá suk sze rin ti elhan-
tolásához.8 E cél ra ma gán tel kek nem jö het tek
szá mí tás ba, s így es he tett a vá lasz tás a Szent -
györgy ut cai ker tek foly ta tá sát ké pe zõ Birgejre.

Akár ho gyan is tör tént, két ség be von ha tat -
lan ada tok át té te le sen iga zol ják az em lí tett ese -
mé nyek nek a köz te me tõ szü le té sé ben ját szott
sze re pét. 1705-ös év szá mot vi sel a Birgej leg ré -
gibb is mert sír kö ve, ame lyet 1706-ból és 1712-
bõl szár ma zó újab bak kö vet nek. S szin tén a 18.

szá zad ele ji kez de tek re utal a te me tõ kön  nyebb
meg kö ze lí té sét cél zó si ká tor meg nyi tá sá ra vo nat -
ko zó 1719. feb ru ár 11.-i szerzõdés.9

E meg ál la po dás ér tel mé ben EKÁRT Já -
nos – föl des ura, TOROCZKAI Il lés en ge del mé -
vel – 25 ma gyar fo rin tért zá log ba ad ja a vá ros nak
a BOSLA Fe renc és BOT ÁR ali as SI MON And -
rás há za kö zött hú zó dó Szentgyörgy ut cai tel ké -
nek egy ré szét. Az ilyen for mán ki ha sí tott te me tõ -
re ki já ró si ká tor vé gé ben 3 ma gyar fo rint zá log
fe jé ben BÁ LINT Fe renc is át en ge dett egy da rab
föl det. A ke rí tés fel ál lí tá sá nak kö te le zett sé ge fe le
rész ben a vá rost ter hel te, el mu lasz tá sa ese tén
EKÁRT Já nos nak jo gá ban ál lott a si ká tor ke resz -
tül ker te lé se. Ez utób bi fel té tel tel je sí té sé nek el -
ha nya go lá sa mi att EKÁRT Já nos utó dai el re -
kesz tet ték a si ká tort, ez zel meg ne he zít ve a te me -
tõ meg kö ze lí té sét. Újabb köl csö nök fel vé tel ét
kö ve tõ en és az ek lé zsi á val szem be ni tar to zá sok
fe jé ben 1806. feb ru ár 24-én, 1814. áp ri lis 16-án
és 1829. szep tem ber 7-én kö tött to váb bi szer zõ -
dé sek ben az elõb bi fel té te le ket meg újí tot ták, az -
zal a mó do sí tás sal, hogy az ut cai ka pu el ké szí té -
se és jó kar ban tar tá sa a vá ro si elöl já ró ság, a fel -
sõ ka pué az ek lé zsia kö te les sé ge, a ke rí tés rõl pe -
dig a két tes tü let együt te sen gondoskodik.10

Te hát a te me tõ fenn tar tá sá nak a gond ja –
az 1719. évi szer zõ dés bi zony sá ga sze rint – ere -
de ti leg a vá ros ra há rult. „Hogy pe dig a Commu -
ni tás ezen te kin tet ben kön  nyeb bít tes sék, az Ek -
klé sia Elöl já rói ma gok ra vál lal ták” a si ká tor
fenn  tar tá sá val já ró egyes ter he ket (1814). Így
ala kult ki a te me tõ fö löt ti ket tõs – vá ro si és egy -
ház köz sé gi – bir tok jog. Az egy há zi fõ ha tó ság
uta sí tá sai is mé tel ten fel hív ták az ek lé zsia fi gyel -
mét a te me tõ bir tok jo gát bi zo nyí tó ok le ve lek biz -
ton sá gos õr zé sé re, a te me tõ rendbentartására.11

Egy 1840. évi le írás a kö vet ke zõ kép pen
ha tá roz za meg a te me tõ he lyét: „Te me tõ je va gyon
az ek lé zsi á nak a vá ros nyu ga ti szé lé ben, az úgy ne -
ve zett BBeerrggen, ke let rõl a vá ros szé le, dél rõl a szán -
tó föl dek vé gei, nyu gat ról az ek lé zsia Kis Bük ki er -
de je, és az úgy ne ve zett Berg te tõ, észak ról felyül
az írt er dõ, alább a ki já ró ker tek vége.”12

A te me tõ he lyé nek több szö ri meg vál toz -
ta tá sa össze függ he tett a ma gas ha lá lo zá si arány -
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szám mal. Ha tó sá gi fel mé ré sek 1835-ben ar ra a
meg döb ben tõ kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy
„Torockón más hely sé gek fe lett a férjfiaknak fe -
let te va ló idõ elõt ti el ha lá sok”. Az ag gasz tó fér fi
ha lan dó ság fõ oka „rész szerént a gyer me kek nek
idejek fe lett vas mun ká ra va ló szo rít ta tá sok, rész
sze rint if jan va ló meg há za so dá sok”. (A baj or -
vos lá sá ra he lyi dön tés sel meg til tot ták a 12 év
alat ti gyer mek mun ka al kal ma zá sát és a 20 éven
alu li le gé nyek házasodását).13

Nép- és gyer mek be teg sé gek, jár vá nyok
ti ze del ték vis  sza té rõ rend sze res ség gel a la kos sá -
got. A 18. szá zad ban éven te át lag 30-40 ha lot tat
te met tek. Az en nél jó val na gyobb szá mok mö -
gött ál ta lá ban va la mi lyen jár vány ra kell gya na -
kod nunk. Az 1757. szep tem be re és 1758. szep -
tem be re kö zött pusz tí tó „ször nyû dö gös be teg -
ség” 119 éle tet kö ve telt. 1767-ben 50 te me tés
volt, 20 gyer mek him lõ ben hunyt el. 1770 há rom
õszi hó nap já ban 31 sze mély halt meg. Az 1785.
esz ten dõ 102 ha lott ját a Ki rá lyok köny vé nek kö -
nyör gé sé vel bú csúz tat ta az anya könyv ve ze tõ lel -
ki pász tor: „Considera pro his qui mortui sunt”.
Az 1816. évi pes tis ide jén ös  sze sen 85 ha lál ese tet
je gyez tek fel. 1830-1831-ben a ko le ra alatt az el -
huny tak szá ma 73-ra, il let ve 43-ra emel ke dett.
Az 1836-os esz ten dõ 68 te me té se is va la mi lyen
jár ványt sejtet.14 A 19. szá zad má so dik fe lé bõl
ránk ma radt pon to sabb ada tok szerint15 a ha lál
leg gya ko ribb okai közt a tü dõ be teg sé gek sze re pel -
tek („szá raz be teg ség”, „tü dõ vész”, „aszkor”,
„mell víz”), gyer me kek nél a to rok gyul la dás (1874-
ben 17, 1875-ben pe dig 27 ha lál ese tet oko zott a
„ron cso ló to rok lob”) és a him lõ (1853-ban 17), to -
váb bá a ko le ra (1849-ben 50, 1873-ban 29).

A sa já tos mun ka bal ese tek ál do za ta i nál
ilyen be jegy zé sek ol vas ha tók: „a bá nya rá sza -
kadt”, „a bá nya ütöt te” (BOSLA Jó zsi if jú em ber
1768, LÁ ZÁR Já nos 1806), „bá nya om lás tól
meg öle tett” (LÁ ZÁR Fe renc 1780), „a ha vas ban
szén hely ben halt meg”, „in carbonario moritur”
(TA KÁCS Ist ván, 1766), „a szén hely rõl ho zat -
tat ván ha za, itt hon meg holt” (SZIL ÁGYI Si mon
1783), „szén csi ná ló, aki a ha vas ban fa ál tal meg -
üt tet vén erõ sza kos ha lál lal holt meg” (BOR -
BÉLY An dor 1833), „a ko hó ban hertelen halt

meg” (DEMÉNY György 1783), „a ve rõ ben lé -
vén, víz be esett egy víz ár adás al kal má val, s úgy
halt meg” (a 61 éves idõsb. KRI ZA Ger gely 1842).
E sor vé gé re kí ván ko zik az aláb bi te me té si be -
jegy zés: „Miklósvári bodosdi re for má tus DÁ -
VID György, aki is va sért jövén Torockóra, it ten
hertelen ha lál lal meg halt, annorum 62” (1829).16

A nem min den na pi, ám a he lyi ter mé sze ti adott -
sá go kat hû en tük rö zõ ha lál ne mek re is ta lá lunk
pél dát: „a vajorban fulladott” (TOBIS Ilo na 1783);
„az Ara nyos ba holt” (KRI ZA Já nos if jú le gény
1806); „az exameni innepélyre zöld ágat akar ván
sze rez ni a classis ki éke sí té sé re, a Szé kely kö vön
egy szik la csú cson lé te zõ fe nyõ bok ro kért vak me -
rõ en ki mász ván, on nan sze ren csét le nül le esett”
(BOTH Ist ván 12 éves is ko lás 1843).17

Ta lán a nagy tár sa dal mi meg moz du lá -
sok és a vi lág égé sek okoz ták a leg fáj dal ma sabb
vesz te sé ge ket. Le het, hogy a Birgej sír bar lang -
ja i ban ka pott nyughelyet a ku ruc-la banc idõk-
beli is me ret len szá mú nagyenyedi ál do zat. Az
1848-1849-es for ra da lom és sza bad ság harc má -
so dik évé ben el hunyt 111 ha lott egy ré szé rõl ki -
me rí tõ ada tok hi á nyá ban csu pán fel té te lez he tõ,
hogy nem zet õr ként, hon véd ként halt hõ si ha lált,
il let ve az ár tat lan ál do za tok kö zé so ro lan dó.
Ket te jük „a ha za sza bad ság har cá ban esett el”,
né hány ról pe dig tud juk, hogy „az olá hok ál tal
agyon ve ret ve ... haltanak el”.18 Ide gen föld ben
pi hen az el sõ vi lág há bo rú 40 ál do za ta s az újabb
vi lág égés 20 ha lott ja, akik nek em lé ke elõtt a
temp lom kert ben ál ló osz lop tisz te leg. Rend kí -
vü li eset nek szá mít, hogy VE RES Fe renc
(1881-1954) és ne je, MÉ SZÁ ROS Ka ta (1885-
1962) hõ si ha lott fi úk ne vét is fel vé set ték a
Birgejben emelt sír kö vük re: „Itt ál lí tunk em lé -
ket drá ga FE RI KÉNK NEK kit a há bo rú vi ha ra
el so dort s ide gen föld be (sic!) alus  sza örök ál -
mát”. Az OROSZ csa lád sír kö vé be fog lalt fe hér
már vány táb la fel ira ta: „Ifiju OROSZ Já nos szül
1914 hõ si ha lált h.1944”. A fa lu köz pont já ban
he lyet ka pott hõ sök te me tõ je az 1944. szep tem -
ber ele ji har cok 25 szov jet és egy ro mán ka to ná -
já nak nyújt örök nyughelyet. Még min dig vá rat
ma gá ra a köz ség ha tá rá ban el esett hon vé dek sír -
ja i nak il lõ meg je lö lé se.
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Ko ruk sze rint a ré gi torockói sír kö vek a
kö vet ke zõ kép pen osz tá lyoz ha tók: a 17. szá za dot
egyet len egy kép vi se li, a kö vet ke zõ szá zad ból
hoz zá ve tõ leg 30 õr zõ dött meg, míg a múlt szá -
zad ban szá muk ug rás sze rû en meg nõtt. Négy sír -
kõ ké sõ re ne szánsz em lék: sal lan gok tól men tes,
egy sze rû, tég la lap ala kú elõ lap juk van, gon do san
fa ra gott ka pi tá lis be tûk kel, a te te jü kön lé võ ere -
szes ki kép zé sen „MO NU MEN TUM” fel írás sal.
Mint egy 30 da rab 18. szá za di és 19. szá zad ele ji
sír kõ min den bi zon  nyal – a ba rokk íz lés tõl sem
men tes – he lyi mun ka. Er re utal az anya guk, kez -
det le ges meg dol go zá suk, amely jó ré szü ket alig
kü lön böz te ti meg a ter més kõ tõl, hi szen mind ösz  -
sze az elõ lap ju kat csi szol ták le úgy-ahogy. Ép pen
ezért vi szont nép raj zi ér té kük vi tat ha tat lan.
Ugyan ak kor újabb bi zo nyí té kai an nak a pol gá ro -
so dás irá nyá ba mu ta tó ön tu dat nak, amely en nek a
kor szak nak a bá nyász és vas mû ves torockói né pét
jel le mez te. A he lyi gaz da sá gi fel len dü lés ered mé -
nye kép pen a múlt szá zad el sõ év ti ze de i ben a ké sõ
ba rokk mel lé be tör tek az újabb eu ró pai mû vé sze ti
irány za tok, a klas  szi ciz mus és a ro man ti ka je gyei,
s ez zel az elõ zõ száz év kez det le ges torockói for -
ma nyelv ének a he lyét az Er dély-szer te di va tos íz -
lés fog lal ta el. A jó mód és a pol gá ri ön tu dat újabb
je le, hogy 1878-ban el ké szült a leg el sõ krip ta,
ame lyet szá za dunk ban to váb bi ak kö vet tek, s az
uni for mi zá ló dás nak ez a fo lya ma ta má ig, a jel leg -
te len mû kõ és be ton ko rá ig ve zet.

A kõ fa ra gók sze mé lyét ke res ve, két vá -
lasz adó dik. Az Er dély-szer te meg ho no so dott íz -
lés ben ké szült sír kö vek nagy ré szét min den bi -
zon  nyal a kö ze li vá ro sok kõ fa ra gó mû he lyei
szál lí tot ták. A 18. szá za di és a 19. szá zad ele ji
he lyi tí pu sú ak ké szí tõ it vi szont bi zo nyá ra a kõ
vi lá gá tól egyaltalán nem ide gen bá nyá szok kö ré -
ben kell ke res nünk. Két sír kõ nek a vé sõt és ka la -
pá csot áb rá zo ló fog lal ko zá si jel vé nye amel lett
ér vel, hogy a múlt szá zad ban egy ide ig ta lán sa ját
kõ fa ra gó ja volt a fa lu nak, aki fel te he tõ leg sír kõ -
ké szí tést is vál lalt. A kö zel múlt ban el hunyt KRI -
ZA And rás ke zét di csé ri az utób bi fél év szá zad jó
né hány sír em lé ke, mi több, mun kái zö mét tá vo li
te le pü lé sek te me tõ i ben ál lí tot ták fel. De õ a tu do -
má nyát nem hely ben sze rez te, s em lé ke ze te sze -

rint gyer mek ko rá ban a fa lu ban sen ki sem fog lal -
ko zott kõ fa ra gás sal. Ez a mes ter ség te hát Toroc -
kón nem ho no so dott meg, s en nek oka alig ha nem
a meg fe le lõ nyers anyag hi á nya volt. A he lyi kris -
tá lyos mészlõ nem olyan en ge del mes, mint a pu -
ha hi da si, tar tós ság ban pe dig nem ve szi fel a ver -
senyt az idõt ál ló grá nit tal vagy an de zit tel.

A he lyi ké szí té sû sír kö vek nem csu pán a
kõ fa ra gók mun kái. Szem be tû nõ az el len tét,
amely egy fe lõl a fa ra gás tör vé nye i nek nem en ge -
del mes ke dõ he lyi fej té sû kö vek több sé gé nek da -
ra bos sá ga, egye net len fe lü le te, más fe lõl pe dig a
be tûk gon dos raj za kö zött fe szül. A szám ta lan
be tû ös  sze vo nás s a ba rok kos vo nal ve ze tés –
amely a 19. és a 20. szá zad for du ló ján ál lí tott ka -
pu bál vány ok fel ira ta i ra is át örök lõ dött – azt ta nú -
sít ja, hogy vé sés elõtt a fa lu va la me lyik írás tu dó -
ja meg raj zol ta a fel irat vo na la it. Ez az írás tu dó
le he tett a fa lu pap ja, a rek tor, az arany vál tó hi va -
tal al kal ma zott ja, de Torockón nem ment rit ka -
ság szám ba a be tûk vi lá gá ban ott ho no san moz gó
bá nyász és ve rõs sem.19 S a szép írás SE BES Pál
rek tor sá ga ide jén a fiú- és a le ány osz tály ban egy -
aránt a leg ran go sabb tan tár gyak kö zé tar to zott.
Hogy a lá nyok-as  szo nyok sem vol tak hi á nyá ban
a rajz te het ség nek, azt meg gyõ zõ en bi zo nyít ja a
gyö nyö rû var rot ta sok má ig vi rág zó ha gyo má nya.

Kü lön tör té ne ti és nép raj zi ér té ket kép vi -
sel nek a fog lal ko zá si jel vé nyek. Szá muk nem túl
nagy, s mind egy re fogy, még is elég gé hû en tük rö -
zik a fa lu tár sa dal má nak fog lal ko zá sok sze rin ti
rétegezõdését.20 Leg több a bá nyász jel vény, ám
va la men  nyit év ti ze dek kel a torockói vas bá nyá szat
meg szûn te után ké szí tet ték. Múlt szá za di sír em lék
ba rokk orom za tá ba vés ték a ke reszt be tett ka la -
pács ból és csá kány ból ki ala kí tott bá nyász jel vényt;
a kõ ere de ti szö ve gét ma FAR KAS And rás már -
vány táb lá ja ta kar ja (A). A HILDEBRAND há zas -
pár sír bolt já ba te me tett (1889) Al só ut cai GÖN -
DÖL Já nos ne vét és sti li zált szí vet köz re fo gó csá -
kányt és ka la pá csot mé lyí tet tek az ere de ti sír kõ
orom za tá ba (B). MÓ RICZ Ger gely 1899. évi sír -
em lé kén sti li zált ko szo rú ke re te zi a le egy sze rû sí -
tett jel vényt (C). KÕ VÁ RI Si mon 1889-ben emelt
sír kö vén vi rág ko szo rú ba he lyez ték a két szer szám
raj zát (D). MÓ RICZ Geczi 1906-os sír em lék ének
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raj zán le vél ko szo rú nyug szik a két bá nyász esz köz
nye lén (E). A vas vál tó BOR BÉLY Pé ter obe liszk -
jén rész le te zõ pon tos ság gal raj zol ták meg a vál tó -
eke ke reszt be tett la pos- és hos  szú va sát s a fö lé jük
he lye zett ke rü lõ eke-va sat (F). A verõsgazda BOS -
LA csa lád krip tá já nak hom lok za tán gon do san fa -
ra gott dom bor mû rõl néz le a sti li zált le vél lé ala -
kult, ke reszt be tett két hos  szú vas s a rá juk fek te tett
ke rü lõ la pos vas (G).21 VERNES Is tók sír em lé kén
e há rom eke vas mér ta ni ra egy sze rû sí tett vo na la it
han gu la tos vi rág ko szo rú ke re te zi (H). Ugyan en -
nek a verõskovács-jelvénynek a raj za fe dez he tõ
fel az 1835-ben el hunyt SZÉ KELY Már ton mo nu -
men tá lis ba rokk sír kö ve két sar kán (J). A KI RÁLY
csa lád 1879-ben ál lí tott sír em lé ket a BOR BÉLY
Pé ter jel vé nyé nek má sa dí szí ti (K). A CZEGLÉDI
An dor sír kö vén - hát lap já ra utó lag KORONKI Fe -
renc csa lád já nak szen telt már vány lap ke rült - a
szûcs mes ter köd mön je it éke sí tõ ro zet ták pár ja lát -
ha tó (L).22 A BOCZA csa lád 1913-ban ál lí tott
sír em lé kén pon to san meg raj zolt ács szer szá mok -
fej sze és bárd - val la nak a csa lád fõ fog lal ko zá sá ról
(M). Kõ fa ra gó-esz kö zök - ka la pács és vé sõ - raj -
zát vi se li egy meg sem mi sí tett fel ira tú sír em lék (N)
és VAR GA Já nos sír kö ve (P). Két ke reszt be tett
ka la pács utal a szintán kõ fa ra gó SZENTMÁRTO -
NI csa lád fog lal ko zá sá ra (R). A fa lu múlt já ra vo -
nat ko zó elõ ze tes is me re tek nél kül jár va vé gig a te -
me tõt, egye dül ezek nek a jel vé nyek nek az üze ne te
alap ján, egy ön tu da tos kéz mû ves kö zös ség ké pét
raj zol hat juk meg. A múlt szá zad má so dik fe lé tõl
be kö vet ke zett élet mód-vál to zás sal lé pést tar ta nak
a jel ké pek is: az utób bi év ti ze dek ben egy re több a
sír kö vek re vé sett bú za ka lász nya láb.

Az alább kö vet ke zõ fél száz nyi fel irat
mint egy fe le olyan csa lád ra utal, amely gaz da sá -
gi-tár sa dal mi hely ze té nél fog va a fa lu job bágy-
tár sa dal ma fö lé emel ke dett vagy leg alább is an -
nak leg fel sõ szint jén he lyez ke dett el, s meg en -
ged het te ma gá nak kü lön le ges, fel tû nõ sír em lék
ál lí tá sát. Az egy sze rûb bek nek, sze gé nyeb bek -
nek be kel lett ér ni ük egy dur va ter més kõ vel,
amely be eset leg né hány be tût rót tak. A te me tõ
fel ira tos anya ga te hát mint egy meg erõ sí ti a job -
bágy fa lu sok szí nû szer ke ze té rõl ki ala kí tott
képünket.23

Az aláb bi ak ban a sír kö vek egy ré szé nek
le írá sát ad juk. A 17-18. szá zad ból szár ma zók fel -
ira ta hi ány ta la nul he lyet ka pott. A Torockón ké -
szült sír kö vek szö ve ge ugyan na gyon rö vid, de a
le vél tá ri ada tok mel lé ál lít va õket, la ko ni kus köz -
lé sük mé lyebb tár sa dal mi ér tel met kap. A na -
gyobb szá mú múlt szá za di em lé ke ket meg ros tál -
va, csak azo kat mu tat juk be, ame lyek szö ve ge a
hely tör té net írás szá má ra hasz no sít ha tó tu dó sí tás -
sal szolgál.24

SSíírr kkõõ llee íírráá ssookk 

1. A fenyvesdombi át me ne ti te me tõ hely egyet  -
len is mert fel ira tos em lé ke hi da si mész kõ bõl fa ra gott
ti pi kus 17. szá za di ál ló sír kõ. Elõ lap ja 130 x 150 cen ti -
mé te res tég la lap, te te jén ki ug ró pár kán  nyal. 1973-ig
DEMÉNY Ist ván ko vács mes ter 215. szám alat ti tel ké -
nek sö vény ke rí té se elõtt a ke rék ve tõ sze re pét töl töt te
be, ak kor egy te her gép ko csi le tör te a ta lap za tá ról, s ma
az ud va ron vár ja to váb bi sor sát. Az idõ já rás vi szon tag -
sá gai meg ron gál ták, bar bár ke zek a kö ze pé be lyu kat
fúr tak, en nek el le né re alak ja s a be tûk vo nal ve ze té se
meg õriz te ere de ti szép sé gét.
[MO]NUMEN[TUM] / IT FEK SZIK AZ U[R] / BAN
1679 ÉLETÉNE[K] / [...] ESZ[TEN] DE JÉ BE[N] /
[BOL]DOGUL KIM[ULT] / [GÖN]DÖL FEREN[TZ]
/ [KED]VES HÁ[ZAS] / [TÁ]RSÁVAL PE[TRI ?] /
[IL ?]KOVAL .../ [...] MULT KI 1[6..] / [É]LETÉNEK
60DIK E[SZ] / [TE]NDEÉBEN KIK[NEK] / IS[TE]N
ADGYON IO FEL / TÁ MA DÁST

A férj csa lád ne vé nek ki egé szí té se nem üt kö zik
ne héz ség be, hi szen egy kor a jel leg ze tes torockói ne vek
kö zé tar to zott. Az ezüst ter me lés vis  sza esé sé nek oka it ki -
vizs gá ló 1638. évi el já rás so rán a 123 ta nú kö zött több
GÖNDÖL is sze re pelt (And rás, Ist ván, Mi hály, Mik lós,
Pál). Az urak az zal gya nú sí tot ták job bá gya i kat, hogy so -
ro za to san meg ká ro sí tot ták õket. Egyik val lo más sze rint
“GÖNDÖL Mi hály egy darabcsa af fé le kö vet az bá nyá -
ból kijüvén ta lált az föl dön s felvötte”. Egyér tel mûbb vé -
le mény sze rint „GÖNDÖL Mi hály az ezüst bá nyá ból
ezüst nek va ló kö vet lo pott el” (A csök ke nés iga zi oka
azon ban a te lér ki me rü lé se volt: „Az urak va ló ban
miveltetik az bá nyát, de Is ten elvötte az ál dást ró la”).

1654-ben a kocsmáltatás he lyi szo kás jo gát
vizs gá ló ki hall ga tás so rán a ro kon ság több tag ja, köz tük
a 32 éves „GÖNDÖL Mi hály kö zép sõ” is val lo mást tett.

A GÖNDÖL utó dok egyi ke bir tok per be ke ve -
re dett. 1722-ben GÖNDÖL And rás, TOROCZKAI Pé -
ter job bá gya, fe le sé ge ré vén, aki nek ap ja TOROCZ -
KAI Zsig mond job bá gya volt, el akar ta nyer ni egy rét
bir tok jo gát. De a vár me gyei filiális szék – a job bá gyok
fel lebb vi te li fó ru ma – meg erõ sí tet te az úri szék vis  sza -
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uta sí tó ha tá ro za tát, dön té sét az zal indolkolva, hogy „az
ott va ló rend sze rint meg nem en ged te tik, hogy egyik
úr ré szi rõl az má sik úr ré szi re az le ány ág ál tal men jen”.

A 17-18. szá zad ban te hát ki ter jedt GÖNDÖL
ro kon ság gal szá mol ha tunk. A Birgej két sír kö vén is nyo -
mot ha gyott a csa lád. Ám nap ja ink ra mag va sza kadt.

A fe le ség fel té te lez he tõ ne ve rit ka ugyan, de a
18. szá zad tól má ig fo lya ma to san ada tol ha tó. Az Ilkó
be cé zõ név hasz ná la tá ra ugyan csak a 18. szá zad ból
van nak forrásaink.25

2. A Birgej leg ré gibb is mert sír kö ve. 1970-ben
a Szentgyörgy ut ca 307. számu te lek kert jé nek a te me -
tõ fe lé esõ kõ ke rí tés ében volt, ma az ud va ron he ver.
Elég gé sza bá lyos ha sáb ala kú (60 x 34 x 24 cm). Elõ -
lap ján a kez det le ge sen vé sett fel ira tot mé lyí tett ke ret
öve zi. Az év szám után egy be tû el mo só dott nyo ma s
egy bi zony ta lan jel kö vet ke zik.
IT F(EKSZIK) / MO(RICZ) AN(...) / 1705 [..?]

A csa lád név ki egé szí té sé hez nem fér két ség, a
MÓ RICZ csa lád ról a 17. szá za dig vis  sza me nõ leg tu -
dunk, s Torockón ma is él a név. A ke reszt név hely re ál -
lí tá sá hoz vi szont nem ren del ke zünk a 17-18. szá zad for -
du ló já ról szár ma zó ada tok kal. A fa lu fel nõtt fér fi la kos -
sá gá nak jó ré szét, 164 sze mélyt fel so ra koz ta tó 1702. évi
ki vizs gá lás so rán a csa lá dot csak MÓ RICZ Már ton kép -
vi sel te. Ezért fel té te le zé se ink kö ré be egyen lõ esél  lyel
von hat juk be a kor ban gyak ran hasz nált – és ös  sze cse -
rélt – An dort és And rást, il let ve a Torockón szá za dun -
kig leg nép sze rûbb nõi ne vet, az Annát.26

3. A Birgej má so dik leg idõ sebb sír kö ve a
feny vesdombi em lék ha gyo má nyát foly tat ja: re ne -
szánsz íz lé sû ere szes ha sáb. Elõ lap ja 70 cm ma gas és
60 cm szé les, ám tö re dé kes, hi ány zik az al ja, s a meg õr -
zõ dött rész is négy da rab ból áll. Né hány meg szo kott
ligatura s az ál ta lá ban hasz nál tak nál ki sebb mé re tû be tû
be szú rá sa te szi han gu la to sab bá a fel irat tük rét.
[ITT NYV]KSZIK AZ / [VRBAN B]OL DOG[VL] /
KI [MULT E]KART I[LONA ?] / ASZSZONY S[I -
MO]N / MI HÁLY [URA]M[NA ?]K / KED VES HÜ -
TES TÁR / SA [A]NNO D(O)M(I)NI [1]706 /
[A]ET[A]TIS S[VAE] 30

A fi a tal as  szony ve ze ték ne vé nek ki egé szí té se
nem igé nyel kü lö nö sebb fej tö rést, hi szen a né met ere de -
tû EKÁRT a gya ko ri torockói ne vek kö zé tar to zott. Az
1638. évi ki vizs gá lás so rán a ro kon ság hét fel nõtt tag ja
sze re pelt a ta núk kö zött. S ha son la to san a vas mû ves fa lu
fér fi la kó i nak több sé gé hez, õk is vas bá nyá szat ból és -fel-
dolgozásból él tek. Egy 1675-ben kelt testimoniális le vél
ta nú sít ja, hogy EKÁRT Fe renc el adott EKÁRT Mi hály -
nak „tiznöt szá mú vas csi ná ló ve rõt 11=tizenegy fo rin -
tért, az fel sõ ve rõ ben, örök áron, fi ú ról fi ú ra hihatat-
lanul”. S az utó dok nak is a vas biz to sí tot ta a min den na pi
ke nye ret. 1770-ben a vidalyi ha tár ban két új bá nyát nyi -
tó húsz torockói bá nyász kö zött négy EKÁRT sze re pelt.

A csa lád köz tisz te let nek ör ven dõ tag jai ki vet -
ték ré szü ket a köz ügyek in té zé sé bõl. AZ 1694-ben bí -

ró vá vá lasz tott EKÁRT Mi hályt, TOROCZKAI Mi -
hály job bá gyát, az zal a vád dal idéz ték a vár me gyei fil-
iális szék elé, hogy a fa lu en ge dett el fut ni egy kö rö zött
tol vajt. A bí rói vég zés sze rint, amen  nyi ben ti zen öt na -
pon be lül nem ál lít ják elõ a szö ke vényt és nem iga zol -
ják ár tat lan sá gu kat, a fa lu la kó i nak 500 fo rint bün te tést
kell ki fi zet ni ük.

EKÁRT And rás bá nyász le gény sze mé lyé ben
a csa lád ad ta az 1702-es meg moz du lás egyik már tír ját,
s Pé ter nek ju tott az a ter hes tisz tes ség, hogy ötöd ma gá -
val hi tes pol gár ként alá ír ja a torockói job bá gyok to váb -
bi szol ga sá gát szen te sí tõ hû ség le ve let.

Ilyen elõz mé nyek után szin te ter mé sze tes,
hogy az EKÁRTok – a fa lu egész né pé vel együtt – va -
la men  nyi en részt vet tek a II. RÁ KÓ CZI Fe renc ve zet te
ku ruc sza bad ság harc ban. A torockói if jú ság so ra i ból
mint egy het ve nen – köz tük EKÁRT Já nos, Fe renc, Mi -
hály, Ist ván és Já nos „ki sebb” – kard dal, pus ká val a ke -
zük ben küz döt tek a fe je de lem „Pro li ber ta te” fel ira tú
zász lai alatt. Na gyobb ré szük VAY Lász ló lo vas ez re -
dé ben szol gált. Az otthonmaradottak kard dal, pus ka -
csõ vel, go lyó val lát ták el a ku ruc had se re get, s a jó mi -
nõ sé gû va sá ért or szág szer te is mert fa lu a fegy ver gyár -
tás egyik fon tos köz pont já vá vált.

Élet ko ra alap ján fel té te lez he tõ, hogy a sír fel -
irat ban sze rep lõ Ilo na báty ja-uno ka báty ja volt EKÁRT
Ger gely, aki - más ek lé zsi ák ban tel je sí tett szol gá lat
után - épp a ku ruc sza bad ság harc le ve ré sé nek évé ben,
1711-ben tért ha za, s lett szü lõ fa lu já nak pap ja. 1740-ig
szol gált, s 79 éve sen te met ték el - al kal ma sint a
Birgejbe - azt az em bert, aki mert és tu dott pró fé ta len -
ni a ma ga ha zá já ban.

Je len tõ ség tel jes a PÁL ali as EKÁRT Já nos
sor sa. Is me ret len ok ból ki fo lyó lag ifj. TOROCZKAI
Pé ter 1714-ben el fo gat ta és bör tön be vet tet te, ahon nan
csak ke zes ség fe jé ben si ke rült sza ba dul nia, s az ura,
TOROCZKAI Lász ló tör vé nyes úton igye ke zett ár tat -
lan job bá gyá nak elég té telt sze rez ni. Ám TOROCZKAI
Pé ter to vább zak lat ta ál do za tát. A kö vet ke zõ év ben a
ma ga és a TOROCZKAI csa lád ne vé ben az zal a ko holt
vád dal ál lí tot ta a vár me gye filiális szé ke elé, s kér te ha -
lál bün te tés ki mon dá sát, hogy osztályostársával,
IMREH Já nos sal egye tem ben „az vá ros pe csé tit el lop -
ván, Albát [fo gal maz ványt – V.Z.] csináltanak olyan
intentummal, hogy azt vagy a váradi püs pök höz vagy
Ró má ba a pá pá hoz vi gyék, csak meg ne me sít se õket,
pá pis ták ká lésznek”. Úgy tû nik, a tör vény szék nem fo -
gad ta el a meg ala po zat lan vá dat. A tör té net újó lag iga -
zol ja, hogy nem csak a torockói job bá gyok re mé nye i -
ben élt a sza bad ság vá gya, ha nem ura ik is ret teg tek an -
nak le het sé ges meg va ló su lá sá tól.

EKÁRT Ilo na fér jé nek ki kö vet kez tet he tõ csa -
lád ne ve is mind má ig él a fa lu ban. RÁ KÓ CZI had se -
reg ének 1704-ben tör tént ös  sze írá sa kor két SI MON
Mi hály ne vû vi tézt is fel vet tek a jegy zék be, le het sé ges,
hogy egyi kük azo nos az éle te vi rág já ban el hunyt fi a tal -
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as  szony fér jé vel. 1714-ben TOROCZKAI Pé ter job bá -
gya, SI MON Mi hály volt a fa lu bí rá ja. A tisz tes ség gel
együtt vál lal nia kel lett a fe le lõs sé get is. Õt is az zal vá -
dol ták, hogy hagy ta ma gát meg vesz te get ni, s ön ha tal -
mú lag sza ba don en ged te az õr zé sé re bizott ra bot. A fel -
men tõ íté let ki mon dá sa kor a szék fi gyel mez tet te a
falusbírákat, „hogy en nek utá na az zal ma go kat nem
ment he tik meg, hogy szol ga bí ró pa ran cso lat já val cse le -
ked ték a ra bok nak elbocsáttatását”.27

4. Az elõ zõ vel ro kon tí pu sú, de sok kal épeb -
ben meg õr zõ dött sír kõ (70 x 50 cm). Szép, gon dos
mun ka, egye nes so rok kal, sza bá lyos be tûk kel, na gyon
sok ligaturával. Ki dol go zá sa gya kor lott kéz re vall.
MO NU MEN TUM / ITT FEK SZIK BOLDA GVL IS -
TEN / BEN KIMULT DEMEN [GE]RGEL[Y] / VR -
NAK KeDVES LE Á NYA [DEM] / EN KaTA KI NEK
IS LÖN [HALÁ] / LA An no saluus 1712

A nap ja ink ra meg csap pant szá mú DEMÉNY
iva dé kok ki ter jedt ro kon ság gal büsz kél ke dõ õsök tõl
szár maz nak. Az 1638-as ki vizs gá lás al kal má val meg -
kér de zett 123 torockói ta nú kö zül öten vi sel ték ezt a
ne vet, 1702-ben pe dig a 164 val lo mást te võ közütt
nyolc DEMÉNYt idéz tek a vizs gá ló bi zott ság elé be.
Egyi kük, Fe renc 1700-ban, Já nos pe dig 1722-ben a fa -
lu bí rá já nak tisz tét vi sel te. A fel irat szö ve gé ben sze rep -
lõ apa és lá nya sze mé lyé re vo nat ko zó köz vet len adat tal
saj nos nem rendelkezünk.28

5. 40 x 60 cm mé re tû kõ, hos  szab bik ol da lá ra
fek tet ve. A fel irat be fe je zet len, nem vés ték be a ké sõbb
el hunyt csa lád tag ne vét.
EPIT(A)F(I)U(M) / A(NNO) 1731 / ITT FE KÜSZ NEK
/ CZUPAR Is(tván) es

Nem nagy szám ban ugyan, de a CZUPOR
nem zet ség tag jai a 17. szá zad tól fo lya ma to san sze re -
pel nek az ok le ve lek ben. A sír fel irat ról ránk kö szö nõ
CZUPOR Ist ván hi he tõ leg azo nos TOROCZKAI Ist -
ván – a ké sõb bi ku ruc had ve zér – job bá gyá val, aki 30
éves ko rá ban egyi ke volt az 1702-es meg moz du lás ki -
rob ba ná sá nak kö rül mé nye it ki vizs gá ló ki hall ga tás ra
be idé zett 164 ta nú nak. A nyo mo zás cél ja a „bújto-
gatók” ki lét ének meg is me ré se, meg bün te té se s újabb
fel ke lés meg elõ zé se volt. Ám a bi zott ság erõ fe szí té sei
meg tör tek a toroczkói nép egy sé ges fel lé pé sén. CZU-
POR Ist ván is lé nye gé ben azt val lot ta, amit osztá-
lyostársai: „Mi vel hal lot tuk az atyá ink tól, hogy ne künk
is vol na sza bad sá gunk, mü ezért vá ro sos tól kicsintõl
fog va na gyig in dí tot tuk ezen zen dü lést és dol got,
müvel hal lot tuk az õfel sé ge pa ran cso lat ját is, hogy ki-
ki az õ igaz sá gát keresheti”.29

6. Sza bály ta lan, 55 x 35 cm mé re tû kõ, hosz  -
szabb ol da lá ra fek tet ve. Ké sõbb be épí tet ték a „KI -
RÁLY Já nos és fija Ferecz” 1900-as és 1866-os év szá -
mot vi se lõ obe liszk jé nek a ta lap za tá ba.
SA(KO) GE(RGELY) / 1733

A ZSAKO – a mult szá zad vé gé ig SAKO – ro -
kon ság egyi ke volt a fa lu leg né pe sebb csa lád já nak.

1638-ban öt, 1702-ben pe dig hat fel nõtt fér fi tag ját
idéz ték a vizs gá ló szék elé. Utób bi ak ta nú val lo má sai is
– a CZUPOR Ist vá né hoz ha son ló an – hû ki fe je zõi az
iga zát ke re sõ ön tu da tos job bágy kö zös ség ös  sze tar tá sá -
nak. Vál to zat la nul is mé tel ték, hogy csá szá ri pa rancs ra
in dul tak igaz sá guk ke re sé sé re, s hogy a zen dü lés „in dí -
tó ja nem más volt, ha nem Toroczkó vá ro sa kicsintõl
fog va na gyig” (ZSAKÓ Al bert). Ta gad ták, hogy bár ki
is buz dí tot ta vagy kényszerítette vol na õket a ro bot
meg ta ga dá sá ra: „az szol gá la tot pe dig sen ki nem til tot ta
meg, de hogy nem pa ran csol ták, hogy el men jünk az
szol gá lat ra, mü azért nem men tünk”. (ZSAKÓ Já nos).
A 18. szá zad ban töb ben is vi sel ték a vá ros pol gár tisz -
tét, ZSAKÓ Dá ni elt pe dig 1770-ben bí ró vá vá lasz tot -
ták. A kö vet ke zõ szá zad ban ZSAKÓ Ist ván ré vén a fa -
lu ha tá ra in túl nõtt a csa lád hí re.

A csa lád Ger gely ne vû fér fi tag ja 1733 elõt ti
írá sos for rá sok ban nem sze re pel. Meg le het, gyer mek -
ko rá ban hunyt el.30

7. 30 x 50 cm mé re tû meg dol go zat lan, sza -
bály ta lan kõ. Ere de ti leg hos  szabb szö veg volt raj ta, de
a fe lü le te le pat tog zott. Hi á nyos fel ira ta:
SA(KO) [...] / 173[3 vagy 5 ?]

1735 ta va szán rész le te i ben is me ret len per kez -
dõ dött a vár me gyei filiális szé ken, mely nek egyik sze -
rep lõ je SAKO Ger gely volt. Az el ha lá lo zás éve ta lán
ma gya rá za tul szol gál ar ra, hogy mi ért nem volt foly ta -
tá sa az eljárásnak.31

8. Felül sza bály ta lan fél kör íves zá ró dá sú, le fe -
lé egye net le nül szé le se dõ he lyi mész kõ. Elõ lap ja ugyan
hul lá mos, de si má ra csi szol ták. A leg fel sõ sor rész ben
le pat tant, ám az ere de ti szö veg tel jes bi zo nyos ság gal
hely re ál lít ha tó.
TO(BIS) IS(TVAN) / 1739 / TO(BIS) MI HÁ[LY] /
1743 / TOBIS SI MON / AN(N)O 1748

Az egy há zi sze mély né vi ere de tû TOBIÁS csa -
lád név mel lett Torockón – és csak is ott – ki ala kul tak an -
nak be cé zõ né vi rö vi dült for mái is: TOBIS, TOB. A
jegy zõ köny ve ket ve ze tõ ide gen, a fa lu ve ze ték ne ve i nek
vi lá gá ban tá jé ko zat lan sze mé lyek ös  sze cse rél ték a ha -
son ló hang zá sú ne ve ket az ál ta lá no san is mert TOBIÁS
ja vá ra, s ta lán ez a té ve dés is köz re ját szott ab ban, hogy
ma csak ez az ere de ti for ma lé te zik a fa lu ban. Ám a kö -
zép kor ban a TOBIS for ma volt az el ter jed tebb. Az
1638-ban ki hall ga tott 123 ta nú kö zött 3 TOBIS és csak
1-1 TOBIÁS és TOB sze re pelt. Az 1702-ben val lo mást
te võ 167 sze mély kö zött 6 TOBIS és 2 TOBIÁS volt.

Ha son la to san a fa lu la kos sá gá nak több sé gé -
hez, a TOBISok is vas fel dol go zás ból tar tot ták fenn
csa lád ju kat. A 17. szá zad de re kán TOBIS Ba lázs, id.
TOROCZKAI Ist ván job bá gya ke zel te a „Bor rév fe lé
le fo lyó pa ta kon” épült ve rõk egyi két, s fi ai, Vitályos és
Ist ván örö köl ték a bir tok jo got, ami ért vas dézs má val
tar toz tak a tu laj do nos TOROCZKAI csa lád nak. Év ti ze -
dek múl tán, 1755-ben is „TOBISok ve rõ jé”-nek ne vez -
ték a mû helyt, pe dig ak kor már más job bá gyok bir to -
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kol ták. Egyi kük, BAR TÓK An dor, TOROCZKAI Ger -
gely job bá gya, vá sár út ján ju tott a ve rõ rész bir to ká ba, s
mi vel nem adott vas dézs mát az egy ko ri tu laj do nos
TOROCZKAI György nek, ez pert in dí tott el le ne. A
vár me gyei filiális szék az úr el le né ben a job bágy ja vá ra
dön tött – „az dézs má nak dol ga az TOBISok verejében
hagyatik in statu quo” –, az zal ér vel ve, hogy a dézs ma
hi á nya a fel pe res job bá gya i tól szár ma zik.

A TOBIS csa lád ból több vá ros bí ró és es küdt -
pol gár ke rült ki. 1702-ben „Toroczkó vá ro sa hütös bí rá -
ja, TOBIS Mi hály”, TOROCZKAI Má tyás 40 éves job  -
bá gya a kolozsmonostori kon vent nél ke res te a fa lu fel té -
te le zett ki vált ság le ve lét, ami ért az tán a TOROCZKAIak
meg hur col ták. TOROCZKAI Pé ter „bíránkot meg fo -
gat ván nem az or szág út ján, ho lott is tisz tek rab jai és
más em be rek is szok tak jár ni, hor doz tat ta, ha nem az
más úton akar ta el vi tet tet ni, me lyet mi azt gon dol tuk,
hogy õke gyel me ta lán meg akar ja ölet tet ni, úgy in dul -
tunk osztán fel”. A jog ta lan el já rás a tra gi kus ki me ne te -
lû fel ke lés ki rob ba ná sá hoz ve ze tett. Ki hall ga tá sa kor a
bí ró ön ér ze te sen vál lal ta tet tét, s men te ni igye ke zett ki -
sza ba dí tó it: „az kik en ge met el vet tek, mi kor fog va vit -
tek, bá nyász le gé nyek vol tak, de ne ve ket nem tu dom”.
A fa lu ne vé ben til ta ko zott a ha tó sá gok nál az erõ szak al -
kal ma zá sa el len, s ki je len tet te, hogy ha tá ro zott szán dé kuk
ez után is „min den he lyes uta kon, mó do kon ré gi ne me si
sza bad sá gunk nak rehabeálásában mun kál kod nunk”.

A ki vizs gá lás ra be idé zett ta núk kö zött sze re pel
még há rom TOBIS Mi hály ne vet vi se lõ egyén. A 70
éves, „kõ ház nál va ló TOBIS Mi hály, id. TOROCZKAI Pé -
ter uram job bá gya” volt kö zü lük a leg idõ sebb. Mint a
fa lu egyik leg idõ sebb em be re és az öt hitespolgár egyi -
ke, vállania kel lett a meg aláz ta tást, hogy el sõ ként ír ja
alá a job bá gyi füg gést fel újí tó re ver zá list. A 60 éves
TOBIS Mi hály, TOROCZKAI Ist ván job bá gya az zal
bújt ki a ha tá ro zott vá lasz adás elõl, hogy nem vett részt
a zen dü lés elõ ké szí té sé ben „mi vel sem egy szer, sem
más  szor õtöt oda nem hítták”. A leg fi a ta labb TOBIS
Mi hály id. TOROCZKAI Pé ter 25 éves job bá gya volt.
Má sok val lo má sá val egy be hang zó an ál lí tot ta, hogy
cél juk a gyu la fe hér vá ri káp ta lan ban õr zött sza bad ság le -
vél fel ku ta tá sa volt, „és ezen zen dü lést azért cse le ked -
tük, ke zet pe dig egy más nak azért ad tunk, hogy egy -
más tól el ne sza kad junk ezen do log ból”. Élet ko ra alap -
ján hi he tõ leg az õ sze mé lyé vel azo no sít ha tó a KIS ra -
gad vány név vel is mert 1714. évi vá ros pol gár, va la mint
az 1727-es esz ten dõ ha son ló tiszt ség vi se lõ je. S ta lán
azo nos a sír fel irat ban sze rep lõ 1743. évi ha lot tal.

A fel irat ban ol vas ha tó má sik két név azo no sí -
tá sa nem le het sé ges. 1702-ben TOBIS Ist ván, id.
TOROCZKAI Pé ter job bá gya is részt vett az ese mé -
nyek ben, hi szen hitespolgár volt, s val lo mást kel lett
ten nie. Ám ek kor már 60 éves volt, s bi zo nyá ra nem ér -
te meg a szá zad ne gye dik év ti zed ét. TOBIS Si mon ne -
ve nem for dul elõ a for rá sok ban. Eset leg gyer mek volt
vagy még nem is élt a lá za dás ide jén. De a csa lá di sír -

bolt ban ham vai eggyé vál tak a nagy idõk ta nú i nak
maradványaival.32

9. Sza bály ta lan mész kõ, felül fél kör íves zá ró -
dás sal. Mé re tei: 60 x 60 x 15 cm. Be tûi gon do san raj -
zol tak. VERNES Já nos (sz. 1839) és ne je BOT ÁR Sá ra
(sz. 1848) sír kö ve mö gött áll alig ész re ve he tõn.
1750 / IT FEK SZIK / AZ URBAN BO / LDO GUL
KIMU / LT VERNES IST VÁN

A VERNES csa lád tag jai is a TOROCZKAI -
ak job bá gyai vol tak, és „vas ke nyé ren” él tek. VER NES
Ger gely rõl tud juk, hogy EKÁRT Ist ván nal kö zö sen
mû velt egy ko hót, s az on nan el lo pott vas és szén mi att
tör vény be hív ták APÁ CZAI Mi hály zsel lért (1723).

Több jü ket az apai ke reszt név bõl ala kult ra -
gad vány ne vü kön tar tot ták szá mon: VERNES ali as FE -
RENC And rás (1693), VERNES ali as AN TAL Mi hály
(1693), VERNES ali as JA KAB Is tók (1732). Csa lád fá -
juk a leg gaz da gabb volt a fa lu ban. Az 1638-as ki hall -
ga tá son 5 ta nú vi sel te ezt a ne vet, 1702-ben pe dig ép -
pen ség gel 17 VERNES je lent meg a vizs gá ló szék elõtt:
8 Mi hály, 3 Já nos, 2-2 And rás és Fe renc, 1-1 Ja kab és
Ist ván. Ezért meg sem kí sé rel jük az 1750-ben el hunyt
sze mély azo no sí tá sát. Épp meg em lít jük, hogy az 1702-
ben ki hall ga tott VERNES Ist ván ezt val lot ta: „Én azt
tu dom mon da ni, hogy ezen tu mul tus az vá ras aka rat já -
ból volt és in dít ta tott, ke zet pe dig azért ad tak egy más -
nak, hogy sen ki el ne áll jon ezen do log tól”, VERNES
Ist ván nak hív ták az 1744-es év egyik vá ros pol gá rát. Az
élõk sta tisz ti ká já val egy be cseng a hol ta ké: A Birgej 18.
szá za di sír kö ve in leg több ször – öt ször – ol vas ha tó ve -
ze ték név a VERNES.33

10. Kö rül be lül 60 x 60 cm nagy sá gú, sza bály -
ta lan ala kú, szép fe hér mész kõ, az aláb bi fel irat tal:
IT FEK SZIK / KRIZE ISTáN / AN(N)O 1752 Die
MaR(TII) 01

Né met te le pe sek le szár ma zot ta it kell sej te nünk
a csa lád ban, mely nek ne vét ko ráb ban KRISE (1638),
KIRIZA (1654), KRI ZA, KRISZE (1702) vál to za tok -
ban ol vas hat juk, ám a 18. szá zad de re ká tól (1749) egy -
ér tel mû en a KRI ZA ala kot hasz nál ták. Esze rint az
1752-ben ál lí tott sír kõ a ré gi írás mód (egyik) leg utol só
elõ for du lá sá nak tekinthetõ.34

11. 60 x 90 cm mé re tû, meg kö ze lí tõ leg tég la -
lap ala kú, hos  szabb ol da lá ra fek te tett, elég gé si ma he lyi
mész kõ lap. Elõ lap ján ki ve he tõk az egyen ge tést vég zõ
vé sõ nyo mai. A fel irat szö ve ge:
TAKATS MI(HÁLY) / AZ URBAN EL / NYUT TA -
KATS / ILO NA LEANYOM / IT NYUKSZIK / 1753
sep(tembris) / D(ie) 11

If jú ko ra leg szebb éve i ben ra gad ta el a lányt a
ha lál, hi szen a sír em lé ket ál lí tó ap ja öt év múl va, anyai
nagy any ja pe dig ép pen ség gel 1771-ben fog ja követni35.

12. Csú csá val fel fe lé mu ta tó, egyen lõ szá rú há -
rom szö get után zó ter més kõ, oldaléleinek hos  sza 80,
alap éle 100 cm. Szép si má ra csi szolt lap já nak a jobb fe -
lé rõl a fel sõ ré teg le pat tant, ezért a szö veg hi á nyos.
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IT[T] / FEKS[ZIK AZ URBAN] / VERN[ES ...] / AZ Ö
M[...] / AN[NO 17]57

A tö re dé kes szö veg tel jes ség gel le he tet len né te -
szi a sír em lé ken sze rep lõ sze mély azo no sí tá sát a ki ter -
jedt VERNES ro kon ság 1757-ben el hunyt négy tag já nak
– 2 nõ és 2 fér fi – bár me lyi ké vel. Még is név sze rint meg -
em lí ten dõ a szep tem ber 11-én meg halt VER NES An tik
(sic!). Nem csak azért, mert jó sze ré vel szá za dik élet év ét
töl töt te (ffeerrmmee cceenntteennaarriiuuss), ha nem mert egyi ke volt az
1757 szep tem be re és a kö vet ke zõ év azo nos hó nap ja kö -
zött dü hön gött „ször nyû dö gös be teg ség” leg el sõ ál do za -
ta i nak. Bi zo nyos je lek után ítél ve, vár ha tó volt a jár vány
be kö vet kez te, hi szen az anya köny vet ve ze tõ lel kész az
alsõ há rom ál do zat után – ok tó ber 2-án – már sej tet te,
hogy az alig meg kez dõ dött hó nap ban na gyon so kat fog
pré di kál ni (OOrraattiioo mmeennssiiss ooccttoobbrriiss nniimmiiss eerriitt lloonnggaa). S
va ló ban, az elõ re jel zé sek kel egy be hang zó an, ok tó ber ben
húsz ko por sót nyelt el a Birgej. A ti zen há rom hó nap alatt
pe dig 123 al ka lom mal hív ta te me tés re a ha rang a fa lu
né pét. A szá zad szo mo rú re kord ja.

Egyéb ként még 1757 ta va szán, a jár vány kez -
de te elõtt halt meg a bras sói szár ma zá sú Johann
Wellmess, aki a fa lu ban ka pott új ne vén ke rült az anya -
könyv be: „BRASSAI Já nos Luteranus et advena meg -
hal 17. Aprilis”. Nem ér het te meg a kö vet ke zõ év szep -
tem ber 11.-i öröm ün ne pet, ami kor Já nos fia fe le sé gül
vet te VERNES Ilo nát, s így vég leg gyö ke ret vert
Torockón a csa lád, amely nek az utol só er dé lyi po li hisz -
tor ként em le ge tett BRASSAI Sá mu elt köszönhetjük.36

13. El na gyol tan meg dol go zott, ba rokk for mát
után zó, 60 x 70 cm mé re tû vö rö ses ár nya la tú he lyi
mész kõ. BOT ÁR An dor és SZIL ÁGYI An na krip tá já -
tól nyolc mé ter nyi tá vol ság ra fek szik, észak nyu ga ti
irány ban. Szö ve ge:
AN(N)O / 1760 / IT FEK SZIK AZ URB[AN] / BOL -
DO GUL K[IMULT] / KOVÁTS PÉ TER

Ilyen ne vû sze mély nincs az 1760-ban el te me -
tett ha lot tak kö zött. „KOVÁTS Pé ter mát kás le gény” te -
me té sét 1768. már ci us 17-én je gyez ték be az anya -
könyv be. Esze rint vagy az anya könyv hi á nyos, vagy pe -
dig a sír kõ re vé sett év szám té ves. Az utób bi fel té te le zés
tû nik va ló szí nûbb nek. KO VÁCS Pé ter ro ko na – fia? –
le he tett az egy ház köz ség ek ko ri kán to rá nak, aki nek a
le ány ká ját 1760. má jus 17-én föl del ték el. In nen szár -
maz hat az ada tok ban föl lel he tõ za var: egyik el hunyt nak
az el ha lá lo zá si évét, a má sik nak a ne vét vés ték a kõbe.37

14. Sza bály ta lan, kö rül be lül 60 x 50 cm mé re -
tû he lyi mész kõ. El na gyol tan le csi szolt elõ lap ján gon -
do san raj zolt és mé lyí tett ka pi tá li sok, me lyek nek egy -
han gú so rát né hány ki sebb mé re tû be tû te szi han gu la to -
sab bá. Fel ira ta:
IT FEK SZIK AZ / URBAN BOL DO GUL / KU MULT
VERNES / FERENCZNEK K(EDVES) H(I TES) F(E -
LESÉGE) / SZABO JU DIT A(NN)O / 1763

Az anyaköny sze rint te me té se áp ri lis 10-én
volt. Né hány év vel ko ráb ban, az 1757-es jár vány ál do -

za tai kö zött volt egy má sik „VERNES Ferencné”, aki -
nek le ány ne vét nem is mer jük. A két azo nos ne vû meg -
öz ve gyült fér fi kö zül az egyik, „üdösb VERNES Fe -
renc”, 1776. szep tem ber 23-án új ból há zas ság ra ad ta a
fe jét, fe le sé gül vé ve né hai SZIL ÁGYI Mi hály öz ve -
gyét. VERNES Fe renc volt a vá ros 1773. évi bí rá ja, s
az 1779. évi egyik várospolgára.38

15. Sza bály ta lan, 50 x 60 cm mé re tû mész kõ a
KORONKA sír kö vé tõl há rom mé ter nyi re nyu gat fe lé.
Egyéb kö vek kö zé rejt ve, egy ké sõb bi sír fö löt ti ol dal
fenn tar tá sát szol gál ta. 1993-ban krip tát emel tek a he -
lyén, s a szét tört sír kõ da rab ja it az alat ta lé võ be sza kadt
sír bolt ba do bál ták. A bar bár ke zek mû ve mint egy fel -
erõ sí ti a bá na tos szö veg nyo masz tó ha tá sát:
AN(N)O 1765 / D(I)E 31 MAR(TII) IT FEK / SZIK
VER[N]ES ISTVÁNAK / KED VES HÁ ZAS TÁR SA
/ BOSLA SÁ RA GYERME / KÉVEL ETGYÜTT

Az anya köny vi be jegy zés iga zol ja, hogy a fi a -
tal as  szony ha lá la nap ját he lye sen ír ták a kõ re. Kis fia –
„VERNES Já nos puerculus” – má jus 2-án kö vet te
édes any ját a sír ba. A fi a tal fe le sé gét és gyer me két vesz -
tett fér fi eset leg azo nos az 1794. év bírójával.39

16. Egy sír kõ nek a kis tö re dé ke. Szö ve gét a
Birgejben tett leg el sõ sé tá im egyi kén, ha tá ro zott terv
nél kül má sol tam le. Jegy ze te im ren de zé se kor már nyo -
ma ve szett, ezért a mel lé kelt tér kép váz la ton meg je lölt
he lye bi zony ta lan. La pi dá ris tö mör sé gû fel ira ta:
1[766] / LACZKO JÁ[NOS]

A Torockón ma is me ret len, ám ko ráb ban is
rit  ka csa lád név már a 17. szá zad ból ada tol ha tó
(„LATZKO Mi hály”, TOROCZKAI Zsig mond job bá -
gya), s a 18. szá za di ha lot tak so rá ban is fel tû nik
(„1760. febr. 21. LACZKÓ Pálné le ány ká ja”). A sír kö -
vön sze rep lõ sze mély al kal ma sint azo nos az 1766. már -
ci us 26-án el hunyt LATZKÓ Já nos sal, TOROCZKAI
Zsig mond job bá gyá val. A vég tisz tes sé get te võk kö zül
bi zo nyá ra ke ve sen em lé kez tek ar ra, hogy az el hunyt if -
jú ko rá ban nem volt men tes a fi a tal kor ki sebb-na gyobb
vét ke i tõl. 1731. de cem ber 26-án „az Kõ vá ri ut cá ban az
TOL DI Fe renc és VERNES Is tók házok elõtt” több tár -
sá val egye tem ben egy ve re ke dés be ke ve re dett, s ezért
tör vény szék elé idéz ték. A vá dat kép vi se lõ al is pán így
ad ta elõ a tör tén te ket: BOR BÉLY Já nost, EKÁRT
Istókot és if jabb BOR BÉLY Mi hályt „meg tá mad tá tok,
igen ke mé nyen meg ver té tek, fe je ket bo tok kal öszve -
rontottátok... Emel lett hal la ni is ir tóz ta tó és Is ten ne vét
bos  szú ság ra in ger lõ ká rom ko dá sok kal káromlottátok
mond ván s. v. (salvum voco = en ge de lem mel le gyen
mond va -- VV..ZZ.), üsd az ör dög te rem tet tét”. A pa na szos
fél – vér on tás és tol vaj ki ál tás bû né ért – a vád lot tak
egyen ként ti zen két fo rint birs ág ra íté lé sét kérte.40

17. Egye net le nül ha sí tott kõ lap, 25 x 35 cm
mé ret tel. A be tûk vo nal ve ze té se na gyon egy sze rû, de
sza  bá lyos, s a so rok is egye ne sek, mert elõ zõ leg ár ko -
lás sal meg vo na laz ták a la pot. 1994-ben saj nos már az
el tûnt sír kö vek kö zött kell em lí te nünk. Szö ve ge:
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IT FEK SZIK / SIMÁNDI MÁR TON / NAK MÁR TON -
NAK [sic!] / MEG HOLT FIA SIMÁNDI IST VÁN / 1767

Gyász a vi ga lom ban. SIMÁNDI Már ton és
VERNES Ju dit 1767. de cem ber 27-én ün ne pel het te vol -
na egy be ke lé se he te dik év for du ló ját. Ehe lyett épp ezen
a na pon vesz tet ték el kis fi ú kat („puerculus”), Ist vánt.

Más fél év ti zed múl va gróf TOROCZKAI
Zsig mond job bá gya, az im már 52 éves SIMÁNDI Már -
ton sze re pet ka pott a job bágy fa lu és föl des urai közt fo -
lyó harc ban. Ta nú ként õt is be idéz ték an nak a pa nasz -
nak a ki vizs gá lá sá ra, ame lyet a torockóiak a fel vi lá go -
sult csá szár, II. Jó zsef elé ter jesz tet tek. A töb bi ta nú val
egybehangzólag val lot ta, hogy ura ik egy re több szol gá -
la tot kö ve tel nek tõ lük: a ro bot fe jé ben fi ze tett ta xa mel -
lett több na pi szé na gyûj tés re kö te le zik õket, a hús vé ti
és ka rá cso nyi ed dig szo ká sos ál ta lá nos két lótereh fa
he lyett min den 10 után kell szol gál ni uk, a dézs ma adás
alól tör vé nye sen fel men tett bí ró ré szét a fa lun hajt ják
be, el til tot ták õket a szom széd fal vak ha tá rá ban lé võ er -
dõk hasz ná la tá tól stb. Val lo má sát így ös  sze gez te: „sze -
re és szá ma nin csen a szol gá lat nak”.

A sír kõ és egyéb for rá sok egy be csen gõ ada tai
egyút tal he lyes bí tik JAN KÓ Já nos ada tát, amen  nyi ben
a SIMÁNDI csa lád nem a 19. szá zad ban, ha nem sok kal
ko ráb ban szár ma zott át Aranyosszékrõl Torockóra, sõt
17. szá za di (1638) ös  sze írás ban is szerepel.41

18. Kö rül be lül 80 cm szé les és 40 cm ma gas,
sza bály ta lan ala kú he lyi mész kõ, má sod la go san be épít -
ve egy jel te len sír ba. A mély vé se tû be tûk gya kor lat lan
kéz tõl szár maz nak. A ke reszt név há rom kö zép sõ be tû -
jét egyet len ligaturába kap csol ták.
A: D: 1770 / RÁCZ PÉ TER

Tra gi kus év volt az 1770. is. Bi zo nyá ra va la -
mi lyen ra gá lyos be teg ség pusz tí tott új ból a fa lu ban, hi -
szen 66-szor kon dult meg a lé lek ha rang, s az ál do za tok
fe le gyer mek vagy „if jú le gény” volt. Nyár vé gén kez -
dõ dött a jár vány, s a kö vet ke zõ év ta va szá ig tar tott, de
leg több ál do za tát (31) 1770 õszén szed te. Há rom hó nap
alatt an  nyi an hal tak meg, mint más kor egy egész év ben.
A ti ze dik esz ten de jét épp hogy be töl tött fi úcs ka (filio-
lus) egyi ke volt a leg el sõ ál do za tok nak. 1760. au gusz tus
28-án ke resz tel ték a kis RÁCZ Pé tert, s 1770. au gusz tus
25-én már utol só út já ra kí sér ték gyá szo ló hozzáratozói.
Rö vid éle té nél csak sír fel ira ta volt rövidebb.42

19. Meg kö ze lí tõ leg tég la lap ala kú, 65 x 30 cm
nagy sá gú, hos  szabb ol da lá ra fek te tett kõ lap. A jobb fel -
sõ sar kán le pat tant vé kony ré teg gel együtt a két ke -
reszt név is meg sem mi sült.
ITT FEK SZIK VAR GA I[STVÁN] / HÜTÖS TÁR SA
VERNES ... / AN NO 1770

VAR GA Ist ván le ány ká ját jár vány ra bol ta el
idõ elõtt (1758 jú ni u sá ban). Az 1770-es újabb jár vány a
fe le sé gét vit te sír ba. Ok tó ber ben volt leg mo hóbb a ha -
lál: 13 ko por sót kí sért ki a fa lu né pe a Birgejbe. Az el -
huny tak kö zött volt VAR GA Istvánné is, aki – a kor
szo ká sá val el len tét ben – nem a le ány ne vén ke rült az

anya könyv be. E tény va ló szí nû sí ti azt a fel te vést, hogy
fér je köz éle ti em ber volt, eset leg azo nos az 1764. év
egyik vá ros pol gá rá val és az 1768.-i vá ros bí ró val.

A VAR GA csa lád nem tar to zott az õs ho nos
torockóiak kö zé. Va la mi kor a 17. szá zad de re kán
„VAR GA Ist ván ne vû ide gen le gény” fe le sé gül vet te
TOBIS Ba lázs Annók ne vû le á nyát, s így vert gyö ke ret
a fa lu ban. A fe le sé gé vel – aki TOROCZKAI Ist ván
job bá gya volt – el nyer te egy szé na rét és a Tobisok ve -
rõ jé nek rész bir to kát. Utóbb a csa lád ro ko ni kap cso lat ba
lé pett a tõs gyö ke res torockói RÁCZokkal, KOVÁCSok -
kal stb. A fiú gyer me kek to vább vit ték ap juk ne vét, s
1702-ben már négy Var ga ne vû fér fi ról van tu do má -
sunk: ket ten TOROCZKAI Mi hály job bá gyai vol tak,
egyi kük if jabb TOROCZKAI Pé ter job bá gya, Mi hály
el len ben „liber”, sza bad em ber volt. Sok év múl va
VAR GA Fe renc csak nem a Kö rös be ve szett („aufugiált
az Kö rös ben”), s ezt kö ve tõ en a TOBISok ve rõ jé ben lé -
võ örök rész ét el ad ta BAR TÓK An dor nak (vö. 8. sír kõ).

Az utó dok büsz kén õriz ték sza bad szár ma zá -
suk em lé két. 1783-ban a 73 éves VAR GA Ist ván, bár
gróf TOROCZKAI Zsig mond job bá gya volt, ön ér ze te -
sen val lot ta, hogy há za és tar to zé kai „mind ma gunk
szerzeményei”.43

20. Fél kör íves zá ró dá sú hi da si mész kõ, 40 x
45 cm nagy ság ban, gon do san vé sett be tûk kel.
[ANN]O 1771 / [ITT F]EKÜSZNEK IS TEN / [BEN]
BOL  DO GUL KI / MULT BETZE JANOS / KED VES
ÉL TE / PÁRJÁ[VA]L BORB[ÉLY] / KATÁ[VA]L

Hos  szú éle té nek vál sá gos idõ sza kát él te if jabb
BETZE Já nos, hi szen édes ap ja, „BETZE Já nos senior”
egyik leg el sõ ál do za ta volt az elõ zõ esz ten dei jár vány -
nak, s egy év múl va, 1771. de cem ber 20-án a fe le sé ge,
„if jabb BETZE Jánosné” is el köl tö zött az élõk so rá ból.

A BOR BÉLY csa lád ne vét hi á ba ke res sük a
18. szá za di nál ré gibb fel jegy zé sek ben. BOR BÉLY
Már ton „ide gen em ber” – egy 1746. évi per ta nú sá ga
sze rint – va la mi kor az elõ zõ szá zad vé gén be há za so dott
a TOROCZKAI Má tyás job bá gya ként szá mon tar tott
BOT ÁR csa lád ba. Le te le pe dé se egy kis vál to za tos sá got
ho zott a job bágy fa lu egy sé ges ké pé be. Ne mes em ber le -
he tett, leg alább is egyik utó dát, BOR BÉLY Mi hályt –
bár TOROCZKAI György szol gá ló ja volt – ne mes nek
cí mez ték. BOR BÉLY Már ton tíz fo rint köl csönt adott a
fen ti BOTÁRokkal ro kon ság ban nem ál ló „Lá ba vá gott
BOTÁRnak.. lá ba gyó gyí tá sá ért”, s zá log ként egy szán -
tó föl det ka pott. Eb bõl az tán fél év szá zad múl va hos  sza -
dal mas per ke re ke dett a BOT ÁR és a BOR BÉLY csa lá -
dok kö zött. A fel pe res BOR BÉLY Já nos elõd je (nagy -
ap ja?) le he tett az 1771-ben el hunyt fi a tal  as  szony nak.

A BETZÉk sem tar toz tak a ki ter jedt ro kon ság -
gal büsz kél ke dõ torockói csa lá dok kö zé. En nek el le né -
re le he tet len az anya könyv be jegy zett BETZE Já no sok
ada ta i nak meg bíz ha tó szét vá lasz tá sa, sor suk vi lá gos
nyo mon kö ve té se. Ha az 1779-ben, il let ve 1784-ben
be írt két es ke tés (TOB An ná val, il let ve KO VÁCS Ka -
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tá val) egyi ke a fi á val kap cso la tos, ak kor va ló szí nû,
hogy a má sik az 1771-ben meg öz ve gyült BETZE Já nos
újabb há zas sá gá nak kez de tét je len tet te. Hos  szú, meg -
pró bál ta tá sok tól nem men tes, de jómodban le élt éle tet
zárt le 1814-ben be kö vet ke zett ha lá la. A te me tést vég -
zõ pap be jegy zé se: Te met tem „24-ti Augusti BETZE
Já nost gaz dag em bert Annorum 80”.44

21. Sza bály ta lan sok szög ala kú kõ, szé les sé ge
az alap nál 45 cm, ma gas sá ga 30 cm, vas tag sá ga egyen -
le te sen 10 cm. A fel irat vo na la zott so rai egye ne sek.
1773 / [R]ÁCZ DA NI / [RÁ]CZ FE[R]EN[C]

Az anya köny vi be jegy zés sze rint már ci us 16-
án te met ték el „RÁTZ Dá ni elt, mint egy 60 esz ten dõs
ko rá ban”. A fel ira ton sze rep lõ má sik csa lád tag sze mé -
lyé nek azo no sí tá sa le he tet len, hi szen ak ko ri ban több
RÁCZ Fe renc is élt a fa lu ban. Egyi kük, az 1783-ban
meg halt „öreg RÁCZ Fe renc” eset leg test vé re volt
RÁCZ Da ni nak, s ta lán azo nos a hely ség 1741. évi bí -
rá já val. A töb bi há rom le he tett bár me lyi kük uno ká ja,
hi szen 1756, 1759, il let ve 1765 ka rá cso nyá nak har -
mad nap ján ke resz tel ték õket.45

22. 40 x 40 x 16 cm mé re tû, gon do san fa ra gott
mész kõ lap, le ke re kí tett sar kok kal. Fel ira tos me ze jét szé pen
raj zolt, ba rok kos cif ra sá gú be tûk és szám je gyek töl tik ki:

ITT / FEK SZIK AZ UR / BAN BOL DO GUL /
KIMULT ÜDÖSB / TOBIÁS IST VÁN / A(NN)O 177[3]

A meg sé rült kel te zést az anya könyv alap ján
si ke rült hely re ál lí ta ni. Az 1773. évi te me té sek közt sze -
re pel az aláb bi be jegy zés: Te met tem „April 20 Kõ vár
ut cai TOBIÁS Ist vánt vénségében”.46

23. 90 x 60 cen ti mé te res, rö vi debb ol da lán ál -
ló mész kõ lap, elõ lap ja szé pen le csi szol va, a töb bi el na -
gyol tan meg mun kál va. A fel ira tos me zõt sar ka in ho -
mo rú ívek kel le vá gott, há rom mé lyí tett pár hu za mos ból
ál ló ke ret be fog lal ták. Ba rokk íz lés ben fo gant dí szí té se
és rész ben be tûi, a szö veg hos  szú sá ga és tar tal mi gaz -
dag sá ga ré vén meg tö ri a több nyi re hely ben ké szült,
mû vé szi leg igény te len és tar tal mi lag sze gé nyes fel irat -
ok so rát, s mél tó foly ta tói is majd csak a kö vet ke zõ szá -
zad má so dik-har ma dik év ti zed ében fog nak je lent kez ni.
A mi nõ sé gi kü lönb ség re elég sé ges ma gya rá za tot szol -
gál tat a fel irat ban meg ne ve zett sze mély ki vé te les pá -
lya fu tá sa.
ITT / FEK SZIK AZ UR / BAN BOL DO GUL KI -
MULT / BARTOK FERENTZ / KEDVESSEIVEL A
KI / A KÖ ZÖN SÉ GES JONAK / ELÖ MOZ DI TÁ SÁ -
BAN VOLT / SOK FÁ RADT SÁ GI KÖZT NAP- /
JAI NAK SZÁMLÁ LÁSÁTOL / ÉLE TÉ NEK LXIIdik
Esztendejeben / Ap(ri) 1(i)s (na)k 17dik Nap ján 1783-
ban / ÉLETÉTÖL MEGSZÜNT

BARTOK Fe renc verõsgazda volt, ami jó mó -
dot biz to sí tott szá má ra. Tár sa dal mi ré te gé nek töb bi
tag já hoz ha son ló an – bá ró TOROCZKAI Jó zsef job bá -
gya volt – õt is a fel emel ke dé si vágy sar kall ta. Ezt a vo -
nást az apai ház ból hoz hat ta ma gá val, hi szen a csa lád
egy tag ja Abrudbányán volt pap. Hogy õ ma ga is a fa lu

írás tu dói kö zé tar to zott, ar ra bi zony ság a nap ló ja,
amely be éven ként be ve zet te szü lõ fa lu ja, az or szág és
Eu ró pa tõ le fon tos nak tar tott ese mé nye it. Fel jegy zé sei
olyan em ber re val la nak, aki nyi tott szem mel fi gye li a
nagy vi lág ese mé nye it, s rög tön fel fe de zi azo kat az ere -
ket, ame lye ken ke resz tül ezek jó vagy rossz irány ban
ki hat nak an nak a kö zös ség nek az éle té re, mely nek te -
vé keny tag ja õ ma ga is. Ezt a fa lu is fel is mer te, s egy -
ház fi ként, vá ros pol gá ra ként, 1761-ben pe dig vá ros bí -
rá ja ként vet te igény be szol gá la ta it.

A pol gá ro so dás út já ra lé pett job bágy kö zös ség
egyik ve ze tõ je ként lát juk vi szont ab ban a jo gi csa tá ro -
zás ban, ame lyet a fa lu sza bad sá ga el nye ré sé ért föl des -
urai el len foly ta tott. 1783 feb ru ár já ban az õ há zá ban
tar tot ták a gróf TOROCZKAI Zsig mond tiszt tar tó ja,
DÉSI Zsig mond vis  sza élé sei mi att be adott torockói pa -
nasz nak a csá szá ri ren de let re tör tént ki vizs gá lás cél já -
ból le foly ta tott ki hall ga tást. A fa lu hét leg idõ sebb la ko -
sá nak ki kér de zé se so rán az el sõ ként val lo mást te võ
BAR TÓK Fe renc ha tá ro zot tan val lot ta, hogy Zalat -
nához, Abrudbányához, Offenbányához ha son ló an
Torockó is sza bad „bá nyász vá ros nak írat ta tik. ... Most
er re pri vi lé gi u mot nem tu dunk mu tat ni, ha nem le het re -
mény ség, hogy káptolanba vagy egyébütt találtassék.
Az atyá ink tól hal lot tuk, hogy vol na va la hol”.

Nem ér het te meg a harc ered mé nyét – a ha mis
ok le vél ös  sze ál lí tá sát – és an nak a le gen dá nak a meg szü -
le té sét, amely mai na pig táp lá ló ja a torockói em ber büsz -
ke ön tu da tá nak. Egy kö zös ség ke gye le te írat ta a sír em -
lék re, hogy 1722 és 1783 kö zött tar tó pá lyá ján „a kö zön -
sé ges jó nak elõmozdítéséban volt sok fá radt sá gi” él tet -
ték. A som más ér té ke lés sel egy be vág a te me tést vég zõ
pap la ko ni kus anya köny vi jegy ze te: Te met tem „April 22
BAR TÓK Fe ren cet, éle té ben igen hasz nos embert”.47

1923-ban „BAR TÓK Si mon és ne je VERNES
Ilo na ab ban a tu dat ban, hogy el ha lá lo zá suk ide jén meg szû -
nik Torockón a „BAR TÓK” név, an nak meg örö kí tõ em lé -
ké re 1000 (Egy ezer lej) ala pít ványt tet tek” az egy ház köz -
ség ré szé re. 1926 ele jén BAR TÓK Si mon, a he lyi Nép ta -
ka rék pénz tár tit ká ra el hunyt, s ez zel Torockón ki halt a
BAR TÓK csa lád. Az ala pít vány te võk krip tá ja a Bir gej fel -
sõ ré szé ben áll (a tér kép váz la ton 2233aa jel zet alatt).48

24. 65 x 55 x 15 cm mé re tû, egyen lõ szá rú tra -
péz ra em lé kez te tõ, el na gyol tan meg dol go zott sír kõ. A
kö vet ke ze te sen hasz nált írott be tûk egyé ni vo nal ve ze -
té se, a Birgejben szo kat lan be tû ös  sze vo ná sok, va la mint
a kõ anya ga ide gen mun kát sej tet.
ITt FEK SZIK ÁRKOSI JÁ NOS Ezen SIRban / MEG -
HOLT NYOLtzVAN ESZtendejébe jöt té be / EZER HÉT  -
SZAZ Kilentzven Kilentzedikbe / NO Vem BER Tizen1be

Torockón rit ka az ÁRKOSI név, bi zo nyá ra
Aranyosszékrõl ke rült ide, s jö ve vény csa lád ként a for -
rá sok ban gyé ren buk kan elõ. Leg el sõ írá sos elõ for du lá -
sa 1735-bõl va ló, ami kor ÁRKOSI Bá lint és ALMÁSI
And rás „or szág út já ban egy más sal ös  sze vesz vén, fej -
szék kel ver ték és vag dal ták egy mást”. Mind ket ten vét -
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ke sek nek ta lál tat tak, s a tör vény szék sa la mo ni íté le tet
ho zott: „Ami ve re sé ge ket és üté se ket egy más tól kap-
tanak, szen ved jék bé ké vel. Vér bír sá got florenos 12,
tol vaj ki ál tást florenos 12 fi zes sék meg együtt. Egyi ke a
má sik nak költ sé git, fá rad sá gát is hogy meg fi zes se, meg
nem ítiltetett.” A csa lád ra vo nat ko zó újabb adat 1779-
bõl va ló, ek kor te met ték „ÁRKOSI Bálintnét, száz esz -
ten dõs öreg as  szonyt”. A csa lád Ilo na ne vû tag ja a KRI -
ZÁK csa lád fá ját gya ra pí tot ta.

ÁRKOSI Já nos te me té se után a vég tisz tes sé -
get té võ pap a kö vet ke zõ anya köny vi be jegy zést tar tot -
ta szük sé ges nek: Te met tem „8-va novembris ÁRKOSI
Já nost, aki temp lom aj tó ban contentus fuit 91”. A be -
jegy zés he lyes bí ti a sirfelirat hi bás szö ve gét: va la mi kor
a hó nap el sõ he té ben halt meg. A ha lott nak a temp lom -
aj tó ban va ló fel ra va ta lo zá sa rend kí vü li eset nek szá mí -
tott, amit az el hunyt ma gas élet ko ra (91 év), csa lá di
hely ze te vagy az el ha lá lo zás rend kí vü li kö rül mé nyei
in do kol hat tak. Ala pot szol gál ta tott hoz zá az a má ig élõ
szo kás, hogy a temp lo mi bú csúz ta tás ide je alatt az el -
huny ta kat a be já rat elõtt kü lön er re a cél ra ki ala kí tott
he lyen ra va ta loz zák fel.49

A kö vet ke zõ nyolc sír kõ re mind ös  sze né hány
be tût vés tek, ezért – ket tõ ki vé te lé vel – fel ol dá suk le he -
tet len. Anya guk, alak juk, meg dol go zá suk mód ja egy -
aránt a 18. szá zad ba, eset leg a kö vet ke zõ nek a leg ele jé -
re kel te zi õket.

25. 40 x 50 cm mé re tû sza bály ta lan he lyi
mész kõ lap, TOBIÁS An dor sír kö ve elõtt. A ve ze ték -
név után kö vet ke zõ két sor be tûi a víz ol dó mun ká ja
kö vet kez té ben ma már azo no sít ha tat la nok.
RACZ / ... / ...

26. 20 x 30 cm mé re tû meg dol go zat lan mész -
kõ. Rö vid fel ira ta:
GÖ(NDÖL) JÁ(NOS)

Az 1754-tõl meg le he tõs rend sze res ség gel ve -
ze tett anya könyv ben egyet len GÖNDÖL Já nos sze re -
pel: Fe renc 1791-ben szü le tett fia. Meg le het, hogy ne ki
ál lí tot ták a sír kö vet, bár nem ki zárt, hogy a szá zad el sõ
fe lé ben élt egy ha son ló ne vû ro ko na, aki rõl vi szont for -
rá sa ink hallgatnak.50

27. 60 x 40 cen ti mé te res, rö vi debb ol da lá ra
fek te tett szür ke mész kõ. A név kez dõ be tû it dur ván,
mé lyen kar col ták be:

H I
El te kint ve a for rá sok ban mind ös  sze egy szer

elõ for du ló sze mé lyek tõl (HU SZÁR And rás zsel lér,
HAJDU Ger gely job bágy stb.), akik nek a csa lád ja nem
vert gyö ke ret a fa lu ban, csu pán két csa lád név ve he tõ
szá mí tás ba: a HEGEDÜS és a HERCZE. Elõb bit Mi -
hály job bágy és Mi hály ko vács mes ter kép vi se li. El len -
ben a 17. szá zad ele jé tõl má ig is mert – bár so ha sem né -
pes – né met ere de tû HERCZE csa lád nak több tag já ról
is tu dunk, ket tõ rõl pe dig ép pen ség gel fel té te lez he tõ,
hogy õ rej tõ zik a név be tûk mö gött. Az 1702-es ki vizs -
gá lá son val lo mást tett a 40 éves HERCZ (sic!) Ist ván,

TOROCZKAI Ist ván job bá gya is, aki a töb bi ta nú val
egye zõ en mon dot ta: „Mü hal lot tuk, hogy a csá szár tól
olyan pri vi lé gi um jött ki, hogy min den em ber ez õ sza -
bad sá gát sza ba do son ke res hes se, mü azért minyájan
(az kik honn vol tunk) kicsintõl fog va na gyig egész vá -
ro sos tól kez det tük ezen zen dü lést. Te hát pe dig két esz -
ten de je hogy in dul ta tott ezen do log.” Al kal ma sint ké -
sõi le szár ma zott ja volt az a HERCZE Ist ván, aki nek a
ne ve 1792-ben ke rült a te me té si anyakönyvbe51.

28. A BARTOK Si mon és VERNES Ilo na
krip tá já tól egy mé ter nyi re dé li irány ban egy sza bály ta -
lan, 60 x 25 cm nagy sá gú, hos  szabb ol da lán fek võ mész -
kõ. Fel sõ ré sze utó lag le tört, eset leg év szám ál lott ott.

A fel irat a név kez dõ be tû it tar tal maz za:
T: B:
29. 40 x 60 cen ti mé te res, ere de ti leg is egye -

net len fe lü le tû sza bály ta lan mész kõ da rab egy jel te len
sír fö löt ti ol dal ban. A fel irat me ze jét a csa pa dék víz to -
vább ol dot ta, s ma csak a szö veg tö re dé ke be tûz he tõ ki:

[...]VB[...] GA[...]
30. Kö rül be lül 50 x 50 cm mé re tû sza bály ta -

lan he lyi mész kõ. A név két kez dõ be tû jét ligaturával
vés ték a kõ be:

VE
31. 80 x 40 cm nagy sá gú sza bály ta lan mész kõ.

A név kez dõ be tû it tar tal ma zó fel írást két pár hu za mos
egye nes kö zé vé sett x je lek bõl ál ló sze gély dísz ke re te zi.

B: A:
32. Mész kõ konglomerát, 85 cen ti mé te res

hos  szabb ol da lá ra fek tet ve, szé les sé ge 45 cm. A név
kez dõ be tû it vés ték rá:

V: G:
33. 50 x 50 cm mé re tû mész kõ. Jobb fel sõ sar -

ká ból ki pat tant egy da rab. A 18. szá zad ti pi kus torockói
sír kö ve i nek a ha gyo má nyát foly tat ja. A sír kõ fel ira ta:
AN(NO) 1801 18 [FEB RU ÁR] / MEG HOLT’s I[TT] /
FEK SZIK AZ URBAN / BOL DO GUL KIMULT /
NEHAI TOT FERENTZ

A TÓTH / TOT, THOTH / csa lád meg tisz te lõ
he lyet fog lalt el a hely ség tár sa dal má ban. TÓTH Fe renc
– a srkövön sze rep lõ sze mély (név)rokona – két szer is
(1743-ban és 1755-ben) be töl töt te a vá ros bí rá já nak hi -
va ta lát, majd pe dig (1760-ban) vá ros pol gár rá vá lasz tot -
ták. TÓTH György 1771-ben volt vá ros bí rá ja. A csa lád -
nak a fel irat ban em lí tett tag já ról saj nos csak an  nyit si ke -
rült ki de rí te ni, hogy 50 esz ten dõs ko rá ban, 1801. feb ru ár
18-án be kö vet ke zett el ha lá lo zá sát kö ve tõ ne gye dik na -
pon te met ték el.52 Az in du ló 19. szá zad ban egy má sik
TÓTH Fe renc az egy ház ve ze té sé ben fog ki emel ke dõ
sze re pet vál lal ni. De õ a ki ter jedt ro kon ság nak fel te he tõ -
en egy má sik ágá ból szár ma zott, hi szen csa lá di sír bolt ja
a te me tõ tõl észak ra esõ ker tek vé gé ben volt (37. sír kõ).

34. Alak ját te kint ve sza bály ta lan, 35 x 40 cm
mé re tû mész kõ, elõ lap ja le csi szol va. Bár na gyon gon -
do san vés ték rá a be tû ket, ma ne he zen ol vas ha tók ki,
mert a víz ki ol dot ta õket:

162



AN(N)O 1806 / KIS FERENCÉ[S] / KOVÁTS MIHÁJ
A sír fel irat ban sze rep lõ két sze mély azo no sí tá -

sa ne héz sé gek be üt kö zik, mert az 1806. esz ten dõ anya -
könyv ben nyil ván tar tott 36 ha lott ja kö zött egyi kük sem
sze re pel. 1804. má jus el se jén te met ték el „KÜS Fe ren -
cet in fánst”, 1807. de cem ber 26-án pe dig a 39 éves KO -
VÁCS Mi hályt. Egy cse cse mõt s egy ja va ko ra be li fér -
fit, hi he tõ leg nõ ági ro ko no kat, ha el té rõ ve ze ték ne vük
el le né re kö zös sír em lé ket ál lí tot tak az el huny tak nak. A
fel ira tot a fér fi ha lá la után ké szít het ték – er re vall az
egy sé ges vo nal ve ze tés és a kö tõ szó be szú rá sa –, de
mint hogy az év utol só nap ja i ban halt meg, a sír em lék
meg ren de lé sé re már csak a kö vet ke zõ esz ten dõ ben ke -
rült sor. In nen szár maz hat a fél re ér tés s a té ves év szám.

Kü lö nös, hogy a ma gyar név adás ban sû rûn elõ -
for du ló KIS csa lád név Torockón oly rit ka ven dég. En -
nek el le né re fenn ma radt egy má sik fel ira tos em lí tés is. A
Kül sõ Kõ vár ut cai ví zi ma lom kõ pad já ba fa ra gott szö veg
ar ról tu dó sít, hogy 1752 no vem be ré ben KIS Ger gely
mes ter irá nyí tá sa alatt hoz ták hely re TOROCZKAI Klá -
ra malmát.53 Jó mun kát vé gez tek, hi szen a je len le gi tu -
laj do nos, BOTH Mik lós ke ze lé sé ben a nép raj zi és tör té -
ne ti ér té ket ké pe zõ ma lom ma is üze mel. 

KO VÁCS Mi hály 1769-ben mind ös  sze egy -
éves cse cse mõ volt, ami kor húsz torockói job bágy –
so ruk ban négy KO VÁC  CSAL, akik kö zül egyik az õ
fi a tal há zas ap ja le he tett – két új bá nyát nyi tott a vidalyi
ha tár nak egy „csu pa kõ szirt bõl s igen me re de kes hely”-
en lé võ ré szén, ame lyen „se szán ta ni, se ka szál ni nem
le he tett”. „Fa lu kö zön sé ges he lye lé vén”, a hely bé li or -
to dox  ek lé zsi á nak bért fi zet tek. Még is a ha tal mas ko dó
bá ró TOROCZKAI Ist ván le pe csé tel tet te a bá nyá kat, s
meg til tot ta ki ter me lé sü ket. A filiális szé ken 6 falustár-
suk és 22 vidalyi ro mán job bágy állt ki a jo ga ik ban
meg sér tett torockói bá nyá szok mellett.54

35. Az öz vegy VERNES Jánosné Szentgyörgy
ut cai há za (299. szám) mö gött fu tó kert fel sõ vé gé ben
ál ló sír kö vek egyi ke, El na gyol tan ki fa ra gott, elõ lap ján
le csi szolt, 80 x 60 x 20 cm mé re tû he lyi mész kõ. Biz tos
kéz zel, gon do san raj zolt és vé sett, né hány ligaturával
tar kí tott szép ba rokk be tûk al kot ják a szö ve get.

ANO / 1811 13 Mai / ITT KESZIK / SIMÁN DI
GER GELY NEK / HÜTÖS TÁR SA / KOVÁTS AN NA

A kõ fa ra gó té ve dett: két hó nap pal ko ráb ban
volt a ha lál eset. A leg szebb éve it élõ fi a tal as  szony vá -
rat lan el huny ta fö löt ti meg döb be nés írat ta a pap pal az
anya könyv be: Te met tem „14-ta Martii KO VÁCS An -
nát Annorum 36 szép asszonyt”.55

36. A 21. szá mú kõ tõl bal ra áll, egy azon sírt
je lö lik. Meg kö ze lí tõ leg de rék szö gû tra péz ala kú, he lyi
mész kõ bõl ha sí tott 17 cm vas tag lap, két lap ja 60, il let -
ve 65 cm, ma gas sá ga 50 cm. A ne vet kal lig ra fi kus kéz -
írá sos be tûk kel vés ték:
AN NO 1814 / IT FEK SZIK IF(JABB) / RÁTZ JÁNAS

Fér fi ko ra de lén, 44 éve sen tet ték sír ba if jabb
RÁCZ Já nost. Erõ sza kos ha lál ve tett vé get éle té nek: „a

tol vaj ci gá nyok a ká pol ná nál úgy ütöt ték fõ be, hogy
amíg ha za hoz ták, meghalt”.56

37. Öz vegy VERNES Jánosné kert jé nek vé gé -
ben, a 35. szá mú tól 4 mé ter nyi tá vol ság ra észak ke le ti
irány ban ál ló, 70 cm ma gas és 50 cm szé les re ne szánsz
sír kõ. A mész kõ nek a fel szín fö löt ti ré szét az esõ tönk -
re tet te, épp hogy ki kö vet kez tet he tõ az ere szen lé võ
MO NU MEN TUM fel irat. Az egy kor alá ja vé sett alap -
szö veg el sõ két-há rom so ra – a fel te he tõ év szám mal
együtt – saj nos tel je sen tönk re ment. El len ben a fel irat -
nak a föld ben lé võ ré sze épen ma radt. A szö ve get egy -
más tól 2 cm tá vol ság ra hú zott két pár hu za mos ból ál ló
ke ret sze gé lye zi, a so ro kat pe dig ha son ló, de fél an  nyi
szé les sáv vá laszt ja el egy más tól.
MONVMENTVM / ... / ... / [ITT FEK SZIK AZ] /
[UR]BAN B[OLDO] / GUL : KIMUL[T] / NÉ HAI :
BOR BÉLY / SÁ RA : TOT : FE(RENC) / VOLtt :
KED VES ÉL : / ETE : PÁR JA : KED- / 

A fel irat itt ért he tet len mó don fél be sza kad, a
ke ret le zár ja a szö ve get, bár a csi szolt kõ fe lü le ten ma -
radt hely bõ sé ge sen a foly ta tás ra.

Alak ja, va la mint a pár kány ra vé sett la tin szó
szép ka pi tá li sai és ligaturái alap ján a sír kõ a 17-18. szá -
zad for du ló já ra kel tez he tõ. Ám az alap szö veg töb bé-
ke vés bé sér tet le nül ma radt fel sõ há rom so rá nak nyom -
ta tott dõlt be tûi és utol só há rom so rá nak ba rokk íz lé sû
írott nagy be tûi min den két sé get ki zá ró an a 18. szá zad
vé gé re és a 19. szá zad el sõ év ti ze de i re utal nak. A sír kõ
ki ásá sa kor ké zen fek võ nek mu tat ko zott az a fel té te le -
zés, hogy az ere de ti re ne szánsz em lék elõ lap ját – az
eresz ki vé te lé vel – egy szá zad mul tán le csi szol ták, s a
kö vet új ból fel hasz nál va, a ré gi szö veg he lyé be újat
vés tek. E hi po té zist sze ren csé sen iga zol ják az anya -
köny vi be jegy zé sek.

Két száz év vel ez elõtt nem ment rit ka ság szám -
ba, hogy 18 éves „if jú le gény” és „ha ja don”, a gye rek -
kor ból alig ki lé pett „mát kás sze mé lyek” mond ja nak
igent az es ke tõ pap elõtt. Ez tör tént 1782. no vem ber
18-án, ami kor TÓTH Fe renc fe le sé gül vet te BOR -
BÉLY Már ton Sá ra ne vû lá nyát. A gyer mek sze re lem -
bõl szü le tett há zas ság nak az 1816. évi pusz tí tó pes tis -
jár vány ve tett vé get, amely 85 ál do za tot sze dett a fa lu -
ban. FERENTZI Já nos tisz te le tes ószö vet sé gi uta lás sal
(Ésaiás 5. 14) von ta meg az év szo mo rú mér le gét:
„Ezen esz ten dõ ben a ko por só igen küterjesztette vala
az õ ha sát, és tor kát fe let te igen fel tá tat ta vala.” Majd a
kö vet ke zõ kró ni kás fel jegy zés sel foly tat ta: „... az ek kor
itt ural ko dó petetsben [ol vasd: pes tis ben – V.Z.] egy -
más ra om lot tak le az em be rek. Né mely há zak ban, mint
az ispotályakban, mind egyszersmint fe küd tek az em -
be rek, de a mü igen kü lö nös, ezt a pusz tí tó nya va lyát az
if jak és gyer mek töb bi re mind meg lá bol ták, az erõ sebb
em be rek töb ben meg gyõ zet tek tõ le. So kan a ha lál ré -
vén úgy tu sa kod tak ezen nya va lyá val, mint a ka to na a
csa ta me zõn el len sé gi vel, de so ka kon a nya va lya lett a
di a dal mas fél. Né mely házakot egész familia szerént
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mind meg lá to ga tott.” S az élet ben mar adot tak is na -
gyon le gyen gül tek, ezért a kö vet ke zõ év gyen ge ter mé -
se mi att be kö vet ke zett or szá gos éhinség újabb 85 em -
ber éle tet kö ve telt. BOR BÉLY Sá ra a pes tis leg el sõ ál -
do za tai kö zé tar to zott: ja nu ár 25-én te met ték el.

De az élet ha ladt to vább. A fa lu ra és a csa lád ra
néz ve oly tra gi kus évet öröm ün nep pel zár ta TÓTH Fe -
renc. De cem ber 27-én né hai VAJ DA Ist ván öz ve gyé -
vel, PÁL Ju dit tal kö tött há zas sá gá ra ad ta ál dá sát a pap.
Az új fe le ség el sõ fér jét is a jár vány vit te sír ba. Két
meg cson kí tott élet ta lált egy más ra, köl csö nös tá masz ra.

Hát ra ma radt éve i ben TÓTH Fe renc egy há za
tar tós osz lo pá nak bi zo nyult: pres bi ter, 1821-tõl pe dig a
ta nács el nö ke, praesese volt. Nagy ter het vál lalt ma gá -
ra, hi szen az egy ház épí tés évei kö vet kez tek. 1822-ben
a berethalmi Samuel METZ – „igen em ber sé ges és de -
rék mes ter em ber” – fel sze rel te az or go nát, a Ma ros vá -
sár helyt le te le pe dett fran cia Maurice DUPONT új szó -
szé ket és szó szék ko ro nát ké szí tett (1823), a ko lozs vá ri
ANDRÁSOVSZKY ha rang ön tõ di nasz tia egyik (?)
tag ja pe dig új ra ön töt te az ek lé zsia meg na gyob bí tott,
má so dik, úgy ne ve zett as  szo nyok ha rang ját (1824). Vé -
gül 1828-1829-ben FE KE TE Mi hály nagyenyedi kõ -
mû ves pal lér irá nyí tá sá val újabb négy öl lel meg emel -
ték az ad dig 9 öl ma gas tor nyot, s BA GÓ Mi hály
nagykörösi ács pal lér ve ze té sé vel 8 öl ma gas to rony si -
sak kal zár ták le az új épít ményt. Mind ezek a meg va ló -
sí tá sok a fa lu né pé tõl megnövekedett anya gi ál do za to -
kat (pénzt, ka sza va sat, ka pa va sat), az elöl já ró ság tól pe -
dig – mely nek so rá ban FERENCZI Já nos tisz te le tes,
SE BES Pál rek tor és ZSAKÓ Ist ván vá ros bí ró mel lett
ott ál lott a praeses is – fo ko zott ügy buz gal mat kö ve tel -
tek. 1840-ben a kö zön sé ges jó ért vál lalt te en dõi kö ze -
pet te ér te a ha lál a 76 éves TÓTH Fe ren cet. Tiszt sé gé -
ben az ad di gi se géd el nök, BOSLA Fe renc követte.57

38. 50 x 45 x 20 cm mé re tû he lyi mész kõ, el -
na gyol tan meg dol goz va. Az elõb bi fel irat okon ész lelt
biz tos vo nal ve ze té sû, ligaturáktól sem ide gen ke dõ szép
ba rokk fel irat.
181[7] / BOT ÁR FERENTZ

A meg sé rült év szám ki egé szí té sét az in do kol -
ja, hogy a szá zad má so dik étizedében Torockón más
ilyen ne vû sze mélyt nem te met tek.

Az elõ zõ évi pes tis jár vány után 1817-ben
újabb csa pás, or szá gos ín ség sza kadt a torockóiakra,
fõ képp a tár sa da lom pe re mé re szo rul tak ra. FERENTZI
Já nos tisz te le tes az aláb bi jegy ze tet fûz te a 85 ha lott
(47 fér fi és 38 nõ) szo mo rú név so rá hoz: „Az 1817-ik
esz ten dõ ben ara tá sig a ga bo na rend kí vül drá ga és szûk
lé vén, akik ami att so kat éhez tek, azok õs  szel leg in kább
hul lot tak, úgy hogy ez az esz ten dõ a sze gé nyek ha lá la
esz ten de je.” Már ci us 25-én „BOT ÁR Fe renc gyer mek”
ko por só ját kí sér ték a te me tõ be, jú li us 15-én pe dig egy
ha son ló ne vû 36 éves fér fit te met tek. Meg le het, apa és
fia ha lá lát gyá szol ta a meg lá to ga tott csa lád. A két név
azo nos sá ga fö lös le ges sé tett min den ma gya rá za tot a

fel ira ton. Ha az azo no sít ha tó sír em lé kek több sé gét a fa -
lu tár sa dal má ban elõ ke lõ he lyet ki ví vott mó dos em be -
rek nek ál lí tot ták, ez a sze rény kõ egy szû köl kö dõ csa -
lád tra gé di á ját örö kí tet te meg.

Kü lö nös, hogy a BOT ÁR csa lád leg ré geb bi
sír kö ve a Birgejben en  nyi re újkeletû, ho lott a le vél tá ri
ada tok egy ér tel mû en bi zo nyít ják a csa lád tör zsö kös
torockói vol tát. A 18. szá zad de re ká tól szin te ki zá ró lag
a név BOT ÁR alak já val ta lál ko zunk, az elõtt a
BROTÁR és BOT ÁR vál to zat – el szi ge tel ten
BRODÁR, BRUTÁR, BOLTHÁR – ará nyo san vál to -
gat ta egy mást, föl leb bez he tet le nül iga zol va a név né -
met ere de tét. Te kin tet tel a ki ter jedt ro kon ság ra,
falustársaik ra gad vány ne vek kel (pél dá ul Lá ba vá gott
BOT ÁR) tet tek kü lönb sé get a csa lád egyes tag jai kö -
zött (l. a 20. sír kö vet). A köz ügyek in té zé sé bõl ki vet ték
ré szü ket: BROTÁR Si mon 1719-ben városplgár, BOT -
ÁR Já nos 1785-ben bí ró volt. BROTAR Já nos 1702-es
ta nú val lo má sa fél re ért he tet len ki fe je zõ je a job bágy fa lu
ös  sze tar tá sá nak: „... mû azért minyájan cse le ked tük
ezen zen dü lést kö zön sé ge sen egy tanácsból”.58

Itt le zá rul a jel leg ze tes torockói sír kö vek kor -
sza ka. Az ezt kö ve tõ msáfélszáz év nagy szá mú sír kö -
vét más hely sé gek mû he lye i bõl szál lí tot ták, vagy ha
hely ben is fa rag ták õket, az or szág szer te el ural ko dott
késõbarokk, klas  szi cis ta, majd ro man ti kus, il let ve a 20.
szá zad egy elõ re meg ne vez he tet len stí lu sá ban szü let tek.
Nép raj zi és tör té ne ti ér té ket csak kis tö re dé kük kép vi -
sel, ezért csu pán né há nyu kat so rol juk fel. Te kin tet tel
ar ra, hogy ki vé tel nél kül a múlt szá zad ban élt, jó részt
kor társ sze mé lyek re vo nat koz nak, ez út tal el te kin tünk a
sír em lé kek ál lí tá sá nak kro no lo gi kus sor rend jé tõl. Az
anya gi ja vak ter me lé sé ben és for gal ma zá sá ban el fog -
lalt he lyük alap ján kö ve tik egy mást a fel irat okon meg -
ne ve zett sze mé lyek, s a sort né hány mû ve lõ dés tör té ne -
ti vo nat ko zá sú fel irat zár ja.

39. A te me tõ be ve ze tõ si ká tor tól észak ra esõ,
az 1719-es szer zõ dés ben em lí tett BOSLA te lek kert jé -
nek vé gé ben van a Birgej 1878-ban emelt leg ré gibb
krip tá ja. Kõ épít mény, mész kõ ke ret be fog lalt vas aj tó -
val, ké tol dalt négy kül lõs ke re ket után zó mész kõ ab la -
kocs kák kal, te te jén ke hel  lyel. A be já rat fö löt ti mész kõ -
la pon a kö vet ke zõ fel irat áll:
E TEL KEN 1789-BEN SZÜL(ETETT) / BOZSLA
FERENCZ / KI MEG HALT 1875 ÁP RI L(IS) 14-ÉN /
HOS  SZAS FÁ RA DAL MAI UTÁN - / AZ 1861
ÁPR(ILIS) 21-ÉN EL HALT NÖJÉVEL: / MÉ SZÁ ROS
KA TA LIN NAL EGYÜTT / - ITT LEL TÉK VÉG NYU -
GAL MU KAT / 1878

A szö ve get a verõsgazdák is mert jel vé nye zár ja le.
A BOSLA (BOZSLA) csa lád dal kap cso la tos

leg ré gibb fel ira tos em lék a torockószentgyörgyi te me tõ
egyik kö ve, amel  lyel RÁ KÓ CZI két vi té zé nek, a vár
1704. évi vé del mé ben el esett KO VÁCS Mó zes fõ had -
nagy nak és SZA KÁCS Mik lós nak a kö zös sír ját je löl te
meg az elõb bi fe le sé ge, BOSLA Anna.59 Idõ rend ben
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BOSLA Sá ra 1765-bõl szár ma zó sír kö ve kö vet ke zik a
torockói te me tõ bõl (15. sír kõ). A csa lád több tag ja ki -
emel ke dõ sze re pet ját szott a torockói köz élet ben. Az
1719. évi szer zõ dés ben meg ne ve zett BOSLA Pé tert
1763-ban vá ros bí rá já vá, 1771-ben vá ros pol gá rá vá vá -
lasz tot ták, idõsb BOSLA Ist ván pe dig a 18-19. szá zad
for du ló ján hos  szú ide ig az egy ház köz ség dékányi tisz -
tét töl töt te be.

Ezt a ha gyo mányt foly tat ta a krip tát épít te tõ
BOSLA Fe renc. 52 évig volt az egy ház ta nács tag ja, il -
let ve dékány, se géd el nök, az utol só 35 esz ten dõ ben pe -
dig a ddoommeessttiiccuumm ccoonnssiissttoorriiuumm pprraaeesseessee. Õ volt az Egy -
há zi Fõ ta nács el sõ torockói il le tõ sé gû tag ja. E meg bí za -
tá sa i ban kez de mé nye zõ je volt a szó szék és a szó szék ko -
ro na el ké szí té sé nek (1823), ér de me ket szer zett a le ány -
is ko la bõ ví té sé ben (1832-1833), „a pa pi új lak ház”
(1844) és a rek to ri ház épí té sé ben (1860). Har mad ma -
gá val kép vi sel te fa lu ját az 1848. áp ri lis 11-i kövendi
gyû lé sen, ame lyen Aranyosszék és Torockó né pe hi tet
tett a pes ti 12 pont mel lett. El sõk kö zött vet te ki ré szét a
köz ter hek vi se lé sé bõl. A több nyi re fe le sé gé vel együtt
tett sok ado má nya kö zül kü lö nös kép pen ket tõ emel ke -
dik ki. Ket te jük tõl szár ma zik az is ko la fenn tar tá sát cél -
zó egyik leg na gyobb ös  sze gû ala pít vány (300 raj nai fo -
rint 1834-bõl, mely hez 1860-ban 63 új fo rin tot csa tol -
tak), amely a hely bé li uni tá ri us ta nu ló kat men te sí tet te a
tan díj fi ze tés kö te le zett sé ge alól, s egyút tal pó tol ta a rek -
tor és a le ány ta ní tó fi ze té sét. A fél év szá za dos há zas sá gi
ju bi le u muk évé ben el hunyt fe le sé ge em lé ké re BOSLA
Fe renc ezüst úr va cso rai tál cát ado má nyo zott, hát lap ján
a kö vet ke zõ fel irat tal: „A torotzkoi unitar: temp lom szá -
má ra készittette T. SZENTGYÖRGYI MÉ SZÁ ROS
Ka ta lin nak, há zas sá gok 50-k évé ben tör tént elmulása
emlékeül fér je BOSLA Ferentz. 1861.”

A ki vé te les jó mód ké pez te BOSLA Fe renc –
és elõ dei – tár sa dal mi rang já nak alap ját. Torockói fo -
gal mak sze rint te he tõs em ber nek szá mí tott, hi szen bá -
nyát, ve rõt, több szán tó föl det, a Szentgyörgy ut ca észa -
ki so rán két há zat mond ha tott ma gá é nak, s gaz da sá gá -
ban né hány szol ga is szor gos ko dott. S még sem volt a
ma ga ura, mert a fa lu csak nem va la men  nyi la ko sá hoz
ha son ló an a TOROCZKAI csa lád job bá gya volt. Tel -
ket vá sá rolt hát az ut ca leg ele jén – ma 295. szám –, ott
még egy há zat épí tett, amely re elé ge det ten írat ta fel:
„Is ten se ge del me ál tal épí tet te ezen há zat BOSLA
Ferentz és nõ je MÉ SZÁ ROS Ka ta lin az 1842ik év ben.
A sz. val lás és az erény vi rá goz zék, ál dás s a bé kes ség e
fal közt la koz zék.” Mi ért kel lett ne kik még egy te lek?
„... azért – vá la szol ta a kí ván csis ko dók nak ön ér ze te sen
a ház as  szo nya –, hogy hal junk meg sza bad föl dön.” Jó
bi zony sá gai õk a pol gá ro so dás út ját já ró job bágy fa lu -
ban vég be ment tár sa dal mi ta go zó dás nak, de egyút tal a
torockói em ber köz ügyek irán ti fo gé kony sá gá nak is.60

40. A ZSAKÓ csa lád szür ke már vány sír kö ve
elõtt a sír bar lang le já ra tát ne gyed szá za da be ton lap zár ja
le. A sír em lék fel ira ta la ko ni ku sabb szin te nem is le het ne:

A / ZSAKÓ csa lád / sír bolt ja. / KIBÉDI / PÉ TERFFI
GYU LA / igaz ga tó 1878-1942 ta ní tó / és ne je / VERNES
AN NA / 1881-1958.

A szö veg saj nos meg sem em lí ti a csa lád leg -
ne ve sebb tag ját, aki nek a vo ná sa i ból JÓ KAI oly so kat
köl csön zött az Egy az Is ten ADOR JÁN Manasséja ro -
kon szen ves alak já nak a meg raj zo lá sa kor. ZSAKÓ Ist -
ván – mert ró la van szó – 1809-ben szü le tett a ha son ló
ne vû bá nyász- és verõsgazda fi a ként. Mó dos em ber
gyer me ke lé vén, s mert ér tel mes volt, SE BES Pál hely -
be li is ko lá ja után Tordán is tenulhatott öt évig. S az tán
foly tat ta a torockói gaz dák éle tét: rész ben dol go zó le -
gé nyek kel együtt szállt le a bá nyá ba, a ve rõ ben ver -
senyt iz zadt a ko vá csok kal, s ha te het te, ma ga vit te az
áru ját a kö ze li vá sá rok ba. Hig gadt, ta nult, be fo lyá sos
em ber nek is mer het ték, s így több fe le lõs tiszt ség be vá -
lasz tot ták, ilyen in dok lás sal: „va la mint ed dig vi selt vi -
lá gi pol gá ri hivtalába pon tos volt, itt is min den re mény
ott áll, hogy ezen mind járt el kez den dõ dékányi kö te les -
sé gé nek is megfelelendõ”.61

1848-1849-ben csak nem tel jes egé szé ben az õ
vál lá ra ne he ze dett a fa lu ve ze té sé nek fe le lõs sé ge: vá -
ros bí ró volt s egyút tal a jú ni us 18-án ala kult nem zet õr -
ség szá za do si ran gú pa rancs no ka. SÁRDI Sa mu tisz te -
le tes és BOSLA Fe renc ol da lán õ kép vi sel te a torockói-
akat az 1848. áp ri lis 11.-i kövendi gyû lé sen, s a vi ta so -
rán Ma gyar or szág és Er dély uni ó já nak a kér dé sé ben
mér sé kelt ál lás pont ra he lyez ke dett. Rá ér zett ar ra, hogy
itt fog el dõl ni a ma gyar és a ro mán for ra da lom vi szo -
nya, amely nek ala ku lá sa dön tõ en be fo lyá sol hat ja szü -
lõ föld je sor sát. S a kö vet ke zõ hó na pok ban eré lye és jó -
zan sá ga vi szony lag ke vés ál do zat tal ve zet te át a rá bí -
zott te le pü lést a be kö vet ke zett tra gi kus ese mé nye ken.
A kör nyé ken egy más után gyúl tak ki a tü zek, de ne ki
si ke rült meg vé de nie a fa lu ja bé ké jét. A ki sebb por tyá zó
csa pa to kat fegy ver rel ver te vis  sza, a túl erõ el len pe dig
a tár gya lás mód sze ré hez nyúlt. 1848. no vem ber 11-én
sze mé lye sen je lent meg Iosif MOGA tri bun Torockó és
Torockószentgyörgy kö zöt ti tá bo rá ban, s a sza bad ság -
harc vég nap ja i ban, 1849. jú li u sá ban egy ma ga me rész -
ke dett a lán gok ban ál ló szom széd fa lu ba, hogy tár gyal -
has son Prodan SIMION alprefektussal. Mind két al ka -
lom mal el ér te, hogy éle lem és pénz fe jé ben az el len sé -
ges se re gek dú lás nél kül elvonultak.62 Ez csak olyan
va la ki nek si ke rül he tett, akit az elõ zõ bé ke idõk ben sza -
va tar tó, be csü le tes em ber ként is mer tek meg a
Torockóra sze net szál lí tó, on nan vas hoz ju tó mó cok.

A sza bad ság harc bu ká sa után ZSAKÓ Ist ván
foly tat ta hasz nos köz éle ti sze rep lé sét. Több ször vi selt
fe le lõs tiszt sé ge ket (két éves in ter reg num után 1877-
ben kö vet te BOSLÁt az egy ház ta ná csi el nök funk ci ó -
já ban), s in téz te be csü let tel fa lu ja ügye it (pél dá ul a köz -
sé gi is ko la szer ve zé sé vel kap cso la tos teendõket).63 A
mun ká tól so ha nem sza la dó, a köz ügyek bõl te vé keny
részt vál la ló szép élet fo na lát vág ta el 1892-ben be kö -
vet ke zett ha lá la. A vég képp le zárt csa lá di sír bolt ban
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orosz lán lá ba kon nyug vó érc ko por só õr zi föl di ma rad -
vá nya it. Em be ri helyt ál lá sá nak pél dá ját egy kö zös ség
vall ja ma gá é nak. (Szentgyörgy ut ca 8. szám alat ti há zá -
nak hom lok za tát újab ban saj nos tel je sen ki vet kõz tet ték
ere de ti for má já ból, s az át ala kí tást rész ben át vé szelt ke -
le ti ár kád so ron sem ol vas ha tó már az 1863. évi épí tés re
uta ló egy ko ri fel irat).

41. Négy ze tes ha sáb alap za ton ál ló obe liszk,
te te jé ben ke hely. A fel irat az obe liszk há rom és a ha sáb
négy ol dal lap ján osz lik meg. A sír em lék elõ lap ján a
szö veg fö lött ko szo rú dom bo ro dik, míg a bal ol dal lap
te te jét két la pos vas és egy hos  szú vas dí szí ti.

Az elõ lap szö ve ge: 
EM LÉK / KÖ VE / ID(ÖSB) / BORBÉ(LY) / PÉ TER -
NEK / MEG HALT 18 / 89-IK ÉV BEN FEB// RUÁR
6-ÁN 78 ÉVI / BEN KI IS TEN / BEN BIZOTT /
EGÉSZ ÉLE TÉ BEN / LEL KE ÖR VEN / DEZZEN A
FÉ / NYESSÉGEKBEN / ÉR ZÉ KET LEN / FÖLD -
BEN BÉ KE / PO RA I RA

Bal ol dal lap ján: 
AKI LEGNA / GYOBB MÉR / TÉKBEN / ER DÉLY /
MIN DEN KERE- / TÉBEN E KIS / VÖLGY VAS / MI -
VELETÉT / SZÁLLITOTTA / MINDENHOLL / SZÉT

Jobb ol dal lap ján a fo gal ma zás za va ros, a fa ra -
gó is utó lag ja ví tott:
FE RENC / FIA KÉ RI / A / MIN DENT / HA TO BA -
AKI / IS TEN UTÁT / ÉS SZORGAL / MA ÁL TAL /
A NAGY SI LÁNY / SORSBOL DE - / SOK
KÜZDÉS/ UTÁN IS TEN / SE GE DEL ME / AN  NYI -
RA SE- / GITETT, HOGY / MA GÁ NAK BE / CSES
POL GÁ RI / NÉVT SZER ZET

A sír fe lõ li lap ján: 
EZ EMLÉKKÖ / VET TÉ TET TE / FIA FERENCZ /
AZ 1889-IK ÉV / VIII.IK HO 22-ÉN

A szö veg bõl ki vi lág lik, hogy BOR BÉLY Pé ter
a fa lu gaz da sá gi szer ve ze té nek csú csán ál ló vas vál tók
kö zé tar to zott. Vol tak ugyan ve rõ sök, ko vá csok, akik
ter mé ke i ket ma guk ér té ke sí tet ték, de a vas áru nagy ba ni
el adá sá val a vas vál tók fog lal koz tak. A múlt szá zad má -
so dik fe lé ben hat nagy ke res ke dõ vá sá rol ta fel a ve rõ sök -
tõl a va sat, s az tán vá sár ról vá sár ra jár va „Er dély min den
ke re té be” szál lí tot ták „e kis völgy vasmíveletét”. Vas sal
meg ra kot tan in dul tak, s ga bo nás zsá kok kal te li sze kér de -
rék kal tér tek vis  sza, amit oda ha za bu sás ha szon nal ér té -
ke sí tet tek. Mon do gat ták is, hogy „dol go zik a ve rõs éj jel-
nap pal a ve rõ ben, s a vas vál tó csak sze di a zsír ját”. Ezért
te het te meg 1824-ben legid. BOR BÉLY Pé ter – a sír kö -
vön sze rep lõ id. BOR BÉLY Pé ter ap ja –, hogy „a ré gi
ha ran got bévitte, és az újat ki hoz ta in gyen Ko lozs vár -
ról”. A fia is több ször tett ado mányt a köz ja vá ra. Az
1846-os aszályt kö ve tõ év hús vét ján pél dá ul egy ma ga
aján lot ta fel az úr va cso rai bort és ke nye ret, ami az adott
vi szo nyok kö zött fel jegy zés re ér de mes eset nek szá mí -
tott. 1886-ban pe dig 100 fo rin tos ala pít ványt tett a sze gé -
nyek se gé lye zé sé re. Az anya gi jó lét volt a büsz ke pol gá -
ri ön tu dat for rá sa, amely a fel irat szö ve gé bõl sugárzik.64

42. 150 x 90 cm mé re tû, fél kör íves zá ró dá sú
mész kõ, kö rös-kö rül pár kán  nyal. Az íven be lül lé võ fel -
sõ rész job ban ki van mé lyít ve, mert itt ki vés ték az ere -
de ti szö ve get, s a sír bolt ké sõb bi tu laj do no sá ra vo nat ko -
zó ada tok ke rül tek a he lyé be, két ke reszt be tett csá kány  -
nyal, köz tük pe dig egy sti li zált szív raj zá val. Az ere de ti
szö ve get nagy részt ka pi tá li sok kal ír ták, mind ös  sze öt
sor ké szült kal lig ra fi kus kur zív be tûk kel. A be tûk vo -
nal ve ze té se a BAR TÓK Fe renc sír fel irat ára em lé kez tet.

Az orom zat ké sõb bi szö ve ge:
ALSO UCZAI / GÖNDÖL JÁ NOS / SIR BOLTYA /
IRATTA CSÉP JÁ NOS 1889

Az alat ta kö vet ke zõ ere de ti fel irat:
HILLEBRAND GOTHARDOT

FE DI E SE TÉT BÓLT
MIG ÉLT KI RÁ LYI HIV ARANY-VÁLTO VÓLT
LXXII ÉVEK RE TER JEDT FÖL DI ÉL TE
-831ben EZT JOB BAL TSERÉLTE
TÁR SA IS KNAPP ÉVA ESZTENDÖT HOGY ÉRE
LXXIVet TÖLT VÉN ITT MEG=
NYUGOTT VÉLLE
TI ROL BAN SVATZ VÁ ROS SZÜL TE E KE GYES PÁRT
KI KET E NÉ MA SIR TSENDES KEB LÉ BE ZÁRT
Ván dor lá sok után lép tek jobb Élet re
Szent re mén  nyel vár ják
Krisz tust Itéletre

A sír kõ az egy kor Torockón folyt ne mes fém-
bá nyá szat nak egyet len is mert fel ira tos em lé ke. A 17.
szá zad ban a job bá gyok a fe je de lem nek fel aján lott ezüst -
ki ter me lés tõl vár ták a sza ba du lá su kat. A nagy re mény -
ke dés ered mé nye az lett, hogy ro bot ban kel lett dol goz ni -
uk a TOROCZKAIak ré szé re, min den ré sze se dés nél kül.
A kö vet ke zõ év szá zad ban foly ta tó dott az ezüst bá nyá -
szat, de ez út tal már csá szá ri el len õrök fel ügye le te mel -
lett, ami újabb ál la mi ter hek kel te téz te a job bá gyi szol -
gál ta tá so kat. Ez a hely zet a torockói arany vál tó hi va tal
Járába tör tént köl töz te té sé ig tar tott (1844). Az ál lam ha -
ta lom nyo má sát mér sé kel te egyes hi va tal no kok jó szán -
dé kú sze mé lyes vi szo nyu lá sa a fa lu ügyes-ba jos dol ga i -
hoz. A bá nyá szok kö zött él ve le éle tü ket, ezek a né met
em be rek ese ten ként azo no sul tak Torockó ér de ke i vel, s a
kö zös gon dok õket is tet tek re sar kall ták. Így tör tén he tett
meg, hogy a ha mis ki vált ság le vél öt le te min den va ló szí -
nû ség sze rint az oszt rák Adam HÜTTENMEYER agyá -
ban fo gant meg. Ha son ló kép pen a fel ira ton sze rep lõ
HILDEBRAND há zas pár ado má nyok, köl csö nök for -
má já ban ál lan dó an se gí tet te a fa lut. A hely ség ma gyar
ér tel mi sé gé hez – id. BRASSAI Sá mu el hez, SE BES Pál -
hoz – pe dig a leg me le gebb ba rát ság szá lai fûzték.65

43. Az aláb bi két kõ egy azon sír bol tot je lö li.
Az egy sze rû, kis mé re tû ere de ti há ta mö gé egy év szá -
zad múl tán az utó dok fe hér már vány obe lisz ket emel -
tek. A ré gi sír kõ fel ira ta:

Itt nyugosznak / Se bes Zsuzsánna / Szü le tett
1830-ban / Meg halt 1852-ben / Se bes Pál Szül(etett)
1786 ban / Meg halt 1864 ben.
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Az új sír kõ fel ira ta: 
ITT NYUGOSZNAK / KIS-SOLYMOSI / SE BES PÁL
/ SZÜL(ETETT) 1789, MEGH(ALT) 1864. MÁJ(US)
9. / SE BES PÁLNÉ / Vaj da Zsuzsánna / SZÜ -
L(ETETT) 1805. APR(ILIS) 12. / MEGH(ALT) 1886.
JU L(IUS) 28. / LE Á NYUK: / SE BES ZSU ZSÁNNA /
SZÜL(ETETT): 1830 AU G(USZ TUS) 19. /
MEGH(ALT) 1852 SEPT(EMBER) 9. / TORDÁN

Az uni tá ri us ok ta tá si rend szer ben – a ko lozs vá -
ri, tordai, székelykeresztúri test vér in téz mé nyei mö gött –
fon tos sze re pet ját szó torockói is ko la leg is mer tebb rek -
to rá nak em lé két idé zi a két sír kõ. Az egyen ként mind -
össze né hány évig ta ní tós ko dók hos  szú so ra – a ké sõbb
püs pök ké vá lasz tott CSA NÁ DI Pál, a szín ját szás tör té -
ne té ben szá mon tar tott FELVINCZI György és má sok –
után SE BES Pál 32 évig, 1812 és 1844 kö zött irá nyí tot -
ta a hely be li is ko lát. Ez alatt 801 ta nít vány for dult meg a
ke ze alatt, akik nek kö zel egy har ma da a kör nyék rõl meg
a Szé kely föld rõl jött ide el mé jét pal lé roz ni. En nek fõ
ma gya rá za tát a kor hi á nyos is ko lai há ló za tá ban, meg a
torockói alumnia rend sze ré ben kell ke res nünk, de bi zo -
nyá ra ré sze volt ben ne a hely be li rek tor jó hang zá sú ne -
vé nek is. Az aranyosszéki, udvarhelyszéki, há rom szé ki
szé kely, de a móc vi dé ki ro mán apa fü lé be is el jut ha tott,
hogy „Kissolymosi ke be les Ne mes Bir to kos SEBESS
Pál” így in ti ta nít vá nya it: „... nem a szü le tés és szár ma -
zás, ha nem a jó ne ve lés és hasz nos köny vek ol va sá sa ál -
tal meg ne me sí tett és kimívelt ne mes szív, a csi nos ma -
ga vi se let, a szép er köl csök és a jó cse le ke de tek tésznek
iga zi ne mes sé min den embert.”66 Fe let tes egy há zi ha tó -
sá gai is mé tel ten ki nyil vá ní tot ták a ta nu lók ör ven de tes
elõ me ne te le fe let ti meg elé ge dé sü ket. Pe dig egy szer re
száz nál több gye rek is volt a ke ze alatt. Ilyen kö rül mé -
nyek kö zött csak is úgy ér he tett el ered ményt, ha a kor
leg ha la dot tabb ok ta tó-ne ve lõ mód sze re it al kal maz ta. A
„már esmeretes LANCASTER dícséretes ta ní tá si mód ja
s nem ré gi ben ki adott 20 táb lá i nak hasz ná lá sa nagy elõ -
me ne tel lel gya kor lás ba ho za tott” Torockón is.

A fe le ke ze ti ta ní tók anya gi és er köl csi ki szol -
gál ta tott sá ga ma gya ráz za, hogy 1844-ben, idõ elõtt
nyug dí jaz tat ta ma gát. Or szá gos ba jok (pénz rom lás): a
szü lõk fi ze tés kép te len sé ge, a pap, a rek tor és a le ány ta -
ní tó kö zött emi att fel lé pett anya gi tor zsal ko dás, egyes
szü lõk rész ben meg ala po zat lan vá das ko dá sai – mind -
ezek le he tet len né tet ték to váb bi ered mé nyes mû kö dé sét,
s a meg ol dást a fél re ál lás ban lát ta. Elég té telt ak kor ka -
pott, ami kor hat évi kény sze rû szü net után fel kér ték,
hogy fo gad ja el a tordai gim ná zi um rek to ri tisz tét. 71
éves ko rá ban (!) vo nult vég leg vis  sza nyu ga lom ba. A
torockói csa lá di ház ba jött ha za meg pi hen ni. Most már
örök re. Hogy a fa lu tu da tá ban volt, mit kö szön het az
egy ko ri rek to ruk nak, azt tol má csol ja a kü lön ben oly
szûk sza vú ha lot ti anya könyv 1864. má jus 11-én, a te -
me tés nap ján be szúrt – egyéb ként té ves ada tot tar tal ma -
zó – rend ha gyó jegy ze te: „SE BES Pál úr elébb it te ni,
ké sõb ben tordai gimnaziális ta ní tó, ös  sze sen 50 éven.”

Vá lasz tott ne ve lõi hi va tá sá nak cél ját õ ma ga így fo gal -
maz ta meg: „Pál vol tam, plán tál tam, a töb bi nem raj tam
ál lott. Nagy és szent tö rek vé se volt lel kem nek gyer tya
mód ra hasz nál ni kis kö röm ben a vi lág nak. Az az édes
fan tá zia lel ke sí tett sok ne héz sé gû pá lyá mon, hogy em -
be re ket for má lok, s ugyan ezért vá lasz tott mon dá som
vala min dig: az én igám gyönyörûséges.”67 Igye ke ze té -
nek ered mé nye it mél tat juk más fél év szá zad múl tán ma
is, va la hány szor ki vé te les pá lyát be fu tott ta nít vá nya i ra,
KRI ZA Já nos ra vagy Ge or ge BARIÞra emlékezünk.68

44. Két mé ter ma gas, te te jén és ta lap za tán
sok szo ro san ta golt, négy zet ala pú ha sáb. Gon do san fa -
ra gott mun ka, de mál lé kony anya ga mi att a fel irat szö -
ve ge hi á nyos:

[Csíkszent]iványi / KORONKA AN TAL /
Toroczkoi Uni tá ri us pap / és Ara nyos Tordaköri / Es pe -
rest. / 1806 + 1885 Ja nu ár 15 / és fija / [KORO]NKA
AN TAL / [...]

Torockó az er dé lyi uni tá ri us egy ház erõs gyü -
le ke ze te volt, az át la gon fe lü li meg él he tést biz to sí tott,
ezért pa pi szé ké ért min dig is ver seng tek a je löl tek. El sõ
is mert pap ja PAT KÓ Ger gely volt (1583). Leg hosz  -
szabb ide ig szol gá ló lel ké szei kö zül a fa lu szü löt te,
EKÁRT Ger gely jó fél év szá za dos pá lyá já nak fe lét
(1711-1740) itt töl töt te. A nagy tu dá sú, gaz dag könyv -
tár ral ren del ke zõ FERENCZI Já nos ko lozs vá ri pap sá gát
fel ad va tért vissza Torockóra (1790-1794, 1815-1824).
Töb ben itt hal tak el, s itt is te met ték el õket, de csak a
KORONKA An tal sír kö ve em lé kez tet az egyis ten hí võ
gyü le ke zet szallemi ve zé re i re. (Csak a sír kõ, mert a
ham va kat a csa lád ex hu mál tat ta, s el vit te Torockóról).

KORNKA An tal abrudbányai, ká li, mész kõi,
vár fal vi és kövendi lel ké szi szol gá lat után, s öt éves
Aranyos-Torda ke rü le ti es pe re si mû kö dést kö ve tõ en
ke rült Torockóra. Hí re meg elõz te: len dü le tes, mag vas
be szé dei mi att „Aranyosszék Arany szá jú Szent Já no -
sá”-nak ne vez ték. Szent be szé de i nek ve zér fo na lát az
egy is ten ség uni tá ri us alap té te le ké pez te. Val lot ta, hogy
csak is a hit szi lárd alap já ra épí tett csa lá di, fa lu- vagy
nem ze ti kö zös ség áll hat helyt a meg pró bál ta tá sok ban.
Pré di ká ci ó it te o ló gi ai, fi lo zó fi ai, tör té nel mi, iro dal mi
pél dá za tok tet ték meg gyõ zõ vé, tar tal mas sá. Szó nok la -
ta it igé nyes ség ha tot ta át, va la mint az a szán dék, hogy
hall ga tó sá ga it a hit, er kölcs és szel lem ma ga sá ba emel -
je. Az a vágy sar kall ta, hogy gon do la tai a hí vek mi nél
na gyobb kö ré hez el jus sa nak, ezért több pré di ká ci ó ját
ki nyo mat ta, ima köny vei ré vén pe dig egy még szé le -
sebb – szán dé kai sze rint fe le ke ze ti kor lá to kat nem is -
me rõ – ré teg nek akart min den na pi küz del me i hez
erköcsi, hit bé li fo gó dzót nyúj ta ni.

Po li ti kai ál lás fog la lá sa a fon tol va ha la dók tá -
bo rá ban je löl te ki a he lyét. Cso dál ta SZÉCHENYIt, aki
ha zá ját „az eu ró pai ci vi li zá ció Pantheonjába béavatni
oly tü ze te sen, de vér ál do zat nél kül tö re ke dett”. Di nasz -
tia hû volt, s ki rály pár ti sá gá ban odá ig ment, hogy Fer di -
nánd ér de mé nek te kin tet te az 1848-as áp ri li si tör vé nye -
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ket. Is mert mo nar chis ta ként ki rá lyi hi va ta los (regalista)
mi nõ ség ben részt vett az 1863-1864-es szebeni di é ta
mun ká la ta in (1864. má jus 19. és no vem ber 13. kö zött).
Ez az országgyõlés ös  sze té tel ében szá molt ugyan Er -
dély et ni kai vi szo nya i val, de nyil ván va ló volt, hogy bi -
ro dal mi ér de ke ket szol gál. Az 1848-as tör vé nyek fel -
füg gesz té se mi att a ma gyar kö ve tek tes tü le ti leg tá vol
ma rad tak a mun ká la tok tól. KORONKA hos  szas bel sõ
tu sa után vál lal ta a nép sze rût len megbizatást. A szem -
ben ál ló né ze tek kö ze lí té sé ben lát ta sze re pét. S a vá ra -
ko zá sok nak meg fe le lõ en tá mo gat ta a ki rály jo ga it a
regalisták és a leg fõbb tör vény szék bí rá i nak ki ne ve zé -
sé ben, ugyan ak kor vi szont til ta ko zott ide ge nek (oszt rá -
kok) al kal ma zá sa el len. Párt fo gol ta a ro mán nem zet
po li ti kai egyen jo gú sí tá sá ról szó ló ja vas la tot, ám egyút -
tal ál lást fog lalt a négy nem zet egyen lõ kép vi se le te
mel lett. Gaz da sá gi (vas ipar) és kul tu rá lis (is ko la, az
írás tu dás ma gas fo ka) ér vek kel tá mo gat ta Torockó kö -
vet kül dé si jo gát. Ered mény te le nül. Az or szág gyû lés
fel osz la tá sa vé get ve tett vi ta tott po li ti kai pá lya fu tá sá -
nak. El ve i nek gyõ zel mét je len tet te a ki egye zés, ame -
lyet „vér te len di a dal”-ként, „a pol gá ri bé ke tû rés ju tal -
ma”-ként értékelt.69

45. Egy más tól nem mes  sze ál ló két sír kõ.
Anya guk, mé re te ik (70 x 85 cm), alak juk (ho mo rú vál -
lak, ívelt orom zat), a be tûk szép raj za (több sé gük ka pi tá -
lis, de a ne vek nél kur zív ba rokk, a zá ró mon dat nál pe dig
kis be tûk, sok ligaturával) s a két szö veg stí lu sa két ség te -
len né te szi, hogy ugyan ab ból a kõ fa ra gó mû hely bõl ke -
rül tek ki, s a sír ver sek szer zõ je is ugyan az a sze mély.
a. 
1825
UTAS KI A HOL TAK OR SZÁ GÁT
VIZS GÁ LOD ITT A NYU GO DA LOM
TSENDJÉT FEL TA LÁ LOD ITT LÁ TOD
NYU GOD NI KÉT BOL DO GULT PÁR NAK
PO RÁT KI KET A MENNY LA KO SI VÁR NAK
KRI ZA AND RÁST KI e BOL TOT ÉPITETTE
70 ESZTENDÖ A SIR BOLT BA TE MET TE.
ÁRKOSI ILO NA, KI MÉG FÉR JE ELÖTT, 
9 ESZTENDÖT SZÁM LÁLT ÉLE TÉ BEN, 
S MOST ITT NYUG SZIK A SIR TSENDES Üre gé ben
Élö kit még a por fe de lek nem fed nek
Ke resd bé kes sé gét Szivednek s Lel ked nek
Hogy rád is a hoszszas éjj után viradjon
Örök élet és Lel ked az Ég ben Vi gad jon

b. 
1831
UTAS KIITELMÉGYNÉZD
EZ MÁR VÁNY KÖ VET MELJ MÁ TÉ
GER GELY S KRI ZA
JU DIT NAK TÉ TE TETT EM LÉ KE ZE TEK
RE AKIK EZ ÉLET BE KI FUT VÁN PÁLJÁJOK
TÉ TET TEK EZ SIRBE. 84
ESZTENDÖT ÉL VÉN. HÁZASI

ÉLE TET 47tett TÖLT VÉN. MELJ
ALAT ÖT SA JÁT MAGZATOt NE VEL VÉN
PÁ ROS ÉLE TE KET S UNAKÁKAT ÉR VÉN
LE GYE TEK TSENDESEN MIIS IDE TÉ RÜNK
IS TEN ORSZÁGáb(an) IS MÉT EGYÜT ÉLÜNK
Vá ra koz ván itt már nyug szunk. Ad dig mig

Szo lit Jészusunk.
A két sír kõ, va la mint 10. szá mú pár juk kö zel -

sé ge jel zi, hogy a Birgejnek eb ben a ré szé ben vol tak a
ki ter jedt KRI ZA ro kon ság sír kam rái. A fa lu la kos sá gá -
nak több sé gé vel egye tem ben a KRI ZÁK is fõ képp vas -
mû ves ség bõl él tek. 1749-ben KRI ZA Ger gely nek ré sze
volt a GÁLok bá nyá já ban, Né me lyi kük a mó dos gaz -
dák kö zé emel ke dett, s szol gát tar tott (KRI ZA Já nos,
1749). Vál lal ko zó szel le mü ket dícséri, hogy 1781-ben
hat KRI ZA – ki lenc más torockóival tár sul va – meg ha -
tá ro zott fel té te lek kel hasz ná lat ba vet te TOROCZKAI
Zsig mond mé szár szék ét. A köz ügyek irán ti fo gé kony -
sá gu kat bi zo nyít ja, hogy KRI ZA Al ber tet 1785-ben es -
küdt té választották.70

Nem csak dol gos, ha nem ér tel mes em be rek is
vol tak. Így tör tén he tett meg, hogy a félkarját vesz tett s
ezért bá nya mun ká ra al kal mat lan ná vált le gényt, KRI -
ZA Já nost (1782-1855) szü lei to vább ta nít tat ták, s õ lett
az er dõ vi dé ki Nagyajta „cson ka pap”-ja. Szol gá la ta he -
lyén szü le tett a ke reszt ség ben szin tén Já nos ne vet ka -
pott fia (1811-1875), ké sõbb uni tá ri us püs pök, akit
édes ap ja 1820 és 1825 kö zött SE BES Pál scholájába
kül dött el mé jét pal lé roz ni. Kéz irat ok, le ve lek val la nak
a tisz te le tet pa ran cso ló tu dá sá ról, igé nyes sé gé rõl is mert
torockói rek tor és okos, me leg te kin te tû kis di ák ja kö -
zöt ti szo ros kö te lék rõl. A nép dal ok ból és mû dal ok ból
ös  sze ál lí tott ének gyûj te mé nyek (Szí vet ggyyöö nnyyöörr kköödd ttee --
ttõõ vvii lláá ggii éénnee kkeekk)) bi zo nyá ra ösz tön zé sül szol gál tak
KRI ZA ké sõb bi köl tõi és nép köl té sze ti gyûj tõ mun kás -
sá gá hoz. Tény, hogy már itt el kez dett ver sel get ni, s ta -
lán itt szö vö get te az oda ha za, Er dõ vi dé ken meg is mert
szé kely nép köl té sze ti kincs maj da ni gyûj te mé nye, a
VVaadd rróó zzssáákk meg szü le té sé hez ve ze tõ el sõ ter ve it.

De er köl csi-szel le mi ar cu la tá nak ki ala ku lá sát
a nagy szü lõi csa lá di kör nye zet is ked ve zõ en be fo lyá -
sol ta. A Bib li á ból „igen so kat ol vas gat tam nagy ke gyes
nagy anyám nak” – ír ja ké sõbb ön élet raj zá ban. Itt kezd te
is mer ke dé sét a ré gi ma gyar iro da lom al ko tá sa i val,
„ame lyek a torockói ol vas gat ni sze re tõ nép nél nyom ta -
tás ban vagy kéz irat ban nagy szám mal ta lál tat tak”.
„Pat ri ar ká lis egy sze rû er köl csök kel” ékes em be rek ként
is mer te meg a torockóiakat, akik kö zül a KRI ZA ro -
kon ság nak a sír em lé ken idé zett tag jai bi zo nyá ra a
nagy szü lõi ház gya ko ri ven dé gei vol tak. Nem test vé rek
vol tak ugyan, de egy azon nem ze dék hez tartoztak.71

Idõsb KRI ZA An dor – egyi ke volt a vidalyi
ha tár ban két új bá nyát nyi tó húsz bá nyász nak – ha son -
ne vû fi át 1755-ben tar tot ták ke reszt víz alá, ÁRKOSI
Ilo nát négy év vel ké sõbb. 1776-ban há za sod tak ös  sze, s
a kö vet ke zõ év tõl kez dõ dõ en egy más után jöt tek vi lág -

168



ra gyer me ke ik. A mes ter ség gel és a vállalkozókedvvel
együtt örö köl ték a jó mó dot és a köz ügyek irán ti ér zé -
keny sé get. 1808-ban ezüst fe de let ké szít tet tek egy
1781-ben ado má nyo zott úr asz ta li ara nyo zott ezüst tal -
pas po hár ra. Fel ira ta: „Ezen fe de let tsináltatta KRI ZA
And rás, és fe le sé ge ÁRKOSI Ilo na. A(nn)o 1808-ban”.
Né hány év múl va a fe le sé ge ál do za tul esett az 1816.
esz ten dei pes tis nek, s ezért az or go na épí tés cél já ra tör -
tént ado má nyo zá sok lajst ro mán a tíz rénus fo rint mel lé
már csak a fér fi ne vét ve zet ték be. Szü le té se kor An dor -
nak je gyez ték az anya könyv be, ha lá la után anya könyv -
be és sír fel irat ra egy aránt KRI ZA And rást ír tak. Egész
éle tén vé gig kí sér te ke reszt ne vé nek ez az ak ko ri ban fel -
cse rél he tõ két alakja.72

A fi a ta labb sír kö vet idõ sebb há zas pár em lé ké -
nek szen tel ték. A sír vers és az anya könyv egy be hang zó
ada tai sze rint 84 éves MÁ TÉ Ger gely a marosszéki
Csók fal vá ról szár ma zott, õ te rem tet te meg a csa lád
torockói ágát. KRI ZA Ju dit tal kö tött há zas sá gát 1770-
ben je gyez ték be, te hát va ló já ban 61 évig vol tak há za -
sok. A sír kö vön sze rep lõ 47 év in kább 1785-ben ke -
resz telt lá nyuk élet ko rá val egyez tet he tõ. Kü lö nös,
hogy a sír fel irat ban és az anya könyv ben ho gyan hal -
mo zód nak az éle tük re vo nat ko zó hi bás ada tok. A te me -
té si szer tar tást vég zõ pap 63 éves nek ír ja az el hunyt fe -
le sé gét, ám ezt a té ves sze mé lyi ada tot az anya könyv -
nek egy azo nos ne vet vi se lõ más sze mély re vo nat ko zó
be jegy zé sé bõl kö vet kez tet het te ki. Valojában KRI ZA
Ju dit 1756-ban szü le tett. Bi zo nyos, hogy mind ket ten
1831-ben, a ko le ra lá za dás esz ten de jé ben hal tak me. A
fér fit feb ru ár 3-án, fe le sé gét pe dig négy nap múva te -
met ték. A két el ha lá lo zás idõ be li kö zel sé ge sej te ti,
hogy a jár vány vég zett az idõs házaspárral.73

Ör ven de tes, hogy a kéz irat le zá rá sa után a 17.
szá za di sír kö vek so ra ki e gé szült egy újab bal, a KI -
RÁLY csa lád sír bolt já nak a be sza ka dá sa nyo mán lát -
ha tó vá vált a múlt szá zad vé gén emelt obe liszk ta lap za -
tá ba - a 6. szá mú sír kõ vel együtt - be épí tett má sik em -
lék. A 45 X 25 cm mé re tû kõ elõ lap ján a kö vet ke zõ
cson ka fel irat ol vas ha tó:
IT FEK SZIK: BIRO [...] / AN(N)O 17[39?] / XI [die?] VI

Torockón rit ka a BIRÓ név. 1630-ban sze re -
pel egy Martinus BIRÓ. Az 1754-tõl ve ze tett anya -
könyv ben a csa lád egyet len tag já val sem ta lál ko zunk, s
e tény is az év szám fel te he tõ ki egé szí té se mel lett ér vel. 

A sze ren csés vé let len a Birgejben rej tõ zõ
újabb sír fel irat ok elõ buk ka ná sát ígé ri.

A fen tebb is mer te tett sír fel irat ok sze ret te i kért
s a fa lu ért ag gó dó-mun kál ko dó em be rek nek és ko rán
ki hunyt if jú re mé nyek nek a ta nú sá gai. Ál lí tá suk ide jén
még friss volt a seb, amit a ha lál az élet ben mar adot ta -
kon ej tett, s ál ta lá no san ér vé nyes jel kép ként ér tel mez -
he tõ az anya könyv egyik be jegy zé se: „Mi kor en nek ha -
ran goz tak, a szép sza vú nagy ha rang ek kor hasadott
el.”74 A sír kö vek te kin té lyes há nya dát a kö zel múlt ban
még föld ta kar ta. 1970 és 1974 kö zött hoz ta õket nap vi -

lág ra tanítványaim75 ügy sze re te te. De fenn áll a ve -
szély, hogy új ból be ta kar ja õket a föld. S az utób bi
évek ben el tûnt sír em lé kek szo mo rú ese te pél dáz za,
hogy meg tör tén het az a jó vá te he tet len vé tek is, hogy
meg sem mi sí tik a ré gi szö ve get és he lyé be újat vés nek,
il let ve egy sze rû en a di va tos be ton al kot má nyok nyers -
anya gá ul hasz nál ják fel õket. An nál sür ge tõbb va la -
men  nyi he lyi fe le lõs té nye zõ, a torockói köz vé le mény
egy sé ges fel lé pé se, hogy az utá nunk jö võ nem ze dé kek
szá má ra is meg õr zõd jék ez az ön is me ret-gya ra pí tó mû -
em lék-együt te sünk. Dol gos és har cos év szá zad ok hív
ta nú ja ként nyújt er köl csi fo gó dzót egy kis kö zös ség
egész sé ges to vább lé pé sé hez.
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(SSzzeerrkk.. mmeeggjj.: az írott for rá sok ból vett idé ze tek ben
is al kal ma zott majuszkulás csa lád név-ki eme lést
kö tet szer kesz té si szem pont ok in do kol ják, csak a
sír fel irat ok be tû tí pu sát hagy tuk meg a le jegy zés -
nek meg fe le lõ en.)

PPiieettrree ffuunneerraarree vveecchhii llaa RRiimmeetteeaa
((jjuudd.. AAllbbaa))
(Rezumat)

Pietrele funerare din cimitirul din
Rimetea oglindesc fidel condiþiile specifice eco-
nomice, sociale ºi culturale din secolele trecute
ale localitãþii. Inscripþiile sunt scurte ºi, desigur,
nu pot concura cu valoarea altor izvoare scrise,
totuºi, unele date reprezintã informaþii preþioase
pentru completarea celor din documente, ne fac
posibilã schiþarea istoriei cimitirului, ºi pun din
nou în evidenþã aspectul multicolor al structurii
comunitãþii iobãgeºti. Lucrarea descrie o par te
din pietrele funerare, toate inscripþiile din se -
colele XVII-XVI II. respectiv acelea din secolul
trecut care contribuie cu date la istoria localitãþii.

OOlldd TToommbbssttoonneess aatt TToorroocckkóó
((RRiimmeetteeaa,, AAllbbaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The tombstones in the cemetery of
Torockó reflect the specific local economic,
social and cultural conditions of the past cen-
turies. The inscriptions are short and obviously
cannot compete with the value of other written
sources. However, some data represent precious
information that completes those in the docu-
ments and one can also draw a sketch of the his-
tory of the cemetery. The paper describes part of
the tombstones, all the inscriptions from the 17th

and 18th centuries, respectively those from the
past century which contribute with data to the
history of the place.
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FERENCZI István

AA nnyyuu ggaatt--eerr ddéé llyyii TToorroocckkaaii--
mmeeddeennccee fföölldd ttaa nnii--fföölldd rraajj zzii 
vvii sszzoo nnyyaa ii rróóll ééss õõss--,, vvaa llaa mmiinntt
óókkoo rrii ttee llee ppüü lléé ssee ii nneekk kkéérr ddéé sséé rrõõll

(Ki vo nat)
A szer zõ rö vi den vá zol ja a Torockai-
medence föld ta ni és föld raj zi kér dé se it.
A kis táj egy sé get ju ra-mész kõ bõl ál ló,
kö ze pes ma gas sá gú, szik lás he gyek öve -
zik. Ke let rõl a Szé kely kõ (1130 m), nyu -
gat ról szá mos szik la tömb sze gé lye zi. Va -
la men  nyi az ún. Bedellõi- vagy Toroc -
kai-hegység vo nu la tá hoz tar to zik. E
hegy ség az Er dé lyi-me den cét nyu gat ról
ha tá ro ló Er dé lyi-Kö zép hegy ség hez tar to -
zik. A Torockai-hegység ke le ti sze gé lyén
mezozoós vul ká ni kõ ze tek is me re te sek
(porphyr és porphyrit). Ke le ti ol da lát az
Er dé lyi-me den ce nyu ga ti pe re mé nek
eny hén hul lá mos domb vi dé ke ha tá rol ja,
Er dély fõ fo lyó já nak, a Ma ros nak a szé -
les völ gyé vel. Nyu ga ton az Ara nyos fo -
lyó – nagy já ban tek to ni kai vo na lon ki -
ala kult – völ gye vá laszt ja el az Öreg ha -
vas (1827 m) grá nit tö me gé tõl. A ju ra-
mész kõ töm bök ben len cse sze rû el he -
lyez ke dé sû vas tar tal mú te le pek ala kul tak
ki. A kö zép ko ron át szá za dunk ele jé ig ez
a kész let kí nál ta a mes  sze föl dön hí res
torockai vas mû ves ség fõ alap anya gát. A
völ gyi víz vá lasz tó jú me den cé nek két
szûk ki já ra ta van: észak fe lé a Bor rév hez
le si e tõ, ott az Ara nyos ba tor kol ló Toroc -
kai-patak, va la mint a Kõ köz sziklas-
zorosán át si e tõ, alább Enyedi-pataknak
ne ve zett pa tak völ gye. A vé del met és

egyút tal ki vá ló meg te le pe dé si le he tõ sé -
get kí ná ló me den cécs ke el sõ la ko sai elõ -
ször a réz kor ban ül ték meg a táj egy sé get
öve zõ, víz te len, szik lás ma gas la tok egy
ré szét. Azu tán a bronz-, ko rai-, de fõ ként
a ké sei (dák) vas kor ban is lak ták egyes
ré sze it. A ró ma i ak itt tar tóz ko dá sá ról pil-
lanatnyilag mit sem tu dunk, de ezt a le -
he tõ sé get se vet het jük el tel je sen. A 10.
szá zad ele ji cse kély szá mú szláv nyel vû
né pes ség re hon fog la ló ma gya rok te le -
ped tek.

AA TToorroocckkaaii--mmeeddeennccee fföölldd ttöörr ttéé nnee ttii 
ééss fföölldd rraajj zzii vváázz llaa ttaa

A na gyon ta lá ló mó ri czi jel zõ vel él ve
„ezer ar cú Er dé lyünk” kü lön bö zõ ko rú, jel le gû,
na gyon vál to za tos ré szek bõl: õs ré gi rö gök bõl, de
fi a ta labb, gyûrt hegy sé gek bõl is al ko tott nyu ga ti
ha tár hegy sé ge, a Nagy-Magyar-Alföldtõl bér ces
kis ha zán kat el vá lasz tó Erdélyi-Középhegység
ér de ke sebb nél-ér de ke sebb, bámulatosabbnál-bá -
mu latosabb földfelszínalakzati rész le tek ben bõ  -
vel ke dik. A sok szor nagyonis el té rõ jel le gû
hegy ség egyik leg szebb, leg fes tõ ibb táj ké pi szép -
sé gek kel di csek võ vo nu la ta a Ko lozs vár tól nem
mes  sze dél re, Tordatúrnál az er dé lyi Me zõ ség fi -
a tal har mad ko ri ré te gei alól szin te ész re vét le nül
fel szín re buk ka nó, nagy já ban a nyu gat-ke le ti
irány ban nyí ló Ompoly-völgyön túlig, a Ma ros ba
sza ka dó Csebi-, Er dõ fal vi-, Balsai-pa tak ból ke -
let ke zõ Algyógyi-patak víz gyûj tõ-me den cé jé ig
nyú lik. En nek a mész kõ tön kök ben, szir tek ben,
egye dül ál ló vad re gé nyes fel szí ni alak za tok ban
ékes ke dõ hegy vo nu lat nak az Ompoly-völgytõl
észak ra hú zó dó, ívelt fu tá sú ré szét (1. áb ra)
Torockai- vagy Bedellõi-hegységnek nevezik1.
A (ro mán szak el ne ve zést szol ga i an má so lók tól
„Nyu ga ti-ha va sok nak” vagy ép pen ség gel „Nyu -
ga ti-Kár pá tok nak” jel zett) Erdélyi-Közép hegy -
ség tömb jé nek dél ke le ti ré szén hú zó dik észak-
észak ke le ti – dél-dél nyu ga ti irány ban, mint egy
75 km hos  szan. Észa ki ha tá ra a Tordatúrt és
Koppándot ös  sze kö tõ vo nal, dé li ha tá ra az em lí -
tett Ompoly völ gye.
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A fel sõbb ré szén me den ce sze rû en szé les
Jára-vize, a Berkeszi-patak, azu tán a Hasadát
(Hesdát) és Rá kos völ gye cso dá la to san szép szo -
ros sá szû kül a hegy ség be ha to lá sa kor. (Az õs kõ -
zet be vá gó dott el sõ, a Járaszurduk meg Bor rév
kö zött ka nyar gós, mély szo rost, a má sik há rom: a
Berkeszi-, Tordai- meg a Tú ri-ha sa dé kot „fû ré -
szel te” át.) A Torockai- vagy Bedellõi-hegység
ke le ti ha tá ra a Túr-Koppándi-hasadéktól in dul, és
nagy já ban az Ompoly-völgy Kisompoly-pataka
tor ko la tá nál vég zõ dik. A vi lá got járt Ba lázs Fe -
renc uni tá ri us lel kész-író haj da ni egy ház köz sé -
gé ig, Mész kõ ig a hegy ség pe re me na gyon el mo -
só dott, az Ara nyos ki já ró já tól, Vár fal vá tól
Kisompolyig vi szont az (er dé lyi) Moh ácsi-fenn -
sík, de fõ leg a gyu la fe hér vá ri Hegy al ja sík sá gá -
val szem ben me re de ken ma gas lik. A hegy ség bõl
a sík ság ra nyí ló völgy tor kok hir te len ki szé le se -
dé se csak még job ban ki dom bo rít ja ezt a kö rül -
ményt. Az Igenpataka-Zalatna kö zöt ti tá vol sá gon
az Ompoly-völgy kí nál ja a hegy ség ter mé sze tes
dé li ha tá rát. Utób bi föld raj zi ala ku lat vég ered -
mény ben az Ompoly-gyepû (Preszáka) – Om -
poly mezõ (Poiana Ampoiului) szo ru lat tal össze -
kö tött Kisompoly-Zalatnai-medencét je len ti. E
dé li sza ka szon azon ban a Torockai-hegység töb -
bé-ke vés bé szét vá laszt ha tat la nul ös  sze ol vad az
Er dé lyi Ér ces-hegy ség gel. A vo nu lat nyu ga ti ha -
tá rán két éle sen el kü lö nü lõ rész re sza kad. Dé len,
úgy a Kisgáld-pataka tá já ig, szin te el kü lö nít he -
tet le nül egy be fo nó dik az Ér ces-hegy ség észak ke -
let re nyú ló szár nyá val. Nagy já ban a Zalatna-
Szfircse kö zött húz ha tó vo nal lal je löl he tõ a
mész kõ öve ze tes Torockai-, va la mint a tö me ges
kõ ze tek bõl is föl épült, „tû zi” ere de tû fel szí ni
alak za ta i val sa ját sá gos táj ké pi jel le gû Ér ces-
hegy ség Ara nyos men ti so ra. A Szfircse meg a
Szolcsvai-medencécske kö zött ugyan meg-meg -
sza ka dó, de észak fe lé foly vást ma ga so dó mész -
kõ tön kök nyu ga ti lá ba vi lá go san ki je lö li az Érc -
hegy ség tõl el kü lö ní tõ ha tá rát a Mogos-Ponori-
folyosó fe lé. A ponori bú vó pa tak Ara nyos ba öm -
lé sé tõl Vidalyig pe dig mes  sze tá vol ság ról szem -
beöt lõ, több száz mé te res szik la fal (et tõl ke let re
„bú jik meg” a Torockai-medence) nem csu pán
földfelszínalakzati, de hegyszerkezettani és kõ -

zet ta ni te kin tet ben is éles ha tár ként je lent ke zik.
A Mogos-Ponori-folyosó Vidalytól Kis ak lo sig,
il le tõ leg még to vább: Járaszurdukig vi lá go san
kö vet he tõ. Ez kü lö ní ti el a Bedellõi-hegységet az
Öreghavas-Gyalui-havasok ha tal mas grá nit -
tömb jé tõl.

A Torockai-hegység a fen nebb kör vo na -
la zott ha tá rok kö zött karsz tos fel szín nel jel le -
mez he tõ, jól el vá lasz tott földfelszínalakzati egy -
ség ként csat la ko zik az Erdélyi-Középhegység
ha tal mas „szi ge té hez”.

A hegy vo nu lat vál to za tos kõzet össze té -
te lû (kris tá lyos pa lák, lú gos és túl sá go san lú gos
ha tá sú, ten ger al ji tûz há nyó-mû kö dés sel lét re jött
tö  me ges kõ ze tek (ofiolitok), ka vics kõ ze tek
(kong lo  me rá tu mok), ho mok kö vek, agya gok, me -
szes agya gok (már gák). Fõ kép pen a föld tör té ne ti
kö zép ko ri (ten ge ri ere de tû, fel sõ-tri ász és alsó-
jura2) mész kö vek ér vé nye sül nek na gyon vál to -
za tos, oly kor le nyû gö zõ mé re tû és szép sé gû táj -
al ko tó elem ként.

Az észa ki sza ka szon: Vidalytól-Bor rév -
tõl észak ra emel ke dõ kris tá lyos ma gas lat cso port
fel szí ni alak za tai – a kõ zet ter mé sze té bõl fa ka -
dón – „ne héz ke sek”, a mé lyen be vá gó dott Jára-
szurduk ki vé te lé vel lom hák, szin te nyo masz tó lag
hat nak. A völgy tal pa kig min dent el bo rí tó bük kös
nö vény szö vet ke ze tek ural kod tak a dom bo rú fel -
szí nû hegy te tõk tõl a mély re be vá gó dott völ gyek
al já ig. A haj da ni ten ger al já ra ki öm lött tö me ges
kõ ze tek sáv jai – Nyír me zõ tá já ig, sõt még to vább
– ke let rõl sze gé lye zik a dél-dél nyu gat nak hosz  -
szan hú zó dó mész kõ-vo nu la tot. Ez a tö me ges kõ -
zet fé le ség kes keny sza la gok ként, el szi ge telt fol -
tok ként je lent ke zik; nem egy szer át tö ri a kár pá ti
ho mok kõ fe dõ ta ka ró ját. a kár pá ti ho mok kõ pu -
ha sá ga mi att e ki öm lé ses kõ zet sá vok na gyon
sok szor te kin té lyes szint kü lönb ség gel emel ked -
nek az elõb bi tö me gei fö lé. Kõ zet ta ni tu laj don sá -
ga ik hoz fû zõ dõ fel szí ni alak za ta ik fö löt tébb vál -
to za to sak, bo nyo lul tak, vár rom ok hoz ha son lók.
(Gú lák, osz lo pok, szik la tor nyok em lít he tõk.)

A Torockai-hegység fel szí ni alak za ta i -
nak leg jel lem zõbb táj ké pi vo ná sa a mész kõ szir -
tek so ro za ta, a karsz tos fel szín, no ha a mész kõ –
kõ zet ta ni te kin tet ben – egy ál ta lán nem fõ- vagy
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ép pen ki zá ró la gos al ko tó ele me a hegy ség nek,
más szó val a karsz to so dást elõ idé zõ kõ zet fé le sé -
gek ko ránt sem ad ják a hegy ség tö me gé nek na -
gyob bik fe lét. En nek el le né re a karszt fel szín vál -
to za tos alak za tai nyújt ják a leg szem be tû nõbb,
leg meg ra ga dóbb, leg lát vá nyo sabb, leg vál to za to -
sabb fel szí ni képzõdményeket3. Vad sá guk nál
fog va ezek vonz zák leg in kább a te kin te tet, ezek
kel te nek min den szem lé lõ ben cso dá la tot, ezek
lát vá nya kész te ti új bó li s új bó li lá to ga tás ra a
mes  sze föld rõl ide jött ter mé szet ked ve lõt. A
föld tör té ne ti kö zép ko ri (tri ász- meg ju ra-) mész -
kö vek kö zül a ju ra-mész kö vek a je len tõ sebb sze -
re pû ek. 600-700 m vas tag sá gú rétegösszleteik-
ben ala kul tak ki a leg jel leg ze te sebb karszt fel szí -
nek. Háromféle ilyen fel szín fi gyel he tõ meg: 1.
mész kõ fenn sík ok, pl. a Tordai-hasadék fö löt ti
Ki  rály-er dõ (758 m), a Szé kely kõ- (Vár-szik lá ja),
a hi da si Geszteg (1130 m), a Bedellõi-fennsík
(1277 m), a Szék-hegy (1282 m), Tar kõ (1217
m), a Dimbó (1370 m) stb.; 2. szik la szá lak és 3.
sziklaélek, szik la ta ra jok, pl. a Csák lyai-kõ (1235
m), krakkai Kecs ke kõ (1180 m), a Királypataka
fö löt ti Kis-Királykõ, fenesi Kecs ke kõ stb. A kül -
sõ (exo-) karszt je len sé gek leg meg szo kot tabb jai:
a láb tö rés sel fe nye ge tõ szik la bor dás fel szín (pl. a
hi  da si Gesztegen), víz nye lõk, töb rök, zsombolyok4.

A szik la ha sa dé kok egyrésze „rá vé sõ -
dött”, „át örök lõ dött” (epigenetikus) ere de tû.
Ilyen a Tú ri-, Csák lyai-, Fenesi-sziklaszoros.
Más ré szük (pl. a Tordai-hasadék) bar lang já ra tok
be sza ka dá sá val, is mét má sok „le fe je zés” (kap-
tura) vagy hát rá ló ki mo sás (eró zió) ré vén (pl. A
Bedellõi-szoros, Kõ köz stb.) ke let ke zett.

A bel sõ (endo-) karszt-je len sé gek so rá -
ban, töb bek kö zött a szá mos szik la odút, „lyu kat”,
rö vi debb-hos  szabb bar lan got em lít he tem. A haj -
da ná ban is kön  nyeb ben meg kö ze lít he tõk s ide ig -
le nes vagy tar tós szál lás hely nek al kal ma sabb nak
mu tat ko zók, vagy el len sé ges tá ma dás tól köny  -
nyeb ben véd he tõk nek bi zo nyu lók, mint er rõl má -
sutt bõ veb ben szó esik majd, rö vi debb-hos  szabb
ide ig hasz nált te le pü lés nyo ma i val vál nak szá -
munk ra ne ve ze te seb bek ké.

Mint az elõ zõk ben en nek em lí té sé re már
sort ke rí tet tem, a Torockai-hegység táj ké pi al ko -

tóbb  ele me i ben je len tõs a sze re pe a fõ ként gyûrt,
föld tör té ne ti kö zép ko ri (üle dé kes) mészkõ-ré teg -
összleteken lét re jött fel szí ni alak za tok nak. Töb -
bek kö zött ilye nek a fel szín ál ta lá nos dõ lé si
irányára me rõ le ges (szubszekvens) völ gyek,
szer ke ze ti fe lü le tek stb.

Hegy sé günk egyik jel leg ze tes vo ná sa a
le ta ro lá si fel szí nek arány lag „ép ség ben” meg õr -
zõ dött vol ta. Leg ré gibb a vo nu lat leg ma ga sabb
fe lü le tét adó Csö mör lõ- (Ciumãrna-) Bedellõ ter -
je del mes karszt fenn sík ok ké pé ben ész lel he tõ,
csu pán az Ara nyos-völgy tõl, meg azu tán a Re -
me tei-, il le tõ leg a Csák lyai- és Fenesi-szikla -
szorostól át tört szik la vo nu lat. Egyes, szi get sze -
rû en ég nek me re dõ töm bök (pl. a Szé kely kõ - hi -
da si Geszteg) ha son ló jel le gû ek. De kereszthegy -
élek (pl. a torockai Ordaskõ stb.), sõt ta nú fel szí -
nek alak já ban is meg fi gyel he tõk. E fel szí nek nek
az ere de tit leg in kább meg kö ze lí tõ ál la po tát a ju -
ra-mész kö vek, a mély sé gi tö me ges kõ ze tek, kris -
tá lyos pa lák, va la mint a kavicsoskõzetek (kong -
lo me rá tu mok) õriz ték meg. Az év mil li ók fo lya -
mán vég be ment föld szer ke ze ti vál to zá sok mi att
ter mé sze te sen az ere de ti tér szín is vál to zott. Fõ -
ként ez a kö rül mény ma gya ráz za a dé li rész te tõ -
i nek (pl. a Zalatnától észak ra ma ga so dó 1370 m-
es Dimbó, to váb bá a Szfericsétõl ke let re emel ke -
dõ 1290 m-es Csö mör lõ) szá mot te võbb ma gas sá -
gát. Ve lük szem ben észa kon csak 1100-1000 m-
es, sõt ezek alat ti át la gos te tõ ma gas sá gok mér he -
tõk.

A szá mos le ta ro lá si ta nú hegy ural ta, az
egész Torockai-hegység leg ter je del me sebb fe lü -
le tét adó Remete-Ponor fel szín ál ta lá nos ké pe
érett dom bor zat ról ta nús ko dik. Kü lö nö sen a
gyûrt kár pá ti ho mok kõ kép zõd mé nyek fel sõ
„hul lám ré sze it” met szi, nye si le, de a ten ger mé -
lyi ki öm lé ses kõ ze tek, sõt a kris tá lyos pa lák öve -
ze té ben is jól meg fi gyel he tõ. En nek a va la mi kor
sok kal ter je del me sebb le ta ro lá si fel szín nek a ma -
rad vá nyai gya kor ta el nyúlt víz vá lasz tók, a fõ völ -
gyek ben s a me den ce sze gé lye ken pe dig szé les
vál lak alak já ban je lent kez nek.

A Torockai-hegység 1400 m ma gas sá got
meg nem ha la dó, ala csony (kö zép hegy sé gi) vol -
tá ra va ló te kin tet tel a föld tör té net je len ko ra el sõ
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sza ka szá nak, a ple isz to cén nek ide jé ben alat ta
ma radt ugyan a je ges kor szak ok ál lan dó hó ha tá -
rá nak, de el je ge se dés-kör nyé ki (periglaciális) fo -
lya ma tok e hegy ség ben is szá mot te võ sze re pet
játsz hat tak. A Torockai-medence rend sze res ré -
gé sze ti ku ta tás tár gyát ed dig nem ké pez te. Egyet -
len, a Riss-Würm föl me le ge dé si idõ szak ból, sõt
a Würm-jegeskorszak egyet len le hû lé si és föl me -
le ge dé si idõ sza ká ból (stadiálisából és inter-
stadiálisából) se tu dunk le lõ hely rõl (szik la eresz -
rõl, odú ról, lyuk ról), de ez még nem je len ti ilyes -
mi hi á nyát. Jö ven dõ ku ta tá sok ala po san meg vál -
toz tat hat ják ezt a ké pet. A mai fel szín ap ró lé kos
vizs gá la ta kor azon ban mind járt szem be tûn nek a
jegeskorszakok nagy le hû lé se i nek ered mé nye -
ként ke let ke zett, sa ját sá gos fel szí ni alak za tok:
mál lás sal lét re jött me re de kek, sza ka dé kok, szik -
la ta ré jok, szik la ere szek és „füg gõ hi dak”, szik la -
tor nyok, osz lo pok, kõ gom bák stb., to váb bá a
csont hó ma rá sá nak vi tat ha tat lan nyo mai: fel szí ni
csú szó-csa tor nák, -medrek, föl hal mo zó dá si kép -
zõd mé nyek (kõ fo lyá sok, tör me lék kú pok), ta laj -
fo lyá sok (su va dá sok) stb.

A Torockai-hegységben ke let ke zett víz -
há ló zat kül sõ (allohton) ere de tû és ugyan ak kor
több nyi re ha ránt fo lyó. Je len le gi ar cu la ta hos  szú-
hos  szú, egy más ra kö vet ke zõ át ala ku lás, fej lõ dés
ered mé nye. A kez det-kez de tén a vi zek a hegy ség
mai nyu ga ti lá ba mel lett, dél rõl észak ra irá nyu ló
hos  szan ti me der ben foly hat tak. Ez zel egyen kö -
zû en, a Torockai-medence kö ze pén, más me der -
ben is cso bo gott fo lyó víz. A Jára- meg a ki csi
Berkeszi-medence fo lyó ví zi le ra kó dá sai, ma gas
szin ten meg õr zõ dött üle dé kei elég gé be szé de sen
bi zo nyít ják ezt. Mel let tük a hegy vál lak, nyer gek
ta nul má nyo zá sa ré vén ju tot tak az em lí tett hosz  -
szan ti víz rend szer haj da ni lé tét iga zo ló ész le le -
tek re. A föld tör té ne ti új kor vég sõ sza ka sza i ban
ki ala kul ni kez dett Ma ros-völgy lét re jöt te azu tán
új, ala cso nyabb és a hegy ség ke le ti ol da lá hoz kö -
ze lebb esõ le hor dá si szint (eró zió bá zis) ki ala ku -
lá sát ered mé nyez te. A mé lyebb le hor dá si szint
lét re jöt te kö vet kez mé nye ként a fo lyó vi zek egy
ré szé nek si ke rült át tör nie a hegy ség ja va részt
mész kõ bõl föl épült víz vá lasz tó hát sá gát, s emi att
föl bom lot tak a dél-észa ki irá nyú, hos  szan ti med -

rek. ågy jött lét re az Ara nyos-, az Enyedi-, a Re -
me tei-, Gáldi-, Fenesi-patak, a Kisompoly át tö ré -
ses völ gye. Más szo ro sok (a Tordai-hasadék)
bar lang já ra tok be ro gyá sá val ke let kez tek, is mét
má sok (a Túr-, Jára, Csák lyai-pa tak völ gye) bi -
zo nyá ra „rá vé sõ dés sel”.

Víz ta ni (hid ro ló gi ai) te kin tet ben az ösz  -
szes fel szí ni víz fo lyás ál lan dó nak mond ha tó,
csak a na gyobb mész kõ fel szí nek ki vé te lek. A
med rek (hosszan ti) lej tõi tö ré sek kel, je len tõs,
hir te len szint kü lönb sé gek kel tûn nek ki. Az Ara -
nyos 25 m2/s sok évi át la gos víz ho za má val szem -
ben a töb bi fo lyó ví zé sok kal ki sebb: az Ompolyé
3,5 m2/s, a Re me tei-, Gáldi- és Enyedi-pataké 1-
1,5 m

2

/s, a töb bié még ezt a men  nyi sé get sem éri
el.

A bár mi lyen faj tá jú csa pa dé kot, vi zet re -
pe dés há ló za tán ke resz tül fo ga dó mész kõ-öve zet -
ben élénk fel szín alat ti víz áram lás ról be szél het ni.
Ez az Ara nyos völ gyé ben a leg szem be szö kõbb.
(Min tá ul em lít he tem a Szolcsva alat ti Ma lom pa -
ta kot.) A Torockai-medence te le pü lé se i nek:
Bedellõnek, Torockónak, Torockószentgyörgy -
nek az ál lan dó bõ víz ho za mú, na gyon tisz ta, iha -
tó, ízes vi zû karszt for rá sai árul kod nak az élénk
karsztvízáramlásról. Más for rá sok a szorosokbeli
me der sza kasz köz vet len kö ze lé ben a szik la fa lak -
ból bu zog nak, így a Re me tei-szik la szo ros ban az
Alsószolcsva alatt az Ara nyos ba zu ha tag gal sza -
ka dó Csor gó (ªipotele). Szá mos más karszt for -
rás ról tu dunk az Orbai-völgy fe jé nél, a Csö mör -
lõ, to váb bá a Dimbó tömb jé bõl.

Az al ko tó kõ ze tek vál to za tos sá ga kö vet -
kez té ben na gyon bo nyo lult földfelszínalaktani
fo lya ma tok ját szód tak és ját szód nak le még ma
is. A föl fo lyá sok, zá por pa ta kok ki ala ku lá sa – fõ -
ként az ijesz tõn le ta rolt ol da la kon – szo ro san
kap cso ló dik a he gyek lej tõ in-al já ban föl hal mo -
zó dó, esõ-, hó- és jég ol va dás kor víz zel le mo sott,
ke vés sé osz tá lyo zott ter mé kek (üle dé kek) lét re -
jöt té nek fo lya ma tá hoz.

A föld fo lyá sok (su va dá sok) fõ ként agya -
gos kõ ze tek öve ze té ben fi gyel he tõk meg, de nem
hi á nyoz nak a ro gyá sok, to váb bá a kõ fo lyá sok
sem. (A kõ bá nyák, ma nap ság már el ha gyott há -
nyók, az em be ri te vé keny ség lét re hoz ta te rep pi -
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he nõk, szán tó föl di „ba ráz dák” is sa já tos és szem -
be szö kõ ré szei a torockai táj kép nek.)

A va la mi kor – a csu pasz szik la fe lü le tek -
tõl el te kint ve – min dent bo rí tott er dõk (õs ren ge te -
gek) má ra már fé lel me sen meg fo gyat koz tak
ugyan, de még min dig je len tõs fe lü le tet fog lal nak
el, min de nek elõtt a hegy ség gyé rebb te le pü lé sû
dé li fe lé ben. Ma el sõ sor ban a föld mû ve lés re föl -
hasz nál ha tat lan, me re de kebb ol da la kat ülik meg.
A fenn sík okon, la po sabb ma gas la ti fel szí ne ken, a
kül ter jes juh te nyész tés hez szük sé ges he gyi le ge -
lõk biz to sí tá sá ra kí mé let le nül le ta rol ták az er dõ -
ket. A leg ma ga sabb or mo kon fe nyõ vel ke vert
bük kö sök az ural ko dók. A szél rend szer, a bu kó -
szél ha tá sá ra vi szont a nem egy szer 700-800 m-ig
is föl ka pasz ko dó, me le geb bet igény lõ töl gye sek
bo rít ják a ke le ti és dél ke le ti lej tõ ket. Per sze az
említett ol da lak ve rõ fé nyes vol ta is te te me sen
hoz zá já rul a ne ve zett le szál ló, te hát föl me le ge dõ
szél ha tá sá hoz. A Torockai-hegység észak nyu ga ti
vé gén, Vidaly te le pü lés ha tá rá ban nö vény szö vet -
ke ze ti kü lön le ges ség ként em lít he tõ a mész kõ -
szik lák ra te le pült, ap ró le ve lû, lomb hul la tó, õs ho -
nos vö rös fe nyõ (Larix decidua)-erdõ. Ter mé sze ti
rit ka ság, vé dett te rü let.

A szo ro sab ban ér tel me zett ter mé sze ti
föld raj zi rész be fe jez te elõtt még va la mi re sze ret -
nék fi gyel mez tet ni. A föld tör té ne ti kö zép ko ri
[kö zép sõ- és fel sõ tri ász-ko ri: ládini, kárni, nóri?,
de Ilie MIRCEA sze rint ké sõb bi: al só-kré ta (ápti,
sõt ápti utá ni)] ki öm lé ses kõzetösszletek szé le in
meg a haj da ni lá va fo lyá sok nak még arány lag
épeb ben ma radt fel szí nén hó lya gos, man du la kö -
ves kõ ze tek is elõ for dul nak. A ki sebb-na gyobb
hó lyag ûrö ket rész ben vagy az ese tek több sé gé ben
egé szen ki töl tõ anya gok: a kvarc, a kal ce don,
opál, kal cit, sze la do nit, ripidolit, pennin, heulan-
dit, va la mint limonit, egé szen gyé ren epidot töl ti
ki5. A na gyobb tér fo ga tú ne ve zett ás vány da ra bok
né há nya a csi szo lat lan és csi szolt kõ ko ri, pat tin tá -
sos „kõ ipar” alap anya gá ul kí nál koz ha tott.

AA TToorroocckkaaii--mmeeddeennccee rréé ggii sséé ggee ii rrõõll

Mint em lí tet tük, a Torockai-medencét
ke le ten a tá gab ban ér tel me zett Szé kely kõ (az az a

Vár szik la, a csegezi és a hi da si Geszteg, 1128
m), nyu ga ton az Ordaskõ, a Ti lal mas, a
Podmankõ, a Szilaskõ, a Ra ga do zó, a Pú pos kõ
meg a hoz zá juk kap cso ló dó töb bi szik la bérc ve -
szi kö rül. A ki es me den ce hos  szan ti ten ge lye két
vé gi meghosszabításában, két nyi la dék ban tá voz -
nak a me den ce bel se jé bõl két fe lé si e tõ vi zek.
Leg je len tõ seb bi kük a nyu ga ti ol da lon emel ke dõ
hegy vo nu lat ból, egy más tól nem túl sá go san
messze ere dõ Ha vas- meg Szilas-patak. Nagy já -
ban azo nos tá vol ság ra fut nak nyu gat ról ke let re.
Völ gyü ket fenn te kin té lyes ma gas sá gú szik lás
or mok, len nebb a szá za dok tör té nel mi ese mé nye -
i rõl re gé lõ torockószentgyörgyi vár ko szo rúz ta
ala csony szik la ge rinc vá laszt ja el. A vár al ján a
víz vá lasz tó hegy orr tel je sen ele nyé szik, a két pa -
tak a nagy já ban azo nos tal pú völgy két fe lén fut
Torockószentgyörgy bel te rü le té ig. Itt a Ha vas-
pa tak észak ra ka nya ro dik: va la mi vel odább már
Torockai-patak né ven ön tö zi a me den cécs ke
észa ki la pá lyát, haj da ná ban an nak moz gal mas
éle tû ko hó it, há mo ra it mû köd tet te, míg Bor rév -
nél az Ara nyos ba nem sza kad. Test vér vi ze: a
kez det ben szin tén ke let re csör ge de zõ Szilas-
patak Szentgyörgy bel te rü let éhez kö zel meg vál -
toz tat ja ere de ti fu tás irá nyát, dél re for dul, s a
Geszteg- és más pa ta kok vi zé vel gya ra pod va,
vad re gé nyes sziklaszoroson le fe lé szök dé csel ve,
majd a szo ros után jó val sze lí debb vi dék re ér ve,
Nagyenyed ipa rá tól fer tõz ve a Ma ros ba öm lik.

A mon dot tak ér tel mé ben a két te rü let vi -
ze it gyûj tõ két pa tak nak – már a ne ves széke-
lyföldkutató OR BÁN Ba lázs nak a va ló sá got hí -
ven tük rö zõ ész le le te sze rint – „... sem mi víz vá -
lasz tó ja nin csen, elan  nyi ra, hogy Szentgyörgy
kö zött min den mes ter sé ges gát[o]lás vagy csa tor -
na nél kül a Ha vas-pa tak vi zét a Szilas-patakéba,
vagy a Szilasét a Havas-patakába át le het vin ni és
akár hány szor át is ve ze tik. Ez ál tal elõ áll az a
rend kí vü li kö rül mény, hogy az Ara nyos völ gyé -
bõl Bór év tõl [!] el in dul va min den leg ki sebb hegy
nél kül le le het jut ni a Ma ros hoz...” OR BÁN ki -
egé szí tõ meg jegy zé se sze rint: „... itt vasútat is át -
met szet vagy alag út nél kül le het ne te hát ve zet -
ni...” Azt a rit ka ság szám ba me nõ ese tet fi gyel -
het jük meg, „...hogy ugyan azon a völ gyön egy -
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szer re fel és le le het men ni, mert a Szé kely kõ há -
ta mö gül ki ro ha nó Geszteg-pataka észak ról dél -
nek tart va foly a völgy ke le ti ol da lán a Ma ros fe -
lé; míg ugyanama völgy nyu ga ti ol da lán az elõb -
bi tõl cse kély köz zel foly a Havas-pataka dél rõl
észak nak az Ara nyos fe lé, s ek ként ugyan azon
völgy ugyanama pont já ról el in du ló s egy más sal
pár hu za mo san ha la dó egyén, ki a Geszteg mel lett
ha lad, le fe le (fo lyam men ti ben), a má sik, ki a
Ha vas-pa tak mel lett ha lad „fel fe lé (fo lyam mal
szem ben)” megyen; vagy pe dig, ha két egyén há -
tát egy be vet ve el len té tes irány ba in dul, min den
ész re ve he tõ víz vá lasz tó át lé pé se nél kül mind ket -
tõ le fe lé, az az fo lyam men té ben [völgy men te]
ha lad...”

„... Ily két egy-völgy nek lé te zé sét leg -
alább én se nem lát tam, se ró la nem ol vas tam –
foly tat ja OR BÁN –, s mert igen-igen ne ve ze tes
„je len ség nek” hi szem, e völgy-egy be fo lyás ta -
nul má nyo zá sát – jog gal – szak ér tõ ter mé szet -
vizs gá ló ink be cses fi gyel mé be aján lom, an nál is
in kább, mert az föld ta ni ész le le tek re is gaz dag ta -
lajt nyújt. [Egyik, Er dély ben múlt szá zad ele jén
is ku tat ga tott oszt rák geo ló gus: PARTSCH ál lít -
ja, hogy ott ré gibb idõ ben ûzött ezüst- és arany -
bá nyá szat nyo mai mel lett ta lált ma la chi tot,
rézfeketét (Kupferschwärze) és réz ké ne get
(Kupferkies), ré szint mész kõ ben, ré szint quarcz -
ban; to váb bá ólomfémlét (Bleiglanz), vas- és réz -
ér cet a mész kõ és jegeczes (kris tá lyos) pa la érint -
ke zésénél6]...”

A táj ké pi szép sé gek ben bõ vel ke dõ, meg -
le he tõ sen zárt me den cécs ke tu do má sunk szerint7

hos  szú ide ig nél kü löz te a társadalmi- és ter mé -
szet tu do má nyi ága kat mû ve lõ ku ta tók fi gyel mét.
No ha tel jes ség gel meg ér de mel né azt, ré gé sze ti
kér dé se i nek a vizs gá la ta sem kel tett sen ki ben kü -
lö nö sebb ér dek lõ dést. A Torockai-medence pe -
rem-ma gas la ta i nak egyi kén-má si kán ásat tak csu -
pán. Saj ná la to san hi á nyol juk ala pos meg is me ré -
sé re irá nyu ló sok ol da lú, el mé lyült tár sa da lom tu -
do má nyi ku ta tá sok ered mé nye i nek ös  sze ge zé sét,
át fo gó is me re te ket tar tal ma zó, alap ve tõ mun kák
el ké szül tét, ám bár két je len tõ sebb vá ros:
Nagyenyed és Torda se fek szik el ér he tet le nül tá -
vol a Torockai-medencétõl, s az enyedi Beth len-

kol lé gi um – rá adá sul –, vi ha ros tör té nel me el le -
né re is, szá za do kon át su gár zó szel le mi tûz he lye
volt a kö ze leb bi-tá vo lab bi kör nyék nek. Az OR -
BÁN Ba lázs, a Szé kely föld múlt szá za di ne ves
ku ta tó ja fõ mû vé ben a Torockai-medencéhez fû -
zõ dõn írot tak kí nál ják még ma is a leg tel je seb -
bek nek mond ha tó is me re te ket, bár men  nyi re túl -
ha la dot tak le gye nek is. Nem fel ada tunk eme ál -
dat lan ál la pot ezúttali elem zé se. Csu pán kö vet ke -
zõ nem ze dé kek Er dély tu do má nyos kér dé se it
maj dan vizs gál ni szán dé ko zó tag ja i nak fi gyel mét
sze ret nõk a nagy föld raj zi ke ret be fog lalt eme
cse ké lyebb ter je del mû tárgy kör bon col ga tá sá ra
irá nyí ta ni.

Szó ban for gó tájegyságünk észa ki fe le
ko ráb ban Torda-Aranyos vár me gyé hez tar to zott
ugyan, ám en nek el le né re egyes ese tek ben a dél -
rõl ha tá ros Alsó-Fehér me gyé vel fog lal ko zó mû -
vek ben is föl lel he tõk szór vá nyos uta lá sok vi dé -
künk kel kapcsolatban.8

HEREPEI Kár oly, a múlt szá zad vé gi tu -
dás szin ten moz gó, ak kor ala pos is me re tek bir to -
ká ban írt, a Beth len-kol lé gi um, va la mint az
Alsófehérmegyei Tör té nel mi, Ré gé sze ti és Ter -
mé szet tu do má nyi Egy let gyûj te mé nye i be fog lalt
ré gé sze ti anyag ra tá masz ko dó kö tet nyi ta nul má -
nyát ki egé szít ve, köz lé sé hez más le lõ he lye ket is
cso por to sí tó adat tá rat csa tolt. (Ki egé szí té sül je -
gyez zük meg: 1942-ben az Er dé lyi Tu do má nyos
In té zet, il le tõ leg a gróf TE LE KI Pál Tu do má -
nyos In té zet ki adá sá ban, az Er dé lyi Múzeum-
Egyesület tá mo ga tá sá val meg je lent ROSKA
Már ton: Er dély ré gé sze ti adat tá rá nak I., az õs kort
le lõ he lyen ként tár gya ló kö te te; a má so dik vi lág -
há bo rú után pe dig, több szö ri ne ki fu tás sal, el ké -
szült Er dély nek a mai me gye be osz tás sze rin ti, a
leg ré gibb ma rad vá nyok tól a 13. szá za dig ter je -
dõn az ös  szes ré gé sze ti le le te ket, le lõ he lye ket
magába fog la ló adat tá ra (re per tó ri u ma). – A kö -
vet ke zõk ben ezek re ala po zok.

A fen ti ek elõ re bo csá tá sa után még csu pán
an  nyit sze ret nék meg je gyez ni: az el sõ, töb bé-ke -
vés bé rend sze res nek mond ha tó ré gé sze ti föl tá rá -
sok 1887 ta va szán, il le tõ leg õszén, FENICHEL
Sá mu el, majd HEREPEI Kár oly (és FENICHEL
Sá mu el se géd le té vel) Bedellõ ha tá rá ban kez dõd -
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tek. Ku ta tá sa i kat Nicolae VLASSA nem ré gi ben
el hunyt fi a tal ré gész, mai el vá rá sok sze rin ti jó val
ki ter jed tebb ása tá sai kö vet ték a 70-es évek vé gén,
a 80-as évek ele jén, a Kõ köz fö löt ti szik la he gyek
la pos te te jén cso por to su ló to váb bi, te kin té lyes
mé re tû sír hal mok föltárásával.9

*
A köd be ve szõ kez de te kig vis  sza ka nya -

rod va, rész ben a ku ta tá sok kez det le ges sé gé re,
elég te len sé gé re hi vat koz va, saj ná lat tal kell meg -
ál la pí ta nunk az em be ri tár sa da lom tör té ne té nek
kez de ti idõ sza ka i val kap cso la tos ré gé sze ti anyag
ez idõ sze rin ti (?) tel jes hi á nyát, no ha a Torockai-
medence haj dan vad ban el kép zel he tõ gaz dag sá -
ga, szám ta lan ki sebb-na gyobb bar lang ja, odú ja,
szik la ere sze ked ve zõ meg te le pe dé si föl té te le ket
kí nál ha tott már a leg ré gibb ko rok kez det le ges
em be ri kö zös sé ge i nek is.

Sem a csi szo lat lan, sem az ún. kö zép sõ
kõ kor em be ri te vé keny sé gek kel kap cso la tos, biz -
tos ma rad vá nyai mind a mai na pig nem is me re te -
sek egyet len le lõ hely rõl sem. Mi több, mai is me -
re te ink sze rint még az ún. csi szolt vagy újabb kõ -
kor im már ál la to kat tar tó, föl det is mû ve lõ te le -
pes ra jai se ha tol tak a Torockai-medencébe. Igaz:
a szó ban for gó föld raj zi egy ség ta la já nak elég gé
ter mé ket len vol ta ele ve vis  sza ri aszt hat ta a ter mé -
keny Ma ros-völgy sok kal ked ve zõbb vi szo nya i -
hoz szo kott újabb kõ ko ri [tordosi stb.] mûvelt-
séghez tar to zott, föl det mû ve lõ kö zös sé ge ket,
még is na gyon föl tû nõ a csi szolt kõ ko ri ré gé sze ti
anyag – tu do má sunk sze rin ti – tel jes hi á nya.

Az õs em ber ko rá ban Er dély-szer te el ter -
jedt, ki halt, nagy tes tû em lõs ál lat ok csont ma rad -
vá nyai azon ban a me den cécs ke több le lõ he lyé rõl
is is me re te sek. Kö zü lük em lít het jük a bedellõi
Cse pe gõ-bar lang ból nap vi lág ra ju tott bar lan gi
med ve (Ursus spelaeus Blum.) csak nem egész
csont vá zát, a gyertyánosi Bogsuca-barlangból ki -
ke rült bar lan gi med ve ujj cson to kat, fogakat10.
Az ugyan csak a jég kor szak több sza ka szá ban élt
gyap jas õs or má nyos nak (a ma mut nak, Elephas
primigenius-nak) a nagyenyedi BETH LEN-kol -
lé gi um gyûj te mé nyé ben õr zött agya ra vi szont a
torockószentgyörgyi ún. Pi lis hegy rõl, fo lya mi
ka vics ágy ból ke rült napvilágra.11

Mai, hé za gos is me re te ink sze rint a me -
den cécs ke el sõ szá mot te võbb be né pe se dé sé vel
csu pán a kb. Kr. e. 2200 tá já tól nagy já ban 1900
körülig tar tott réz kor szak ban kell szá mol nunk. A
nagy hí rû ré gé szünk, KO VÁCS Ist ván ve zet te,
szá zad ele ji kolozskorpádi ása tá sok I. ré te gé nek
anya gá val jel le mez he tõ nagy ál lat tar tó né pes ség
ki sebb-na gyobb cso port jai hú zód tak ide a hosz  -
szabb ide ig tar tott ál ta lá nos szá raz ság kö vet kez -
té ben hi he tõ leg ki aszott füvû Bel sõ-Er dély bõl, a
bi zo nyá ra va la mi vel több csa pa dé kú, kö ze pes
ma gas sá gú hegy vi dék lá bá hoz, bár az is me re tes
karszt je len sé gek mi att itt se le het tek túl sá go san
kö vér füvû le ge lõk. Az em lí tett kö zös sé gek min -
de nek elõtt ter mé szet tõl vé dett he lyek re te le ped -
tek, ezért ko ránt se vé let le nül vá lasz tot ták a te te -
jét te kint ve hár mas osztatú Szé kely kõ észak nyu -
ga ti, egyen le te sebb fel szí nû, ak kor er dõs (?),
most fü ves, ma mar ha le ge lõ nek hasz nált fe lü le -
tét. In nen vo na las-, pont sze rû dí szít mé nyû, ro -
vát kolt pe re mû és hor nyolt fe lü le tû réz ko ri
edény tö re dé kek ju tot tak bu ka res ti ma gán gyûj te -
mény be. Ugyan er rõl a kö rös-kö rül mes  szi ki lá -
tást biz to sí tó önál ló, ma gas te tõ rõl ugyan csak
réz ko ri, ba ráz dás tûz de lé sû, ves  szõs és vé sõs dí -
szû fa zék tö re dé kek ke rül tek PÁPAY Zol tán
(szin tén) magángyûjteményébe12. Má sik le lõ -
hely ként a torockószentgyörgyi Nagykõlyuk ne -
vû bar lan got em lí tik a szakirodalomban13.

A torockószentgyörgyi ha tár két he lyé rõl
is je lez tek réz ko ri te le pü lés nyo mo kat, il le tõ leg
szór vá nyos le le te ket: a Vár hegy ma gas la tán pi -
ros és fe ke te, ros  szul ége tett, de rész ben dí szí tett
edény tö re dé kek vál tak is me re te sek ké haj da ni,
tar tó sabb szál lás hely rõl tanúskodva14. OR BÁN
ész re vé te le sze rint a Kõ lyuk ne vû bar lang ban
szin tén eb be a kor ba so rol ha tó vagy ko rai vas ko -
ri ere de tû vas tag fa zék tö re dé kek gyûjthetõk15. A
köz lé sek alap ján kö ze lebb rõl azon ban nem ha tá -
roz ha tó meg ere de tük.

Gyertyános te rü le té rõl is több réz ko ri te -
le pü lés bõl nap fény re ju tott, jel leg ze tes ré gé sze ti
anyag is me re tes. A Kõ köz (Între pietre, Piatra
morii) több odú já ból vál tak is me re te sek ké ré -
szint agyagmûvességi, ré szint ezek tár sa sá gá ban
le le dzett kõeszközök16. De ilye nek rõl kell be -
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szél nünk a Gruiu darului és Pukula-barlanggal
kap cso lat ban is. A Pukula-barlangi anyag ból a
Kolozskorpádi-mûveltséghez tar to zó jel leg ze tes
ves  szõs-, fé sûs-, len csés-dí szû, ujj be nyo má sos-
és hor nyolt ékí té sû fa zék tö re dé kek, to váb bá
meg kez dett fú rá sú, egye nes fo kú, há rom szög
ala kú, csi szolt kõ fej sze ke rült a nagyenyedi
Beth len-kol lé gi um gyûjteményébe17.

Ugyan csak Gyertyános te rü le té rõl, de
más két: A Plasa peºterii és a Cornii ha tár rész rõl
ba ráz dás tûz de lé sû és len csés dí szû edény tö re dé -
kek, réz ko ri csi szolt kõ csá kány, réz vé sõ, va la -
mint két nõi bál vány szob rocs ka (idolum) vált
ismeretessé18.

Az em lí tet tek bõl le von ha tó ta nul ság ér -
tel mé ben a réz kor ban a Torockai-medence né -
pes sé gé nek leg alább két év szá zad nyi idõ tar tam ra
ter je dõ szá mot te võ meg nö ve ke dé sé rõl be szél he -
tünk. E la kos ság a kor szak sa já tos ég haj la ti vi -
szo nyai ha tá sá ból fakadott kény sze rû ség kö vet -
kez té ben – akár csak Er dély-szer te egye bütt is – a
csa pa dé ko sabb hegy vi dé ken volt kény te len le -
gel tet ni gu lyá it, nyá ja it; a karsz tos te rü let szi get -
sze rû en ki emel ke dõ, kön  nyen vé del mez he tõ
hegy te tõ it, szá raz ta la jú bar lang ja it, odú it száll ta
meg, hasz nál ta eset leg több év szá za dig is te le pü -
lé si hely ként.

A ki es Torockai-medence dé li vég zõ dé se
fö lé emel ke dõ ma gas la tok te tõ in – a már em lí tet -
tek mel lett – vi szont egé szen más ter mé sze tû ma -
rad vá nyok ra buk kan tak. Míg a La plasa peºterii
meg a Cornii ne vû he lyek rõl réz ko ri em lé ke ket,
kö zöt tük kõ- (szienit-) fo kost, to váb bá 14 cm
hos  szú, négy ze tes át met sze tû vö rös réz vé sõt vit -
tek a nagyenyedi Beth len-kol lé gi um gyûj te mé -
nyé be, a fa lu tól „jobb ra”, a Torockó szent györ -
gyre ve ze tõ or szág út tól észak ke let re esõ Gruiu
darului ne vû hegy lej tõ jén egy sor ba emelt, több
nagy mé re tû õs ko ri sír ha lom ma rad vá nya it fe -
dez ték föl. Hár mó ju kat az idõ és a tar tós föld mû -
ve lés tet te tönk re. A meg ma radt ne gye di ket
FENICHEL Sá mu el bon tot ta ki. Hossza 27, szé -
les sé ge 10,5, ma gas sá ga 2,7 m. Észak ke le ti-dél -
nyu ga ti hossz ten ge lyû volt el lip szo id alap -
rajzzal19. Épí tõi nagy és sú lyos kõ tus kók kal bol -
toz ták. Észak ke le ti ré szén, a sír ha lom fel szí ne

alat ti 60 cm mély ség ben has ra fek te tett gyer mek -
csont váz ra buk kan tak. Hos  szú al ka tú (dolikoke-
fál) ko po nyá ja mel lett ége tett agyag bög récs ke
fe küdt. Alat ta fél m-re, te hát az ere de ti fel szín tõl
mért 1,1 m mély ség ben két fel nõtt csont váz ára
akad tak. Az egyik ko po nyá ja a má sik ha lán té kán
nyu go dott. Mind két ha lot tat zsu go rí tott hely zet -
ben, (va ló szí nû leg) meg kö töz ve te met ték el; ar -
cuk észak nyu gat ra né zett. Az egyik fe jét bal ke -
zé nek te nye ré re fek tet ték. Az egyik csont váz
jobb ke zé ben kõ- (di a báz-) vé sõ volt. Mind két
váz tól 30 cm-es tá vol ság ra egy-egy bög re fe küdt
egy más kö ze lé ben. Az em lí tet te ken kí vül még
to váb bi há rom csont váz buk kant nap vi lág ra, azo -
nos irány ba tá jol va, ha son ló hely zet ben. Ket tõ az
elõb bi ek alatt csak nem fél m-nyi mély ség ben,
egy más tól más fél m-re; a mel lék let te len har ma -
dik csont váz a sír ha lom ke le ti vé gé ben buk kant
nap vi lág ra, az elõ zõk tõl mint egy 8 m-re.

Bedellõtõl dél nyu gat ra, a Remete-Pojána
ne vû fa lu ba ve ze tõ út mel lett, a La valea
Inºelului la Cruce ne vû hegy te tõn HEREPEI
Kár oly és FENICHEL Sá mu el 1887 õszén 12 m
hos  szú, 10 m szé les, 1,8 m ma gas õs ko ri sír ha -
lom ása tá sá ba fogott20. Eb ben egy más tól kes -
keny föld ré teg gel el vá lasz tott, ket tõs kõ bur ko la -
tú, bol to za tos réz ko ri sírt tár tak föl. Ben ne egy -
más fö lött el he lye zett négy csont vá zat bon tot tak
ki. A fel szín hez kö ze lebb fek võ két (egyik nõ,
má sik fér fi) csont váz fel nõt te ké volt. Ko po nyá -
juk dél ke let re, lá buk észak nyu gat ra esett. Zsu go -
rí tottan, jobb ju kon fek võ hely zet ben pi hen tek.
Egyi kük vá za mel lett ége tett agyag bög rét meg
kõ vé sõt, a má sik kö ze lé ben égett agyag or só ne -
he zé ket (-karikát) lel tek. Az alat tuk ta lált, ha son -
ló tá jo lá sú és fek vé sû gyer mek csont vá za kat vé -
kony föld ré teg vá lasz tot ta el a fö lé jük he lye zett
fel nõt te ké tõl (szü lõ ké tõl?). A sír ha lom al ját, a
haj da ni fel színt 12 cm vas tag, sok be ágya zott szén-
és edény tö re dé ket tar tal ma zott, dön gölt agyag ré teg
bo rí tot ta. – Az ása tó kat más – szá mot te võ meg le -
pe tés is meg ör ven dez tet te. A vá zak tól dél ke let re
négy nagy kõ tus kó ból emelt kez det le ges épít ményt
(ál do za ti ol tárt?) fed tek föl. Ez a dön gölt föld ré teg -
bõl a ket tõs kõ bur ko la tig ma ga so dott. Te te jén te te -
mes men  nyi sé gû ha mut, eb ben föl tû nõ en sok
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fa- és ál la ti-csont sze net s mel let tük né hány nö vé -
nyi mag vat fi gyel tek meg. A le le tek (egye nes és
ívelt fo kú, csi szolt kõ fej szék, kö röm dí szes, vesz  -
szõs, ba ráz dás tûz de lé sû, len csés, bor da dí szes
edény tö re dé kek) a nagyenyedi BETH LEN-kol lé -
gi um ré gi ség tá rát gya ra pí tot ták. Az ása tá si ered -
mé nyek rõl vi szont Alsófehér me gye mo nog rá fi á -
já ban ol vas ha tunk hi te les, rész le tes be szá mo lót.

A sír hal mos, ma gas la ti te me tõk bõl ki ke -
rült ré gé sze ti anyag gal ehe lyütt nem fog lal koz -
ha tunk rész le te seb ben. Mind ös  sze egyet len meg -
fi gye lés re sze ret nék ki tér ni. HEREPEI Kár oly
ész le le te sze rint a Gruiu darului- meg a Pukula-
barlangból fu tó ása tás kor elõ ke rült anyag ta nú -
sít ja egyes ha lom sí ros te met ke zé sek nek a dél rõl,
a Bal kán-fél szi get fe lõl be ván do rolt Kolozs kor -
pád I. mû velt ség hez va ló két ség te len tar to zá sát.
Ez zel szem ben a VLASSA föl tárta halomcsoport
te met ke zé sei va la mi vel ké sõb bi ek és a mai
Lengyelország—Északnyugat Ukrajna—Moldva
fe lõl idá ig ju tott, más jel le gû né pes ség-cso port
tag ja i nak a ha gya té ka. Újab ban azon ban más vé -
le mény is nap vi lá got látott21. Ehe lyütt nyil ván -
va ló an nem rész le tez het jük az ez zel kap cso la tos
tör té nel mi ese mé nye ket. Mind ös  sze annyit je -
gyez nénk meg: az er dé lyi preindoeurópai alap né -
pes ség nek a réz kor ban leg alább há rom irány ból
be te le pe dett új faj ta né pes ség gel va ló ke ve re dé se
ré vén ala kult ki a bronz kor (im már thráknak tar -
tott) la kos sá ga.

Ez zel át is tér he tünk a bronz kor te le pü -
lés he lye i nek a rö vid „se reg szem lé jé re”. El sõ ként
mind járt a Gyertyános ha tá rá ba esõ Bogsuca bar -
lan got em lít het jük. Er dély ré gé sze ti adat tá rá nak
õs ko ri-ré szi szer zõ je in nen ugyan min den kö ze -
leb bi meg ha tá ro zás nél kül csu pán „bronz ko ri
cse re pe ket” említ22, a te le pü lés ma gas la ti, bar -
lan gi jel le gé re, to váb bá a kö ze li Úr há za
(Vládháza) is mert bronz ko ri ré gé sze ti anya gá ra
va ló te kin tet tel szin te bi zo nyos ra ve he tõn a KO -
VÁCS Ist ván ne ves ré gé szünk föl tár ta kolozs -
kor pádi õs ko ri te le pü lés II., fel sõ ré te gé bõl nap -
vi lág ra ju tott agyagmûvességi ter mé ke ké vel azo -
nos jel le gû anyag ról le het szó (a ro mán nyel vû
szak iro da lom ban hasz nált meg je lö lés sel él ve:
Wietenberg-jellegû em lé kek rõl), mégha a kö ze li

Hi das ról ugyan ké sõb bi, de ugyan csak bronz ko -
ri, ún. felsõszõcsi-jellegû, Er dély észa kibb tá ja i -
ról jól is mert, ott lép ten-nyo mon ta lál ha tó, ún.
„ki met szett dí szû” edény tö re dé kek is ke rül tek
felszínre23. Egé szen ha son ló le he tett a hely zet
más két szom szé dos ha tár rész ben: ne ve ze te sen a
Plasa peºterii-ben meg a Cornii-ban. E he lyek rõl
– sza ba to sabb meg je lö lés nél kül – bronz ko ri fa -
zék tö re dé ke ket meg hor gas mar ko la tú bronz sar -
ló tö re dé két em lí ti a szakirodalom24.

A torockai Szé kely kõ va la me lyik odú já -
ban (ta lán a Kiskõerdeje ne vû ben) – OR BÁN
Ba lázs ér te sí té se sze rint – több bronz esz közt:
két bal tát, két kar pe re cet és két ka ri kát leltek25.
Az Er dé lyi Mú ze um cí mû fo lyó irat III. évf. 181.
o.-án pe dig az Er dé lyi Múzeum-Egyesület
Érem- és Ré gi ség tá rá tól a Szé kely kõ rõl az
1876. évi bu da pes ti Nem zet kö zi Ré gé sze ti- és
Em ber ta ni Nagygyûlés ki ál lí tá sá ra kül dött hol -
mik so rá ban hos  szú bronz vé sõt és há rom kar pe -
re cet em lít. (To váb bi bronz tõr tö re dé két nem
küld ték volt el a ki ál lí tás ra.) Más for rás sze rint
a fen nebb em lí tett egyik kar pe rec vé ge csi ga vo -
nal sze rû en csa va ro dott ös  sze, s a fel sõ ka ron
hord ták.

A bronz kor kö zös sé gei va gyo no sabb tag -
ja i nak ér ték fél té sé vel kap cso la tos to váb bi bi zo -
nyí ték az el sõ és má so dik vi lág há bo rú kö zöt ti
idõ szak ban ta lált bor ré vi (ún. „gyûjtelékes”)
bronz le let. Ez a ne ve zett fa lu te rü le tén, az Ara -
nyos-völgy egyik szik la ha sa dé ká ból ke rült elõ. A
(rész ben) a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba ju tott
bronz le let em lí tés re mél tóbb tár gyai: ket tõs, csa -
vart fü lû, száj pe re me alatt mér ta ni ékít mé nyek kel
dí szí tett, na gyobb bronz üst, va la mint egy fü lû
csé sze. Ve lük egye tem ben sok, ún. „to kos-fü les”
bal tát is leltek26.

A bronz kor sza kot kö ve tett, nagy já ban
Kr. e. 1100 tá ján kez dõ dõ ko rai vas kor le le tei
egy elõ re (?) hi ány za nak a Torockai-medencébõl,
ha csak an nak nem te kint jük az OR BÁN Ba lázs
em lí tet te torockószentgyörgyi Kõ lyuk ban ta lált
vas tag edénytöredékeket27. A kér dés el dön té sé re
szak sze rû vizs gá la tok ra len ne szük ség. To vább,
Gyertyánosról, a La plasa peºterii meg a Cornii
ha tár rész bõl – ál lí tó lag – ko rai vas ko ri vas kés-
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pen gék ju tot tak a nagyenyedi BETH LEN-kol lé -
gi um régiségtárába28.

A vas kor ké sei (La Tène) sza ka szá hoz fû -
zõ dõ te le pü lés nyo mok mind a mai na pig is me ret -
le nek ki es táj egy sé günk bõl. Mind ös  sze egy-két
hely rõl tudunk eb bõl a kor ból szár ma zó em lé ke k -
rõl. ågy pl. Torockószentgyörgy te rü le té rõl ke rült
a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba há rom jel leg ze tes,
kí gyó fej ben vég zõ dõ ezüst nyak pe rec
(torques)29. Kel ta vagy dák pász ta gyöngy fe le a
torockai Szé kely kõ te te jé rõl ju tott PÁPAY Zol tán
tordai gyûjteményébe30. Gyertyánosról vi szont
ké sei vas ko ri ezüst kar te kercs tö re dé ke (vé ge)
gaz da gí tot ta a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
régiségtárát31. Ezek bõl a na gyon szép, je len tõs
mû vé szi- és anya gi ér té kû le le tek bõl azon ban
mes  sze me nõ te le pü lés tör té ne ti kö vet kez te té se ket
alig ha von ha tunk le. El len ke zõ leg. In kább a me -
den cécs ke ak ko ri la kat lan sá ga mel lett lát sza nak
ta nús kod ni, hisz az anya gi ja vak min den ko ri bir -
to ko sai ál ta lá ban, ösz tö nö sen, in kább a ve sze del -
mek tõl tá vol esõ nek lát szó he lyek re szok ták rej te -
ni fél tett kin cse i ket. Bár mily tisz te let tel is adóz -
zunk OR BÁN Ba lázs em lé ké nek, bár men  nyi re is
– bi zo nyos mér té kig –  pél da ké pünk nek tart juk
alak ját, ál do za tos, bá mu lat ra mél tón ki tar tó, sok
irá nyú, a je len sé gek leg mé lyé re ha tol ni tö rek võ
ké pes sé gét, a fen tebb em lí tet tek mi att még sem
oszt hat juk a „A Szé kely föld leirása ...” V. kö te té -
nek (199. l.) ide vo nat ko zó sza va it: „... Torockó
legrégibb múlt ját ho mály fe di. BENKÕ [Jó zsef]
egy fel tett kér dé sé vel azt sej te ti, ha vajjon
[Claudius] Ptolomaeus [óko ri gö rög föld rajz tu -
dós] Tiriscuma nem it ten fe küdt-e? ... [A Torockó
név ere de té hez, je len té se i hez fû zött, ORBÁNtól
föl so rolt ma gya rá za tok elem zé se – meg fe le lõ
szak kép zett ség hí ján – nem le het fel ada tunk.]
Tud juk – foly tat ja OR BÁN –, hogy a leg ré gibb
kor ban még a fél vad né pek nél is a fegy ver és há -
zi esz kö zök ké szí té sé re egy aránt szük sé ges
érczekre, bronz és vas ra, va la mint az ér té ket kép -
vi se lõ arany ra és ezüst re nagy fi gyel met for dí tot -
tak, mi ért az eze ket ter me lõ vi dé kek bir to ká ra
nagy súlyt fek tet tek, s azok meg szál lá sát min de -
nek elõtt esz kö zöl ték. Ezen az okon, a nem csak
vas, ha nem arany, ezüst és réz ben is gaz dag

Torockó vi dé ke ko rán be né pe sül he tett; van nak
kik a dák ura lom ko rá ban Toroczkót bá nyász te le -
pek ál tal la kott nak ál lít ják, sõt az ott és vi dé kén
elõ for du ló ál lí tó la gos zsi dó el ne ve zé sek bõl még
azt is kö vet kez te tik, hogy Toroczkó el sõ bá nyá szai
zsi dók vol tak, a ró ma i ak ál tal be vett Je ru zsá lem
le rom bo lá sa kor s Palestina zsi dó la kó i nak szét -
szó rá sa kor ki ván do rolt egy csa pat, mely a dá kok -
hoz, mint Ró má val el len sé ges ke dés ben élõ nép -
hez jött, ott ke re sett és ta lált men he lyet, an nál in -
kább, mert a zsi dók nak mint mû velt és fõ leg bá -
nyá szat tal fog lal ko zó [?] nép nek le te le pí té se igen
elõ nyös volt az eféle mes ter ség hez nem so kat ér tõ
dá kok ra néz ve. Ek kor nyert vol na Toroczkó is
zsi dó la kó kat, kik ott arany- és vas bá nyá sza tot
foly tat tak. De az õket ázsi ai ha zá juk tól meg fosz tó
ró ma i ak új hazájokban is nem so ká ra meg je len tek,
a dá kok, kik védszárnyaik alá fo gad ták, szin tén le
let tek nyügözve, velök a be te le pí tett zsi dók is Ró -
ma rabszolgáivá vál tak, s mint ilye nek al kal maz -
tat tak Toroczkón, s másútt is a bá nyák to vább
mívelésére...”

Mondanunk se kell: ez az egész me se
lég bõl ka pott ál lí tás. Már OR BÁN erõ sen ké tel -
ke dik a fen neb bi ek hi he tõ sé gé ben. Szó sze rint
ek ként vé le ke dik: „... Mel lõ zöm mind ezen in -
kább el me fut ta tás ok nak lát szó, okadatokkal nem
tá mo ga tott conjecturákat [sej té se ket], de az két -
ség te le nül be van bi zo nyít va, hogy a ró ma i ak ho -
nunk nyu ga ti ha va sa i nak [az Erdélyi-
Középhegységnek] gaz dag ércztartalmát nem -
csak is mer ték, ha nem igen nagy mérv ben ki is
zsák má nyol ták [he lye seb ben fej tet ték], az oda ve -
ze tõ útak biz ton sá ga fe lett fél té ke nyen õr köd tek.
Igen va ló szí nû ezért, hogy fi gyel mü ket az
érczekben dús torockai völgy sem ke rül te ki, sõt
for dul nak elõ olyan ma rad vá nyok és tö re dé kek
is, me lyek a ró ma i ak it te ni meg for dul tá ról csal -
ha tat lan bi zo nyít ványt nyujtanak. Már most,
hogy e völgy ben bá nya ipart foly ta tó rab szol gá ik
zsi dók vagy dá kok vol tak-e? azt vi tat ni nem aka -
rom, bár pár szó nak [fen nebb ne ve ket so rol föl]
eröltetett ha son la tos sá gá ból le vont kö vet kez te -
tés nek sem mi ko mo lyabb alap ját nem lá tom...”

Rend sze res és ap ró lé kos ku ta tá sok hi á nyá -
ban mind a Torockai-medence dák-, mind ró mai
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ko rá val kap cso lat ban ez idõ sze rint meg le he tõs sö -
tét ben ta po ga tó dzunk. Ha csak az utób bi évek ben
nem vál tak is me re te sek ké ró mai ko ri épü let ma rad -
vá nyok, la tin vagy gö rög fel ira tos kõ em lé kek, e
pil la nat ban vaj mi ke ve set mond ha tunk. De csöp pet
se cso dál koz nánk, ha a nyílt, tá gas fo lyó völ gye ket
na gyon ked ve lõ ró ma i ak nem ta lál ták vol na ide -
gen nek, be né pe sí tés re al kal mat lan nak e vad vi dé -
ket, kü lö nö sen ha gaz da sá gi ér de ke ik nem kész tet -
ték itt – szál lá so lás ra a ró mai te le pe se ket.

Azon ban a Föld kö zi-ten ger me den cé je
kör nyé ké nek né pe it is le igá zott s min den tõ lük la -
kott or szág „...természeti kin cse it ki ak ná zó Ró ma
fe lett is át ro bo gott a nép ván dor lás vi ha ra – ál la -
pít ja meg OR BÁN Ba lázs –; ho nun kat a hó dí tó
legióitól és te le pült je i tõl an nak már csak elõ sze le
is kitisztitá s a gaz dát lan or szá got csak ha mar bir -
to ká ba vet te az, ki az ó vi lág rom jai fe lett „Is ten
os to ra ként” je lent meg, hogy a nép-zürt még job -
ban egy be ka var va, az uj vi lág al kat ré sze i nek ki -
vá lá sát si et tes se, s a kö zép ko ri Europát a mult
rom jai fe lett lé te sül ni erõ sza kol ja. Hun, avar s
ezek tõl üzött ge pi dák, gó tok, longobardusok sok -
kal in kább el vol tak fog lal va s sok kal ke ve sebb
ide ig lak tak it ten, hogy sem a bá nyá szat ra gon dol -
hat tak vol na; de a ma gyar, a nép ván dor lás e
legszijjasabb, leg tisz tul tabb né pe, mely itt (...)
meg ál la po dott s gaz da sá gát be ren dez te, igen hi -
he tõ leg a fegy ver ze té re és más szük ség le te i hez
megkivánható ércmivelést is üzte, vagy in kább
üzette a hóditott né pek kel, me lye ket azon idõ ben
min de nütt a mun ka ne he zebb jét vég zõ szol gák -
nak te kin tet tek. Na gyobb mérvü fej lõ dést azon -
ban a bá nyá szat csak Szent Ist ván ki rá lyunk [997-
1038] után nyert, mi dõn leg in kább kül föl di be -
ván dor ló kat ked ve zõ sza ba dal mak kal és elõ jog -
ok kal édes get tek be elõ re lá tó ki rá lya ink a vé gett,
hogy a ha za rej tett kin csei fel szín re ke rül je nek...”

S hogy a nagy szé kely ku ta tó kö zel más -
fél év szá za da mily he lye sen sej tet te, sõt lát ta a
kér dé se ket, azt bi zo nyít ja a hal ha tat lan mû vé ben
em lí tett, Torda-várát a vár fal vi erõs ség gel azo no -
sí tó, tõ le idé zett ok le vél nél jó val ko ráb bi hi va ta -
los irat: a fel vi dé ki garamszentbenedeki ben cés
apát ság 1075. évi ala pí tó ok le ve le. – Er rõl azon -
ban máshelyütt, más kor sze ret nék beszélni32.
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GOOSS, Carl: CChhrroonniikk ddeerr aarrcchhääoollooggiisscchheenn FFuunnddee SSiieebbeennbbüürrggeennss.
Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (a kö vet ke zõk ben
AVSL) (meg je lent kny-ként is) XIII 1876 55; uõ.: AVSL XIV 1877 96;
HAMPEL, Joseph: TTrroouuvvaaiilllleess ddee ll’’ââggee ddee bbrroonnzzee eenn HHoonnggrriiee. Bu da pest
1886 (meg je lent a CIA. 1876 II. köt. 2. ré sze ként) 99 II. 139-140.

26. ÕA 46 169. Ld. még ROSKA, Mar tin: DDeerr BBrroonnzzeeddeeppoottffuunndd vvoonn BBoorr --
éévv.. Mannus XXIV 1932 540-547; uõ.: Praehistorische Zeitschrift XXVII
1935 48, 56. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba ke rül tek.

27. OR BÁN Ba lázs: ii..mm. V. köt. 235-237; ÕA 292 74. sz.

28. Az ÕA (101 15. sz.) ugyan több ko ra vas ko ri kés pen gét is em lít, lt. sz-
kat azon ban nem köz li, kel te zé sük is kér dé ses.

29. HAMPEL: AA MM.. NNeemm zzee ttii MMúú zzee uu mmii RRéé ggii sséégg oosszz ttáállyy sszzeerr zzee mméé nnyyeeii aazz
11889933.. éévv eell ssõõ nnee ggyyee ddéé bbeenn.. AÉ XIII 1893 178; uõ.: AA MM.. NN.. MMúú zzee uu mmii rréé --
ggii sséégg ttáárr ggyyaa rraa ppoo ddáá ssaa aazz áápp rrii lliiss--jjúú nnii uu ssii éévv nnee ggyyeedd bbeenn.. AÉ XIII 1893 366.
A TÉG LÁS Ist ván tól be mu ta tott torockószentgyörgyi nyak pe rec
(torques) (ld. AA ttoorroocckkóósszzeennttggyyöörrggyyii ttoorrqquueess. AÉ XXIII 1903 304) a ne -
ve zett, az óta el kal ló dott gyûj te mény be ke rült. Ld. még PÂRVAN, Vasile:
GGeettiiccaa.. OO îînncceerrccaarree ddee pprroottooiissttoorriiee aa DDaacciieeii pprriivviinndd pprriimmuull mmiilleenniiuu aa.. CChhrr..
–– GGeettiiccaa.. EEssssaaii dd’’uunnee pprroottoohhiissttooiirree ddee llaa DDaacciiee ppeennddaanntt llee pprree mmii eerr mmiilllléé--
nnaaiirree aavv.. JJ..--CChhrr.. LLeess ffoouuiilllleess ddaannss llaa PPllaaiinnee VVaallaaqquuee eett lleess GGètteess dduu MMaassssiiff
ddeess CCaarrppaatthheess.. Academia Românã. Memoriile secþiunii istorice. Seria III
tomul III mem. 2. Ed. Cultura Naþionalã Bucureºti 1926 381, 446, 538,
540, 683, 705, 761, 785 és a 262. áb ra.

30. ÕA 292 72. sz.

31. ÕA 102 15. sz. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um gyûj te mé nyét gya ra pít ja.

32. Vö. FERENCZI Ist ván: TToorrddaa vváá rráá rróóll.. In: EEmm lléékk kköönnyyvv JJAAKKÓÓ ZZssiigg --
mmoonndd sszzüü llee ttéé sséé nneekk nnyyoollcc vvaa nnaa ddiikk éévv ffoorr dduu llóó jjáá rraa.. Az Er dé lyi Múzeum-
Egyesület ki adá sa Ko lozs vár 1996 187-207.

DDeesspprree ggeeoollooggiiaa,, ggeeooggrraaffiiaa ººii
aarrhheeoollooggiiaa bbaazziinnuulluuii TTrrããssccããuu ddiinn
vveessttuull TTrraannssiillvvaanniieeii
(Rezumat)

Schiþa prezintã sumar geologia ºi geo gra -
fia bazinului. Aceastã unitate geograficã es te
înconjuratã de înãlþimi muntoase stâncoase de
înãlþime medie, formate din calcare jurasice. Ra -
ma muntoasã es te formatã din Colþii Trãscãului
dinspre est (1130 m, Tr.), ºi de numeroase
masive stâncoase dinspre vest. Toate aparþin de
Munþii Trãscãului din a cãror bordurã esticã se
cunosc roci vulcanice mezozoice. Flan cul lor
estic es te mãrginit de valea Mureºului; înspre
vest valea Arieºului le desparte de masivul
granitic al Muntelui Mare (1827 m, Tr.). În cal-
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carele jurasice s-au format zãcãminte de minereu
de fier lentiliforme. Din evul mediu pânã la înce -
putul secolului nostru pe acestea s-a bazat indus-
tria metalurgicã vestitã din Rimetea. Bazinul are
douã cãi de acces, înguste fiecare, înspre nord
valea Trãscãului (Rimetea), afluent al Arieºului
la Buru, înspre sud cheile p. Aiudului. Primele
vestigii arheologice aparþinãtoare populaþiei sta-
bilite în zonã se cunosc din eneolitic, de pe pla-
tourile înconjurãtoare, sãrace în apã. Anumite
pãrþi au fost locuite ºi în epoca bronzului ºi în
epoca fierului (în special faza La Tène). La
momentul actual nu avem dovezi pentru prezenþa
romanilor, dar nici aceastã posibilitate nu se
poate exclude. La începutul secolului X. ungurii
gãsesc aici o populaþie puþin numeroasã, de
limbã slavã.

AA FFeeww QQuueessttiioonnss CCoonncceerrnniinngg tthhee
GGeeoollooggiiccaall,, GGeeooggrraapphhiicc,,
PPrreehhiissttoorriicc aanndd AAnncciieenntt IItteemmss ooff
tthhee SSeettttlleemmeennttss ooff tthhee TToorroocckkóóii
((TTrrããssccããuu)) BBaassiinn iinn tthhee WWeesstteerrnn
PPaarrtt ooff TTrraannssyyllvvaanniiaa
(Abstract)

The author describes the problems relat-
ed to the little basin of Torockó. This area is sur-
rounded by not very high rocky mountains,
formed in the Jurassic period. The basin is encir-
cled by the Székelykõ (Colþii Trãscãului, 1130
m, Tr.) from the East, and several great rocks
from West. All of them are part of the Bedellõ or
Torockó (Trãscãului) Mountains, belonging to
the Central Range of Mountains in Transylvania,
that form the boundary of the Transylvanian
Basin. At the Eastern side of the Torockó
Mountains some porphyry and porphyrite rocks
had risen in the ancient times. On the Eastern
side of the Torockó Mountains there is a chain of
hills, those of the Transylvanian Basin, with the
large valley of the river Maros (Mureº), the main
river in Transylvania. To the West the valley of
the Aranyos (Arieº) river –formed on the rift val-
ley – separates it from the block of granite of

Öreghavas (Muntele Mare, 1827 m, Tr.). Layers
containing iron were formed – with lenticular
arrangement – in the Jurassic limestone blocks.
Over the centuries, until the beginning of the
20th century this was the basic material of the
well-known blacksmiths of Torockó. This large
watershed valley basin has two narrow ways out:
the first was made by the Torockó creak that
flows toward Borrév (Buru) to the North, the
other one is running through the beautiful rocky
pass of Kõköz: this is the Enyedi (Aiudului)
creek. The first inhabitants of this little basin that
served as a shelter and gave good settlement
opportunities – as far as we know – appeared on
the surrounding rocky heights without any water
in the Copper Age. Some areas of it were inhab-
ited during the Bronze Age and later during the
Early and Later Iron (Dacian) Age. There is no
evidence of the Romans although this possibility
cannot be ignored. At the beginning of the 10th
century, when the Hungarian conquest and settle-
ment had been carried out, the place was inhabit-
ed by a small number of Slavic people.
(Translated by Uzonka FERENCZI)
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JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaa tt:: 1. A hegy ség ha tár -
vo na la, 2. A Csömörlõ–Be dellõ le -
ta ro lá si szint hez tar to zó, hegy ség
teteji mész kõ fenn sík ok, 3. mész kö -
ves (karsz tos) te rü le tek, 4. a le pusz -
tu lá si fo lya mat ta nú he gyei, 5.
mész kõ ta ra jok, ge rin cek, 6. sza ka -
dé kok, 7. szurdukok, szo ro sok, 8.
od vak, bar lan gok, 9. hegy köz ti me -
den cécs kék, 10. kõ fej tõk, 11. ter -
mé szet vé del mi te rü le tek, 12. al kal -
mi me ne dé kek, me ne dék há zak, 13.
tör té nel mi em lé kek, 14. fõ köz le ke -
dé si út vo na lak, 15. mel lék utak, 16.
vas utak.

1. áb ra A Torockai- (Bedellõi-) hegy ség át né ze ti tér kép váz la ta. (A Geografia României III.
Carpaþii Româneºti ºi Depresiunea Transilvaniei. Buc. 1987 486 177/B áb ra alap ján vál toz tat ta

FERENCZI Ist ván. A bal felsõ sarokban a Torockai-(Bedellõi-) hegy ség mos ta ni nö vény szö vet ke -
ze tei. i.m. i.á. A váz la ta alap ján (jel ma gya rá zat: 1. bük kö sök, 2. töl gye sek, 3. szé na fü vek, le ge lõk).
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2. áb ra Kõ-réz ko ri, Kolozsskorpád-jellegû, ége tett-agyag edény tö re dé kek. Kö zé pen csé szécs ke, kö zé pen jobb ra
ége tett anyag or só gomb, alul bal ra át fú rat lan meg át fúrt, csi szolt, cson ka kõ bal ta Torockó kör nyé ké rõl.

3. áb ra Kõ-réz ko ri ége tett agyagedénytöredékek az egy ko ri Alsófehér me gyei Csák lyá ról. ÕA 54
53. áb ra után.
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4. áb ra Bal ra fenn ket tõs el len té tes élû récsákányok, jobb ra fenn és bal ra lenn nyél lyu kas bronz bal ta, alul kö zé pen
pe re mes bronz bal ta, jobb ra lenn tal pas bronz bal ta, va la men  nyi Er dély bõl. ÕA 73 81-86. áb ra nyo mán

5. áb ra Bronz csé sze meg ket tõs, csa vart fo gan tyú jú bronz üst Bor rév rõl. ÕA 46 169. áb ra nyo mán.
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6. áb ra Bal ra fenn to kos-fü les bronz bal ta Dobokáról és Döbörcsénybõl (Szolnok-Doboka m.) és ko ron gos-tüs kés
bronz harcicsákányok Döbörcsénybõl. ÕA 69 68-70. áb ra után.

7. áb ra Ki met szett dí szû, ége tett, agyag tál (a Szolnok-Doboka me gyei) Felsõszõcsrõl. ÕA 91 113.
áb ra nyo mán.
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8. áb ra Kel ta em lé kek Csák lyá ról: 1. vas kés pen gé je, 2. ho rog, 3. ül lõ, 4. fo gan tyú, 5. bal ta, 
6. csi pesz, 7. lán dzsa, 8. ru ha kap cso ló-tû (fi bu la), 9. láncsszemek, 10. bõr va ka ró. Jobb ra: bronz tõr és bronz lán dzsa

Csegezrõl. ÕA 56 56-58. áb ra után.

9. áb ra A Hunyad me gyei cser be li dák ezüst le let. ÕA 57 23. sz. 59. áb ra után.
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10. áb ra Kõ-réz ko ri ége tett agyagcsésze a haj da ni Torda-
Aranyos me gyei Kis bá nyá ról. ÕA 125 151. áb ra után 

12. áb ra Felül kö zép-kel ta bronz ru ha kap cso ló-tû 
(a haj da ni Nagy-Küküllõ me gyei) Sze der jes rõl, lenn
dák ko ri ezüst ru ha kap cso ló-tû az Ara nyos men ti
Felsõpodságáról. ÕA 89 109. áb ra után.

13. áb ra Ví zi-ma dár fe jes vé gû dák
sod rott ezüst nyak pe rec (torques)
Torockószentgyörgyrõl. TÉG LÁS Ist -
ván: Archaeologiai Ér te sí tõ XXIII
1903 303-304.

11. áb ra Bal ra: har ci sze kér re erõ sít he tõ dák har ci kés a
Nagy enyedi Múzeumban. Jobb ra: dák sze kér a ró mai
Columna Traia na-ról. PÂRVAN, V.: Getica. O protoisto-
rie a Daciei. ARMSI ser. III, tom. III, mem. 2. Buc. 1926
525 361-362. áb ra nyo mán.



198 14. áb ra Ki met szett dí szû, ége tett agyag fa zék és csé szék Felsõszõcsrõl. ÕA 90 110-112. áb ra után.



KESZEG Vilmos

AArraannyyoosssszzéékkii--ttoorrddaaii--ttoorroocckkóóii
bbiibblliiooggrrááffiiaa II..

(A bib li og rá fi á ról)
Aranyosszékrõl több mint száz éve je lent
meg érdembeni szak írás, OR BÁN Ba lázs
(1871), majd JAN KÓ Já nos (1893) mo -
nog rá fi á ja. Az óta az irán ta va ló ér dek lõ -
dés csu pán ki sebb, ál ta lá ban köz éle ti la -
pok pub li ká ci ó i ban élt. Va ló já ban sem
Torda, sem Aranyosgyéres nem ré sze a
tör té ne ti Aranyosszéknek. Gya kor la ti lag
azon ban egy köz igaz ga tá si egy sé get al -
kot nak, kul tu rá lis, gaz da sá gi éle tük is
azo nos té nye zõk ha tá sá ra szer ve zõ dik.
Ez in do kol ja a két vá ros és a fal vak azo -
nos tömb ként va ló ke ze lé sét. A Toroc -
kói-medence szin tén nem ré sze a tör té ne -
ti Aranyosszéknek, köz igaz ga tá si lag ma
sem tar toz nak egy me gyé hez, de több
szem pont ból is in do kolt vo nat ko zó iro -
dal muk kö zös tár gya lá sa.
Az aláb bi bib li og rá fia évek so rán állt
össze, egyé ni hasz ná lat ra ké szült. Ezért
tar tal maz za a szak köny vek és szak lap ok
ta nul má nyai mel lett kéz irat ok és zsur na -
lisz ti kai mû faj ok ada ta it is. Ez utób bi ak
so ra bi zo nyo san gaz da gít ha tó. Nép raj zi,
tech ni ka tör té ne ti, nyel vé sze ti, iro da lom -
tör té ne ti, tör té nel mi, he ral di kai tár gyú
köz le mé nyek egy aránt sze re pel nek ben -
ne. Szán dé ko san el hagy tuk vi szont a vi -
dék re vo nat ko zó je len tõ sebb iro dal mi al -
ko tá sok (IGNÁCZ Ró zsa, GYALLAI
PAP Do mo kos, LÁSZLÓFFY Ala dár,
BÁGYONI SZA BÓ Ist ván stb.) ada ta it.
To váb bi ki egé szí tést ké pez het a te rü let

ter mé szet tu do má nyi és ré gé sze ti stb. iro -
dal ma.
A bib li og rá fi á ban nem sze re pel nek az ál -
ta lá nos mun kák és a tordai saj tó ban meg -
je lent köz le mé nyek.
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BBiibblliiooggrraaffiiaa SSccaauunnuulluuii AArriieeºº ººii aa
zzoonneelloorr TTuurrddaa ººii TTrrããssccããuu.. II..
(Despre bibliografie)

Ultimele monografii ale scaunului secu -
iesc Arieº au apãrut în secolul trecut (Balázs
ORBÁN, 1871, János JANKÓ, 1893). De atunci
au apãrut numai publicaþii mai mici. Zonele Turzii
ºi Trãscãului nu aparþin de teritoriul scaunului
istoric Arieº, însã istoria acestora se leagã în multe
privinþe. Bibliografia s-a întocmit pentru uz per-
sonal, într-o perioadã mai îndelungatã, de aceea
cuprinde ºi titluri jurnalistice sau de manuscris.
Tematica abordatã se axeazã pe etnografie ºi isto-
rie. Bibliografia se va putea întregi cu datele de li -
teraturã din ºtiinþele naturii ºi din arheologie,
respectiv se va putea completa cu numeroase alte
date, între care cele ale publicaþiilor apãrute în
presa localã. De asemenea nu am introdus aici
referirile la vasta literaturã generalã ºi datele
beletristice.
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TThhee BBiibblliiooggrraapphhyy ooff tthhee SSzzéékkeellyy
SSeeaatt AArraannyyooss aanndd ooff tthhee ZZoonneess
TToorrddaa aanndd TToorroocckkóó ((AArriieeºº,,
TTuurrddaa,, TTrrããssccããuu BBaassiinn;; CClluujj aanndd
AAllbbaa CCoouunnttiieess)) II..
((AAbboouutt tthhee bbiibblliiooggrraapphhyy))

The latest monographs of the Székely
seat (district) Aranyos were published in the past
century (Balázs ORBÁN, 1871, János JANKÓ,
1893). Since then only small publications were
edited. The Torda and Torockó zones do not
belong historically to the territory of the seat
Aranyos, but their history can be linked to each
other in many ways. The bibliography was done
for personal use over a long period of time, and
that is why it comprises journalistic and manu-
script titles as well. The topics we had in view are
centred around ethnography and history. It will be
possible to complete the bibliography with data
from the natural sciences, as well as archaeology,
or with any other data, such as publications of the
local press. References to the vast general bibli-
ography, or from literature, were also ignored.

2031. ábra  A nagyszebeni W.H. THERRY iskolai térképének részlete a Felvinc-központú
Aranyosszékkel



204 2. ábra Aranyosszék utólagos bejelölése törvényhatósági körzeteket ábrázoló térképen, 1882.
Mohács nyugati részét tévesen Felsõ-Fügedhez tartozónak mutatja



ZSIGMOND Gyõzõ

SSzzeennttmmiihháállyy ééss AArraannyyoossppoollyyáánn
hheellyynneevveeii

(Ki vo nat)
Szentmihály (egy kor Al só- és Fel sõ-) és
Aranyospolyán a volt Aranyosszékhez
tar to zott te le pü lé sek. Szentmihály ma az
azo nos ne vû köz ség köz pont ja, Aranyos -
polyán je len leg Torda vá ros rész ét ké pe zi.
A dol go zat a te le pü lé sek bel- és kül te rü  -
let ének 181 (83+98), il let ve 256 (49+207)
hely ne vét és azok vo nat ko zó ada ta it köz li.

11.. ((AAllssóó-- ééss FFeellssõõ--)) SSzzeennttmmiihháállyy

Tordától öt kilométernyire fekvõ falu. Az
utóbbi évtizedekben jelentõsen változott az arcu-
lata, errõl beszédesen tanúskodnak helynevei is.

Az 1270-72 és 1876 között Aranyosszék -
hez tartozik. Ennek a székely széknek legrégibb
faluja. Elsõ említése 1170-bõl való: ZZeenntt MMiihheell --
ffaallwwaa (Lásd ORBÁN Balázs: A Székelyföld
leirása... V. Pest 1871).

Valószínû, hogy a tatárjárás teljesen
megsemmisítette. A szék  megalakulásakor nem
kézdi, inkább csíki székelyek települtek ide.
Máskülönben a faluban már régóta együtt élnek
magyarok és románok; ortodoxok, reformátusok,
unitáriusok és katolikusok.

A múlt század második fele óta intenzív
mezõ- és kertgazdálkodás folyik a faluban.
Sokan bekapcsolódtak az ipari, gyári munkába.
Ez utóbbiak ingáznak, fõként Tordára.

A falu (mely egykor maga is két faluból
állott: Alsó- és Felsõ- szentmihályból) ma az
azonos nevû község községközpontja, s említést
érdemel, hogy a község területéhez (Mészkõ

faluhoz) tartozik a méltán nagy hírnévnek
örvendõ Tordai-hasadék.

1981-85 között gyûjtöttem össze a falu
helyneveit. Adatközlõim voltak: SZÉKELY Ta -
más, született 1890-ben; KEREKI Pál, sz. 1932-
ben; BAJKA András, sz. 1913-ban; SZÉKELY
Sándor, sz. 1920-ban, KEREKI Ildikó sz. 1936-
ban; KEREKI Csaba, sz. 1959-ben; id. KEREKI
Pál, sz. 1908-ban. Köszönetet mondok minden -
kinek, aki munkámban segített.

Az anyag közlése: 1. Sorszám, illetve a
térképre utaló szám 2. A név (köznyelvi alak) 3.
A helyi ejtésforma (ha a kiejtés eltér a
köznyelvitõl) 4. Névváltozat(ok) zárójelben. 5.
Utalás a tájrész jellegére, mivoltára 6. Népi
közlés, népi névmagyarázat 7. A név eredetére,
életére, jelöltjére vonatkozó megjegyzés(ek)

Használt rövidítések: Á=árok D=domb
Ép=épület F=forrás Fr=falurész l=legelõ N.=népi
közlés, névmagyarázat P=patak sz=szántóföld
te=temetõ, r.=románul

AAddaattttáárr

A bel- és külterület neveinek felsorolása elõtt
egy a falu nevéhez kapcsolódó népi névmagyarázatot,
névmagyarázó mondát ismertetek:

N.: Az Aranyos túlsó felén volt a község abba
az idõben. Szentléleknek hitták. A tatárak, hogy
felégették a templomat és mindent, a harangat
bédobták oda, amit Szentlélek árkának hinak. Egy
ember megmaradt a tatárjárásko, az átjött ide, s mond-
ta: – Lévén az a község Szentlélek, legyen ez a község
Szentmihály. Me õtet Mihálynak hitták.

Elmondta: SZÉKELY Tamás

11..11 BBeelltteerrüülleett
1. Állategészségügyi diszpenzár, a név

második tagja átvétel románból, dispensar ‘beteggon-
dozó’; 2. Állomás utca (r. str. Gãrii); 3. Alsófalvi alsó
temetõ; 4. Alsófalvi felsõ temetõ; 5. Alsószentmihály,
Fr Az Aranyos folyását tekintve az alsó Fr; 6. r. Strada
Arieº; 7. Asztalosmûhely; 8. Babos utca (str. Prunului,
r.); 9. Bágyoni út

10. Begyûjtõ központ (Patkányfészek), egy-
ben kölcsönzõ is; 11. Bodog utca (Bodok utca, r. str.
Bodog, str. Detunata); 12. Borbélyüzlet; 13. Bõrösök
(Szûcsmûhely), kötõde is van az Ép-ben; 14.
Bútorraktár; 15. r. Strada Caisului; 16. Bútorüzlet; 17.
r. Strada Cireºului; 18. Cipõgyár (Hála), a kolozsvári
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vállalathoz tartozó részleg; 19. r. Strada Câmpului; 20.
Csárda út (Gyepes út); 21. Csiga utca (r. str. Ciga, str.
Sãlciilor); 22. Csorda utca (r. str. Ciurzii, str.
Fântânilor); 23. Diszpenzár, egészségügyi rendelõ; 24.
Dosu Morii utca; 25. Drótháló fonoda (Drótplásza fon-
oda); 26. Falerakat; 27. Felsõfalvi temetõ; 28. Felsõ
kocsma (Réta); 29. Felsõszentmihály, Fr; 30.
Fényképészet; 31. Fõút (Fõutca, r. str. Principalã); 32.
Forrás utca (r. str. Izvor); 33. Fundatura; 34. Hesdád
utca (Hesdát utca, r. str. Hãjdate); 35. Iskola; 36. ITSA-
IA, Icája. Autópark, javítómûhely; 37. Katolikus tem-
plom, volt Miske-kápolna; 38. Katolikus templom
utcája (r. str. Paltinis); 39. Kicsi üzlet, kisebb vegyes
üzlet; 40. Kollektív, Kólektiv. A téesz épülete.; 41.
Kollektív iroda, Kólektiv iroda, (Demeter féle ház,
elemi iskola). A téesz irodáinak épülete; 42. Kolonia I.
utca (r. str. Coloniei I.) A Kolonia (I-IV) új település,
1918 után létesült. Többségben románok, kis részt
cigányok lakják. 43. Kolonia II, utca; 44. Kolonia III.
utca; 45. Kolonia IV. utca; 46. Komplex, (szövetkezet)
áruház; 47. Konyok utca (Katica utca, r. str. Cotita, str
Razoarelor); 48. Könyvesüzlet (Librãria); 49. Kötöde,
szûcsmûhely is mûködik az épületben; 50. Kultúrház
(Kultúrotthon, Kultúrpajta), WOLF Gyula egykori
földbirtokos udvarháza volt. 51. Kultúrház utcája (r.
str. Cãminului); 52. r. Strada Livezilor; 53. Malom utca
(r. str. Morii); 54. ro Strada Mãrului; 55. Mészkõ utca
(Mészkõi út, r. str. Cheii); 56. r. Strada Moþilor; 57.
Milícia, a rendõrség épülete. Az elnevezés átvétel
románból; 58. Néptanács (Községháza); 59. r. Strada
Nouã; 60. Növényvédõ központ; 61, Nyíl utca (Nyilak
útja, r. str. Delnitei, str. Mecanizatorilor), a hasonló
nevû parcella mellett található; 62. Ortodox utca
(Román utca, r. str. Ortodoxã, str. Arinilor); 63. a.
Óvoda, Református iskola volt; 63. b. Óvoda, volt
unitárius iskola; 64. Pékség; 65 Posta, a posta és a
cukrászda épülete; 66. Református utca (Református
templom utcája, r. str. Reformatã, str. Salcâmilor); 67.
református templom; 68. Román templom; 69.
Sportpálya (Fodbalpálya); 70. r. Strada Steluþei; 71.
Gura Moþilor, kocsma; 72. Szémété, mezõgazdasági
gépjavító vállalat; 73. Szentmihály utca (r. str. Sf.
Mihai, str. Liliacului); 74. Tanácsterem, az unitáriu-
soké, a reformátusoké is épül; 75. Temetõ utca (r. str.
Cimitir); 76. r. Strada Teiului; 77. Torda utca (Tordai
út, r. str. Turzii. Jude utcája); 78. Új Kolonia utca (r. str.
Colonia nouã); 79. r. Strada Trandafirilor; 80. Unitárius
templom; 81. Vasút (Strek); 82. Virág utca (r. str.
Florilor); 83. r. Strada Vrancei;

11..22 KKüülltteerrüülleett

1. Állatnövelde, Állatnevelde (Bébi, Bébi
Bif); 2. Állomás, Álomás, vasútállomás; 3. Alsó
Bodok, sz; 4. Alsó Csiga, zöldséges; 5. Alsó nyilak,
zöldséges; 6. Alsó rétek; 7. Aranyos, Aranyas, folyó; 8.

Bágyoni határ, sz ; 9. Bágyoni patak, P; 10. Bálásztiéra,
homokbánya; 11. Báró tag; 12. Berek (Bereg),
valamikor berek volt, most sz.  Az Aranyos partján
végig; 13. Kis Berek, a Berek része volt; 14. Nagy
Berek, ugyancsak a Berekhez tartozott, erdõ volt ott
régebb; 15. Bodok (Bodog), sz. Alsó és Felsõ Bodok is
ennek a részei; 16. Bogát, sz; 17. Bokorszer, sz; 18.
Borzás, sz. N.: Aki örökelte az mondta: - Nincs itt egy
borzagyükér, hogy megkössem a lovamat. Az nem vót.
Mégis a helynek ez a neve. Elmondta SZÉKELY
Tamás; 19. Büdöskõláb, Büdeskõláb, sz; 20. Büdös
kút, Büdes kut, zöldséges; 21. Csécs tag, sz; 22. Csiga,
zöldséges. Részei: Alsó és Felsõ Csiga; 23. Csókás
oldala, kopár hegyoldal; 24. Dávid tag; 25. Demeter
tag, sz; 25b. Dézsi tag; 26. Egyházföld, Egyházfõd, sz;
27. Eprés, gy; 28. Eprés alja, sz; 29. Felsõ Bodok, sz;
30. Felsõ Csiga, zöldséges; 31. Felsõ nyíl, zöldséges
volt, most a Vízmûvek kaszálója; 32. Felsõfalvi szõlõ,
szõ.; 33. Funduj, sz; 34. Fûnyíl; 34b. Gyepes út; 35.
Hegy, magasabb domb a Kripta körül.; 36. Hosszú láb,
sz. N.: Azé hitták Hosszú lábnak – 2000 m - me a
régiek azt tartották, hogy a vak és a süket mérte ki. A
vak fogta az ekét, a süket hajtotta a marhákat. A vak
megunta fogni, mind kiátotta: - Ha, ha … ! De a süket
nem hallotta. Mentek amíg megunták, azé lett ilyen
hosszú ez a láb. (Elmondta BAJKA András); 37.
Káposztás, ma már Fr; 38. Kenderágy láb, sz; 39.
Kenderáztató tó, l; 40. Kenderes, sz és Fr; 41. Kerek
szõlõ, szõ.; 42. Kincses verem, sz; 43. Kis Bodog, sz;
44. Kis Berek, sz; 45. Kis Csorgó, sz; 46. Kis kút, sz;
47. Kiskút láb, sz; 48. Kis oldal, l N.: Neve a régi tula-
jdonos nevérõl; 49. Kis Pali kútja, sz; 50. Korsókõláb,
sz. N.: Sok csrépedény törmeléke került ott elõ; 51.
Kövendi hosszú, sz; 52. Köves lejtõ (Köves hágó), sz;
53. Középláb, sz; 54. Kripta, kaszáló, gyümölcsös, sz,
te; 55. Kriptai forrás, F; 56. Kripta-tetõ, sz; 57.
Lágyföld, Lágyfõd, sz és l. N.: Negyvennyócba ott sül-
lyedtek el a hadak, a Négydomb alatt; 58. Legelõ, l; 59.
Létom-hegy, Létam-hegy (Létam), magas D; 60. Nagy
Berek, sz; 61. Nagy Csorgó, sz; 62. Nagy Horgas, sz.
N.: Úgy horgasan ment a fõd arra felé; 63. Nagy vápa,
l; 64. Négydomb, l; 65. Nyíl (Nyilak), zöldséges; 66.
Nyugadó, l N.: Ott pihentek meg Tordára menet.;
67.Ördöngös, Ördönges, l N.: Füzes volt a Szentlélek
árka körül Vad hely. Ijedt meg mindenki a fáktól, hogy
az ördögek ott tanyáztak.; 68. Pad, sz. N.: Legelõ volt.;
69. Palabánya, l; 70. Paladomb, l; 71. Pardé, l jórészt
már a mészkõi határban; 72. Patakrajáró, sz. N.: A vége
a Bágyoni-patakra jár le.; 73. Peresláb, sz. N.: Gyakran
pereltek érte. A Tóhelyes mellett van.; 74. Rét, sz. N.:
Régebb kaszáló volt.; 75. Rókalyuk, sz; 76. Rövid
(Rövid láb), sz; 77. Sajkút (Sajtkút, Sajnoskút,
Sóhajkút), sz. N.: A juhászak meg szoktak telepedni itt.
A háború idejérõ van. Mihály vajdát a közelbe vagy
épp ott végezték ki.; 78. Sinfalvi határ, sz; 79.
Sujaberek, sz; 80. Szentlélek, l N.: Régebb falu volt ott,
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harangot is találtak azon a helyen.; 81. Szentlélek árka,
l N.: Ott volt régebben a falu, az Aranyosan túl; 82.
Szindi völgy, kaszáló; 83. Szolgabíróné tagja, sz; 84
Szõlõ teteje, l 85. Telek, sz.  N.: A Kripta és a patak
közt van, Kövend felé. Falu volt ott.; 86. Temetõ; 87.
Tisztás, le.; 88. Tóhelyes láb, sz. N.: Nagy parcella föld
a falu alsó részén. Esõs idõben, itt megáll a víz.; 89.
Tonorok, le.; 90. Új fogás, sz. N.: legelõ volt, a fiatal
házasoknak onnan fogtak egy új részt.; 91. Vas csorgó
(Nagy csorgó), sz; 92 Vas oldal, sz; 93. Vereskõláb, sz.
N.: Vér folyt itten.; 94, Vérvölgy, sz. N.: A
tatárdúláskor a falu itten porrá ment. A bágyoniak és a
szentmihályiak közötti összetûzések helye ez.; 95.
Viala tó, l N.: Sok hal volt benne. Aranyászni is akar-
tak erre. Egy halászról nevezik így.; 96. Vizesvölgy, sz;
97. Vízmûvek, az azonos nevû vállalat területe.; 98.
Vlásza lyuka, l.

22.. AArraannyyoossppoollyyáánn hheellyynneevveeii

Aranyospolyán a ré gi, 1270-72 és 1876
közt hi va ta lo san lé te zõ Aranyosszékhez tar to zik.
V. Ist ván ki vált ság le ve le em lí ti elõ ször (1270-
72), amely nek át írá sa 1289-bõl IV. Lász ló tól
szár ma zik, s az elõb bi ek III. End re 1291-ben kelt
meg erõ sí té sé bõl is me re te sek.

A kézdi szé ke lyek be te le pí té se az it te ni –
Ara nyos men ti – el pusz tult ki rá lyi bir to kok ra
1264-1271 kö zött ment vég be (JAKÓ Zsig mond:
Az Ara nyos men te múlt já ból, Mû ve lõ dés 1971/6).
A szá za dos ka to nai szol gá lat és a sza ba dabb élet -
for ma ala kí tot ta az Ara nyos men ti, zö mé ben uni -
tá ri us és re for má tus szé ke lyek ha gyo mány vi lá gát,
mû velt sé gét, sõt gaz da sá gi kul tú rá ját.

Az 1890-i nép szám lá lás 969 la ko sú nak
jegy zi Aranyospolyánt, s eb bõl 447 ma gyar és
365 ro mán; val lás sze rint pe dig 517 a re for má tus.
Ma a fa lu né pes sé ge meg ha lad ja a két ezer fõt (a
la kos ság kö rül be lül 3/5-e ro mán, 2/5-e ma gyar, s
vi szony lag sok a ci gány is). 1890-ben (JAN KÓ
Já nos: Torda, Aranyosszék, Torockó ma gyar
(szé kely) né pe Bp. 1893) 2310 hold Polyán ösz  -
szes te rü le te, s en nek leg na gyobb ré sze szán tó, s
ugyan csak jó ré sze rét és le ge lõ. Ura dal mi mé nes
és ju há szat is volt itt ezidõben. A föld nagy ré sze
a szö vet ke ze te sí té sig kü lön bö zõ ura dal mak bir -
to ka. A fa lu be li ek szin te ki zá ró lag föld mû ve sek
vol tak, mind ad dig amíg be kö vet ke zett Torda ro -

ha mos ipa ro so dá sa, s a föld egy re ke vés bé kép vi -
selt vonz erõt.

Aranyospolyán, volt fa lu (1970-ig), ma
Torda vá ros ré sze, az em lí tett hely ség és
Aranyosgyéres kö zött te rül el, az E 15-os or szág -
út két ol da lán. Bal ról (az Ara nyos fo lyá sát te kint -
ve) az Ara nyos, jobb ról a Rá kos pataka sze li át a
fa lu ha tá rát – még a la kott rész kö ze lé ben. Az
Ara nyos hor da lé kos, leg al só te ra szán te le pül te -
hát Polyán. Té esz és ál la mi gaz da ság is mû kö dik
itt. Kolozs me gye élen já ró gaz da sá gi egy sé gei
kö zé tar to zik. Még is a polyáni té esz dol go zó i nak
több mint fe le nem hely bé li. Torda és Gyé res kö -
zel sé ge, me lyek je len tõs ipa ri köz pon tok, ak ko ra
vonz erõt kép vi sel, hogy az ak tív la kos ság na -
gyob bik ré sze, kb. 90%-a, az em lí tett vá ro sok ba
vagy még messzébb in gá zik.

Az utób bi öt év ben na gyot vál to zott a ha -
tár ar cu la ta. Aranyospolyánban le csa pol ták a Rá -
kos pa tak kö rü li mo csa ras ré sze ket, ki vág ták a
bok ro kat, fá kat: szán tó lett a rét bõl, s el tûnt a be -
rek is. A ha tár Gyé res fe lõ li ré szén me leg há zak
so ra koz nak. Az Ara nyos fe lõ li ré szen pe dig ho -
mok bá nyá kat lé te sí tet tek, sõt egy víz tisz tí tó üze -
met is, s mind két ol da lon bõ vült a csa tor na há ló zat.

Már a táj di na mi kus át ala ku lá sa in do kol -
ja a hely név gyûj tést e vi dé ken, a tu do mány szá -
má ra “be szé lõ” ne vek to vább men té sét, mert min -
dig jól jön, sok szor meg ége tõ en szük sé ges a
múlt ta nú bi zony sá ga.

1981-ben gyûj töt tem ös  sze a fa lu hely ne -
ve it. Adat köz lõ im vol tak: BOTA Bé la (50), KIS
Áron (83), MÁR TON Ida (60), RIGER Kár oly
(77), VAS Jó zsef (47), VASS Do mo kos (77),
ZSIG MOND Ibo lya (42); több nyi re föld mû ve -
sek, il let ve (a gyá ri mun ka, kõ mû ves ség mel lett)
föld mû ve lés sel is fog lal ko zó em be rek. A szom -
szé dos Szentmihályról ÁRKOSI Já nos (1923) se -
gí tett mun kám ban. Ez út tal is kö szö net ne kik (zá -
ró jel ben ak ko ri élet ko ruk), va la mint JANITSEK
Je nõ nek, aki kiegészítette (13 adat) gyûjtésemet. 

AAddaattttáárr

Az anyag közlése: 1. Sorszám. 2. A név
ismertségére, használtsági fokára utaló rövidítés 3. A
név (köznyelvi alak) végig nagybetûvel 4. A helyi
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ejtésforma (ha a kiejtés eltér a köznyelvitõl)
egyezményes átírásban 5. A népnyelvi forma után
megadom az egytagú nevek hová? kérdésre felelõ
határozóragját 6. A térképre utaló szám (félkövérrel).
Nem adtam számot a bizonytalan vagy a nem lokalizál-
ható neveknek 7. Névváltozatok zárójelben 8. A
történeti adat, ha van. Évszám: helynév, forrásrövidítés
9. Utalás a tájrész jellegére, mivoltára 10.  Népi közlés,
névmagyarázat 11. A név (helyére), eredetére, életére
vonatkozó megjegyzések

Használt rövidítések:
a. A tájrész jellegére utalók: Á=árok b=berek

D=domb e=erdõ F=forrás Fr=falurész gy=gyümölcsös
ke=kert l=legelõ O=oldal P=patak r=rét sz=szántóföld
t=település, tanya te=temetõ tö=töltés, U=utca, Vr=városrész

b. A történeti bibliográfiánál használtak:
Ap.á.jk.=Aranyospolyáni árverési jegyzõkönyv 1876;
Ap.jk.=Aranyospolyán parókiájának jegyzõkönyve
1833; Ap.l.t.=Aranyos-Polyán község részlet lajstroma
és térképe 1870; C.S.=C. SUCIU: Dicþionar istoric al
localitãþilor din Transilvania. I-II. Bucureºti, 1967-
1968; FNSZ=KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai
szótára. Bp. 1988; J.J.=JANKÓ János: Torda,
Aranyosszék, Torockó magyar (székely) népe
Bp.1893; HA = Helynévtörténeti Adattár SZABÓ T.
Attila kéziratos anyagából; O.B.=A Székelyföld
leirása... V, Pest. 1871.

P.N.L.=A Pallas Nagy Lexikona 18 kötet
1893-1900

c. Egyéb rövidítések: csn.=családnév
Ép=épület L.még=lásd még N.=népi közlés, névma -
gyarázat +=kihalt név X=a fiatalok (tizen- és hu -
szonévesek) nem vagy alig ismerik az elnevezést

22..11 BBeelltteerrüülleett

1. A Határ utcája, 88. (A temetõ utcája) U.A
határ, illetve a temetõ felé vezetõ út ez; 2. Alszeg, -re.
A Gyéres felé esõ Fr; 3. A Temetõ utcája, 88. (A határ
utcája) u.; 4. X Belsõ utca, 2266. U.A falu belsõ részében
van. Innen az elnevezés; 5. Bikák istállója, Bikák
istálója, 55. Ép Az állami gazdaság irodáinak egyik
épülete. Az volt, amire a név utal; 6. Cigánysor, -ra. 1122.
U. Cigányok lakják az utcát; 7. + Csemete utca, 1744:
Csemete Utzában, HA; 8. + Falu-sikátor, 1744: az Falu
Sikatora mellett, HA; 9. X. Faluszéle, Faluszélire. 66. U.
1734-35: A Falu Szelin, a Kis uczának a felsö vegin,
HA; A falu szélén található. Innen a neve; 10. + Falu
vége, 1712: Az Falu végén az osztásban, HA. 11. +
Felsõfalu, 1744: az Felsõ Falu végin. HA. 12. Felszeg,
Ferszeg,-re. A Torda felé esõ Fr; 13. Fotbalpálya,
Fodbalpálya,-ra. 1199. (Stadion), Sportlétesítmény; 14.
Fõút,-ra. 11. (Nagyút, Nagyutca), 1712: az Nagy
Uczáb(an), HA, U. Az E15-ös országút; 15. X Gombos
malma, 2233. (Malom) Ép. 16. Gosztát,-hoz. 44. (Hodály,
TERÁSZ) Hivatalépület és környéke. A név átvétel

románból; 17. Hodály, -hoz. 44. (Gosztát, TERÁSZ)
Különálló épület a faluban, a szélén; 18. Iskola,-ba,-
hoz. 1155. Ép Nevét a benne mûködõ intézmény nevérõl
kapta; 19. Jézus keresztje; A falu vége és a temetõ
között álló keresztfa. 20. X Kishíd,-hoz. 3300. híd. Az
elnevezés a nagyságra vonatkozik; 21. Kisutca,-ba, -ra.
22. 1734-35: A Falu Szelin, a Kis uczának a felsö vegin,
Vicinussa … más felõl, a Falu kõzõnséges folgje
(deserta sessio); 1742: Az Kis Utzán, HA. U. Az eln-
evezés a falu fõútjához, a Nagyutcához viszonyítva
történt; 22. Kollektív, Kólektiv,-hez. 1177. (MURAI) Ép.
A téesz irodáinak épülete; 23. Koperativa,-ba,-hoz. 1111.
(Szövetkezet) Ép, Állami kereskedelmi egység. Az eln-
evezés átvétel románból; 24. X. Madaras utca, 99. U, N.
“Ott berek volt, pár ház volt csak abban az utcában, oda
jártak a KOVÁCS leányakhaz a fiúk; azé csúfolták
Madaras utcának az utcát, a jómadarakró”; 25. Malom,
-ba, -hoz. 2233. Ép N. Itt van a falu malma, az állami.
Valamikor vízimalom volt; 26. X Malomkert, -be. 2277.
Ke. A malom szomszédságában fekszik; 27. Malom
utca. U. A malom felé vezetõ utca. 28. X Masina híd,
2299. híd, a Masina utca közelében van. Innen az eln-
evezés; 29. X Masina utca, 2200. U, N. “Régen szeszgyár
volt az utcában. A gépet pedig mind masinának
mondták.” 30. X Mezõszéle, Mezõszélire. 33.U,  N.
Utca közel a falu széléhez. Régebb a mezõvel volt
határos.; 31. X Milia néni utcája, 1100. U,N. Nevét egyik
lakója nevérõl kapta.; 32. Mozi, -ba, -hoz. 1188. Ép A
mozi épülete, s egyben kultúrotthon (volt üzlethelyiség
is!); 33. X MURAI, -hoz. 1177. (Kollektiv) ép .N. Nevét
hajdani tulajdonosáról kapta.; 34. Nagyút, -ra. 11. (Fõút.
Nagyutca) u.; Nagyutca, -ra. 11. (Fõút. Nagyút) u.; 35.
Néptanács, -hoz. 1166. (Óvoda, Szfát) Ép N. A Néptanács
székhelye volt, ma óvoda.; Óvóda, -ba, -hoz. 1166.
(Néptanács, Szfát) Ép. 36. Posta, -ra. 2244. (Postás) Ép A
helyi posta épülete, s egyben a postás lakóhelye, háza.;
37. (A) Postás, -hoz. 2244. (Posta) Ép; 38. Régi óvoda.
2211. Ép A közelmúltban óvoda volt, ma iskola, illetve
annak melléképülete.; 39. Román temetõ, 2222bb. te; 40.
Román templom, 1144. Ép,  Ortodox templom. 1886-ban
építették.; 41. X SOMKEREKInél, SOMKEREKIné.
2200. utcarész, N. Szeszgyár, kocsma, kuglipálya volt itt
régen. Az elnevezés a tulajdonos nevébõl származik.;
42. Stadion, -hoz, -ra. 1199. (Fotbalpája); 43. Szfát, -hoz.
1166. (Óvoda, Néptanács) Ép Az elnevezés átvétel
románból. 44. Szövetkezet, -be, -hez. 1111. (Koperátíva)
Ép N. “Magyarázták anyámék, hogy a dédnagyapám
mikó legény vót, ahol a szövetkezet van, egy domb vót,
zöld fû vót ott, s esténként oda kigyûlt a fiatalság, a
fiúk, diskurálni. Ahogy ott diskuráltak, megláttak egy
szép lót legelni. Kérdezték egymástó melyik akarja
meglovagolni. S akkó a nagyapám megfogta a lót és
feszökett a hátára. Akkó a ló két lábra állatt s feszállatt
vele a levegõbe. Erepült vele az Aranyosan keresztû a
Hegyig, próbálta hozzádörzsölni, hogy levesse a
hátáró, õ jól belékapaszkodatt a sörényibe. A ló meg-
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fordult ide, ahol berek vót. A süllyedõs, bokras, fás
hely, bébútt vele a sûrûségbe, s ott a fák lehúzták a ló
hátáró. Béesett a mocsárba, s ott a barátai rátaláltak,
kivették s hazavitték. Azótátó a vén BALOG többé
nem lovagolt.” Elmondta: VAS József; 45. Temetõ, -
be, -re. 2222aa. te; 46. Templom, -ba, -hoz. 1133. (Magyar
templom), 1715: az Nagj Uczában eszakra valo szeren
az Református Templom felöll szomszedja … HA, Ép
A magyar református egyház temploma.; 47. X Terasz,
-hoz. 44. (Gosztát, Hodály) Ép N. Nevét hajdani tulaj-
donosa nevérõl kapta.; 48. X Trombitás utcája, 2266.
U,Nevét egyik lakójáról kapta, illetve egyik lakójáról
nevezték el. 49. + Vízre járó utca, 1715: az Falu közön-
séges vizre járo utzája, hátul határa az régi Patak foljás,
határában fûzfák vannak. HA.

Aranyospolyán utcái - fõleg a falunak Torda
városához való csatolását követõen - román neveket
kaptak. E neveket a magyar lakosság is gyakran használ-
ja, mégpedig többnyire román alakjukban. A továbbiak-
ban csak felsoroljuk a román (hivatalos) utca neve ket,
amelyek közül többet, bár ritkán, de magyar fordításban
is használ a polyáni magyar lakosság: Strada Bercului
(Berek utca), Strada Bistriþei (Besztercei utca), Strada
Bucegi (Bucsedzs utca), Strada Fãcliei, Strada
Grãdinilor (Kert utca), Strada Haþegului (Hátszeg utca),
Strada Margaretelor (Margaréta utca), Strada Morii
(Malom utca), Strada Pãcii (Béke utca), Strada Poiana,
Strada Racoºului (Rákos völgye, Rákos võgye utca),
Strada Scurtã, Strada Stadionului (Stadion utcája),
Strada Gen. Jonel TARAS, Strada Valea Racoºei, Strada
Vrancea (Vráncsa utca), Strada Vulcan (Vulkán utca).

22..22 KKüülltteerrüülleett

1. A Bazin, -hoz. 7744. Öntözõmedencéje az
állami gazdaságnak. Az elnevezés átvétel románból.; 2.
X A Boté, -ba. 6666. sz. N. Uradalom volt.; 3. A
Csónaknál, A csónakná’. 8822. Átkelõhely komppal; 4. X
A DINDÁRéké, -ba. 3366. 1889: DINDÁR Elek, O. B.;
sz. N. A DINDÁR birtokos család tulajdona volt.; 5. X
A HEGEDÛSé, -be. 4422. sz. N. “HEGEDÛS paptó vet-
ték a pojányiak”.; 6. X Akácos, Akácas, Ákácas, -ba.
5522. sz. N. A Zémezõ egy része. Volt itt egyszer egy sor
akácfa, innen az elnevezés.; 7. X Akasztófa, -hoz. 2288.
sz. N. “Lehet valamikor sokakat felakasztattak arra.; 8.
+ Alájáró; 1701: az aló jároban (sz), HA. 9. X A
LÉTAIé, -ba. 3377. sz. N. “Egy LÉTAI nevezetû papé
volt.”; 10. Alsó berek, 1701: az alsó Berken, HA; 1851:
Az also Bereki kaszáló;HA, 1893: Alsó berek. J. J. ;
Talán a mai Berek egyik, alsó részén volt.; 11. X Alsó
forduló, 3399. (Âsó forduló), 1701: Az alsó Fordulón,
HA; sz. Fekvésérõl kapta nevét. Két másik fordulóhoz
viszonyították.; 12. Alsó Hosszú, 1701: Az alsó
hosszuban az felsõ kõves hágónál. HA, 1893: Alsó-
Hosszú, J. J.; 13. + Alsó-kút, 1744: A Rákos fün az

Also kutnál. HA. 14. + Alsó Rét, 1445: Fesewreth et
Alsoreth…inter duos fluvios Rakos…; HA. 15. + Alsó
út, 1744: az also fordulon az also uton alol; HA. 16. +
Alsó Víz, 1701: az alsó víz között, HA. 17. X A
MENDELé, -be. 1177. (A MENDEL tanyája) sz. N.
Nevét egy földbirtokosról kapta.; 18. X A MURAIé, -
ba. 1155. sz. Nem a SZENTPÁLItól örökölt rész.; 19. +
ANDOK János Berke, 1734-35: ANDOK Janos berke.
HA. 20. A Pataknál, A patakná. 1166. (Liska, Liska
patak) A Liska patak körüli határrész.; 21. X A
POLONYIé. A POLONYIjé, -ba. 1144. (A PORONYIé,
Tanarok) sz. N. Egykori tulajdonosáról nevezték el.
POLONYI és PORONYI, egyazon név ejtésváltozatai.;
22. X A PORONYIé, A PORONYIjé, -ba. 1144.
(POLONYIé, Tanarok) sz; 23. + Apró Nyilak, 1774: A
két Rakos kozt az apro nyilakban a Falu felõl valo
Rakos mellett, HA. 24. A Rákos kútja, 4455. (+Rákosfõ)
forráskút.; 25. Aranyos, -ra, (Aranyas, r. Arieº), 1075:
in loco, qui dicitur hungarice aarraannaass, latine autem
aureus; FNSZ; C. S.: folyó. 130 km. A Bihar hegység-
bõl ered. Egykor aranyat mostak belõle, innen az eln-
evezés. Legrégibb latin neve: Crisola - Auratus (PNL).
26. + Aranyos-kerület, 1712: Az Aranyas kerületben.
HA. 27. + Aranyos-mart, 1715: az Aranyos mart szom-
szedgja; HA. 28. + Aranyoson lévõ malom, 1755: az
Aranyoson lévõ Malnot; HA. 29. + Aranyos régi járása,
1715: a Pala …, nap kelet és del felöl valo vicinussa az
aranyos régi járásanak a hellye, mellyis most a falu
berek hellye. HA. 30. X A Sós, -ba. 6611. 1893: Sós, J. J.,
Ott jön le a Sós patak.; 31. X A SZENTPÁLIé, -ba. 3355,,
r. Sânpaul, sz. N. Nevét egykori tulajdonosáról kapta.;
32. X A SZILVÁSIé, A SZILVÁSIjé, -ba. 2233, l.
Valószínû, hogy egykori birtokosa nevét viseli.; 33. X
A Tátusé, -ba. 7755. sz. N. Egykori tulajdonosa nevét
viseli.; 34. X A TERÁSZé, -ba. 3322. sz. N. Egykori tula-
jdonosáról van elnevezve. 35. + A Török basa kertje,
1833: A Törökbasa kertje, Ap. jk.; 36. Átrakó, -hoz. 6688.
Ép A helyi vasútállomás épülete.; 37. X A
VARGÁnéé, A VARGÁnéjé, -ba. 4488. sz. N. Nevét bir-
tokosáról kapta.; 38. A Vizen túl. Az Aranyos bal part-
ja Gyéres és Torda között.; 39. A VOLFé, -ba. 4499. sz.
N. VOLF földbirtokos volt. ’44-be meglõtték a vissza-
térõ románok.; 40. X Bágyoni határ, 8855. (Bogáti határ)
1853: Bogát, HA; határrész. Azért bágyoni, mert Bogát
Bágyonhoz tartozott.; 41. Bakterház, -hoz. 5555. (r. La
Canton) Ép és környéke; 42. Bálásztiéra, -hoz. 66 és 77.
(Porondbánya, Sántiér, r. Balastierã, ªantier) homok-
bánya. Az elnevezés átvétel románból.; 43. +
BARTHA János berke, 1701: az miklós Deák
merítõjén alóll az BARTHA János Berke mellett. HA;
44. + Barázda, 1766: a Barázda nevû hellységbe, HA;
45. Bazin, r. Bazin. Az állami gazdaság öntözõme-
dencéje, víztárolója. 46. Bázsinyán dombja. Kis D,
ahol a Nagyrétet az út metszi. 47. Berek, Bereg, -be.
1133,, 1144,, 2211,, 2222. R. Bârc, 1712: Berek is volt egy mellyet
az Aranyos el mosott és az Aranyos foly altal rajta. HA,
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1893: Berek, J. J., sz és Vr. N. A berek olyan hely, ahol
kevés a bokor, van nád, tavak, mocsár. Ma már jórészt
Vr.; 48. X Berek, 3311. 1893: Berek, HA, sz és l.; 49. +
Berek eleje, 1893: Berek eleje, J. J.; 50. + Bikarét,
1893: Bikarét, J. J.; 51. + Bírórét, 1701: az Porgolátban
az feneketlen tónál az Székely György és Biró réti
szomszédságokban. HA; 52. Bogáti határ, 8855.
(Bágyoni határ) 1871: Bogáth, O. B.; 1893: Bogát, J. J.;
határrész. A Nalánci erdõ felõli.; 53. Borjú-déllõ, 1715:
Az Falu vegin az borju déllõnél. HA; 54. + Borozdák
(Borozdás) 1893: Borozdák, J. J.; 55 + Borozdás
(Borozdák) 1893: Borozdás, Ap. jk.; 56. X Csegely, -
be. 5599. 1667: az Csemetébe az Patak mellett. HA, 1753:
A Csemetében lévõ Berket a Víz mind elhordotta. HA,
sz. N. “Úgy háromszögûre ment a föld, egyik vége
széles, másik keskeny. Egyik vége dombra ment.”; 57.
+ Csíkos-tó, 1765: a Csikos toban. HA; 58. Csónaknál.
Átkelõhely volt az Aranyoson. 59. + Csorda-déllõ,
1712: Az Csorda Déllõjén … HA, b; 60. + Demény
Péter berke, 1667: az Csemete fanál aránt tul a vizen …
vicinussa … Nyugat felöl Demién Peter berke. HA; 61.
Dig, Dik(k), -re. 44. tö. Az Aranyos mentén található
(Gát). Az elnevezés átvétel románból.; 62. X Dinnyés,
-be. 1144. 1853: A Dinnyésbe, HA, 1893: Dinnyés, J. J.,
sz. Valamikor dinnyét termesztettek itt. L. még: Berek,
1133, 1144, ...; 63. X Dögkert, -hez. 4455. (Dögkút) N. Oda
vitték a vészesmarhákat.; X Dögkút, -hoz. 4455.
(Dögkert), állattemetõ; 64. X Egres, -be. 2211. 1853:
Egeres, Egres kertje, HA, Vr. N. “Vizes hely, hol
egerfák voltak.” L. még: Berek, 1133, ...; 65. X Egres-
patak. Kiszáradt patakmeder.; 66. X Éhmezõ. Émezõ, -
re. 5522. (Akácos, Zémezõ) 1701: Az Eh mezön, HA,
1893: Émezõ, J. J., sz. N. “Valamikor régen, szûk esz-
tendõk járták. Éhezett a nép, rossz volt a termés. Azért
hívják azt a  mezõt Éhmezõnek.” Elmondta: BOTA
Béla; 67. + Eklézsia berke, 1712: Az Csorda Déllõjén
Az Eccl(esi)a berke mellett. HA; 68. + Eklézsia földje,
1701: az alsó Közép Lábban az Eclaesia földe mellet.
HA, sz; 69. + Élecs kútja, 1871: Élecskútja, O. B.; L.
még: Élecs pataka s Eles, amely valószínûleg össze-
függésben áll a tárgyalt helynévvel.; 70. + Élecs pata-
ka, 1753: Az Elecs pataka verõfényéb(en), 1871: Élecs
pataka, O. B.; L. még: Élecs kútja, Eles.; 71. +
ELEKES kútja, 1715: Az ELEKES kuttja fele az
hosszuban. HA; 72. X Eles, -be, -hez. 3333. (Liska, Liska
patak) P N. “Tatárjáráskor a falu fenn vót a Liskáná. A
tatárak onnan lehajtották a népet, a népek emenekültek,
ide búttak a nádasba. Még abba az idõbe amiko
menekültek, vótak ezek a libuc madarak, ami mind úgy
repül az ember feje felett. Azak után jöttek a tatárak,
me a népek, ahogy búttak le a bokrakba, s mindenbe, a
libucak utának. Úgy, hogy kevesen maradtak meg, s
ide csináltak aztán magaknak kalibákat, és kicsi
házikót, ezt-azt, és nem mentek e, itt maradtak ebbe a
nádas részbe. Polyán ide fészkelte magát ebbe a ...
gödörbe, itt egy vizes, sátés hely vót, aztán itt vótak

házikók, s így gyarapodatt a tatár idejétõ Polyán.”
Elmondta: RIGER Károly.  “Ezelõtt 460 évve ott volt a
falu az Elesné, a tatárjáráskó került ide le, itt mocsaras
hely volt, nád, farkasak tanyáztak, ide települt aztán
Polyán. E voltak tenyészve a farkasak, a kicsi gyer-
mekeket vették ki az asszonyak ölébõ.” Elmondta:
VASS Domokos “A tatárjáráskó a nép búkált. A
Liskáró ide kerültek. Ide kezdtek építeni. Ez egy
süppedõs hely volt.” Feltételezem, hogy Eles és Élecs
pataka ugyanazt jelölik. L. még: Élecs kútja, Élecs
pataka; 73. + Falu berke, 1717: Berek vagjon a
Csemete farb(an) … nap kelet és del felöl valo vicinus-
sa az aranyos régi járásinak az hellye, mellyis most a
falu berek hellye. HA; 74. + Falu közönséges földje,
1734-35: A Falu Szelin, a Kis uczának a felsö vegin,
vicinussa … a Falu kõzõnséges folgje (deserta sessio).
HA; 75. X Felsõ forduló, Fesõ forduló. 4411. 1701: az
felsõ fordúlón; HA, sz. Fekvésérõl kapta nevét. L. még:
Alsó- és Közbelsõ fordulót.; 76. + Felsõ hosszú, 1712:
Az felsõ hosszuban az Roka lyuknál. HA, 1893: Felsõ-
Hosszú, J. J.; 77. + Felsõ Köveshágó, 1701: Az alsó
hosszuban az felsõ kõves hágónál. HA; 78. + Felsõ
Pala, 1667: az Felsõ Pala alat, meljnek … vicinussa …
del felöl az Aranjas Eszak felöl az Pala. HA; 1717:
Berek vagjon az Vizen túl a felsõ Pala alatt, kinek …
Dél felöl az Aranyos, nap nyugat felöl a Soós Patak.
HA; 79. + Felsõ Rét, 1455: in prato Felsewreth … HA;
80. X Feneketlen kút, 2222. kút.; 81. X Feneketlen tó.
1701: az Porgolátban az feneketlen tónál az SZÉKELY
Gyõrgy és Biró réti szomszédságokban. HA, 1744: A
Feneketlen Tó nevû helyben. HA. Régebb nádas volt az
Egres berekben. 82. Fogarasi szõlõ, Fogarasi szõllõ,
6622. gy. N. Nevét birtokosáról kapta.; 83. + Füves, 1853:
Fûves. HA; 84. X Füzes, Fûzes, -be. 8811. 1712: vagyon
egy kaszalo rét a Fûzib(en) a Sz. Királyi és Pojáni határ
kõzõtt. HA, 1871: Füzes, O. B.; sz. N. Valamikor füzes
volt ott. ORBÁN Balázs elpusztult falut feltételez
területén.; 85. + Fûzes berke, 1717: fûzes berke … a
Csemete nevû helyben … HA; 86. Gát, -ra. 44. (Dig) tö;
87. X Gligor hodály, 1199 (Gligor tanyája) t. N. Nevét
egykori tulajdonosáról kapta. Magányos ház, távolabb
a falutól.; 88. X Gligor tanyája, 1199. (Gligor hodálya) t.;
89. Grázsd, -hoz, 33. (Nyári tábor) A téesz teheneinek
nyári istállója. A név fordítás románból.; 90. Gyéresi
határ. 7788.. 1734-35: a Sár reti nevû helyben egj retecske,
vicinussa egj felõl, a Gyéresi, és Sz. Királlyi határok
széllye. HA, sz. Gyéres felõli határrész. N. A BETEGH
Miklós tordai fõispáné volt.; 91. X Gyéresi rugó, 2200,
3399. határrész. 1744: A hegy alat a Gyéresi rugoban.
HA, 1893: Gyéresi rugó, J. J.; N. Gyéresre rúgnak,
helyezkednek el ezek a földek.; 92. Harasztosi határ,
Harasztasi határ, 4433. határrész.; Harasztosi hegy,
Harasztasi hëgy, 4433. Magas D a szomszéd falu
határában.; 93. Hegy, -re. 8866. r. Dâlmã. Alacsony heg-
ynyúlvány az Aranyos bal partján.; 94. Hegy, -re. 5500. D
“a Nalánci erdõ D -ja az Aranyos jobb oldalán.”; 95. +
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Hegy alatt, 1701: az alsó fordúlon az Hegj alatt. HA,
sz; 96. Hegy alja, Hëgy aja. 2299. (X Keményi berke) l.
Az elnevezés a jelölt objektum fekvését magyarázza.;
97. X Hermán hodálya, 1188. (Hermán tanyája) t.; 98. X
Hermán tanyája, 1188. (Hermán hodálya) t.; 99. X
Hodály, 8800. t. Külön álló ház a Tanarok mellett.; 100.
X HORVÁT Miklós tanyája. 7777. t. N. Tordán volt
alispán a névadó.; 101. + Hosszú, 1701: Az alsó
hosszuban az felsõ kõves hágónál … az felsõ fordúlón
az Hosszuban. HA, 1766: a Pollyáni hosszu nevû …
HA, sz; 102. Istállók, Istálók, -hoz. 1111. A téesz istállói-
nak épülete.; 103. X Jani-kert, 6633. ke, N. Nevét (csn)
tulajdonosáról kapta.; 104. + Kabos-malom, 1854:
Kabos malom. HA; 105. + Kádár Judit berke, 1755:
KADÁR Judith Berke. HA; 106. X Kajla-domb, 2222. sz;
107. X Kalyibadomb, -ra. 5588. D, N. “Itt volt mindig a
pásztorak kajibája.”; 108. + Káposztás, 1848, 1854:
Káposztás, HA, 1893: Káposztás, J. J.; 109. X Kaszáló,
-ba. 5566. r. La Fânaþ, O, Kaszáló ma is.; 110. X
KEMÉNYI Berke, 2299. (Hegy alja, r. Bercu
Chemenoaii) 1893: KEMÉNYI berke, J. J.; l.
Valószínû tulajdonosa nevét viseli a l.; 111. X Kereszt,
-hez. 4444. (Keresztnél, r. La Cruce) sz. Egy kereszt
körüli terület neve.; 112. Keresztesi határ, 5511.
Határrész Keresztes Vr irányában.; 113. + Keringõ,
1744: a Nagy Berken a Keringõben nap keletrõl …
HA; 114. Kertek megett. r. Dupã Gredini, sz. 1970
körül keletkezett helynév. 115. + Két lyuk között,
1701: az két juk kõzõtt, a Porgolátban az feneketlen
tónál. HA; 116. + Két Rákos köze, 1455: prati inter
duos fluvios Rakos vocatos … Felsewreth et Alsoreth
… inter duos fluvios Rakos vocatos. HA, 1744: A két
Rakos kozt az apro nyilakban a Falu felõl valo Rakos
mellett … A két Rakos kõzt a Rakos fûre rugoban. HA,
sz. Lásd még a Rákos közt címszót; 117. Kicsi-
Aranyos, 3311. Az Aranyos vizével telt árok. Látszatra a
folyó mellékága. Innen az elnevezés.; 118. + Kis
alájáró. 1833: Kis alájáró, Ap. jk.; 1893: Kis-alájáró, J.
J.; 119. X Kisbirtokosság, -éba. 6666. sz. N. Mindenki
vett egy-egy darabot belõle.; 120. + Kis- udvaros,
1701: Az Kis Udvorasban. HA, r; 121. Kócsas, -ba. 2277.
1715: Az Kolcsósban egj Berek. HA, 1734-35: a
Kocsos nevü helyben, Közönseges fûz fák vadnak
benne, Vicinussa egj felõl, Nehai Tótt János berke felé,
más felõl, ANDOK Janos berke. HA, 1876: Kolcsos,
Ap. á. jk.; 1893: Kócsos J. J.; e és b. N. “Azt mondják,
régen a tatárjárás idején Torda kincse bé vót zárva egy
vastag páncélszekrénybe .Mikó jöttek a tatárok, a kulc-
sát, egy hatalmas arany kócsat, erejtették a berekbe, ott
vót egy barlangféle. S azóta nevezik azt a helyet
Kócsasnak.” Elmondta: VAS József; 122. X
Kövesdomb, sz a Gyéresi rúgóban.; 123. X Közbelsõ
forduló, 4400,, 1741: A kõzepsõ Forduloban. HA, sz.
Fekvésérõl kapta nevét.; 124. + Középláb, 1701: az
közép Lábban … HA, 1893: Középláb, J. J.; 125. +
Középsõ hosszú, 1851: Középhosszu(beli föld). HA,

sz; 126.  X Kurták, -ba. 7799. sz. N. Rövid földek ezek.;
127. + Kurta láb, 1867: Éhmezõk: Kurta láb. HA, sz;
128. + Külsõ ér, 1744: A kûlsõ Érben. HA, b; 129. +
Lápon, 1715: Az Falun felljûl a Lápon. HA, b; 130.
Legelõ, -re 55. l, Az Aranyos felõli.; 131. Legelõ, -re 2244.
l, a Rákos felõli.; 132. X LÉTAI kútja, LÉTAJI kútja,
4466. kút. 133. X LÉTAI tanyája, LÉTAJI tanyája, 4466, t,
N. Egy sinfalvi unitárius papnak (LÉTAI) volt a
hodálya.; 134. X Liska, -hoz. 5533. (Élecs pataka, Eles.
Liska-patak, r. Pã Liºca) P. Talán egy földbirtokos
nevét viseli.; 135. X Liska forrása, 1177. (Liska kútja)
1893: Liska, J. J.; F, N. Körülötte volt régen a falu. A
közelmúltban is elõkerültek a közelében cserép-
darabok, épületmaradványok.; 136. X Liska kútja, 1177.
(Liska forrása) F L. még: Liska; 137. X Liska patak,
5533. (Liska, Élecs pataka, Eles) P; 138. Lovak istállója,
Lovak istálója, 6677.(Lovász istállója) Ép; 139. + Major-
domb, 8800. 1871: Majordomb, O. B.; D, a temetõ D -
jainak egyike, ahol a hagyomány szerint régi sírokat és
fegyvereket is találtak.; 140. Malom árka, 2255. Á, N. A
volt vizimalom árka.; 141. + Merítõ, 1744: A merítõnél
… nap nyugatrol az Aranyos (a szomszédja), HA, b;
142. + Miklós deák merítõje, 1701: az Miklós Deák
meritõjén alóll az BARTHA János Berke mellett. HA,
b; 143. + MÓRICZ, 1765: a MORITZon. HA, 1870:
MÓRITZ. Ap. l. t.; 1893: MÓRICZ, J. J. Egy-két öreg
tud ilyen nevû földbirtokosról.; 144. X Munzéria, 7711.
Vr. Terület a vásártér mellett. Az elnevezés sajátos
átvétel románból.; 145. + Nagy alájáró, 1753: A Nagy
alájároban. HA, sz; 146. + Nagy Berek, 1744: A Nagy
Berken, az alsó Falu vegin, a Nagy Berken a
Keringõben. HA, b; 147. + Nagybirtokossági legelõ,
(6655) 1870-es évek: Nagybirtokossági legelõ, Ap. l. t.;
Valószínû ennek része a Rekvirált legelõ, amelyet a
nagyuraktól vettek el.; 148. X Nagyláb, -ba. 2277. sz. N.
1919-ben ERDÉLYI Elemér adta el ezt és a
Porgolábkertet TERÁSZnak.; 149. + NAGY Péter
berke, 1701: az Aranyos kerûletben … Nap keletrûl
NAGJ Péter berke. HA; 150. X Nagyrét, 3344,, r. Râtu
mare, 1893: Nagyrét, J. J.; sz. N. Mind kaszáló volt a
vasútig. Az elnevezés a “Rét”-tel szemben.; 151. X
NALÁCZI-erdõ, NALÁCI-erdõ, 5500. (NALÁNCI-
erdõ), 1871: NALÁCZI család birtokában, O. B.; e. Jó
része parkosított, itt lévén Mihai Viteazul sírja és egy
fanemesítõ telep, faiskola. N: 1. Keresztesnek a
földesura egy NALÁCI nevezetû volt. Az intézõje
kérdezte tõle, mivel vesse be azt az oldalt. Azt írta az
úr, vesse be mákka, csak efelejtette a vesszõt, s az
intézõ bevetette mák helyett makka.. (Á. J.)

2. NALÁCInak vót egy bájos, csinas felesége.
A fejedelem is tudomást szerzett róla, APAFI. Egyszer
azt mondta APAFI:

- Mive hû és jó szolga voltá, meg akarlak
jutalmazni. Vedd a legjobb paripámat, s amennyi
helyet meg tudsz kerülni, a tiéd lesz!
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Féltékeny volt Naláci, de birtok még  jobban
kellett neki. A mentéjibe egy-egy darabot a bokrakra
akasztott - ez volt a jel, hogy arra járt -, nagy területet
bekerített a megadott egy óra alatt. Fáradtan, össze-
roskadt lóval érkezett vissza. Látta a fejedelmet jó ked-
vében, kielégülten, mégsem fájt neki úgy a dolog (Me
addig a nõcike élvezett, mulatott, s nem is akárkivel
ugyebár).  (Á. J.) ; 152. X Nikita kútja, 4477. kút.; 153.
Nyári tábor, 33. (Grázsd) Ép; 154. X Oda le, 66. l, amelyik
az Alszeg területén fekszik, Gosztát és Aranyosgyéres
közt, innen az elnevezés.; 155. + Ország útja, 1753: az
Also Fordulob(an) az Hoszuban egy felõl van az Ország
Uttya. HA; 156. + Osztás, 1712: Az Falu vegin az
osztásban. HA, b; 157. + Pala, 1667: az Felsõ Pala alat,
… Eszak felõl az Pala …HA, hegy az Aranyoson túl, a
szõlõk felé, Torda irányában.; 158. + Pala alatt, Pala alja,
1717: Eszak felõl a Torda hatarnak a Pala alat valo széle,
ezt ugjan a víz el nem rontotta de tsak egj fûzfa sintsen
rajta. HA, 1893: Pala alja, 1893: Pala alja, J. J.; 159. +
Pap berke, 1701: az Pap berkiben az viz közt ... HA, b;
160. X Pápista nyíl, 3388. 1893: Pápista-nyil, J. J.; sz. N.
Valamikor a pápista papoké volt.; 161. X Porgolábkert,
Porkolábkert, -be. 2266. 1853: A porgolát kertbe. HA,
1870-es évek: Porgoláb kert, Ap. l. t.; 1893:
Porgolátkert, J. J.; ke; 162. Porondbánya, -hoz. 66. és 77.
(Bálásztiéra, Sántiér) homokbánya. Nyelvjárásias az eln-
evezés.; 163. Rákos, -ra. P, k, sz. Jelentheti a patakon
túli, nem a falu felõli részt általában. L. még: Rákosfõ,
Rákosköz; + Rákosfõ, 4455. (A Rákos kútja, r. Valea
Racoºului) 1744: a Falu felõl valo Rakos mellett. HA,
1871: Rákosfõ, O. B.; 1893: Rákosfõ,J. J., forráskút.;
164. + Rákosfõ, 1701: az Rákos fûn. HA, 1712: Az
Rákos fõn. HA, k; 165. Rákosköz, A Rákos közé. 3333. (A
Rákos közt) 1701: az Rákos kõzõtt. HA, 1893: Rákos-
közé, J. J. r. A Rákos patak két ága között fekszik.; 166.
X Régi fotbalpálya, 7722. sz. Fotbalpálya volt itt.; 167. X
Rekvirált legelõ, (65.) l N. Elvették a nagyuraktól.; 168.
Repülõtér, -re. 5577.; 169. Rét, -re. 10. sz. A területet
illetõen L. még: Rákosköz, melynek része.; Sántiér, -re.
6. és 7. (Bálásztiéra, Porondbánya) homokbánya. Az
elnevezés átvétel románból.; 170. X Rókalyuk, 5500, 1712:
Az felsõ hoszszuban az Roka lyuknál. HA, sz; 171.
Sárrét, -re. 8844, 1734-35: a Sár reti nevû helyben egj
retecske, Vicinussa egj felõl, a Gyéresi, és Sz. Királlyi
határok széllye. HA, 1893: Sárrét, J. J.; l, k és Vr; 172.
X Sárréti rugók, 8833. 1893: Sárréti-rugók, J. J.; sz. A
Gyéresi rugók helynév fokozatosan kiszorítja a
használatból, ugyanis Sárrét Gyéreshez tartozik.; 173. X
Sós patak, 6611. 1717: Berek vagjon az Vizen túl a felsõ
Pala alatt, kinek … HA, P.  L. még: A Sós; vaskosan
tréfás az elnevezés.; 174. + Szabadföld, 1893:
Szabadföld, J.J.; 175. Szargyár,-ba. 22. Ép. Víztisztító
üzem. Ma már erõsen romos állapotban.; 176. + SZABÓ
János berke, 1717: Berek vagjon a Csemete farb(an)
mellyis az elõtt tul lévén a Vizen vólt a Csemete far aránt
de most a viz járását valtoztatván innet eset a vizen kinek

is a Pala felöl vala vicinussa SZABÓ János Berke. HA;
177. + SZABÓ Mihály berke, 1667: az Csemet far arant
tul a vizen … meljnek az Pala felöl valo vicinussa
SZABO Mihalj Berke. HA; 178. + Szálas, 1712: Az
Szalasban tul az Vizen az forrás iránt. HA, b; 179. X
SZÉKELY Iván hodálya, 7766. t. N. Ez a SZÉKELY Iván
egy tordai úriember volt.; 180. + SZÉKELY György
berke, 1701: a két juk között, az Porgolátban az
feneketlen tónál az SZÉKELY Gyõrgy és Biró réti
szomszédságokban. HA; 181. Szémété, -hez. 1111. trak-
torállomás. Az elnevezés a jelölt román röviditése.; 182.
Szentjános, t. Aranyospolyán határában. pár elszigetelt
ház mindössze.; 183. Szent János pataka. A Sós-patakba
csordogáló kis P; 184. X Szentkirályi határ. 1734-35: a
Sár réti nevû helyben … Vicinussa egj felöl a Gyéresi, és
Sz. Királlyi határok. HA, sz, Az egykori Szentkirály falu
irányába esõ sz.; 185.  Szérák, -hoz. 99. Üvegházas
terület. Része “A TERÁSZé”-nak.; 186. X Szilvás,-ba.
5555, r. Silvaº, sz, egykor gy volt; 187. Szõlõ, -be. 1122.
(Szõlõföld, Szõlõhegy) gy; 188. + Szõlõ alatt, 1715: Az
Vizen tul az Pala vagj szõlõ alatt. HA; 189. X Szõlõföld,
Szõllõfõd, -re. 1122. (Szõlõ, Szõlõhegy) 1744: A Kenderes
patakban a Szõlõ fõldek kõzt. HA, 1893: Szõllõföldek, J.
J.; gy; 190. Szõlõhegy, -re. 1122. (Szõlõ, Szõlõföld) gy;
191. X Tanarok, Tanorok, -ba. 1144. (POLONYIé,
PORONYIé) sz. Az elnevezés a földrajzi köznév
nyelvjárási alakja.; 192. + Téglás, 1893: Téglás, J. J.;
193. X TERÁSZ hodálya, 88. Ép. A TERÁSZ háza volt,
külön a falutól.; 194. Tordai határ, 3300, sz. Torda felé esõ
határrész.;195. + TÓT Mihály berke, 1744: a Nagy
Berken a Keringõben … nap nyugatrol TOT Mihály
berkek szomszédságában. HA; 196. X Tõkés, -be. 1133, r.
Techeº, 1893: Tõkés, J. J.; sz. A “Berek” része.; 197. X
Tõkésrét, -re. 1144, 1853: Tõkés rét, HA, 1867: Tõkésrét:
Dinnyés. HA, sz. A Berek része volt.; 198. Túl a vizen,
1667: az Csemete far arant tul az vizen. HA, sz.
Gyûjtõnév, a határ azon része, amelyik az Aranyoson
túl, annak bal partján terül el Torda és Gyéres közt. 199.
+ Túlsó Rákos, 1744: A túlsó Rákos felöl. HA; 200. +
Udvaros, 1715, 1753: Az Udvarosban (b). HA; 201. + Út
között, 1715: Poljanon fellyûl az Ut között (b). HA; 202.
Vásártér, 7700.; 203. Vasút (Mokanyica, r. Mocãniþa, Linia
îngustã). 204. + Víz között, 1712: Az Pap berkiben az
Viz kõzõtt (b). HA; 205. + Víz orra,-n, 1701: az Pap
berkiben az Viz orrán (b). HA; 206. X Zémezõ, -re. 5522.
(Akácos, Éhmezõ) sz. A szókezdõ -z a névelõ -z-je.;
207. X Zúgó, Zugó, -hoz. 7733. N. Ott engedték le a vizet
a Malom árkából az Aranyosba.

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le ért ve a
köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok in do -
kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

212



TTooppoonniimmiiaa ddiinn 
MMiihhaaii VViitteeaazzuu ººii PPooiiaannaa ((jjuudd..
CClluujj))
(Rezumat)

Localitãþile Mihai Viteazu (Alsószent -
mihály, Felsõszentmihály) ºi Poiana (Ara -
nyospo lyán) au aparþinut în trecut de scaunul
secuiesc Arieº. Mihai Viteazu este astãzi centrul
de comunã al comunei cu aceaºi nume, iar Poian
a devenit cartier al Turzii. Lucrarea publicã
toponimia celor douã localitãþi (181 respectiv
256 de titluri), alãturi de alte date de referinþã.

TThhee TTooppoonnyymmyy ooff SSzzeennttmmiihháállyy
aanndd ooff AArraannyyoossppoollyyáánn ((MMiihhaaii
VViitteeaazzuu,, PPooiiaannaa,, CClluujj CCoouunnttyy))
(Abstract)

The villages (Alsó- and Felsõ-) Szent -
mihály and Aranyospolyán belonging in the past
to the Székely seat Aranyos (Arieº). Szentmihály
is today the central village of the administrative
community Mihai Viteazul. Aranyospolyán is
belonging today to Turda. The paper publishes
the toponymy of the villages (181 and 256
toponyms), and other data.

2131. ábra Aranyospolyán belterülete
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2152. ábra  Szentmihály és Aranyospolyán külterülete



216 3. ábra  Szentmihály belterülete



KOMÁROMI Tünde

IIggéé zzééss aazz aarraannyyoosssszzéékkii
SSzzeennttmmiihháállyyoonn

(Ki vo nat)
Az igé zés Szentmihályon (Kolozs me -
gye) a fa lu hi e de lem vi lá gá ban kö zön sé -
ges je len ség. Az igé zés meg né zés, rá bá -
mu lás ál tal tör té nik, az igé zett le het em -
ber vagy ál lat, leg gya ko ribb tü ne te em -
ber nél a fej fá jás. Szenesvízzel vé de kez -
nek el le ne, ez hét köz na pi hasz ná la tú,
egy sze rû, há zi lag el ké szít he tõ gyógy -
szer nek szá mít, el ké szí té se kö tött szer ke -
ze tû ri tu á lis mû ve let. Az ilyen kor ré geb -
ben el hang zott rá ol va sá so kat Szentmihá -
lyon ma már tel je sen fel vál tot ta az ima.
Az igé zés hi e del me és a szenesvíz ké szí -
tés a fa lu ban ál ta lá no san el ter jedt, de
nem min den ki hi szi iga zán. A dol go zat
elem zi a kap cso ló dó ál ta lá nos kép ze te -
ket, el vég zi az igé zés meg ne ve zé se i nek
és a vo nat ko zó ki fe je zé sek nek a sze man -
ti kai vizs gá la tát, ma gát az igé zést és az
el le ne va ló vé de ke zést, mel lék le té ben
kö zöl ve a gyûj té si ada to kat.

11.. AAzz iiggéé zzééss rrõõll

Az igézés1 meg né zés, rá bá mu lás ál tal tör té -
nik, az adat köz lõk több sé ge sze rint aka rat la nul; a
tu dat ta lan ság egy ér de kes meg fo gal ma zá sa, mi -
sze rint “ma gá tól” tör té nik (SZ.R.) Az igé zõ
személy rõl val lott leg ál ta lá no sabb né zet az, hogy
ös  sze nõtt szem öl dö kû. Le het nõ is, fér fi is. 

Az igé zett le het em ber vagy ál lat, leg gyak -
rab ban kis gye rek vagy szép lány, az ál la tok kö -
zül pe dig a disz nó, mint ér té kes há zi ál lat.

Az igé zés el len a gyer mek kar já ra kö tött pi -
ros sza lag gal, a rá adott pi ros ru há val vagy for -
dít va fel adott ru ha da rab bal le het vé de kez ni
(SZ.G.). Az igéz ni ké pes sze mély is vé de kez het a
“Pü-pü-pü, meg ne igéz ze lek!” mon dás sal há -
rom szor ki köp ve (in kább szim bo li ku san) a gyer-
mek/személy/állat irá nyá ba.

Tü ne tei: fej fá jás, szé dü lés, há nyin ger, gyo -
mor fá jás, ros  szul lét, “hábaradik a mellye” (K.I.),
“e’vész a sze med vi lá ga” (SZ.G.). Leg gya ko ribb
tü net a fej fá jás, amely gyen gébb fá jás pl. a hû lés -
kor je lent ke zõ nél. Az igé zés re va ló gya nak vás -
nak ál ta lá nos fel té te le va la mely em lí tett tü net nek
vagy e tü ne tek kom bi ná ci ó i ból ál ló tünete-
gyüttesnek iiss mmee rreett lleenn ookkúú fel lép te.

Az igé zés meg tör tén té rõl a “gyógy szer” - a
sszzeenneessvvíízz el ké szí té se kor le het bi zo nyos sá got
sze rez ni. A po hár ba ej tett szén csak igé zés ese tén
“fut le” a víz fe ne ké re.

A gyó gyí tó ere jû szenesvíz el ké szí té se kö -
tött szer ke ze tû ri tu á lis mû ve let. A szer tar tás lé pé -
se i nek pon tos be tar tá sá val azon ban szin te bár ki
el vé gez he ti, ma ga az igé zett is. Leg gyak rab ban a
csa lád va la me lyik nõ tag ja (nagy anya vagy édes -
anya), rit káb ban egy kö zel ben la kó gyógyító -
asszony ké szí ti el. 

Ré gen a szenesvizet a kály há ból fo gó val
vagy la pát tal ki vett pa rázs da rab kák kal, ma nap -
ság - a gáz be ve ze té se óta - gyu fá val ké szí tik.
Kel lé kek: egy po hár (de cis) hi deg víz, 3, 7 vagy
99 szén a ke men cé bõl (kály há ból) vagy 33-4 gyu fa
szük sé ges (leg gya ko ribb szá mok 9/3). Az el ké -
szí tés ar cha i ku sabb mód ja sze rint az asz tal kö ze -
pé re ke resz tet vet nek, rá he lye zik a po hár vi zet. A
szén vagy a gyu fák elõ ké szí té se elõtt el mon da -
nak egy Mi atyán kot vagy egy Üd vöz lé gyet. Ez -
után egyen ként be le dob ják a parázsdarabo kat a
víz be, vagy rend re meg gyújt ják a gyu fá kat: a
már ujj be gyig égett gyu fa vé gé vel a kö vet ke zõt,
és sor ba be le ve rik az új gyu fa vé gé vel az elõ zõ
el égett fe lét a po hár ba (vö. K.J.). Ha a para zsak
le men nek, igé zés tör tént. Mi nél több szén megy
le, an nál erõ sebb az igé zés; ugyan csak fok jel zõ a
hang ha tás, amit a víz beesõ pa rázs vált ki. A
szenesvíz el ké szí té se után még egy imát el kell
mon da ni, és még egy ke resz tet kell vet ni a po hár -

217



ra. Ek kor már bi zo nyos sá got nyert az igé zés té -
nye, amit az igé zet tel nyom ban kö zöl nek (sze -
nes vízkészítés köz ben). Ugyan ak kor fel hív ják fi -
gyel mét ar ra, hogy a ve le tör tént igé zés rõl mi
min dent árul el a szén viselkedése.2 A szenes -
vízbõl az igé zettnek há rom szor há rom ki csi kor -
tyot kell in nia. A víz meg ivá sa után azon nal ér zi,
hogy fej fá já sa szûn ni kezd. Ma ga a gyó gyí tó fo -
lya mat ál ta lá ban ri tu á lis mos da tás sal egé szül ki:
a szenesvízbe már tott uj jal hom lok ra, szív tá jék -
ra, te nyér be és talp ra ke resz tet raj zol nak. K.I.
sze rint az igé zet tet nem kell “meg mos dat ni”, ha -
nem az el ké szí tett szenesvízbõl egy kés he gyé vel
ki lenc szer vi zet kell ki dob ni a le ve gõ be. 

A meg ma radt szenesvizet az aj tó sar ká ra, az
eresz alá vagy egy ku tyá val szem be kell ki ön te ni.
A szenesvíz min dig hasz nál, ami kor az em ber
meg van igéz ve. Újabb né ze tek sze rint a ha tó -
anyag a víz ben fel ol dó dott szén.

Nem rég halt meg egy szentmihályi gyó-
gyítóasszony (a gyûjtés szövegekben so kat em le -
ge tett Ró zsi ka né ni, N.P. volt fe le sé ge), aki még
kü lönb sé get tett a le szál ló sze nek szá ma, sor -
rend je sze rint nõ, fér fi, lány és fiú igé zõ kö zött.
Az igé zõ ilyen faj ta meg ha tá ro zá sát ráolvasás -
szövegek3 is õr zik, ame lye ket már nem is mer -
nek Szentmihályon (ma ki zá ró lag imá kat mon -
da nak).

Fon tos, hogy a szenesvízkészítés köz ben
min dig je len van az igé zett sze mély is, tud ja,
hogy mi és mi cél ból tör té nik. Is me ri a szenesvíz
ha tá sát, és bí zik ben ne, egy részt, mert a csa lád -
tag ja ja vall ja és ké szí ti, más részt, mert más kor is
hasz nált (szá má ra em pi ri ku san bi zo nyí tott). A
gyógy ulás fo lya ma tá ban olyan fon tos sze re pet
ját szó biz ton ság tu dat és bizonyosságérzet a
szenesvíz készítés so rán ki elé gít te tik: nem csu pán
csa lá di kör nye zet ben van a beteg,vagy egy biz -
ton sá gos gyó gyí tó ke zei kö zött, de a be teg ség
mi ben lé té rõl is meg gyõ zõd he tik a szenesvíz ké -
szí tés ál tal. An nak ga ran ci á ja, hogy a szenesvíz
nem ha mis szer, az, hogy a sze nek nem min dig
száll nak le a po hár al já ra.

Bár az igé zés hi e del me és a szenesvízké szí -
tés ál ta lá no san el ter jedt, még sem ál lít ha tó az,
hogy min den ki iga zán hisz ben ne; sok fel nõtt

em ber a szenesvizet szkep ti ciz mus sal fo gad ja, ha
fel is ajánl ják ne ki, csu pán azért “fo gyaszt ja el”,
mert vé le mé nye sze rint “ha nem hasz nál, nem is
árt”.

Az igé zés a fa lu hi e de lem vi lá gá ban kö zön -
sé ges, nem két ség beej tõ je len ség, a szenesvíz pe -
dig hét köz na pi hasz ná la tú, egy sze rû, há zi lag el -
ké szít he tõ gyógy szer, amely pil la nat nyi, kis mér -
té kû kel le met len sé get old meg.

22.. AA jjee lleenn sséégg eelleemm zzéé ssee

22..11.. ÁÁll ttaa lláá nnooss kkéépp zzee tteekk
Az igé zés vagy szemmelverés a szem ema -

ná ci ós ha tá sá nak tu laj do ní tott je len ség, me lyet
már az ókor ban is is mer tek, és szem mel va ló bû -
vö lés ként, va rá zso lás ként tar tot tak szá mon (vö.
BIEDERMANN 1989, 305-307).

A szem mel, te kin tet tel kap cso lat ban pár hu -
za mos kép ze tek ala kul tak ki a kü lön bö zõ kul tú -
rák ban, ame lyek a lá tás ér zé ke lés be li ki emelt
fon tos sá gát je lö lik. A je len ség gel kap cso la tos
elképzelé sek ál ta lá nos em be ri kép ze te ken ala -
pul nak (vö. BIBÓ 1917), ezért gyü möl csö zõbb
le het egy kul tú rán, vi lág ké pen be lü li elem zé sük,
mint a mo tí vu mok mig rá ci ó ját ku ta tó tör té ne ti
meg kö ze lí té sek. Az ilyen el mé le tek hát te ré ben
egy más tól füg get len ele mek bõl sza ba don épít -
ke zõ kul tú ra fel fo gás áll. Pe dig a vi lág kép egy
or ga ni kus egy ség, amely csak ak kor en ged meg
elem ös  sze té tel ében vál toz ta tá so kat, ha azok nem
ös  sze fér he tet le nek archetipikus mély szer ke ze té -
vel. Az ide gen ele mek ér tel me át vé tel kor az új
kul tú ra je len tés há ló já val kom pa ti bi li sen mó do -
sul.

A kü lön bö zõ tör té ne ti ko rok ban kü lön bö zõ
né pek nél más-más fel fo gá sok ural kod tak a szem-
melverésrõl, más ként ítél ték meg je len tõ sé gét. 

A szem má gi kus ere jé re, a ha lált oko zó pil -
lan tás ra mi to ló gi ai pél da ként a Me dú za-fej em -
lít he tõ. Me dú za a gö rög mi to ló gi a be li Gorgók
kö zül a ha lan dó. “Egyet len pil lan tá sa ele gen dõ
ah hoz, hogy bár ki ha lan dót kõ vé változtas -
son.”(RÓHEIM 1984, 465)4 RÓHEIM Me dú za
tör té ne tét elem zi a szemmelverés kap csán. A
tör té ne tet és je len tõ sé gét a kö vet ke zõ kép pen
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fog lal ja ös  sze: “Perszeusz meg öli Medúszát,
mert vé di a pajzs, amit Pallasz Athé né - ma ga is
szub li mált Gorgó - adott ne ki. Ál má ban le pi
meg a ször nyet, az ar cát lát ja ugyan, de csak paj -
zsá ban vis  sza tük röz ve. Le vág ja a fe jét. Ez a fej
nép sze rû aappoottrrooppaaiioonn szem mel ve rés el len. Em -
lí tés re mél tó tény, hogy a leg gyak rab ban csé szék
bel se jé ben al kal maz ták: aki ilyen csé szé bõl
iszik, véd ve van a szem mel ve rés tõl. Ivás köz -
ben a kép re néz, és ez el há rít ja a ron tást.”
RÓHEIM a csé szé ben ké szí tett szenesvíz pár hu -
za ma ként hang sú lyoz za a fen ti pél dát. A Me dú -
zá val tör tén tek nek fre u dis ta (pszi cho ana li ti kus)
ma gya rá za tát ad ja.

A gö rög mi to ló gia sze rint Narkisszosz ami -
kor ti zen hat esz ten dõs ko rá ban elõ ször pil lant ja
meg tü kör kép ét a Helikón egyik for rá sa fö lé ha -
jol va, sze re lem re gyul lad ön ma ga iránt, majd
bol dog ta lan, be tel je sü let len sze rel mé be be le hal.
Em lé két a Nár cisz vi rág név és a gö rög nnaarrkkéé szó
õr zi, amely kkáá bbíí ttáásstt je lent (vö. KERÉNYI 1977,
116). Narkisszosz mí to szá nak pár hu za ma lel he tõ
fel ab ban a ma gyar hi e de lem ben, mi sze rint az
ön tu dat lan cse cse mõt óv ni kell ön nön tü kör ké  -
pének szem lé lé sé tõl, mert meg igéz he ti ma gát. Ez
az igé zés kü lö nö sen ve szé lyes, a gyer mek ha lá lát
is okozhatja.5 Az igé zés ilyen for má ja Mold vá -
ban is is mert (vö. ER DÉ LYI 1976, 107). 

Az em lí tett mí tosz fel ve ti az igé zés és sze re -
lem kapcsolatá nak gon do la tát (szem, te kin tet ha -
tal ma a sze re lem fel kel té sé ben). A narké/kábítás
fo gal ma egy - az igé zés je len sé gé vel kap cso la tos
- fo gal mi há ló ki ala kí tá sá hoz is hoz zá se gít. A ká -
bí tás fo gal má hoz kön  nye dén as  szo ci ál ha tó ak
azok a ki fe je zé sek, ame lyek kel ál ta lá ban az igé -
zés, szemmelverés je len sé gét szo kás ma gya ráz -
ni: bû vö lés, bá jo lás, va rázs lás.

Az igé zés ér tel me zé sé ben igen jó fo gó dzót
je len te ne, ha igaz vol na, a Gorgók és Graiak
egyen ér té kû sé gé nek té nye. Er re azon ban -
RÓHEIM szö ve gén kí vül - se hol sem ta lál tam
meg erõ sí tést. A Graiak fõ jel lem zõ je - öreg sé gük
mel lett -, hogy hár muk nak csu pán egy sze mük és
fo guk van; RÓHEIMnél mind ez a Gorgókra vo -
nat ko zik, a Graia pe dig csu pán a Gorgó név má -
sik változata.6

22..22.. AAzz igé zés, szemmelverés kkii ffee jjee zzéé sseekk
sszzee mmaann ttii kkaaii vviizzss ggáá llaa ttaa

Az a tény, hogy két fo ga lom hasz ná la tos a
vizs gált je len ség meg ne ve zé sé re, prob le ma ti kus.
A fo gal mak nem tûn nek egyen ér té kû nek. A köz -
tük lé võ kü lönb ség meg ha tá ro zá sá ra a fo gal mak
“nyel vi kör nye ze té nek” meg vizs gá lá sát, va la -
mint a kér dé ses ki fe je zé sek eti mo ló gi á já nak át te -
kin té sét ta lá lom a leg cél ra ve ze tõbb nek. A fo gal -
mak nyel vi kör nye ze te alatt mind azo kat a ki fe je -
zé se ket ér tem, ame lyek rá juk, kö ré jük épül nek,
és sze man ti kai kap cso lat ban áll nak ve lük. A
vizs gá lat tu laj don kép pen a fo gal mak nyel vi vi -
lág mo dell be li he lyét de rí ti ki (vö. SZIL ÁGYI
1996), ab ból a fel te vés bõl ki in dul va, hogy egy
kö zös ség vi lág ké pe nyel vé ben (is) tük rö zõ dik. 

A szem szó igé zés sel kap cso lat ba hoz ha tó
sze man ti kai me zõ jét a kö vet ke zõ kép pen le het ne
fel vá zol ni: 
meg igéz

1.               2.               3.                     4.
le nyû gö zõ  raj ta fe lej ti     is  sza a             fel fal ja
lát vány     sze mét     a te kin te té vel    a sze mé vel

A fen ti váz lat ban azo kat a ki fe je zé se ket ál lí -
tom fo ko za ti vagy fo lya mat sze rû sor rend be,
ame lyek nek mint egy vég ki me ne tel ét ké pe zi a
meg igéz ki fe je zés (ered mé nyük az igé zés, igé -
zett ség). A szám be vett tör té né sek nem ag res  szi ót
és nem szán dé kolt sá got hang sú lyoz nak, in kább
egy tu dat ta lan fo lya mat moz za na ta it jel zik. Úgy
tû nik, az iiggéé zzééss ki fe je zés ma a je len ség tu dat ta -
lan vál to za tát fe di, a lát vány ál ta li el ra gad ta tott -
sá got és kö vet kez mé nyét, az igé zést. Az ótö rök
ere de tû iiggéézz ‘meg bû völ’ szó nak, va la mint a ve le
kap cso lat ba hoz ha tó szin tén ótö rök ere de tû bbáájj
és bbûûvv sza vak je len té sei ar ra utal nak, hogy az
iiggéézz szó a né pi nyelv ben mást is fe dett: a szán dé -
kos, va rázs ló ere jû bbûû vvöö lléésstt,, bbáá jjoo lláásstt,, még hoz zá
vvaa rráázzss iiggéékk kí sé re té ben. Az iiggéézz szó tör té ne ti leg a
vvaa rráázzss iiggee je len tés sel hoz ha tó kap cso lat ba. A bbáájj
egy részt ‘kö te lék’, ‘kö tél’, ‘zsi nór’ je len té sû,
más részt ‘va rázs lás’-t, ‘kö tés’-t je lent az ótö rök -
ben. A bbáá jjoo llááss ma ku ruzs lást je lent A ma gyar
nyelv tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tá ra sze rint. Az
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igéz szó bá jo lás sal (meg kö tés), il let ve a bû vö lés -
sel, ku ruzs lás sal va ló kap cso la ta egy má sik je len -
tés szfé rát fed fel. 

A ma gyar nyelv vi lág kép ében a sszzeemm mint a
vi lág bir tok ba vé te lé re al kal mas esz köz je le nik
meg. A vak em ber vvii lláágg ttaa llaann,, az Óma gyar
Mária-Siralomban Jé zus a “vi lág nak vi lá ga” (vi -
lág vi lá gos sá ga: az igaz élet, a lét tel jes sé gé ben
va ló meg élé sé nek ideá(l)ja). 

A vi lá got a sze mé vel bir tok ba ve võ em ber a
tár sa da lom nor má it sér tõ, de szá má ra el fo gad ha tó
tet tek fö lött sszzee mmeett hhuunnyy. Azon kí vül, hogy lát -
vány és lé te zõ igen erõ sen ös  sze függ eb ben a vi -
lág kép ben (vö. Hi szem, ha lá tom!), a fen ti ek
alap ján is el mond ha tó, hogy a szem-bir tok ba vé tel
konnotáció bi zo nyos szin ten az em be ri in ter ak ci -
ók ra is ki ter jed. A mmeegg rraa ggaadd jjaa aa tteekkiinntteettéévveell7,
sszzeemm mmeell ttaarrtt olyan je len sé ge ket ír le, me lyek lé -
nye ge az em ber társ sza bad sá gá nak, in teg ri tá sá -
nak te kin tet ál ta li kor lá to zá sa, megsértése.8 Az
em be ri re ak ció el sõd le ges fo ko za ta ilyen eset ben,
hogy eell kkaapp jjaa aa ttee kkiinn ttee ttéétt (ez a rraajj ttaa ffee lleejj ttii aa sszzee mméétt
ese té ben is áll). Az erõ tel je sebb fo ko za tok már jó -
val erõ tel je sebb re ak ci ó kat vál ta nak ki, így szó be -
li vé de ke zést, ki tar tott te nyér rel va ló vé de ke zést
vagy el for du lást. Szin tén az em be ri in ter ak ci ók
so rá ba tar to zik, hogy az em ber a szú rós te kin te tet
ösz tö nö sen meg ér zi, és oda for dul, mond ván: “Ér -
zem, hogy va la ki erõ sen néz.”

A te kin te tek em be ri (ál la ti) in ter ak ci ó ja pár -
baj sze rû vé fa jul hat. Ez a ffaarr kkaass sszzee mmeett nnéézz9 je len -
sé ge. A far kas sze met-né zés vé le mé nyem sze rint
erõ pró ba: a lé lek erõk pár ba ja/ös  sze mé ré se egy te -
kin te tek köz ti pár baj ban. Ugyan ezen pár ba jon be -
lül a szem bû vö lõ, mér ge zõ ere je is sze rep hez jut, s
ta lán ilyen ér te lem ben hoz ha tó kap cso lat ba a far -
kas sze met-né zés va la mint ma ga a ffaarr kkaass név az zal,
hogy mméérr ggee zzõõ nö vé nyek ne vé ben elõ tag ként sze -
re pel, pél dá ul ffaarr kkaass aall mmaa,, ffaarrkkaassbboorroosszzlláánn,
ffaarrkkaasshháárrss stb. A far kas szó je len tés-hát te ré ben
nem utol só ran gú ös  sze te võ az aagg rreess  sszziióó,, ami a far -
kas sze met-né zés nek, a szem mel va ló el nye lés nek
stb. fon tos té nye zõ je. Ezen ag res  szió oralitását
hang sú lyoz za a ffaarr kkaass éétt vváággyy ki fe je zés is, ami nek
azon ban nem a szem, ha nem ma ga a far kas (orá lis
ag res  szi ó ja) szol gál ha tott ala pul.

A sszzeemmmmeellvveerrééss ki fe je zés szin tén a né zés
ag resszív tar tal mát hang sú lyoz za. A ki fe je zés je -
len té se: a sze men ke resz tül kibocsájtott ener gi á -
val va ló ár tás (a ve rés át vitt ér te lem ben van hasz -
nál va, áárr ttáásstt je lent). A nyel vi for ma ro ko nít ha tó
az iiss tteenn vvee rréé ssee ki fe je zés sel, mely Is ten ár tó/bün -
te tõ cse le ke de tét ve rés ként ne ve zi meg (vö. bosz  -
szú, a ha ra gos Is ten kép ze té vel ös  sze füg gõ ki fe -
je zés). A ha son ló ság an nál in kább ér de kes, mi vel
is ten ve rés ként leg in kább be teg sé get szok tak szá-
montartani(egyéni vagy jár vány). Míg az iiggéé zzééss
in kább a cso dá lat tal, el bû völt ség gel (esz té ti kai
él mény) ro kon, a sszzeemmmmeellvveerrééss ki fe je zés az
iirriiggyy sséégg ggeell hoz ha tó kap cso lat ba (rossz-, ár tó ér -
zé sek, in du la tok). Az itt sej tett el len tét az zal is
bi zo nyít ha tó, hogy a szemmelverés az, amit ál ta -
lá ban bo szor kány nak tu laj do ní ta nak, és bûn nek
tart ják; te hát rossz in du la tú, szán dé kos cse le ke -
det nek, míg az igé zést aka rat lan ár tás nak.

Az elõb bi eset kap cso lat ba hoz ha tó a hip no -
ti zá lás je len sé gé vel; egy gyõrzámolyi (F.M.) tör -
té net sze rint az igé zõ ké pes em ber tár sát te kin te te
ere jé vel helyhezkötni (el moz du lás ra kép te len né
ten ni) vág ta tó lo vak kal szem ben áll va az or szág -
úton. 

Ér de kes mó don Szentmihályon, ahol min -
den ki azt tart ja, hogy az igé zõ szem le het ár tó ha -
tá sú, a je len ség re csu pán az iiggéé zzééss ter mi nust
hasz nál ják. Ugyan itt már igen ke ve sen hisz nek
bo szor ká nyok lé te zé sé ben, s ha ron tás ra gya na -
kod nak, min dig kö zön sé ges em ber nek tu laj do -
nít ják.

A nyel vi vi lág mo dell sze rint nem csu pán az
em ber ve he ti bir tok ba sze mé vel a vi lá got, a vi lág
is ural mat gya ko rol hat fö löt te a sze mén ke resz tül
(vö. le nyû gö zõ lát vány). Az igé zés je len ség kö ré -
bõl a mmeegg kkíí vváá nnááss,, mmeegg ccssoo ddáá llááss je len sé ge tar to -
zik ide. A nép szem lé le te sze rint a ter hes as  szony
fo ko zott mér ték ben ki van szol gál tat va a lát vá -
nya i nak. A meg kí vá nás je len sé gé ben az orá lis
ag res  szió ön ma ga és a mag zat el len for dul, a
meg kí vá nás ese tén pe dig a lát vány/je len ség
szug gesz tív ere je ke rí ti ha tal má ba a ter hes nõt, s
ez a szug gesz tió szo ma ti kus el vál to zá so kat ered -
mé nyez het a mag za ton. Azok a fi gyel mez te té -
sek, ame lyek a ter hes as  szonyt óva in tik csú nya
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lát vány hos  sza dal mas (szug gesz ti ó nak idõt adó)
né zé sé tõl, er re a je len ség re ala poz nak. A ter hes
as  szonyt ért ha tá sok ról (va la mi meg né zé se vagy
va la mi vel va ló meg do bá sa) az em be rek ren ge teg
tör té ne tet me sél nek (P.G.; SZ.R.). HEIM Vil mos
pa to ló gus fog lal ko zott ez zel a je len ség gel. El is -
me ri, hogy “ha son ló ese tek va ló ban tör tén tek, s
le het sé ges nek tart ja pszi cho szo ma ti kus pato-
mechanizmusok sze rin ti ér tel me zé sü ket” (OLÁH
1986, 139). A mmeegg kkíí vváá nnááss és mmeegg ccssoo ddáá llááss tu laj -
don kép pen az igé zés for dí tott ja ként is fel fog ha tó,
olyan ér te lem ben, hogy a szem ál ta li szug gesz tió
a né zõ el len irá nyul. Nem ema ná ció tör té nik, ha -
nem a lát vány szug ge rá ló ere je és az ön kén te le -
nül be in du ló ön szug gesz tió együt te sen hat az ál -
do zat ra.

Ha a meg ne ve zé sek nem is ma gya ráz zák
meg ma ra dék ta la nul szá munk ra a je len ség mi -
ben lét ét, ar ról min den kép pen in for má ci ót nyúj-
tanak,hogy a nép szá má ra mit je len te nek, vi lág -
kép ük ben a je len ség mi lyen kép ze te ken ke resz tül
rak tá ro zó dott.

A né pi kép ze tek sze rint a szemmelverés ké -
pes sé gé vel “meg ál dott” egyén kül sõ sé gek ben is
kü lön bö zik má sok tól: ös  sze nõtt szem öl dö ke,
erõs vagy szú rós te kin te tû bar na vagy fe ke te sze -
me van. Az igé zés rõl va ló né pi gon dol ko dás ban
fel lel he tõ a sszziigg nnaa ttúú rraa ttaann , tá gabb ér te lem ben,
mint azt PA RA CEL SUS ki fej tet te, kö rül be lül a
BÖHME-i (idé zi BIEDERMANN 1989, 308) el -
kép ze lés be il lõ en, mi sze rint min den do log, te -
remt mény ma gán hor doz za ren del te té se, va la mi -
re va ló sá ga is mer te tõ je gye it.

A né pi szim bo li ka sze rint a szem a lé lek tük -
re. Nem egé szen biz tos, hogy pusz tán a szem ál -
ta li ema ná ci ó nak tu laj do nít ha tó az igé zés, ám a
szem a kül sõ meg fi gye lõ szá má ra kön  nyen hoz -
zá fér he tõ. A te kin tet mi nõ sé gé bõl és in ten zi tá sá -
ból kön  nyen le het ar ra kö vet kez tet ni, hogy ár tó-e
vagy sem. Az igé zés té nyé nek meg ál la pí tá sa né -
ha ilyen meg fi gye lé sek alap ján tör té nik, más részt
a meg né zés moz za na ta lá tat lan ban is fel té te le -
zett: azt gon dol ják a tü ne tek (fej fá jás, ros  szul lét,
stb.) je lent ke zé se foly tán, hogy a be te get va la ki
erõ sen meg néz te (meg igéz te). A te kin tet a tár sa -
da lom nor mái sze rint (me lyek a ma guk rend jén

ösz tö nös mély sé gek ál tal meg sza bot tak) nem
sza ba don le gel tet he tõ. Ma is il lem, jó ér zés szab
kor lá to kat egy bi zo nyos em ber meg né zé sé nek;
ugyan ez a jjóó éérr zzééss ré gen az ön fe gye lem meg nyil -
vá nu lá sa le he tett an nak tu da tá ban, hogy a te kin -
tet árt hat.

Az em ber ben ösz tö nös fé le lem él az ide gen
szem te kin te té nek ere jé vel szem ben. E. T. HALL
(HALL 1995) meg fi gye lé se sze rint a sû rûn egy -
más mel lé zsú folt ide gen sze mé lyek (vég sõ el -
zár kó zá si kí sér let ként) min dig kí no san ke rü lik a
szem kon tak tust. De bár ki nek élet ta pasz ta la tát
ké pez he tik olyan kel le met len ér zé sek, me lye ket
az õt erõ sen né zõ ide gen em be rek okoz tak. Ha
ar ra gon do lunk, hogy az ál lat vi lág ban is is mert
je len ség a szem kon tak tus kí nos vol ta, mely né -
mely ese tek ben a vég le te sen ag res  szív far kas sze -
met-né zé sig fo ko zód hat, va la mint az olyan je len -
sé gek re, ami kor az em ber pél dá ul egy ku tyát ké -
pes el som for dá lás ra kény sze rí te ni te kin te té vel,
ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy eettoo llóó ggii aaii gát lás ról
le het szó, ame lyet ál lat és em ber egy aránt örök le -
te sen hoz ma gá val. 

A hi e del mek sze rint az igé zés el sõ sor ban
kis gyer me ke ket, va la mint a szé pet érin ti, és ha lá -
los ki me ne te lû le het az ál la tok ra néz ve. Ez a sze -
lek ció meg en ge det té te szi a kö vet ke zõ fel té te le -
zést: a kö zös ség fel nõtt- és va la me lyest szo ci a li -
zá ló dott gyer mek tag ja it vé det teb bé te szi az igé -
zés rõl va ló tu dás, mert ál ta la va la me lyest el ke -
rül he tik az igé zés le he tõ sé ge it; a még nem szo ci -
a li zá ló dott gyer mek véd te le nebb, mert nem ke rü -
li a szem su ga ra kat, az ál lat ra néz ve pe dig azért
le het ha lá los az igé zés, mert kul tu rá li san véd te -
len. Eme el kép ze lés hez vi szo nyít va a prob lé ma
más faj ta szfé rá ját in du kál ja a sszzéépp kér dés kö re
(as  szo ci á ci ói itt: a kü lö nös, az ide gen). 

Az ide gen em ber az új kör nye zet ben kul tu -
rá li san véd te len, vi sel ke dé se fel tû nõ (az adott
rend szer ben ab nor má lis), így több szö rö sen ki -
szol gál ta tott szo ci á lis kör nye ze té nek. Fel tû nõ
vol ta mi att a fi gye lem kö zép pont já ba ke rül, igéz -
he tõ sé gé nek le he tõ sé ge na gyon megnõ.10 Az
ide gen ség kü lö nös ese tét ké pe zi a hos  szabb idõn
át izo lál tan élõ, fris sen nyil vá nos ság ra lé põ em -
ber, aki el szo kott az (ide gen) em be ri erõ te rek kel

221



va ló üt kö zés tõl, azok po zi tív vagy ne ga tív erõ tar -
tal má nak fel dol go zá sá tól, eset le ges ösz tö nös
vagy tu da tos (más kor ru tin sze rû) meg vá la szo lá -
sá tól, s így sok kal na gyobb ener gi á já ba ke rül
meg küz de nie mind ezek kel.

Az igé zés nek ki tett je len sé gek má sik (em lí -
tett) szfé rá ját a szép, a kü lö nös ké pe zi. Az igé zés
eme ese te i vel kap cso lat ban ki fej ten dõ el kép ze lé -
sem alap já ul az az igen gya ko ri vé le mény szol -
gál, hogy az igé zés ösz tö nös, nem tu da tos (nem
aka rat la gos) tett.

Az erõs né zés al ka lo mad tán re a li zá ló dik (az
egyén tu da tá tól füg get le nül), bi zo nyos lát vány  -
nyal va ló szem be sü lés ese tén. A szép vagy tet -
sze tõs lény vagy tárgy ma gá ra von ja az em ber fi -
gyel mét, és lel ki tar tal ma it ak ti vi zál ja. Az em ber -
ben ilyen kor fel kel tett ér zé se ket a bbiirr ttookk lláá ssii
vváággyy, va la mint a RÓHEIM (1984, 472) ál tal is
ki emelt iirriiggyy sséégg fo gal mai ál tal le het ne meg ne -
vez ni, új ra alá húz va, hogy mind ez ál ta lá ban tu -
dat ta la nul ját szó dik le, va la mint lé tez nek ár nya -
lat be li fo ko za tok. Ha azt mon dom, hogy az igé zõ
vá gyá val az igé zett li bi dó já ra (jungi ér te lem ben,
te hát ál ta lá no sab ban vett élet erõ re), va la mint
tárgy ese té ben a ben ne rej lõ rej tett sze mély te len
va rázs erõ re tör (vö. mmaannaa), azt hi szem, nem ru -
gasz ko dom el az ál ta lá nos né pi kép ze tek tõl,
pusz tán le he tõ sé ge im sze rint a nép rajz va la mint a
lé lek tan fo gal ma i val pró bá lom le ír ni a le ját szó dó
je len sé get.

RÓHEIM (1984, 465) a szemmelverésrõl
írott ta nul má nyá ban meg pró bál ja a je len ség lé -
lek ta ni ma gya rá za tát ad ni. Sze rin te a hi e de lem
kul csa ab ban a meg ál la pí tás ban ra gad ha tó meg,
mi sze rint a meg né zett szop ta tós as  szony nak el -
apad a te je. Esze rint a szemmelverés kul csa orá -
lis fél té keny ség, és orá lis ag res  szió jel le gû. Azt
hi szem, buk ta tó ja az ér tel me zés nek, hogy mi u tán
egy (alap ve tõ) táp lá lék meg kí vá ná sá nak té nyé -
bõl in dul ki, és a táp lá lék je len lé té bõl az ösz tön
oralitását konnotálja, nem lép to vább meg vizs -
gál ni más faj ta ese te ket, így az em be ri egye dek re
vagy bár mely meg tet szõ do log ra vonatkozóakat.
RÓHEIM freudiánus ma gya rá za tá ból a ffééll ttéé --
kkeennyy sséégg és aagg rreess  sszziióó té nye zõ je fi gye lem re mél tó,
ám ne ga tív töl te tük né mely ese tek ben túl zott nak

bi zo nyul hat. A je len ség hez tár sít ha tó ag resz  szió
in kább ér zel mi, tu da to so dá sa nem fel tét le nül
meg va ló su ló do log. Ilyen for mán az el kép ze lés
nem ös  sze fér he tet len a né pi né zet tel, ami a tu dat -
ta lan szint jén le ját szó dó igé zést még to le rál ja, az
ár tat lan ság szfé rá já ba utal ja. (“Nem tud ró la.”;
“Nem te het ró la.”; “Ilyen a nézése.”)11 Ez zel
szem ben a tu da to so dás fá zi sá ban az il le tõ már
ész le li, hogy mily mér ték ben né zett meg va la kit
és hogy árthatott.A tu da tot el len õr zõ kont roll nak
(fe let tes én vagy tár sa dal mi tu dat, kö zös sé gi tu -
dat) tu laj do nít ha tó, ha há rom szor ki köp és vé dõ
mó don ezt mond ja: Pü-pü-pü, meg ne igéz ze lek.
Az egyén vé de ke zé sé ben a kö zös sé gi nor ma -
rend szer nek a kont roll ja mû kö dik, hi szen azt te -
szi, amit el vár nak tõ le; ez ese ten ként egy be es het
az zal, ami lel ki is me ret ét is ki elé gí ti. A prob lé ma
ezen a pon ton er köl csi ter mé sze tet ölt; jó ér zés és
ön kont roll függ vé nye el sõ sor ban, hogy meg igéz-
e vagy sem va la kit az em ber. Adott igé zés rõl va -
ló tu dás tu laj do ná ban az igé zés ne ga tív töl te tû in -
ter per szo ná lis cse le ke det, em ber társ el le ni bûn.

22..33.. AA sszzeemmmmeellvveerrééss eell llee nnii vvéé ddee kkee zzééss
A szemmelverés el le ni vé de ke zés az élet nek

igen tág je len ség kö ré vel áll ös  sze füg gés ben. Leg -
tá gabb ér te lem ben a nyil vá nos ság tól va ló fé le -
lem rõl, bi zo nyos élet szfé rák nyil vá nos ság elõ li
el rej té sé rõl van szó. A ma gán élet (bár tér sé günk -
ben, fa lu si kör nye zet ben ál ta lá ban nem an  nyi ra,
mint pol gá ro sult tár sa dal mak ban) va la me lyest
min dig zárt vi lág ban zaj lik. Emögött nem csu pán
az in ti mi tás utá ni vágy, ha nem a rossz in du lat tól,
irigy ség tõl va ló fé le lem is áll. De ma ga az in ti mi -
tás is bi zo nyos ér te lem ben nem je lent mást, mint
vé dett sé get, ha csu pán egy kü lön vi lág vé dett sé -
gét is. Az em ber ilyen ter mé sze tû fé lel mét em lí ti
DÖ MÖ TÖR Tek la. Sze rin te az em ber nyil vá nos -
ság tól va ló fé lel me nem csu pán a kis gye rek re, de
a gyü mölcs fá ra, vi rág szál éle té re, sõt még az új
fo nott ke rí tés re is ki ter jed het. A jjóó sszzee rreenn ccssee vé -
del me ha son ló okok kal ma gya ráz ha tó: “nem sza -
bad eellkkiiáábbáállnnii””, mert va la ki meg fi gyel he ti, és má -
gi kus úton meg foszt hat tõ le. Ép pen ezért a ma -
gyar em ber na gyon rit kán mond jót a ter més rõl,
ál la tok ról, idõ já rás ról. A “le ko po gás” vá ro si hi e -
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del me - te szi hoz zá -szintén a jó sze ren cse (ir ra ci -
o ná lis) vé dõ gesz tu sa” (DÖ MÖ TÖR 1981, 151).

Az em lí tett ösz tö nös óva tos ság, fé le lem szü -
li egy részt az el fe dés, el tit ko lás, más részt a vé de -
ke zés je len sé gét. SUMNER (1978, 768-769) sze -
rint a szemmelveréstõl va ló fé le lem szül te az il -
lem sza bá lyo kat, az öl töz kö dés je len sé ge it, sõt a
nõk zárdábavetését is. Bár mind ez igaz le het,
eze ket a je len sé ge ket már ré gen a ci vi li zá ció ter -
mé sze tes ve le já ró inak te kint jük. Eme szub ti lis,
nem tu da tos vé de ke zé si for mák mel lett azon ban
lé tez nek olyan mód sze rek, ame lye ket ma is ki zá -
ró lag a szemmelverés el le ni vé de ke zés cél já ból
al kal maz nak. Ilye nek pél dá ul a gyer mek csuk ló -
já ra kö tött pi ros pánt li ka, obsz cén gesz tu sok, pl.
fe nék vagy fallosz mu to ga tá sa vagy fal li kus
amu let tek vi se lé se (vö. BIEDERMAN 1989, 307);
trá gár ki fe je zé sek, szö ve gek Szentmihályon pl.
“Kigyófasz a sze med kö zé!”. Mind ezek nek a trá -
gár, obsz cén té nyek nek túl kom pen zá ló, ez ál tal
el ijesz tõ, ki áb rán dí tó, a meg cso dá lás, meg kí vá -
nás, bû vö lés fo lya ma tát meg sza kí tó, ki zök ken tõ
ha tá suk van. Mi u tán kul tú ránk kal együtt jár az
öl tö zet vi se lé se, az ilyen “el ijesz tõ” gesz tu sok
elég meg le põ ek ah hoz, hogy az em bert ki zök -
kent sék a szem lé lõ dés bõl. Az em lí tett vé de ke zõ
gesz tu sok hoz még sok fé le ha son ló cél za tú gri -
masz tár sít ha tó, me lye ket az em ber spon tá nul
pro du kál za va ró ha tás ra.

A szemmelverés el le ni vé de ke zés ben hasz -
ná la tos ppii rrooss szín rõl szól nék még, amely nek sze -
re pe a kis gyer me ken, ál la ton az, hogy a fi gyel -
met “elterelve”12 meg óv ja õt a ron tás tól. A ppii rrooss
szó a ppiirr kkaadd,, ppöörr kkööll,, ppii rríí ttááss szó csa lád ból ered, te -
hát a tûz zel áll kap cso lat ban, ilyen ér te lem ben
szer ve sen kap cso ló dik a szemmelverés el le ni pi -
ros szín nel va ló vé de ke zés hez a ron tó anya gok
ééggee ttééss sseell va ló meg sem mi sí té se, pu ri fi ká lá sa
(lásd a ron tás ról szó ló fe je zet ben). 

Bár nem so rol tam fel az ös  szes vé de ke zé si
mó dot, rá té rek a vé de ke zés má sik as pek tu sá nak
meg vizs gá lá sá ra, amely ma gát az igé zõ em bert
érin ti. Igé zés ve szé lye ese tén há rom szor ki kell
köp ni a gyermek/állat/növény stb. fe lé a meg fe -
le lõ vé dõ ige el mon dá sa köz ben. A ki kö pés je len -
sé ge az igé zés orá lis jellegével13 kap csol ha tó

össze, és úgy ér tel mez he tõ, mint a már el nyelt
szubsz tan cia ki kö pé se, vis  sza szol gál ta tá sa.

22..44.. AAzz iiggéé zzeetttt sséégg ttüü nnee tteeii
Ha en nek el le né re meg tör té nik az igé zés,

leg gya ko ribb és min dig el sõ sor ban em lí tett ttüü nnee --
ttee a ffeejj ffáá jjááss.. Ezt kö ve ti a sszzéé ddüü llééss,, hháá nnyyiinn ggeerr,,
szél sõ sé ge sen sú lyos eset ben jelenkezhet az áájjuu --
llááss és vég sõ stá di um ként a hhaa llááll.. Ma nap ság ez
utób bi két fej le mény na gyon rit ka, ez a vál to zás
az ural ko dó or vos tu do má nyi né ze tek át szi vár gá -
sá nak és el fo ga dá sá nak tu laj do nít ha tó. Az or vos -
tu do mány ugyan is az olyan sú lyos ese te ket, mint
a hir te len ha lál lal vég zõ dõk, ál ta lá ban “kéz zel -
fog ha tó” tes ti vagy kör nye ze ti okok kal ma gya -
ráz za, de min den kép pen fi zi o ló gi ai és nem misz -
ti kus okok kal. A lel ki ere de tû hal álo kok kö zül az
em bert las san felemésztõek a lé lek tan ál tal is el -
fo ga dot tak, pél dá ul szo ron gás, fé le lem. A nép -
rajz tu do mány fel mé ré sei sze rint vi szony lag sû -
rûbb az olyan ada tok szá ma, me lyek sze rint ál lat
ha lá lát okoz ta igé zés. Gyûj té se im is ezt iga zol -
ják: pl. ló (T.B.) és disz nó (SZ.R.).

22..55.. GGyyóó ggyyíí ttááss
A tü ne tek ál ta lá ban az egész em ber re ki ter -

jed nek, s a gyó gyí tás - mint egy fe le let ként - szin -
tén az egész em bert cé loz za meg. A szenesvízzel
hom lok ra, szív tá jék ra, te nyér be, talp ra raj zolt ke -
resz tek ri tu á lis mos da tás jel le gû ek, eset leg ki is
egé szül nek a gyer mek meg mos da tá sá val. A gyó -
gyí tá si fo lya mat ból a bel sõ sem ma rad hat ki: a
be teg nek in nia kell a szenesvízbõl. A be teg má -
gi kus kö rül ke rí té sé ben nem csak a szenesvíznek,
ha nem a kkee rreesszztt vvee ttééss nneekk is funk ci ó ja van: a
szent ség ere jé vel te lí ti a gyó gyí tó rí tust. Ma ga a
víz is több szö rö sen szent: ké szí té se köz ben Mi -
atyán kot mon da nak, és fö lé je ke resz tet vet nek,
más részt, amint azt egyes ráolvasószövegek és
ar cha i kus imád sá gok is jel zik, mint pl. a víz ve -
tés, gyeszkentálás Mold vá ban (vö. ER DÉ LYI
1976, 106), a szenesvíz ana ló gi ás gyó gyí tó esz -
köz; egy részt mint a Jor dán vi zé nek pár hu za ma,
más részt ama “el sõd le ges re cept” ana ló gi á já ra
ké szül, ame lyet va la ha Szûz Má ri á nak aján lot tak
a meg igé zett Jé zus gyó gyí tá sá ra. Ilyen “bib li kus
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hát te rû ana ló gi ás el vû gyó gyí tó imád sá got”
BOR NE MI SZA Pé ter is kö zöl az ÖÖrr ddöö ggii kkíí sséérr ttee --
tteekk bbeenn,, bár a bá jo lást ha zug ság nak, ör dö gi ta lál -
mány nak mi nõ sí ti (ER DÉ LYI 1976, 106). A
“bá jo ló gyó gyí tó imád sá gok ke resz tény ele mei
két ség kí vül egy há zi ere de tû ek; ar ra az idõ re utal -
nak, ami kor a pap ság gyó gyí tott, és Is ten ne vé -
ben ûz te ki a be teg sé get oko zó dé mont/sá tánt az
em ber bõl” (ER DÉ LYI 1976, 108).

Az igé zés szenesvízzel va ló gyó gyí tá sá nak
fo lya ma tá ban fon tos sze re pe van a ri tu á lé pon tos
el vég zé sé nek, hi szen a gyó gyí tó el já rás csak úgy
ha tá sos. A hár mas szám a rí tu son be lül fon tos
sze rep hez jut, úgy is mint 3x3=99: há rom gyu fa
vagy ki lenc szén, há rom Mi atyánk, há rom szor
há rom ki csi korty víz, há rom ke reszt a hom lok ra
stb. Ál ta lá nos em be ri kép ze tek ben a hár mas az
erõ, a ha tal mas ság, a tel jes ség szá ma, a ke resz -
tény ség ben ezt tes te sí ti meg a Szent há rom ság
kép ze te.

A gyó gyí tó fo lya mat ban meg je le nõ tûz (pa -
rázs) és víz szim bo li ku san is ér tel mez he tõ. A két
elem archetipikus el len tét pár, l. pl. a taoizmus-
ban (HOPPÁL-SZEMADÁM-JANKOVICS
1995, 227), vagy  az al kí mia vi lág kép ében, ahol
az éélleett vvii zzee nem más, mint az oouurroobboorroosszz, az el -
len tét egye sí tés szim bó lu ma (JUNG 1995, 84). A
szenesvíz ugyan csak a tü zet ma gá ba fo ga dó víz,
ilyen ér te lem ben az élet ana ló gi á ja.

Ma gyar nyelv te rü le ten több he lyen is a sze -
nes vi zet csu pán az igé zõ sze mé lyé nek fel fe dé sé -
hez hasz nál ják fel jövendölõ se géd esz köz ként
(vö. RÓHEIM 1984, 468.). A tu laj don kép pe ni
gyó gyí tás az igé zõ sze mély ha já nak, szõ ré nek
be szer zé se után ezek ége té se ál ta li füs tö lés sel
tör té nik, a gyer me ket a füst fö lé tart ják. Ilyen
gyógy mó dot em lít töb bek kö zött DÖ MÖ TÖR
Tek la is.

A szenesvíz ha tá sa va ló szí nû leg ppllaa ccee bboo--hhaa --
ttááss (vö. MELZACK 1977, 42), a gyógy ulás pe -
dig a csa lád és a gyó gyí tó szug gesz ti ó já nak, va -
la mint a ha tá sos ön szug gesz ti ó nak tu laj do nít ha -
tó, még az olyan ra ci o na li zált je len té sek ese tén
is, ami kor a víz ben “ol dó dó” szén nek tu laj do nít -
ják a gyógy ulást (P.E.; SZ.R.). A ma ga ko rá ban
PÁ PAI PÁRIZ Fe renc is ezt tar tot ta a szenesvíz

ha tó anya gá nak, el ítél vén a ba bo nás, mes ter ke dõ
vén as  szo nyo kat: “A sze nes vi zet ve het nõk kér -
dés be. Leg alább ab ban a’ szén ben va gyon bel sõ
fel for rást el nyo mó erõ, iz zaszt is: azért nem ha -
szon ta lan, ha jól ad nak innya ben ne. A’ kivûl a
vé le mo sás nem tészen töb bet mint ha kofa-
vizzel mos dat nád, hivesíti és kön  nyeb ben el alu -
szik utánna.”14

Mint min den is me ret len hát te rû be teg ség
ese té ben, itt is ir ra ci o ná lis gyógy mód ról van szó.
A szenesvízzel va ló gyó gyí tás rí tu sá nak a be le
ve tett hit kö vet kez té ben pszi cho szo ma ti kus ha tá -
sa van. Más ir ra ci o ná lis gyógy mód ok hoz ha son -
ló an a hit re ala poz, és a meg nyug vást, a lé lek
egyen sú lyát cé loz za meg, elõ se gít ve a szer ve zet
gyógy ulá sát. A gyógy mód mai hasz ná la tá nak ir -
ra ci o na li tá sa nem zár ja ki egy olyan vi lág kép lé -
te zé sét, amely be ko he ren sen il lesz ke dik, te hát
“ra ci o ná lis”. 

Vizs gál ni le het ne azt is, hogy mi lyen mér -
ték ben függ az igé zés je len sé gé nek is mert sé gi fo -
ká tól az igé zés gya ko ri sá ga, va la mint hogy az
igéz he tõ ség mi lyen mér ték ben függ vé nye a je -
len ség is me re té nek. Ugyan azt a tü ne tet tel je sen
más ha tás nak is tu laj do nít hat ják, és ak kor si ke re -
sen ke zel he tõ mmááss mmóódd sszzeerr rreell.. En nek leg fon to -
sabb fel té te le, hogy a be teg le gyen meg gyõ zõd ve
a di ag nó zis igaz vol tá ról, és a gyógy mód nak le -
gyen hhii ttee llee..

A kul tú rá ban be kö vet ke zõ vál to zá sok mi att
sok fa lu si kör nye zet ben élõ em ber sem hisz már
a szemmelverés le he tõ sé gé ben (T.B.). De a fej fá -
jás ra be vett Algocalmin, Fasconal stb. tab let ták
csu pán egy új hi e de lem-ál la po tot tük röz nek,
ugyan úgy kom men dá lás (szü lõ, ba rát, is me rõs
aján la ta) ha tá sá ra sze dik az em be rek, s a kom -
men dá ló val fenn ál ló enberi kap cso lat ré vén hisz -
nek a ha tá sos sá gá ban. Csu pán egy vál tás tör tént:
szenesvízrõl tab let tá ra, és ál lan dó “ha tó anyag -
ként” ma radt a szug gesz tió.

A szenesvízzel va ló gyó gyí tás (és a fen ti
pél dá ban, a nem or vo si ta nács ra sze dett gyógy -
sze re ké is) olyan prob lé ma meg ol dó stra té gia,
ami le he tõ vé te szi az or vos el ke rü lé sét ki sebb
egész sé gi pa na szok ese tén. Az em be rek nek ilyen
jel le gû tu dás ra szük sé gük van biz ton ság ér zet ük
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meg erõ sí té sé hez (a vi lág ban va ló biz ton ság ér zet -
ük höz). Ké nyel met len, kín zó ál la pot, ha a be teg -
ség gel kap cso la tos tu dás az or vos mo no pó li u ma.

IIggéé zzééss SSzzeennttmmiihháállyyoonn
((AAddaatt ttáárr))

AAddaatt kköözz llõõkk::

Gyõrzámoly, 1993
T.B., 8O éves
Szentmihály, 1995.
P.E., 57 éves (1995) E.
SZ.L., 12 éves (1995) L.
P.G., 78 éves 
SZ.R., 8O éves R.
SZ.G., 65 éves G.
SZ.S., 72 éves S
K.I., 83 éves 
K.J., 82 éves

AAddaatt ttáárr

(Gyõrzámoly, 1993)
T.B., 8O éves
1. Meg olyan is vót, hogy a gaz dá val ment a -

szol gá ló juk volt - a le ány. Igen szép lo va volt a pa raszt -
nak, az tán men tek ki a ha tár ba. Egy szer csak a ló el kez -
dett iz zad ni, fõdhö vág ta ma gát, az tán meg dög lött ott a
ko csi elõtt. A pa raszt azon nal el za var ta a leánt. Nem al -
kal maz ta to vább, mer rá fog ta, hogy a ver te meg a sze -
mé vel a lo vat, azért dög lött meg a ló. Há csak en  nyi
eszük vót a ré gi ek nek. Min den be szel le met lát tak, meg
boszorkánt lát tak.

2. (...) má sem mi ba ja se vót a gye rek nek. Hogy
az tán a szenesvíztül-e, vagy a ma ga sze rén is, de ez fur -
csa, hogy a mai vi lág ba má ilyent nem hal lok, hogy
szenesvíz, a mai as  szo nyok má nem is tud ná nak
szenesvizet csinányi! Az tán azér még se pusz tul el egy
gye rek se szem ve rés be!

SSzzeennttmmiihháállyy,, 11999955..
Sz.R., 8O éves R.
Sz.G., 65 éves G.
Sz.S., 72 éves S.
1. Az igé zés el len? Az igé zés el len csak a sze nes

vi zet csi nál ták. (Sze nes vi zet? S azt hogy csi nál ták?)
Azt úgy csi nál juk, hogy te szek egy po hár ba, egy de cis
po hár ba vi zet, és négy gyu fát meg gyúj ta nak, úgy rend -
re, s mikó de ré kig el égett, akkó be le ütöm a fe jit a po -
hár ba. És a po hár ba, hogy ha meg van igéz ve, akkó le -
száll mind a háram, vagy a négy, És abbó az tán meg ke -
ni a hom lo kát az izét... Ez tisz ta igaz, de en nek mi a
ézéje, en nek azt nondják, hogy csi nál ja a gyu fa fe je azt

a szén - va la mi lyen szén sa vat -, és az azé jó. Az tán ki -
önt jük oda né, a csa tor na alá. (S imád sá got nem mond -
tak, mi kor kik csi nál ják a sze nes vi zet?) Egy
Miatyánkat. (S ke resz tet nem ve tet tek rá a po hár ra?)
Nem. Há van aki vet. 

2. (Ki tud igéz ni?)
Hogy ki tud igéz ni? Aki nek itt ös  sze van nõ ve a

szem öl dö ke egé szen. (S az akar igéz ni, vagy csak ...)
Nem, az úgy ma gá tól igéz.

S. Meg néz jól té ge det, s az tán...
R. Va la ki ál la po to san ma rad, és õ meg néz va la mi

csú nyát, va la mit. Az má csi nál egy olyan gyer me ket.
Ez úgy van. Ez nem aka rat ból van. Ez csak véletelenül.
Rá pil lant, vagy va la mi, s meg lát ja, s mit ahagy ha son lí -
ta nak a gyer me kek egy más ra, hát ez csak úgy, ez csk
azé van. (S a ter hes as  szony nem vé de kez het az el le ne
se hogy?) Hát... ez nem , ez csak akkó van, amikó má
meg van szü let ve a gyer mek. Ezt ál la po to san... (Én azt
hal lot tam, hogy ha meg dob ják va la mi vel...) Há ha
meg dob ják va la mi vel mind ahogy vót Szé kely Gi zi, õ
azt mond ta mind ég, hogy meg dob ták egy szekfûve, s
akkó, itt ma radt a szekfû nyo ma.

3. (Kicsigyermeket az igé zés tõl?)
G. Azt mond ják, hogy a ki csi ru hát ad ják for dít va

rá ja, igen, alól a ki csi majóját, vagy in get, va la mit min -
dig, vagy bugyikáját for dít va.

R. Akit na gyon fog az igé zet. De pél dá ul, ha nem
fog ja az igé zet, elég hogy ha én el me gyek, s te fo god az
öled be a gyer me ket, s lá tom, hogy mi lyen, nem ép pen,
hogy szép, tet szik ne kem az a gyer mek, meg né zem, s
elég.

G. En gem olyan hama fo gott min dig az igé zet. Úgy
fájt a fe jem, egy olyan ros  szul lét on nan jött. Mondam:
Ves sed a sze nes vi zet, me ne kem most má gátá.

R. Gyütt ha za, mon dom, ve tet tem a sze nes vi zet. 
G. S le ment a szenesvíz, s it tam be lõ le, s hely re -

jöt tem. (S mi le het a je le an nak, hogy meg igéz ték, a
fej fá já son kí vül?) Hát on nan jön az tán a ros  szul lét. Ha
meg vagy igéz ve, per sze, on nan ér zed, hogy evész a
sze med vi lá ga akkó! De nem tu dom, hogy ab ba az
izé be, az a szén az tán, az csi nál ja - úgy mond ják an -
nak, na.

R. Nem tu dom, mi lyen szén sav.
G. Az, az van ben ne, és az asztán se gít a te izéd ben.
R. Ab ba a víz be az se gít. (Most már így ma gya -

ráz zák, hogy az se gít?) 
G. Igen, igen. Má ezen má lát tam én, hogy meg

vótam igéz ve. Vagy szén bõl, ha van fa, égett a tüzen fa;
a szén az még jobb, mind a gyu fa. Csak gyufáva
elmondad a Miatyánkat, s ott mind mondad a ti é det, s
az tán dobad köz be be lé a gyu fát a víz be. 

G. A szén jobb mint a gyu fa.
R. Má több anyag van ben ne.
K.I., 83 éves (1995)        
1. Hát az tán csak a szenesvíz an nak az or vos sá ga.

Az igízésnek. (S azt hogy csi nál ták ré gen?) Hát az tán
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ré gen szénbõ, de most má gyufá bó, me gáz van. Most
háram szál gyu fa, elég, s an nak a tüzit, szó val a szenit.
Elég az a háram szál gyu fa, egész amed dig tudad fog ni,
s akkó be lé eresz ted a víz be. A háram szá lat. Ré gen ki -
lenc sze net tet tek a víz be. (S hon nan? Egye ne sen a tûz -
bõl?) A tûz bõl, igen. Fo gó val. (S a po hár ba tet ték azt
is?) Olyan vas fo gó val vet tük ki, s az tán ki lenc sze met
be lé a po hár ba, a víz be. (S imád koz tak köz be va la mit?)
Há, ha le ment a szén, akkó igaz vót. Ha nem ment le a
szén - má sokszó fenn ma radt -, akkó nem vót igé zés.
(De mon dom, hogy köz be imád koz tak va la mit, mond -
tak va la mi imád sá got?) Há hogy ne, imádságat. (S mi -
lyent?) Mi e lõtt nem kezd te meg a sze net, hogy ve gye,
akkó mondatt egy imádsá gat. S akkó ve tett ke resz tet, s
a po ha rat rá tet te. S akkó vett az tán ki lenc sze net, s be lé -
tet te a víz be. S mikó mind a ki lenc sze met beléte tte,
akkó megint mondatt egy imát. S akkó az tán úgy a kés -
sel kilenc szer, a kés he gyi vel, vi zet ki lenc szer kidobatt,
úgy a le ve gõ be. (Nem ken ték be azt, akit meg igéz tek?)
Ó, nem, nem so ha. (S ho va ön töt ték el a vi zet?) Úgy
szem be vaegy ku tyá val, vagy az aj tó sar ká ra. (Egy ku -
tyá val szem be - mi ért?) Hát az tán akkó mond ta: Na,
akkó le gyen még igé zés, mikó ez a víz visszagyû. S rá -
ön töd a ku tyá ra, a ku tyá val szem be, vagy az aj tó sar ká -
ra. De oda is csak azt mondad. Ez igaz. Mert az tán má
itt sok szor kel lett ves sek én Me lin dá nak, amég itthan
vót. És ne künk is né, egy szer-egy szer. (Ki tu dott igéz -
ni?) Hásztán azt nem le het tud ni! Azt nem, Tün de drá -
ga. Van egy-egy, hogy e’tátja a szá ját, és (ka cag) meg -
van az igé zés. (Mi rõl vet ték ész re, hogy meg igéz tek va -
la kit?) Hát an nak fáj a fe je, s hábaradik a mellye, s erõst
ros  szul van. Igen, na gyon rossz ér zés! (S ez más rossz
ér zés, mint más kor?) Hát más, más, más. (Nem tud ják
az okát, hogy mi tõl van?) Nem. S ak kor az tán csinál -
tunk egy kis sze nes vi zet, s helyregyütt. (Min dig hasz -
nált?) Igen! Amikó meg van igéz ve; ha nincs meg igéz -
ve, az tán azt mind vet he ti. De nem jön le, má lát szik,
mikó ve ti, má akkó má vagy nem megy le a szén, vagy
le megy. De ha meg van igéz ve, akkó má a szén még
egybõ le fut. Sokszó még sír va fut le. Iga zán. Szóva, ez
igaz vót, má amég otthan vótam, édes anyám is csi nál ta,
s az tán én is meg ta nul tam, s csi nál tam.

K.J., 82 éves (1995)
1. Megtõtünk egy vi zes po ha rat víz zel, és elõ ve -

szek há rom gyu fát. Akkó meg ke resz te lem aztat, s a
közepibe te szem a po ha rat. S akkó az tán meg gyúj tom
az el sõ gyu fát, de a má si kat már ve szem a ke zem be,
hogy amikó fé lig el égett, meg ütöm a fe jit, és az be le -
esik a víz be, s rög tön le megy a fenekibe, de a má sik
már meg gyúlt ettõ, s akkó le do bom a má si kat is, s akkó
vi gyá zok ar ra, fel ve szem a har ma dik gyu fát, és akkó
köz be mon dom a Miatyánkat. S akkó megint azt is, mi -
kor má fé lig le égett, akkó meg ütöm a fe jit, és az is le -
esik, úgy mind a há rom nak, a fe je mikó le esik és le -
megy be egé szen a gyu fa, akkó igé zés. Na s akkó el -

vég zem az imát, s ke resz tet csinálak a po hár ra, és akkó
mártam a ke ze met a víz be, s hom lo ko mat, s aja ka mat,
itt, itt, min de nütt ke resz tet csiná lok a szív re, ke zem
tenyeribe, in nen így túl, és a lá bam talpjára, ha ci põ be,
ha csiz má ba mind egy, csak ke resz tet kell csi nál ni s
már ta ni az uj jat a víz be. És akkó in ni háromszó, há rom
ki csi kor tyot. S akkó le ten ni, s még áll egy ki csit, s
megint egy ki csit, s úgy ér zi mitha tünne el az igé zet.
Na és akkó megint iszok há rom ki csi kor tyot, s me gyek
az aj tó sar ká hoz, oda tõ tök egy kis vi zet, har mad szor
ki nyi tom az aj tót, és kí vül rõl, az ud var ról is tõtük ki vi -
zet. (Nem mond sem mit ilyen kor?) Nem mon dok, csak
egy imát mon dok. Ket tõt: amikó megkeresz telem, s má
kez dem, s egyet az tán má mikó vég zem. (Mind egy
hogy mi lyen imát mond el?) A Mi atyán kot. Ez a rö vi -
debb. Vagy az Üd vöz légy Má ri át. Bár egy an  nyit. Ki
amen  nyit. (Az igé zés mi tõl van?) Én nem tudam. Ba bo -
na. (Kik szok tak igéz ni in kább?) Te, úgy va la ki, aki má
ré gen nem lá tott, és úgy meg kér dez va la mit, én nem is
tu dom, csak ér zem, hogy úgy fáj a fe jem, és fe ke te ká -
vét fõ zök, nem mú lik el - na ez csak igé zés kell le gyen!
(Más mind a ren des fej fá jás?) Igen. (Mi a kü lönb ség?)
Hát olyan gyen gén fáj egy ki csit, de mikó nagyan fáj a
fe jem - hû lés -, akkó olyan nagyan fáj, hogy má... hogy
min dig fasconalt (fájdalom csillapító) ve szek, s akkó
rög tön karjaimbó, min den, ki áll a fá jás, ad dig úgy fáj,
hogy nem tu dok mit csi nál ni. S az tán még le pi he nek
egy ki csit, el mú lik. Ha nem igé zés, nem men nek le a
gyu fák, fenn ma rad nak. Mind. (Nem le het tud ni ab ból,
ahogy men nek le a gyu fák, hogy nõ vagy fér fi igéz te
meg?) Én nem tudam aztat. (És azt hal lot ta, hogy az
igéz, aki nek ös  sze van nõ ve a szem öl dö ke?) Nem.

P.E., 57 éves (1995) E.
Sz.L., 12 éves (1995) L.
1. E. Azt szok ták mon da ni, az igéz, aki nek úgy a

szem öl dö ke, úgy ös  sze van nõ ve itt. Nõ is , fér fi is,
hogy úgy ös  sze van nõ ve a szem öl dö ke, az tud igéz ni.
Õ nem tud ja sa ját ma gá ról, hogy õ tud igéz ni. (És nem
is akar igéz ni...) És nem is akar. Ezt nem aka rat tal csi -
nál ja, va la hogy olyan a né zé se, vagy... (Mi vel le het
meg aka dá lyoz ni, hogy meg igéz zen?) Hát meg aka dá -
lyoz ni nem le he tett. Azt szok ták mon da ni, ha va la ki
ész re vet te, hogy va la ki úgy meg né zi és kezd szé dül ni,
vagy kezd fáj ni a fe je, ak kor csi nál tak sze nes vi zet. Ré -
geb ben csi nál ták a szén nel a kemencébõ, ami kor tü zel -
tek, akkó vet tek ki... És most má nincs af fé le itt ná lunk,
most má gyu fá val. (És szén nel hogy csi nál ták?) Égett a
ke men cé be a tûz, és akkó úgy húz tak ki sze net a ke -
men cé bõl, a szén da ra bo kat, olyan ki csi szén da ra bo kat,
és azt húz ták be lé a po hár ba, hi deg víz be. (Há nyat? S
mek ko rát?) Ötöt, he tet, ki len cet. Há nem na gyot, olyan,
úgy né, ak ko rá kat csak . S akkó utá na az tán csi nál tak
háromszó ke resz tet a po hár ra, háromszó ivott be lõ le
egy-egy pi cit, egy kor tyot, s ke resz tet csi nál tak a hom -
lo ká ra. (Köz ben mond tak imád sá got is?) Hát igen. A
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Mi atyán kot. És Ró zsi ka né ni re em lék szek, hogy olyan
ba bo nás as  szony vót, hogy õ jött ónat vet ni, ónat ön te -
ni, ilyen sze nes vi zet csi nál ni is, az tán õ úgy imád ko -
zott ot tan, a Mi atyán kot szok ta el mon da ni.

2. E. Fej fá jás el len? szenesvízen kí vül egye bet
nem tu dok. (De min den faj ta fej fá jás ra szok ták csi nál -
ni?) Ha nem tud ja, nem ér zi, hogy meg le gyen hûl ve,
vagy va la mi, csak úgy hir te len meg fáj dul a fe je, itt a
szem kö rül szo kott fáj ni a hom lok, azt mond ják, olyan -
kor van meg igéz ve.

L. Igen, s van egy maszírozás...
E. Ezt a szenesvízet, mit tudam én, a mulkó még

La li is csi nál ta Etinek. Ne ki is úgy fájt a fe je, s nem
tud ta, hogy mitõ fáj a fe je. Az a ba bo na ság mostmá az a
szenesvíz, attó mú lik e’, ha nem van az a szén di oxid,
ami a víz be at tól a szén tõl ke rül, és az...(Sasító ha tás -
sal...) Sasító, vagy igen, mind mikó va la ki nek a gyom -
ra fáj, vagy has me né se van, ve szi azt a szén pi ru lát, az
is, ab ba is egyéb gyógy szer nin csen sem mi, me csak a
tisz ta fe ke te szén, de még is jó, hasz nál.

P.G., 78 éves (1995)
1. (Ter hes ség alatt mi baj ér he ti az as  szonyt?) Hát

az tán nin csen mi baj ér je, eset leg meg kí ván va la mit,
vagy eset leg meg emel va la mit, eb bõl tud ba ja len ni.

2. (Ha meg cso dál va la mit?) Hát az nem, ha nem ha
csak meg dob ják, fi am. Ha meg dob ják ve le, vagy meg -
ütõ dik, vagy hoz zá üti va la mi hez ma gát, ak kor lát szik
egy fót. Vagy ar cán, vagy ke zén, pél dá ul akár mi lyen
test ré szén. 
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Jegy zet

1. Bár ren ge teg gyûj tés van a szemmelverésrõl és kü lön bö zõ mód sze rek -
kel va ló gyó gyí tá sá ról, össze fog la ló vagy el mé le ti jel le gû mun ka igen ke -
vés szü le tett. A leg ala po sabb elem zést HOPPÁL Mi hály ír ta az igé zés hi -
e de lem kö ré rõl (HOPPÁL 1970, 259-287). Szá mom ra, e dol go zat szem -
pont já ból azon ban ir re le váns, hi szen meg ma rad a hi e de lem fel épí té sé nek
struk tu ra lis ta elem zé sé nél. Ezen fe lül a je len sé get vis  sza em lé ke zés- vagy
él mény el be szé lõ szö ve ge ken vizs gál ja, elem zé se alap ját te hát ma ga a szö -
veg ké pe zi, és nem az ál ta lam vizs gált je len ség hát tér. Hoppál mód szer-
vá lasz tá sa ért he tõ, hi szen sa ját be val lá sa sze rint éle té ben elõ ször
szenesvízkészítést Mold vá ban lá tott egy gyûj tõ út ja al kal má val, s ezt ha -
tal mas él mény ként köny ve li el. Hoppál a szenesvízzel va ló gyó gyí tás ele -
me it rree llee vváánnss és iirr rree llee vváánnss ele mek re kü lö ní ti el. A re le váns ele mek tár gyi
és nem tár gyi ele mek re osz la nak. Az elõ zõ ket te kint ve eme li ki HOPPÁL:
“A hi e del mek ben sze rep lõ ha gyo má nyos tár gyak min den hi e de lem fon tos
ele mei. Kü lö nö sen ak kor, ha az igé zés hez ha son ló an gyó gyí tá si tör té net -
rõl van szó, mert a gyó gyí tás si ke rét sok eset ben ezek je len lé te vagy hi á -
nya befolyásolhatja.”(272)
Fon tos ta nul mány ként em lít he tõ még RÓHEIM Gé za mun ká ja (RÓHEIM
1984, 465-487), amely re elem zé sem ben több ször is hi vat koz tam. Bár sok
kö vet kez te té sé vel ne héz egyet ér te ni, ta lán az õ mód sze re a leg ih le tõbb,
an  nyi ban, hogy a je len sé get a le he tõ leg tá gabb kul tu rá lis kör nye zet be
ágyaz va igyek szik elem ezni. Számbaveszi a gö rög mi to ló gi ai és kü lön bö -
zõ né pek nél is me re tes vál to za ta it a szemmelverés hi e del mé nek, és lé lek -
ta ni ma gya rá za tát nyújt ja a fel me rü lõ je len sé gek nek, ter mé sze te sen az ál -
ta la gya ko rolt fre u dis ta pszi cho a na lí zis nek meg fe le lõ en.
A hi e de lem kör rõl ös  sze fog la ló jel le gû át te kin tést ad DÖ MÖ TÖR Tek la AA
mmaa ggyyaarr nnéépp hhii ee ddee lleemm vvii lláá ggáá bbaann (1981). Az igé zést iirr rraa ccii oo nnáá lliiss rroonn ttóó eell jjáá --
rrááss kkéénntt tart ja szá mon és ki eme li, hogy nem min dig szán dé kos.
SZENDREY Ákos AA mmaa ggyyaarr nnéépp hhiitt bboo sszzoorr kkáá nnyyaa (1986) cí mû köny vé ben
a mmeegg iiggéé zzéésstt,, sszzeemmmmeellvveerréésstt a ron tó va rázs la tok kö zé so rol ja (malefici-
um), me lyek el sõ sor ban em ber társ ra, má sod sor ban az élet fenn tar tá sá hoz
szük sé ges dol gok ra irá nyul nak. Õ em lí ti, hogy az igé zés, mint sszzóó mmáá ggii áá --
vvaall va ló ron tás je le nik meg PÁ PAI PÁRIZ Fe renc nél: “fascinantium mo -
re laudare”, ‘igé zés kép pen dícsérni’, va la mint a CUCZOR-FOGARASI
szó tár ban: “ere de ti leg bi zo nyos faj ta igék kel, pl. di csé rõ sza vak kal vagy
ba bo nás ki fe je zé sek kel meg bû völ, meg ront va la kit.” (SZEND REY 1986,
199).

2. Úgy megy le a szén (se bes ség stb.), aho gyan (olyan mér ték ben) õt meg -
igéz ték. A sis ter gés erõs sé ge szin tén fok mé rõ.

3. “Ka lap alól jöt tél, ka lap alá menjél./Párta alól jöt tél, pár ta alá
menjél/Fõkötõ alól jöt tél, fõ kö tõ alá men jél.” - GÖNC ZI Fe renc tõl idé zi
RÓHEIM (1984, 469) A fent em lí tett gyógyítóasszony egy ilyen tí pu sú
rá ol va sás szö ve get is mert.
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4. A Gorgók hár man van nak, mi ben lé tük leg in kább ijesz tõ maszk ként
fog ha tó fel (KERÉNYI 1977, 39).

5. A hi e del met édes anyám tól is me rem. Min den va ló szí nû ség sze rint in -
kább bencédi (Nyikó-mente, Udvarhelyszék), mint szent mihályi ere de tû.

6. KERÉNYI sze rint a Graiak a Gorgók test vé rei, akik vi gyáz nak az utób -
bi ak ra. Egy sze mük és fo guk van, és ezt egy más kö zött cse ré lik. Egy ilyen
cse re fo lya mán lop ja el sze mü ket Perszeusz, rá kény sze rít ve õket a
Gorgókhoz ve ze tõ út meg mu ta tá sá ra (ii..mm. 38-4O).

7. Ez ha son ló je gye ket hor doz a név má gi á val; ha ki mon dom a ne vét, bir -
tok lom.

8. Bár mér té ké ben sze mé lyi ség füg gõ, de is mert je len ség, hogy az em bert
va la ki “fi xí ro zó” te kin te té vel mun ká já ban, lé te zé sé ben erõ sen fe szé lyez -
tet he ti.

9. A tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tár a ragadozóállatok egy más ra-vagy az ál -
do zat ra tá ma dás elôtti me rev né zé sét tart ja a szó kap cso lat gyö ke ré nek. 

10. Fel te he tõ leg ez a faj ta ki szol gál ta tott ság-ér zés szol gált ala pul azon hi -
e del mek kép zõ dé sé ben, me lyek sze rint ide gen föl dön az em bert nem vé di
a hely szel le me. 

11. Vö: gyûj tött szö ve gek az igé zés rõl az Adat tár ban.

12. Ez a fa lu be li ek ma gya rá za ta. Tu laj don kép pen fel hív ja a po ten ci á lis
igé zõ fi gyel mét, ki zök ken ti a szem lé lõ dés bõl, fo ko zott ön kont roll ra szó -
lít ja fel. Ta lán az sem vé let len, hogy a tûz és a vér szí ne lett a nyu ga ti ci -
vi li zá ci ó ban a fi gyel mez te tés, a til tás szí ne (köz le ke dés stb.).

13. “A meg ba bo ná zó szem orá lis mi nõ sé ge nyil ván va ló.” (RÓHEIM
1984, 474); vö. fel fal, el nyel a sze mé vel stb.

14. L. PÁ PAI PÁRIZ Fe renc, Pax Corporis, 1747, 393.

DDeeoocchhiieerree llaa MMiihhaaii VViitteeaazzuu
((jjuudd.. CClluujj))
(Rezumat)

La Mihai Viteazu, localitate care a
aparþinut în trecut de scaunul secuiesc Arieº,
deochierea constituie o credinþã popularã
comunã. Deochierea se produce sau se comite
prin privire aþintitã sau holbare, cel deochiat
poate fi o fiinþã umanã sau un animal, în primul
caz simptomul cel mai comun es te durerea de
cap. Lumea se apãrã împotriva deochierii prin
practica popularã cunoscutã de „a stinge cãr-
bune”, ceea ce se considerã un remediu simplu,
de toate zilele, un medicament preparat acasã,
dar printr-o operaþiune ritualã, de structurã datã.
La Mihai Viteazu ritualului nu i se mai asociazã
descântece, ca în trecut, ci numai rugãciuni.
Credinþa în deochiere ºi stingerea de cãrbune are
o rãspândire generalã în localitate, însã nu toatã
lumea le crede fãrã rezerve. Lucrarea face analiza
ideilor generale legate de fenomen, analizeazã
din punct de vedere etimologic ºi semantic
denotãrile maghiare folosite în legãturã cu aces-

ta, face analiza fenomenului ºi a practicilor
legate, publicând în anexã datele culese. 

TThhee BBeelliieeffss CCoonncceerrnniinngg tthhee
CCaassttiinngg ooff aann EEvviill EEyyee iinn
SSzzeennttmmiihháállyy ((MMiihhaaii VViitteeaazzuu,,
CClluujj CCoouunnttyy))
(Abstract)

Casting an evil eye is a common belief in
the village of Szentmihály. It is the result of
someone gazing, staring too intensely at a person
or an animal. The most frequent symptom in the
case of persons under spell is headache. It the
removed with water in which coal is extin-
guished. This is a common remedy and counts
for a simple home-made medicine. Its prepara-
tion is a ritual with a fixed form. In older times
people used a spell formula while fixing it, but
nowadays the prayer has completely taken their
place. The belief in the spell and the remedy is
still widespread in the village, although not
everybody really believes in it. The paper analy-
ses the ideas connected to it, makes a semantic
analysis of the terms of the spell or prayer, exam-
ines the casting itself, and gives the information
concerning the field-work.
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HARANGOZÓ Imre

EEggyy sszzéé kkeellyy sszzeenntt eemm bbeerr,, aazz
oorroosszz hhee ggyyii BBÁÁ LLIINNTT II.. LLáásszz llóó

(Ki vo nat)
Az 1907-ben szü le tett BÁ LINT I.
Lász ló gaz da em ber a Székelyudvarhely
kö ze lé ben lé võ fa lu ban, Orosz he gyen.
Az ’50-es évek ben til tott csíksomlyói
pün kös di bú csú já rás új ra in dí tá sá nak
üze ne tét kap ja lá to más ban 1962-ben.
Él mé nye i rõl, az 1994-96-be li gyûj té -
sek so rán mag ne to fon elõtt szá mol be.
A be szá mo ló ban az õsi ma gyar, Szent
Ist ván elõt ti hit vi lág és a ke resz tény vi -
lág kép öt vö zõ dé se nyil vá nul meg. A
kül de tés, az el sõ el ra gad ta tás egy az
Orosz hegy ha tá rá ban lé võ õsi kul tusz -
hely, az Urusos kút kö ze lé ben tör té nik.
Az Urusos kút ere de te a he lyi ha gyo -
mány sze rint Szent Lász ló ki rály alak -
já hoz kap cso ló dik, aki szin tén sze rep -
lõ je BÁ LINT I. Lász ló egy lá to má sá -
nak.

BBee vvee zzee ttõõ

“A ma gyar val lá sos nép élet iránt az utób bi
évek ben ör ven de te sen meg élén kült mind a tu -
do má nyos, mind a mû vé szi, mind pe dig az egy -
há zi ér dek lõ dés”, ír ta BÁ LINT Sán dor 1941
no vem be ré ben a jászladányi szent em ber,
OROSZ Ist ván ön élet raj zá nak elõ sza vá ban.
Meg ál la pí tá sa az el múlt évek köz ér dek lõ dé sé re
is helyt ál ló. A 19. szá za di és szá za dunk el sõ fe -
lé ben élt szent em be rek, FRANKOVICS Mi -
hály, MIK LÓS Ist ván, ENGI TÜ DÕ Vin ce,
MEGYESI Jó zsef, MÉ SZÁ ROS Mi hály és tár -

sa ik mû kö dé sét, gyó gyí tá sát, lá to má sa it jó részt
már föl dol goz ta és pub li kál ta a tu do mány, az
el ma ra dá sok pót lá sa pe dig most van fo lya mat -
ban. Az el múlt év ti ze dek ate is ta ál lam be ren -
dez ke dé se és a föld raj zi lag egy sé ges Kár pát-
me den ce mes ter sé ges po li ti kai ha tá rok ál tal
tör tént szét da ra bo lá sa ku ta tást igény lõ to vább -
élé si és fej lõ dé si irányt adott a ha gyo má nyos
pa rasz ti kö zös ség ál tal pro du kált val lá si meg -
nyil vá nu lá sok nak. A sa já tos je gyek so ka sá gát
ma gán vi se lõ né pi val lá sos ság ugyan is to vább
élt az egy re zor dab bá, ba rát ság ta la nab bá vá ló
vi lág ban, sõt a sa ját vi lág ké pé bõl fa ka dó túl élé -
si mód sze re ket is ki dol goz ta. En nek ku ta tá sa
azon ban még na gyon a kez de tek nél tart. E ku -
ta tást kí ván juk egy most is mer te ten dõ sze rény
ada lék kal elõbb re vin ni.

A Székelyudvarhely kö ze lé ben lé võ fa lu -
ban, Orosz he gyen él az 1907-ben szü le tett BÁ -
LINT I. Lász ló. Az imád sá gos lelkületõ, jám bor
gaz da a sa ját és a kö zös ség éle tét be fo lyá so ló
el ra gad ta tás ré sze se lett. Az 1950-es évek Ro -
má ni á já ban tilt va volt a val lá si élet min den lát -
vá nyos meg nyil vá nu lá sa, így a csíksomlyói
pün kös di bú csú is. A bú csú já rás új ra in dí tá sá nak
üze ne tét kap ta lá to más ban BÁ LINT I. Lász ló
1962-ben. Él mé nye i rõl, az 1994-96-be li gyûj té -
sem so rán mag ne to fon elõtt szá mol tat tam be.
El sõ lá to ga tá som 1994. má ju sá ban volt, TÓTH
Pé ter Pál ope ra tõr ren de zõ, va la mint MOL NÁR
V. Jó zsef és GÁL Pé ter tár sa sá gá ban. El be szé -
lé sét hang sza lag ra rög zí tet tem, az itt kö zölt
rész le tek e fel vé te lek le jegy zé sei, va la mint
GÁL Pé ter kol le gám sa ját fel vé tel rõl ké szült
anya gá ból va lók.

BÁ LINT I. Lász ló be szá mo ló já ban az õsi
ma gyar, Szent Ist ván elõt ti hit vi lág és a ke resz -
tény vi lág kép egy sé ges meg nyil vá nu lá sá nak le -
he tünk ta núi. A kül de tés, az el sõ el ra gad ta tás egy
az Orosz hegy ha tá rá ban lé võ õsi kul tusz hely, az
Urusos kút kö ze lé ben tör té nik. Az Urusos kút
ere de te a he lyi ha gyo mány sze rint Szent Lász ló
ki rály alak já hoz kap cso ló dik. Kü lö nös kap cso lat
fû zi BÁ LINT I. Lász lót is Szent Lász ló hoz, aki
lá to má sá ban is sze re pel. “Szent Lász ló nevire va -
gyok ke resz tel ve, az Õ nevit hor do zom...” mond -
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ja. Ve gyük te hát sor ra BÁ LINT I. Lász ló tör té ne -
té nek hely szí ne it és ese mé nye it.

OOrroosszz hheeggyy

Mint em lí tet tük, Orosz hegy Székelyud var -
hely kö ze lé ben lé võ köz ség. La kói ró mai ka to li -
kus val lá sú szé ke lyek, akik föld mû ve lés sel és er -
dõ gaz dál ko dás sal fog lal koz nak idõt len idõk óta.
A te le pü lés tá vol van min den fõ köz le ke dé si út -
tól, ta lán ezért õriz het te meg a leg utób bi idõ kig
zárt kö zös sé gi rend jét, ar cha i kus kul tú rá ját. “Az
orosz he gyi nép élet nél még sok õsi szo kás ma radt
fenn egész ere de ti sé gé ben, me lyek má sutt már
át ala kul ni kezdenek...“ ír ja OR BÁN Ba lázs (OR -
BÁN 1868, 99).

AAzz UUrruussooss kkúútt

A kút a köz ség tõl 6-7 km tá vol ság ra
észak nyu ga ti irány ban van, me zei úton kö ze -
lít he tõ meg. OR BÁN Ba lázs idé zett mû vé nek
104. ol da lán így ír ró la: “To vább Ká pol na-me -
zõ ne vû he lyen egy ká pol na ma rad vá nyai lát -
sza nak, a ká pol na mel lett egy gyógy for rás fa -
kad fel, mely hez most is Úr szeredáján fel jár a
nép s fel vi szi be teg gyer me ke it fü rösz te ni,
mert e for rás nak nagy gyógy ha tást tu laj do ní -
ta nak, mely a ha gyo mány sze rint on nan erede,
mi vel Szent Lász ló ki rály itt szo kott volt für -
de ni. A for rás kö ze lé ben egy be mé lye dést Sá -
tor hely nek ne vez nek: itt ál lott vol na a szent
ki rály sá to ra.” A kút ere de tét BÁ LINT I.
Lász ló így me sé li el: “No osztán ez meg tör -
tént, ak kor osztán gyõ zel met ara tott a po gá -
nyo kon, Szent Lász ló ki rály vót a ki rály, a
ma gya rok nak. An nak örö mé re Szent Lász ló
ki rály osztán, hogy le gyõz ték a ta tá ro kat, itt
járt, s ahogy itt járt, hát hol az az Urusos kút
van, ahol a ke reszt fa van kápónakeresztfa, van
egy ki csi kápóna, an nak meg a kö vei meg van -
nak, aki tud ja hol van a’, a ke reszt fa ehelyt s a
kápóna vót ahalyt. Mel let te sû rû bo kor van...
Hát oda az tán Szent Lász ló ki rály a kard ját
beléütte, a rózsafûzérjét fétette a kard mar ko -
lat ra, s ott há lát adott a Jó is ten nek, hogy le -

gyõz ték a ta tá ro kat. Onnat jött a víz, onnat
fakadott föl a for rás, ad dig egy toplicás vót a
te rü let...”

A kút nál tör tént cso dás gyógy ulá sok ra így
em lé ke zik: “... a nép kö zött olyan fe ké lyes be -
teg sé gek vótak, mit az or vo sok nem igen tud tak
gyó gyí ta ni. Hát ak kor fel men tek oda az Urusos
kút hoz, de csak ak kor, ál do zó csü tör tök re vir ra -
dó ra, ál do zó csü tör tök szom bat ján, olyan kor
men tek el, hogy nap fény jöt te elõtt oda le gye -
nek. De vit ték azt az ót va ros gyer me ke ket, azt
az olyan se bes gyer me ke ket, ame lyi ken az or -
vo sok nem tud tak se gí te ni. Ak kor ott tü zet tet -
tek, hol az az Urusos kút van, ahalyt küjjebb vót
a kápónán, a kápónán a szá raz hely, nem a mo -
csár ba tet ték a tü zet, ha nem oda a szá raz hely re
tü zet tet tek. Ab ból a víz bõl me le gí tet ték fé,
ami lyen edényt vit tek, olyan vit tek, ab ból a
gyer me ke ket meg mos ták. (...) A gú nyá ját oda
föl te rí tet ték a bo kor ra s ott hagy ták. Ki nek nem
vót olyan gú nyá ja, az pénzt ve tett bõ a bo kor ba
vagy a fõd re s aki azt meg kap ta az imád ko zott
ér te, hogy az Is ten kö nyö rül jön meg raj ta s ad ja
vis  sza az egész sé git...”

La ci bá csi meg em lé ke zett még ar ról is,
hogy a for rás gyó gyí tó vi ze nõi pa na szok ra és
vér fo lyá sos be teg sé gek re is hat ha tós se gít sé get
nyújt. Az, aki ezt el vi szi, imád koz ni kö te les az
ér ték otthagyójának gyógy ulá sá ért, de ha ezt el -
mu laszt ja, reá száll a gyógy ult ból tá vo zó be teg -
ség.

Itt ér te BÁ LINT I. Lász lót gyer mek ko rá -
ban éle te el sõ transz cen dens él mé nye is. Kö ze -
li ka szá ló juk tisz tí tá sa után a kút kör nyé két
tisz to gat ni, imád koz ni ér ke zett ide. Pi hen ni és
ebé del ni sze re tett vol na a ká pol na rom ja i nak
kö ze lé ben lé võ hûvõs he lyen. “Ahogy el szen -
de red tem, hát ér zem, hogy jobb fe lõl úgy
megsirít a szél! Hát el tûr tem. Hát balfelõl es
úgy megsirít a szél! Ak kor azt mond ja ne kem
va la ki, hogy kelj fel, azt mond ja, mer’ itt szent
a hely! (...) Ezt a cso dát ér zet tem én itt ezen a
te rü le ten.”
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CCssííkkssoommllyyóó

Az õsi szé kely bú csú já ró hely szé kely ne -
mek és ágok sze rin ti pom pás pün kös di föl vo nu -
lá sát nem néz het te jó szem mel a ro mán kom mu -
nis ta ha ta lom. Érez te, hogy a Szûz anya lá ba i hoz
za rán dok ló ez rek és tí zez rek rop pant erõt kép vi -
sel nek. Ez zel az erõ vel csak ka to nai erõ de -
monst rá ci ó val le het szem be sze gül ni, gon dol ták.
Ta lán meg érez tek va la mit ab ból, hogy a nagy
csíksomlyói kör me net nek val lá si tar tal mán túl
van va la mi õsi gyõ ze lem ün nep jel le ge is. Az
utol só nagy pün kös di bú csú ra, amely már a fe -
nye ge tõ ka to nai és bel ügyes meg fi gye lõk so ka -
sá gá tól volt be ár nyé kol va, 1949-ben ke rült sor.
Volt eb ben a da cos küz de lem ben, eb ben az
egész szé kely ség re ki ter je dõ el len ál lás ban va la -
mi vég zet sze rû és mi ti kus. A bú csú fõcelebránsa
a hó na pok óta a le tar tóz ta tás ár nyé ká ban élõ
gyu la fe hér vá ri fõ pász tor MÁR TON Áron volt.
Ezek rõl az ese mé nyek rõl így em lé ke zik meg, a
MÁR TON Áron ról írt köny vé ben P. SZÕ KE Já -
nos: “1949 ta va szán Felcsíkon volt MÁR TON
Áron bérmaúton. A gyimesi hí vek egy fe hér lo -
vat aján dé koz tak ne ki, s MÁR TON püs pök, fi a -
tal fér fi ak ve ze té sé vel ló há ton vo nult be
Csíksomlyóra. Ezt az ál la mi ha tó ság film re vet -
te, s úgy vé lik egye sek, hogy a film még ma is
meg van az ál lam le vél tá rá ban. A bérmaút alatt
több íz ben ha tó sá gi szer vek tûn tek fel, de a pa -
pok és a hí vek olyan sor fa lat áll tak a püs pök
mel lett, hogy sen ki sem tu dott a kö ze lé be ke rül -
ni.” (P. SZÕ KE 1988). La ci bá csi így em lé ke zik
ezek re az évek re: “Hát a csíksomlyai bú csút le -
til tot ták, s nem le he tett men ni Csíksomlyóra bú -
csú ra. Nem sza bad gyü le kez ni! Hát úgy es el -
men tek egy né há nyan, de Oláh fa lu ba’ biza, a
miliciára béhajtották õköt, s más nap a fát vá gat -
ták. Ami kor a bú csú le telt, ak kor ha za e resz tet -
ték. Ami kor ha za jöt tek, az tán itt a ve ze tõ ség ka -
cag ta, hogy mi lyen bú csút jár tak, s még men nek
e bú csú ra? Akik va la hogy el tud tak men ni, s
meg tud ták, hogy azok elvótak, kér dez ték tõllök,
hogy a me nyecs ke Csík ban mit csi nál? Hogy vi -
sel ke dik? De hát az em ber le sü töt te a fe jét s el -
hall ga tott...”

AAzz eell hhii vvaa ttááss

“No osztán ez alatt, 62-be’ lött itt kol lek -
tív, s ab ba’ 61-62 kö zött vót ez az álom lá tá -
som. (...) Egyik ál mom ba’ lá tom, hogy ke let -
rõl egy nagy csil lag tá madt. Az a nagy csil lag
tá madt, hát igyenesen jött, jött, hú zód tam fél -
re, hogy ne hogy neköm gyûjjön, hát né! Hogy
hú zód tam fél re, igyenesen be lém jött az a
nagy-nagy csil lag. Hogy be lém jött... egész
tes tem be fért el. Hát édes jó Is te nem, mi az?
E mi tud len ni? De hát úgy meg erõ sí tett en -
gem, an nál erõ sebb let tem... (...) Hát jött egy
olyan ün nep, hogy így mond juk: Gyümõcsótó.
A nap tár ba’ úgy van ír va, hogy Fo gan ta tás.
Gyümõcsótó fo gan ta tás, az Úr Jé zus Krisz tus -
nak fo ga ná sa. Ak kor egy olyan ál mot lá tok,
hogy egy olyan hely re re pül tem én, nem a fõ -
dön men tem, ha nem re pül tem, mint aki ho va
akar re pül ni. Én el re pül tem a ma gos ba, meg -
ke rül tem a ha tárt. El men tem egy olyan hely -
re, ahol a hatérkerülõk ez elõtt meg szok tak
állani. Ott vót egy ke reszt fa. Hát én va la hogy
on nan emel ködök, ad dig emelködtem ki ma -
gam ere jé bõl, hogy egy szer nezek vis  sza, s
hát a fõd ak ko ra, mint egy fe ke te pont.
Megin’ emelködök, emelködök, s nezek visz  -
sza, s mán nem lát tam. No, hogy nem lát tam
én egy szer, akkó má’ most mit csi nál jak? Ad -
dig emelködtem, há’ má’ to vább nem le het,
hogy no meg üt kö zött, hát a fe je met má’ nem
en ge di va la mi! Hát csak az kék ég bol to zat, de
nem es kék, ha nem olyan lilaszínû, mint a pi -
ros haj nal, olyan faj ta. Hét itt most mi lesz,
Is te nem mi lesz? Olyan vil la nás csa pott fe jem
fe lett egész nyúgot fe lé, mint egy csó nak! Is -
te nem, mi le het ez a fé nyes vil la nás? S hát zú -
gás van! Zúg, zúg, zúg! De nem so ká ig zú -
gott, ha nem csak béjött a zú gás, mint ha
embörbeszéd lött vóna. Nem is úgy mint az
embör, ha nem olyan vé ko nyabb han gon. Az a
vé ko nyabb han gú tö meg le jött, s ahogy le jött,
de gyor san jött, pil lan tás ra kö rül vett, de hát
nem értöttem én, hogy õk mit mon da nak.
Egyszercsak értöm, hogy aszond ja:

– Ma ga lösz ez el sõ csa pat nak a ve ze tõ je!
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Hát, Is te nem, mi lyen csa pat le het, én nem
lát tam egye bet az ég egy vi lá gán sem mit, csak
olyant, mint egy-egy vink li. Az úgy moz gott-
moz gott, de so kan vótak, mint ami kor a mé hek
ra joz nak. Azok körülvöttek ingümet, s aszon-
ták:

– Még jõ két csa pat!
Ak kor már jött is a má so dik csa pat, utá na a

har ma dik csa pat. Mi kor a har ma dik csa pat le jött,
ak kor esszecsapott az a nagy fényösség, to vább
nem lát tam. Na aszond ja: Ke rül jük meg az égbó-
tot! Az tán men jünk vis  sza oda, ahon nan jöt tünk.
En  nyit ma gya rul értöttem. Ének öl tünk: zúg jon
hát a há la ének... Mi kor az ki fo gyott mond tuk az
ol va sót es...

Ak kor in du lás vót ke let nek s mind ke let re
möntünk, dél re, egész nyúgotra, észak ra, úgy
mint a csi ga lép csõ, háromszé kerûtük meg az
égbótot. Hát ami kor háromszó mögkerûtük,
már oda le va gyok ér ve, ahonnat én fel szál lot -
tam, s ak kor azok a vink lik eltüntek a sze me im
elöl. Ez a je le net vót: a ke le ti te rü le ten tisz tán
sí kos he gyek vótak, kõ szál he gyek, a dé li vi dé -
ken pe dig szép bú za ve té sek. Nyúgot fe lé gyü -
mölcs fák vótak, az észa kin megint fe nyõ sök.
De amint lát tam, hogy ma rad el a fõd, ki csi nek
ma rad, mint egy fe ke te pont, úgy mi kor ér tünk
le, ak kor hát lát tam a fe ke te pon tot, há’ na -
gyobb, na gyobb, na gyobb. Mi kor a har ma di kot
békerültük , há’ ott va gyunk ahonnat
fölemelködtem. No osztán ahogy le ér tünk pa -
ran csot kap tam:

– Men ni ké ne Csík ba! Ott el kell vé gez ni –
azt mond ja – mi kor me gyek Ud var he lyig, legel-
sõbben men jek bé a temp lom ba! A temp lom ba’
vé gez zem el az imád sá got, on nét bé Csík ba,
Som lyó ra, mett fé kell sza ba dul jon. Na azt-
mondja, ka to na ság gal gya kor la toz nak ott, s ver -
sen ge nek bi cik li vel, s ezek tõl fé kell sza ba dul -
jon.”

AA kküüll ddee ttééss mmeegg vvaa llóó ssíí ttáá ssaa

La ci bá csi a pa rancs sze rint cse le ke dett,
ta risz nyát vett a vál lá ra, be gya lo golt Ud var -
hely re, ott el vé gez te az imád sá gát és au tó busz  -

szal uta zott át Csík sze re dá ba. Be ment a
szeredai plé bá nia temp lom ba, ott is el vé gez te a
ki sza bott imád sá gát. El mon dá sá ból úgy tû nik,
kül de té se min den rész let re ki ter je dõ volt, bár
az itt le írt nál rész le te seb ben so ha sem be szélt
ró la. Ab ból, hogy min den rész let pon to san úgy
va ló sult meg, aho gyan lá to má sá ban ar ra föl ké -
szí tet ték, kül de té sé nek fon tos sá gá ra, ko moly -
sá gá ra kö vet kez te tett. Csíksomlyón föl ke re si a
kegy temp lo mot, be szél az ott lé võ fe ren ces
atyá val, és el vég zi az imád sá gát is. A szál lá sá -
ra vo nat ko zó an azt az in for má ci ót kap ta lá to -
má sá ban, hogy az egy Pé ter ne vû em ber nél
lesz. Nagy meg erõ sí tés volt szá má ra, hogy az
el sõ em ber, aho vá szál lás ké rõ ben a ba rát tár sa -
sá gá ban be ko pog ta tott, azon nal szál lás sal kí -
nál ta, s hal lot ta, hogy a ba rát az idõs em bert
Pé ter bá csi nak szó lít ja.

“Elmöntem én onnat – foly tat ja el be szé lé sét
La ci bá csi – osztán a borvízhöz. A bor víz alól
van, ott a temp lo mon túl, az er dõ alatt. Ott szok -
tak meg áll ni a bú csú sok es, ott szok tak dél re
ebédõnyi, s ott pi hen ni a bor víz nél. S ahajt az tán
elé vet tem a ke nye ret s et tem, de bíz a ke ser ve sen
ment le, mi kor azt mond ta a ba rát, hogy nem le -
het itt bú csú, me’ ka to na ság lesz itt, még meg is
ölö get nek. De hát én ak kor mind el bú sul tam, is -
te nem, hát én, hogy tud jam tel je sí te ni a pa ran -
csot? Na hát, lesz, mán, ahogy leszen!”

A ha lál fé le lem mel küsz kö dõ La ci bá csit
még job ban meg ré mí ti, hogy a bor víz kút hoz
fegy ve res ka to nai ala ku lat ér ke zik. A csa pat
egyik tag ja pe dig ha lá lo san meg fe nye ge ti, ha
nem ta ka ro dik el on nét. A kegy temp lom ba részt
vesz a má ju si áj ta tos sá gon, majd szál lá sá ra
megy.

“Ahajt az tán el szen de red tem. Hát ott va -
gyok ahol in du lunk ki a Sálvátorra, az el sõ ve -
zér ke reszt nél. Hát én oda letérgyõtem, s ahogy
letérgyõtem elõt tem áll Má ria! Nem olyan vót
mint a kegy temp lom ba, ha nem olyan mint oda -
fönt a szentpétöri temp lom ba’ va ló Má ria szo -
bor. Elõt te vót Szent Pétör. Ame lyik ott van ab -
ba a temp lom ba. Kard vót az ódalán. Hát jobb
felül ott áll Szent Lász ló ki rály. Bal fe lõl Szent
Ist ván ki rály, s én vótam há tul térgyön áll va,
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Csobotfalva fe lé azon a rõszön, úgy a fe nyõs
alatt, an  nyi a ka to na ság, hogy a fû szál nem vót
an  nyi. Is te nem, most mi lesz, most meg lõ nek in -
ge met, hogy tud tam én ide jut ni? Ak kor, mi kor
én ezt el gon dol tam, ak kor Szent Pétör elöl, su -
dár ter me tû embör vót tisz ta kék gú nyá ban, ki -
húz ta a kard ját, ki tart ja az ég fe lé, egy szer le vá -
gott, egy szer ke resz tül vá gott s az esszes ka to na -
ság le om lott. (...) Mi kor ez meg tör tént, ak kor
Szent Ist ván ki rály balfelõl ügye sen meg for dul,
re ám néz, még hár mat lé pett, ad dig nezett, s ak -
kor el tûnt. Ak kor Szent Lász ló ki rály es ki fe lé
for dult, megnezett in ge met, s amíg hár mat lé pett
õ es el tûnt. Ami kor ezek el tûn tek, a Má ria szo -
bor, nem lá bon for dult meg, ha nem úgy
egytestûleg, meg for dult jobb ra. Szem be ve lem s
azt mond ja:

– Ma ga ko rán reg gel men jen a kegy temp -
lom ba, ad ja ál tal a mi sé zõ nek az üze ne tet! Ez
az üze net, hogy töb bet nem lesz a csíksomlyai
kegy te rü le ten ka to nai fel vo nu lás! Ak kor azt
mond ja: A stá ci ók es  sze van nak tör ve, azo kat
a bú csú sok ado má nyá ból fog ják meg csi nál tat -
ni. Osztán azt mond ja ne kem: Ma ga a mun -
kát, amit ed dig vég zett, vé gez ze to vább is!
Gyak rab ban a szent mi sé re, mer’ a go nosz
ural ko dik, de a jó is ten aka rat ját nem fog ja le -
tör ni!

Na ak kor az tán ez vót pén te ken éj jel, szom -
bat ra vir ra dó ra. Az tán mi kor megebredtem, hát
én csu pa víz vótam, an  nyi ra meg vótam gyö tör -
ve.

BÁ LINT I. Lász ló orosz he gyi szé kely em -
ber el vé gez te a reá bí zott fel ada tot, A két sé gek
azon ban to vább ra sem hagy ták el: “Is te nem,
va jon bételik e? Hát el te lik nyolc óra, nem jön -
nek a ka to nák. El te lik ki lenc óra, nin csen gya -
kor lat sem mi. Hát egy szer eljõ a tíz óra, sen ki
se moz dul. Ak kor ke let rõl jött egy olyan nagy
tég la lap szár nyú gép, de nagy, nagy gép, ak kor
elmenyen a Har gi ta fe lé, s úgy meg ke rü li
Csíksomlyót. Nagy ke rü le tet csi nált, há rom szor
ke rül te meg, min küssebbre, küssebbre! Föl a
Salvator he gye fö lé es, s ahon nan jött oda visz  -
sza es ment.”

EEggyy sszzeenntt eemm bbeerr hhéétt kköözz nnaapp jjaaii

BÁ LINT I. Lász ló él te to vább a szé kely
föld mû ve sek éle tét. Ne vel te gyer me ke it, küz dött
a föld del a meg él he té sért. Imád ko zott, so kat
imád ko zott. Ve zet te a szent ol va sót a temp lom -
ban. A go no szok azon ban, mint tál to sa in kat nem
hagy ták s ma sem hagy ják nyu god ni. A fi zi kai
va ló ság lát szó lag hét köz na pi, a lát szat mö gött
azon ban ott egy élet küz del me a jó ért, a kö zös sé -
gért, az igaz sá gért és az Is te nért. “Es te mi kor le -
fe küd tem örök ké a go no szak rám akar nak ro han -
ni! Amint rám akar nak ro han ni a go no szak, én
örök ké va la hogy, az Úr is ten úgy ad ta, hogy
fölemelködtem a le ve gõ be. Ott es mond tam a ró -
zsa fû zért, ott es intöttem a hit re, ne üldözzétök a
pa po kat, ne ül döz zé tek a hi tet! S ak kor, mi kor ezt
mond tam, ak kor má’ a ci gá nyok tá mad tak rám, s
le akar tak fog ni, ak kor emel ked tem föl a le ve gõ -
be s oda száll tam aho vá akar tam. Így vót az én
sor som s az én életöm...”

ÖÖss  sszzeegg zzééss

BÁ LINT Sán dor ír ja idé zett mû vé ben:
“OROSZ Ist ván a ré gi licentiátusok, félpapok
szel le mi utód ja is egyút tal, aki je len tõs, a nép fi -
a i nál ép pen ség gel nem rit ka, egy há zi as kul tú rá já -
val azt a sza ka dé kot hi dal ja át, ami a jo ze fi niz -
mus ké nyel mes jó zan sá gá ban ne vel ke dett lel ki -
pász tor és a val lás he ro i kus él mé nyét hor do zó
nép kö zött sok szor vált a XIX. szá zad fo lya mán
olyan fel tû nõ vé.” (BÁ LINT 1942, 26) Az
OROSZ Ist ván ról szó ló so rok vo nat koz nak BÁ -
LINT I. Lász ló ra is. Mi an  nyit te he tünk még hoz -
zá, jó fél év szád dal azu tán, hogy BÁ LINT Sán -
dor pa pír ra ve tet te eze ket a so ro kat, hogy az ál ta -
la em le ge tett sza ka dék a 20. szá zad ra is jel lem zõ
ma radt.

La ci bá csi ré vü lé sé nek ap ró rész le tei, me -
lyek nek tel jes is mer te té sé re most nem nyí lott le -
he tõ ség, egész tör té ne te, éle te és lé nye, egy rend -
kí vül õsi kul túr kör fe lé for dít hat ja fi gyel mün ket.
Né pünk kul tú rá já nak olyan ré te gét tár ja elénk,
mely rõl már igen so kat tu dunk, még sem nyer te el
ed dig az õt meg il le tõ he lyet a nép raj zi köz gon -
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dol ko zás ban. Õsi hi tünk ke resz tény for má ban
va ló to vább élé sé rõl van szó, mely je len ség re már
KÁLMÁNY La jos is föl hív ta a fi gyel met: BÁ -
LINT I. Lász ló a ke resz tény tál tos.

BÁ LINT I. Lász ló hi te, ál do zat vál la lá sa,
egész sze mé lyi sé ge az õsi szé kely ha gyo mány
tel jes sé gé ben ala kult ki. A kö tött szö ve gû ha gyo -
má nyok, imák, éne kek tu dá sát és hasz ná la tát, az
Urusos kút tör té ne té nek õr zé sét és to vább adá sát
ugyan úgy Is ten tõl ka pott fel adat ként éli meg,
mint csíksomlyói kül de té sét. E fel ada tot te kin tet -
te élet cél já nak, bár a föl di kö te le zett sé gek nek is
pél dá san meg fe lelt. Kö zös sé ge és szû kebb csa -
lád ja tisz te let tel és sze re tet tel ve szi kö rül, bár
élet fel fo gá sá val, szem lé le té vel nem azo no sul
ma ra dék ta la nul. A lá tói ké pes ség csa lá don be lü li
fönn ma ra dá sa nem zár ha tó ki.

Iro da lom

1. BÁ LINT Sán dor (1942): EEggyy mmaa ggyyaarr sszzeenntt eemm bbeerr.. Bu da pest

2. OR BÁN Ba lázs (1868): AA SSzzéé kkeellyy fföölldd lleeiirráássaa...... I. kö tet, Pest

3. P. SZÕ KE Já nos (1988): MMÁÁRR TTOONN ÁÁrroonn.. A szer zõ ki adá -
sa

VVeeddeenniiiillee lluuii LLáásszz llóó BBÁÁ LLIINNTT II..
ddiinn DDeeaalluu ((jjuudd.. HHaarrgghhiittaa))
(Rezumat)

Lász ló BÁ LINT I., þãran în Dealu
(Orosz hegy), jud. Harghita, lângã Odorheiu
Secuiesc, s-a nãscut în 1907. Marele pelerinaj
romano-catolic de la ªumuleu-Ciuc fiind interzis
în anii ’50, el are vedenii în 1962 în care es te
somat sã reia pelerinajul. Experienþa lui reli-
gioasã es te relatatã în faþa magnetofonului, în
cursul culegerii din anii 1994-96 a autorului. În
aceastã relatare viziunea creºtinã asupra lumii se
îmbinã cu elemente pãgâne (samaniste) maghiare
dinaintea regelui ªtefan (I.) cel Sfânt, converti-
torul la creºtinism al maghiarilor. Prima vedenie,
în care BÁ LINT îºi primeºte misiunea, are loc
într-un vechi loc de cult din hotarul satului
Dealu, la locul numit Urusos kút (’fântâna vin-
decãtoare’). Credinþa localã atribuie originea

acestui izvor unui miracol al celuilalt re ge sfânt
al Ungariei, Ladislau (I.) cel Sfânt, care apare de
asemenea în vedeniile omului sfânt.

TThhee VViissiioonnss ooff tthhee SSaaiinntt MMaann
LLáásszz llóó II.. BBÁÁ LLIINNTT ffrroomm OOrroosszz --
hheeggyy ((DDeeaalluu,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The peasant Lász ló I. BÁ LINT from
Orosz hegy, close to Székelyudvarhely (Odorheiu
Secuiesc), was born in 1907. As the famous pil-
grimage of the Roman Catholics to Csíksomlyó
(ªumuleu-Ciuc) was forbidden in the 1950’s, he
started having visions in 1962 and in them he
was summoned to resume the pilgrimage. His
religious experience was recorded by the author
between 1994-1996. In this account the Christian
vision upon the world is combined with pagan
elements. The first vision, in which BÁ LINT
receives the mission, takes place in an ancient
place of cult on the border of the village Orosz -
hegy, called the Urusos (‚curing’) well. The local
belief confers to this source a miracle of a saint
king of Hun ga ry, Ladislas I, who also appeared
in the visions of the saint man.
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SZÕCS János

RRéé ggii ccssíí kkii rree ggöö ssöökk

(Ki vo nat)
A re gö lés ke resz tény ség elõt ti, po gány
ko ri, ter mé keny sé get va rá zso ló rí tus. Ke -
let-Eu ró pá ban má ig is mert nép szo kás. A
csí ki re gö lés rõl ed dig nem volt tu do má -
sunk. A szer zõ le vél tá ri ku ta tá sai és
köny vé sze ti vizs gá ló dá sai so rán buk kant
ed dig is me ret len, a csí ki re gö lést bi zo -
nyí tó írá sok ra. A for rá sok bi zony sá ga
sze rint a 17. szá zad ban és a kö vet ke zõ
év szá zad ele jén Alcsíkon, mint a ka rá -
csony ün ne pé hez, ko ráb ban pe dig a té li
nap for du ló hoz kö tõ dõ rí tus, köz is mert
szo kás volt, de le het, hogy egész Csík ban
az. A re gö lést va ló szí nû, hogy a 18. szá -
zad so rán a bet le he me zés vál tot ta fel.

II.. 
A re gö lés az egyik leg na gyobb múl tú

ma gyar nép szo kás. Po gány ko ri ter mé keny ség -
va rázs ló rí tus, amely leg in kább a té li nap for du ló -
hoz kap cso ló dott, de a ke resz tény ség el ter je dé se
után ka rá csony má sod nap já hoz, Szent Ist ván vér -
ta nú ün ne pé hez, sõt, úgy tû nik, ma gá nak Szent
Ist ván ki rály nak a nap já hoz is kö tõ dõ nép ha gyo -
mány lett. A kö zép kor ban szé les kör ben is mert
szo kás volt.

“A re gö lés a tél kö zé pi sze ren cse kí vá nó
kö szön tés Ke let-Eu ró pá ban – min de nütt is mert
szo ká sá nak ma gyar vál to za ta” ír ja DÖ MÖ TÖR
Tek la a népszokásról.1

A re gö sök ház ról-ház ra já ró, kö szön tõt,
éne ket mon dó sze mé lyek vol tak, Éne ke ik ben,
mon dó ká ik ban a mu lat ta tás nak fon tos sze rep ju -
tott. Hi va tá sos ének mon dók ként a kö zép kor ban

ki rá lyok, fõ urak mu lat sá ga in a re gö sök is fel tûn -
nek. 1552-ben, el íté lõ en ugyan, HELTAI Gás pár
is em lí ti a re gö lést. “A mi Urunk Jé zus Krisz tus -
nak szü le té sé nek nap ja után kö vet ke zik az ör -
dög nek nagy ün ne pe, a re gé lõ hét... A sok duska
ital nak, a sok re gé lés nek  nin csen sem mi vége”.2

A rree ggeess,, rree ggööss,, va la mint a rreeggeell,, rree ggööll
szó csa lád vi ta tott ere de tû. Az egyik fel fo gás úgy
tart ja, hogy ezek hang után zó szók ként ke let kez -
tek, és a rree kkeegg szó ro kon sá gá ba tar toz nak. E sza -
vak ere de ti leg a re gö sök han gos ko dá sá ra, za jon -
gá sá ra, nyers elõ adás mód já ra utal hat tak.

Má sok úgy vé lik, hogy a ma gyar nyelv -
ben a rreegg alap szó an nak a finn ugor ko ri, vagy
urá li õsi örök sé get ké pe zõ szó tõ nek a szár ma zé -
ka, amely a rréé vvüüll szó nak is az alap ja volt. A szó e
ma gya rá zat sze rint ös  sze függ a sá mán (va rázs ló),
a ma gyar tál tos ex tá zi sát, át szel le mü lé sét jel zõ
szó val. Sõt, olyan vé le mény is van, hogy a re gös
a ma gyar sá mánt je lö lõ egyik ki fe je zés lett
volna.3

A nép szo kást a múlt szá zad ban a Du nán -
tú lon és a Szé kely föl dön, pon to sab ban Udvar -
hely szék egyes fal va i ban még is mer ték, gya ko -
rol ták. A du nán tú li re gö sök, gyer me kek, le gé -
nyek legalább négy fõs cso por tok ba szer ve zõd ve,
nagy zajt csap va jár ták a fa lut, ráz ták a fé lel me te -
sen hang zó lán cos bot ja i kat. Egyéb hang sze re ik:
a kö csög du da, fu ru lya, a regössíp vol tak. Míg az
udvarhelyszékiek 15-20 fõs csa pat ban in kább a
fi a tal há za so kat kö szön töt ték, ad dig a du nán tú li
re gö sök fõ ként a lá nyos há za kat látogatták.4

A re gös ének leg fon to sabb ré sze a ter-
mékenységvarázslás, amel  lyel a gaz dá nak és ház -
nép ének bõ sé get, jó ter mést, ter mé keny sé get kí -
ván nak. Ezt az ének ben egy pá ro sí tó rész kö ve ti.
Eb ben ös  sze re göl nek egy le gényt és egy le ányt. 

Regöjjünk, regöjjünk a há zi gaz dá nak
Hat szép ök röt,
Hat szép ök röt.
——-
Ad jon az Úristen
En nek a gaz dá nak
Egy kis ólat, egy nagy disz nót,
Alá meg száz ma la cot.
——-
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Hej, már kit ad junk?
A Jusz tin nak ad juk,
HOR VÁT An nát ad juk!
Haj, regö rej tem,
Regö rej tem!
A be ve ze tõ ben a sze rep lõk elõ ad ják,

hogy hos  szú út ról jön nek, nem rab lók, ha nem Is -
ten kö ve tei, Szent Ist ván ki rály szol gái. (Éne ke -
ik ben Szent Ist ván már tír és Szent Ist ván ki rály
alak ja összemosódik!).A re gös ének ben he lyet
kap, kap hat a csodafiúszarvasról szó ló rész:

Hom lo ko mon va gyon
Föl ke lõ fé nyes nap:
Ol da la mon va gyon
Ár dé li szép hold:
Jobb ve sé men van nak
Az égi csil la gok
Ez a kép a csodafiúszarvasról pogányko-

ri mo tí vum. A szar vas köz tu dot tan az eur ázsiai
né pek jó ré szé nél a csil la gos ég jel ké pe volt.

A gon do la ti egy sé ge ket, vers sza ko kat a
“Hej, regö rej tem”, vagy a “Haj, regõ raj ta” ref -
rén zár ja.

A ku ta tók a va rázs igé nek tar tott mon da -
tot úgy ér tel me zik, hogy an nak je len té se ere de ti -
leg: “Va ráz  zsal va rá zso lom” vagy “ré vü lés sel ré -
vü lök”, “ré vü lés sel rej te zem”. A sá mán (tál tos),
ami kor át szel le mült, ex tá zis ba esett, ak kor éne -
kel te, ki a bál ta vol na a va rázs igét.

A két vi lág há bo rú kö zött a ka rá cso nyi
ün nep kör szo kás vi lá gá ban a Lá pos men ti Do -
mo ko son SZA BÓ T. At ti la a re gö lés “csö ke vé -
nyes ma rad vá nya i ra” buk kant. Ugyan csak a re -
gö lés szo ká sá nak a ha gya té ká ból va ló nak tû nik
az alsórákosi le gény se reg né ven is mert ha gyo -
mány, va la mint a havadi haj na lo zás is. Meg ál la -
pí tást nyert az is, hogy a hétfalusi csán gók köz -
is mert fér fi tán ca, a borica, a ro mán cãluºar kö -
ze li ro ko na, szin tén a té li nap for du lói ter mé -
keny ség va rázs lás õsi rí tu sá nak volt, le he tett so -
ká ig a ré sze. Ha son ló an a re gö lés rí tu sá ból  örö -
köl het ték a lövétei bet le he me sek sa já tos pász -
tor tán cu kat.

Mold vai, rész ben ro mán ere det re vall a
gyimesbükkiek és hi deg sé gi ek óévi “har sog ta tá -
sa”, kö szön tõ je.

Az udvarhelyszéki Kénost le szá mít va a
Szé kely föl dön és szom széd sá gá ban tu laj don kép -
pen a re gö lés ha gyo má nya, a re gös ének el tûnt,
ki halt vagy át ala kult. He lyét ta lán a 17. szá zad
kö ze pén – vé gén (?), vagy még in kább a 18. szá -
zad fo lya mán a bet le he me zés vet te át. A kör nyé -
ken fel tûnt leg ré gibb bet le he mes ének, 1750-
1751-bõl, a hétfalusi csán gó vi dék rõl va ló. A csí -
ki bet le he me zés szo ká sá ról ké sõn, csak a 19. szá -
zad ele jé rõl sze rez het tünk tu do mást.

Szé kely föl dön az egyet len re gös ének,
amely hoz zánk tér ben a leg kö ze leb bi is, a kénosi.

Porka ha vak hul la doz nak: de hó reme róma.
Nyúlak, ró kák jáczadoznak. de hó reme róma.
——-
Bényomozók a fa lu ba: de hó reme róma.
SÁN DOR Ferencz ud va rá ba: de hó reme róma.
——-
Ott találánk rakot há zat: de hó reme róma.
Ab ba látánk vatött ágyat: de hó reme róma.
——-
Ab ba fek szik jám bor gaz da: de hó reme róma.
Be lõl fek szik gyen ge hõgye: de hó reme róma.
——-
Köz bõl fek szik páris gyer mek: de hó reme róma.
Ser ken ge ti ap ját, any ját: de hó reme róma.
——-
Kejj fel apám, kejj fel anyám: de hó reme róma.
Mett meg jöt tek a re ge sek: de hó reme róma.
——-
Ré gi tör vény, nagy rõtt ökör: de hó reme róma.
An nak fe le re ge se ké: de hó reme róma.
——-
Szar va te li sült pe rec cel: de hó reme róma.
An nak fe le re gö sö ké: de hó reme róma.
——-
Fü le te li ap ró pénz zel: de hó reme róma.
A ma rad jon a gaz dá nak: de hó reme róma.
——-
Kõdökibe kö böl kom ló: de hó reme róma.
A ma rad jon az asszonnak: de hó reme róma.
——-
Fa ra te li magyaróval: de hó reme róma.
A ma rad jon gyer me kek nek: de hó reme róma.
——-
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Bé eresz tesz, jám bor gaz da? de hó reme róma.
Ha nem eresz tesz, se bán juk: de hó reme róma.
——-
Ki kö töz zük az aj tó dat: de hó reme róma.
Benn pisilel, benn kakálól: de hó reme róma.

Kor sza kos nép köl té sze ti gyûj te mé nyünk  -
ben a Vad ró zsák ban KRI ZA Já nos ki sebb ta nul -
mány ban fog lal ko zik a kénosi re gö sök éne ké vel.
Õ tud ta, hogy ré gen, a kö zép kor ban a re gö lés el -
ter jedt szo kás volt. Idé zi HELTAI Gás párt. De
is mer te a Za la me gyé ben fenn ma radt re gös éne -
ke ket is. Kénos ak ko ri pap já tól, JA KAB Sán dor -
tól fel vi lá go sí tást kért a re gö lés he lyi ha gyo má -
nyá ról. Azon ban a te le pü lés idõs em be rei ál tal
adott szö veg ma gya rá za tot leg alább rész ben két -
ke dés sel kell fo gad nunk. Úgy ér zem, hogy az
ének 9. sza ka szá tól kezd ve az éne ke sek tu laj don -
kép pen a há zi ak kal mó káz nak, vagy ke mé nyeb -
ben fo gal maz va, gú nyo lód nak. Kü lön ben az
utol só két vers szak ese té ben a gú nyo ló dás, sõt a
“fe nye ge tés” nyil ván va ló.

A kénosi regöscsapatok ál tal a “ré gi tör -
vény” sze rint a “nagy rõt ökör rõl” elõ a dott dol -
gok, mo tí vu mok nem tel je sen vi lá go sak. Amit az
öre gek el mond tak a “nagy rõt ökör rõl”, az le het,
leg alább rész ben, be le ma gya rá zás is. Olyan szo -
kás ról van szó, amely az idõk fo lya mán mó do -
sul ha tott.

A kénosi re gös éne ken vé gig vo nu ló “de
hó reme róma” ref rén pe dig ta lá lós kér dés ma radt
mind má ig, nem csak a nagy kö zön ség, ha nem a
szak em be rek szá má ra is.

Bár a ma gyar nép rajz ku ta tás so kat vizs -
gál ta a re gö lés, a re gös ének kér dé sét, el dön te ni
mind má ig nem si ke rült, hogy lé te zett-e vagy
nem a hon fog la lás elõtt olyan ének a cso da szar -
vas ról (vagy egyéb rõl!), ame lyet a té li nap for du -
lón ad tak elõ. Az sincs ki zár va, hogy a ma gyar -
ság nál a mai ha zá já ba va ló köl tö zés után, az itt
élõ, és a szom szé dos né pek ha tá sá ra ala kult ki ez
a má gi kus rítus.6

A re gös ének ro kon sá gá nak kér dé se a
ma gyar nép ze ne erõ sen vi ta tott dol ga. A ku ta tók
sze rint eur ázsiai gyer mek dal ok, rá ol va só éne kek,
mon dó kák, a ma gyar ral ro kon észa ki né pek ze -

né je, a ha son ló tár gyú bal ká ni dal la mok, kö zép -
ko ri egy há zi ze ne, va la mint eu ró pai tánc dal la -
mok tar toz nak a töb bé-ke vés bé szám ba jö he tõ,
szét ága zó rokonságba.7

IIII.. 
A Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár ban Csík -

szék 17. szá za di tör vény ke zé si anya gá ban 4 pe -
res irat a ré gi csí ki re gö sök rõl tar tal maz fi gyel -
met ér dem lõ ada to kat.

aa. 
A leg ré gibb csíkszentgyörgyi, és az

1636. már ci us 16.-i dá tu mot vi se li. A jegy zõ -
könyv (protokollum) a csíkszentgyörgyi SI MON
Já nos el len szó ló ta nú val lo má so kat tar tal maz za,
ame lye ket az ugyan oda va ló MÁR TON Ist ván
ké ré sé re rög zí tet tek. A 17. szá za di szö ve gek köz -
lé se kor pon tot, ves  szõt, ket tõs pon tot az ér te lem
kér te ese tek ben tet tünk, Né hány rö vi dí tést ki egé -
szí tet tünk, né hány szót pó tol tunk. Ez eset ben ke -
rek vagy szög le tes zárójelt hasz ná lunk. A re gö -
lés re vo nat ko zó ré sze ket szö veg hû en igye ke zünk
idéz ni. (Az idé zett ré szek ben a csa lád ne vek
majuszkulás ki eme lé sét kö tet szer kesz té si szem -
pont ok in do kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj.)

“3. (ta nú): ZZAATTHHAA JJáá nnooss,, de ead(em),
pixidar(ius). J(uratus) F(assus) ... Tu dom aztis,
hogy FILEOP Thamast megh wereit, Z.
Georgieo(n), megijs Fizete. Aztjs latam ez kkaarraacc--
zzoonnbbaa, ezel, /hogy/ az TOM POS Andras kwttiat
beteölte Faval, teobekkel egiut.

5. (ta nú): TTAANNCCZZIIOOSS ppaall, de ead(em),
pixidar(ius):... Tu dom azt, hogy SI MON Janosek
hozank ieöttek volt KKaarraacczziinn eeyynn, hogy be nem
ereztök, az Ku tunk ba fat hant volt, mi tör vény hez
aka rok hini, ne künk megh Fizete, hogy ne perel-
liük, ket na pi kazalassal wegeze el.

6. (ta nú): ZZAATTHHAA GGeeoorrggyy, de ead(em),
pixidar(ius): Tu dom azt, hogy rreeggeellüü((nn))kk uuaallaa SSII --
MMOONN JJaannoossssaall, hogy ZAZ Georgyni, hogy be
iutank egy raztoriat Fel veön, es az Feoldheöz
ugy ütte, hogy el romlek, az kútbays uagy ketzer
wete Fat, azt megys Fizete”.8

SI MON Já nos, ZATHA György és
ZATHA Já nos Csíkszentgyörgyön 1634 és 1635
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ka rá cso nyán regöstársak vol tak, le het tek. SI -
MON Já nos az 1634-be li “vi selt dol gai” okán
TÁNCZOS Páléknak, hogy hi bá ját “le ró ja”, és
hogy a bün te tést el ke rül je, 1635 nya rán ka szál ha -
tott.

bb..
A ko ra be li csí ki re gö lés rõl a leg töb bet,

de így sem ele get, a csíkcsatószegiek ré vén tu -
dunk meg. A csatószegi LA KA TOS Je re mi ás ké -
ré sé re PETKI Ist ván csí ki fõ ka pi tány vizs gá la tot
ren delt el. A szentmártoni POTYÓ Ist ván de ák
és az ugyan csak szentmártoni BA LÁZS Be ne dek
ál tal meg ej tett ki hall ga tás anya gá ból ki emel jük a
min ket ér dek lõ, tár gyunk hoz tar to zó szö veg ré -
sze ket. Az el mon dot tak 1640. év ka rá cso nyá nak
éj je lén tör tén tek.

“1. Testis: EERRÕÕSS BBee nnee ddeekk,, alfalui prim-
ip(i)l(u)s. Annor(um) 16. Jur(atus) Fass(us) est:
fatet(ur) hoc modo: Lattam az SIMO peter
oduaran, hogy be mmeeggiiüünnkk uuaallaa rreeggeellnnii, LA KA -
TOS Jeremias is uttanunk ieõ vala, mon da DE -
ME TER Jannos (!) Jeremiasnak: ne iöi utta-
nunk, azon DE ME TER Jannos üttni keszde
Jeremiast. Jeremias mon da: eenn kkee rreesszztt eenneekkeett
mmoonn ddookk......

2. Testis: MMiikkllooss ppeetteerr de Cziato Szegh:
Annor(um) 20... az CZIATO Miklos hazaban lat-
tam, hogj DE ME TER Jannos igen vttehatba az
palcziaual (!) Jeremiast, az palcziaiat le bocziata,
s mon da: ki vtti Jeremiast, mertt ö en baratom, az
öczieis, matte, az DE ME TER Andras fia, igen
vtte Jeremiast, oztan hatrab alla, az FVSTÖS An -
na fiais vtte, az is hatrab alla, az KORODI
gergeli fiais, pall igen vtte, azis hatrab alla, az
pacziajat az ho na ala fo ga, hogj ne lassak,
Jeremias mel le alla, hogj ne lassa Jeremias, kik
ve rik, en azkorJeremiasnak semi vettsegjtt ne(m)
latta(m).

3. Testis: MMEENNYYHHAARRTTTT ppaall, de
ead(em), pedes pixidar(ius). Annor(um) 25...
KKaarraacczziioonn eess ttiinn eenn hhoo zzaamm JJeeööwweenneekk az FVSTÖS
An na Fiay: Ferenzc (!) s Miklos, töbekkel egytt
(!) mondak, hogj Jeremiast igen megh vertek:...

4. Testis: Simo peter: de ead(em), no bi -
lis. Annor(um) 45. ... hallotam, hogj kerkedett

ve le FVSTÖS Ferenzy, hogj Jeremiast ketzer
igen vtte...

5. Testis: MATTIAS Görgy (!), Alfalui,
FO DOR Görgy Szolgaia. Annor(um) 18...
Karaczion es tin ualank az CZIATO Miklos haz-
anal, oda Jeöue Jeremiasis, az aztalnal ül uala.
Ve te ke dik uala FVSTÖS Miklos Jeremiassal,
FVSTÖS Ferenzc az tvznel vl uala, fel kelle (!)
oda mene, Jeremiast igen vtte...

6. Testis: EERRÖÖSS JJaannnnooss (!). Alfalui no bi -
lis. Annor(um) 22... ut pre ce dens ac (et?) plus:
FVSTÖS Miklost en fo gam megh, hogj
Jeremiast ne banczia...

7. Testis: EERRÖÖSS FFeerreennzzcc ffiiaa JJaannnnooss.
Annor(um) 16... az CZIATO Miklos hazaban mi -
kor tuszakodnak uala Jeremias (és) DARUAS
Istuan...

8. Testis: PPAA TTAA KKII TThhaammaass, DE ME TER
Andras hazaban lako. Annor(um) 16... ut pre ce -
dens...

9. Testis: NNAAGGYY IIssttuuaann, PETER miklos
Szolgaia. Annor(um) 25... RReegglluunnkk uuaallaa
kkaarraacczziioonn eess ttiinn az CZIATO Miklos hazanal, lat-
tam, hogy FVSTÖS Ferenzc Jeremiast egy bal-
taual igen vtte, az öczieis Miklos igen vtte, DE -
ME TER Jannosis igen vtte. Veteknelkült...

10. Testis: JJÁÁKKOO IIssttuuaann, szentsimoni, az
Nem ze tes FAR KAS Ferenzc Vram iobagia.
Annor(um) 40...

11. Testis: OHLA Istuan(n)e, An na,
Cziato Szeghi. Annor(um) 45... KKaarraacczziioonn es tin
az Szeretre menek CZIATO miklosni, lattam
hogj Jeremias (és) DARUAS Istuan tuszakod-
nak...

12. Testis: DDAARRUUAASS PPeetteerr, Cziato
Szegy no bi lis. Annor(um) 36... AAzz eenn hhaazzaammnnaall
hallam, hogj ke re ke dik uala FVSTÖS ferenzc,
hogy Jeremiast kettSzer ualoba megh vtte, har-
madzor ugj vtte boltaual, hogy az köd mö ni be be -
le ra ga dott uolt az bal ta: azt hallia, hogy
Szabliaual iar uttanunk (!) de ha uttanunk Jeö az
Szabliat el ve szem töle, az niakatt (!) el rouom
uele, az Szabliatt kette tö röm, uagion vram, jöiön
ki, pelerien (!) megh erte.

13.Testis: DDAARR VVAASS PPeetteerrnnee,, KKaa ttaa lliinn,,
Annor(um) 27...
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14. Testis: MMAADDAARR AAnnddrraassnnee,, OOrrsszzoolliiaa
(!) de ead(em) darabant sze me li. Annor(um) 20...

15. Testis: ERÖS Bartalis, Alfalui no -
bi lis. Annor(um) 20... KKaarraacczziioonn eess ttiinn rreegglluunnkk
uuaallaa CZIATO Miklos hazanal, Jeremias oda
Jwe megied magaual, ökis rreeggeetttt mmoonnnnaakk uuaallaa,
mon da nak köszvllvunk, de nem tu dom ki:
ritoke, az uagi regett mon da tok, mon da
Jeremias: hazud az, az ki azt mondgja, hogj
mv rriiuunnkk, mert mv rreeggeetttt mmoonn dduunnkk,, mon da
FVSTÖS ferenzc: ne haszuztasd az öcziemett,
mertt megh hazuttatad KORODI Gergeljttis,
azt eltvrem, mon da Jeremias: teszis hazuczc
(!) azon fel kelle FVSTÖS ferenzc: hazuczc
temagad, beczie (!) kurua fia, oda mene az
asz tal hoz, egj boltaual igen vtte Jeremiast,
mon da Jeremias DARUAS Istuannak: roszc
(!) em ber uagi, hogi nem tamaczc (!) mel let -
tem, mertt atyamfia uolnal, mon da DARUAS
Istuan: mel let ted tamadnek, ha Veteknelkült
bantana ualaki, de mind te uagj az oka, azon
egjbe kapanak, üs tök be menenek...

16. Testis: PPEETTEERR AAnnddrraass Cziato Sze gi
no bi lis. Annor(um) 16... KKaarraacczziioonn eessttyynn rreeggllüünnkk
uuaallaa. CZIATO Miklosni menenk. Jeremias oda
Jeöue töbekkel, az asz tal hoz vlle, s mon da: ha -
zud nak azban, az kik azt mondgjak, mon da
FVSTÖS ferenzc: ne haszudtazc (?) az
eöczemett, azon fel kelle FVSTÖS ferenzc (!) az
boltaual hoza vtte...”9

LA KA TOS Je re mi ás nak az a mon da ta,
hogy “én ke reszt éne ket mon dok”, to váb bá az el -
hang zott kér dés, hogy “rí tok-e avagy re get mon -
da tok” eset leg va la mi lyen újí tást, a re gös ének
“meg sze lí dí té sét”, ke resz té nyibb szö veg gel va ló
fel ru há zá sát is je lent he ti. A fel fo gás be li, “stí lus -
be li” kü lönb ség is konf lik tus for rás le he tett.

For rá sunk név sze rint em lít 16 re göst.
Kö zü lük né gyen a LA KA TOS Je re mi ás cso port -
já ba tar toz tak. A töb bi ek egy vagy két csa pa tot
al kot tak.

A re gö lõk kö zül he ten a ló fõk, ket ten a
gya lo go sok ka te gó ri á já ba tar toz nak. Ket tõ job -
bágy (eset leg zsel lér?), 1 zsel lér. A két szol ga
ese té ben tár sa dal mi cso port juk, amely be tar toz -
nak, nem is mert. Két le gény rõl még en  nyit sem

tu dunk, õk va ló szí nû, hogy ka to nai ren dû ek. A
re gö lés nem osz tot ta meg tár sa dal mi cso por tok,
ré te gek sze rint a fa lu fi a tal ja it.

A meg lé võ ada tok ból ar ra le het kö vet -
kez tet ni, hogy a re gö sök majd nem min den kit
meg lá to gat tak, nem csu pán a fi a tal há za so kat. A
több ször is em lí tett CSATÓ Mik lós nak 1643-ban
egy fel nõtt és több kis ko rú fia, DAR VAS Pé ter
gya log ka to ná nak ugyan ak kor egy fel nõtt és egy
kis fia volt. Nem ál la pít ha tó meg, hogy MA DÁR
And rás új há zas-e vagy nem. 1643-ban fo ga dott
fia van. SIMÓ Pé ter ló fõ nek 1643-ban a két fia
még kiskorú.10

A négy leg fi a ta labb re gös (ERÕS Be ne -
dek, ERÕS Já nos, PÉ TER And rás, PA TA KI
And rás) 16, a leg idõ sebb, NAGY Ist ván 25 éves.

MIK LÓS Pé ter nek, a má so dik szá mú ta -
nú nak a val lo má sá ra kell ki tér nünk, Dur va tré fa
for má ját öl tõ ala kos ko dá suk leg fõbb inditéka ta -
lán a ver seny társ regöscsapat fél re ál lí tá sa le he -
tett.

A LA KA TOS Je re mi ás meg ve ret te té sé -
vel vég zõ dõ ve tél ke dés bõl nem zár ha tó ki az ital
sze re pe sem. Bár er re nem igen tör té nik vi lá gos
uta lás.

cc.. 
A to váb bi ak ban a kozmási BA LÁZS Pé -

ter nek MÁR TON Já nos el le ni pa na szát idéz zük.
Alcsík tör vény szé kén a bánkfalvi GÁ BOR Ist -
ván ter jesz tet te elõ: “(-)... nem tudatik miokbol
ugimint (...) 1641 karaczion ejjn töb tarsaimmal
edgiüt men tem volt hoz zad rreegglleennii, és en kin
marada(m) az ereszedbe(n) az kkaallaacczziiaall, te,
I(nctus) oda Jeöwen en ge met sine ulla Justa
ratione megh fogal és 24 fo rint kezessegen boczi-
atottal osztan el...”

MÁR TON Já nos a pró ká to ra, bánkfalvi
ISVÁN Pé ter se gít sé gé vel így vá la szol: “...en
hoz zam Jöttenek uolt emberseges em be rek
rreegglleennii, mi kor azok ot mu lat tak uolna
embersegese(n) hazamba(n), megh azok onna(n)
el ne(m) menve(n) teöb emberseges em be rek is
erkesztenek, s azokis ugian rreegglleeöökk uuoollttaa((nn))aakk,
igi mi kor azok haza(m)ba be Jöttenek uolna
emberseges(n), az tobbi el Indulta(n)ak, es azok -
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kal, én Gaz da leve(n), kimenue(n), lattunk egi
em bert ot, az eöröksegeme(n) allani az ajto elõtt,
azokis kerdettek, s magamis ker tem, ki vagi, de
te ahoz egiet se(m) Szollottal, an nak utanna
oszta(n) megh fordulua(n), hogi az em be re ket el
kesertem, megh akar tam latni: ki legi, miert
ne(m) tudhatta(m) mi szandekba(n) uagi, te
pedigh ezt czielekedzetted, s ez zel bünöse tet ted
magadot: ne(m) hogi szot attal uolna, ha nem be
mentel az ere szem be, s en ge met, Gazdat, ki
koczioltal, es Igi oszta(n) mas ajtomon be
kerülue(n), azmint be me het tem ugi uittelek be
az haza(m)ba hogi megherczje(m), mi az oka
czielekedeted(n)ek, montam oszta(n): miert
czielekszed ezt, mert en ezert tegedet megh tar -
toz tat lak. Igy oszta(n) az töb bi Iffiak, az kik ot
uoltak, Szollani kez de nek, hogi kezese(n) el
bocziaszalak, es ugi bocziatalak el...”

A tör vény szé ken BA LÁZS Pé ter ta núi
“referalliak hogy eö rree ggeess ttaarrssookk volt..., Kü(n)
maradot volt az kalaczial”. Va gyis a fel pe res a
re gö lés so rán ös  sze gyûj tött aján dék kal, “a ka -
láccsal” kinn maradt.11

dd.. 
A ne gye dik protokollum da tá lá sa ne he -

zebb. A tör vény szé ken 1655. no vem ber 12.-i dá -
tu mot ír tak rá. Az év szám nem egé szen vi lá gos.
A pa pi ros ron gált:

“1. (...?) TTAAMMAASS Szent symoni Nobillis,
Annor(um) 16. (...?) na pi an PAIOR Janosnenit
ualank mulatasban, egh atalag (...)...tunk uala
eginehanian, hogi azt megh iha tok, fel alank,
hogi (...)iunk, az mihalj And rás fia is ot le ven,
DOCZI Janos mon da ne ki: Thamas vram
boczustas el bennunket, nagiob uagi nalunknal,
há zas em ber is uagi, biczustas Szepen, mert ha
Szepen nem buczustacz, en hat ba utlak, de cziak
tré fa kepen mon da. DUDAR Thamas megh
haraguek raita, ki mene az ajton, mu an nak utan-
na sokaig mulatánk ot, el annira, hogi DUDAR
Thamas hasza mehetet uolna, le is fekhetet uolna,
on nan mü, hogi el menenk, BENKES ferenczni
mmeenneennkk rreegglleennii, de eo nem bocziata be, on nan
hogi ki iouenk az ka pun, hat DUDAR Thamas,
ESTERGAR ferencz az Ka pu elot alnak, ket ten

ket palcziaual, DOCZI Janosnak egik Kesiben (!)
az SSzziipp uala, masikba az palczaia. DOCZI
Janoshosz hosza utenek mind a ket ten, hogi lata
DOCZI Já nos, hogi la akariak uthni, az SSyyppiiaatt az
kert touibe hanita, eois ma ga oltalmaban utni
keszde hoszaiak...”

2. CCZZEEKKEE IIssttuuaann, de ead(em). No bi lis.
Annor(um) 18... (-) ... ut primus testis.

3. HHOOLLLLOO ppeetteerr, de ead(em), primipil-
lus. Annor(um) 18...

4. PPAAIIOORR JJaannoossnnee,, mmaarrggiitt, de ead(em).
Nem ze tes Vduarheljszeki, Bogoszi (!) FAR KAS
ferencz Vram jobagia. Annor(um) 40... Az én
haszamnal mmuullaattaannaakk SSzzeenntt IIssttuuaann nnaa ppii aann az VE -
RES mihalj jobagi: DOCZI Janos es BENKES
Janos tob emberseges Iffiakal egiut (egut?).
DUDAR Thamas is ot uala kosz tok (kosztek?),
eo on nan az en haszamtol el mene, megh a tobi
az utan kesen (keszen?) menenek el, DOCZI
Janos buczustata el...12

Szûk sza vú for rá sunk alap ján az 1655.
év be li Szent Ist ván ki rály nap já ra va ló szí nû sít -
het jük a Csíkszentsimonon tör tén te ket. A pro-
tokollum té ve dés bõl az 1675-ös ira tok kö zött ta -
lál ha tó, mert az 1655-ös év szá mot 1675-nek néz -
ték.

A ta nú val lo má so kat a csíkszentkirályi
BORS Luk ács és a csíkszentgyörgyi CSÍSZÉR
Fe renc je len lét ében rög zí tet ték, de nem da tál ták.
A protokollum hát lap já ra az alcsíki tör vény szé -
ken az 1655. no vem ber 12.-i dá tu mot ír ták. Eb -
bõl ar ra kö vet kez te tünk, hogy a ta nú ság te võk
nem ka rá csony má sod nap ját, Szent Ist ván vér ta -
nú ün ne pét, ha nem Szent Ist ván ki rály nap ját em -
lí tet ték.

Azt fel té te lez zük te hát, hogy au gusz tus
20., Szent Ist ván ki rály nap ja is regösnapnak szá -
mí tott, ugyan is ha a ka rá csony kor tör tén te kért
ke rül tek vol na a sze rep lõk Alcsíkszék bí rái elé,
ak kor nem 1655 no vem be ré ben, ha nem már ko -
ráb ban sor ke rült vol na ügyük tár gya lá sá ra.

Fi gyel met ér de mel az az adat is, hogy az
egyik re gö lõ nek, DÓCZI Já nos nak hang sze re,
síp ja volt.

A re gö sök erõ sza kos sá ga, dur va tré fái
mi att nem egy szer elõ for dult, hogy nem fo gad ták
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õket. De gá tat szab hat tak az egyes csa lá dok
anya gi le he tõ sé gei is. Nem en ged het ték meg ma -
guk nak a re gö lõk fo ga dá sát, meg ven dé ge lé sét.

Az ének mon dók szi laj sá gát, szer te len ke -
dé sét ki vált hat ta a re gö lés so rán el fo gyasz tott
ital.

Az elõ so rolt le vél tá ri em lé kek, va la mint
az újab ban nyom da fes té ket lá tott, alább idé zen dõ
írott for rás alap ján ál lít ha tó, hogy a 17. szá zad -
ban, a 18. szá zad ele jén, vagy an nak az el sõ fe lé -
ben is Alcsíkon a re gö lés ál ta lá no san is mert nép -
szo kás volt, sõt jog gal fel té te lez he tõ, hogy az
egész Csík ban az.

SÁVAI Já nos az 1997-ben ki adott mun -
ká já ban a csíkszentkirályi Me gye bí rói könyv bõl
idéz: “Mint hogy aazz RReeggllééss,, AApp rróó SSzzeenntteekkeezzééss ééss
VVii zzee VVee ttõõ (!) hheettffõõnn va ló Vi ze ve tés mi att lát ta tik
kö vet kez ni IIss tteenn eell lleenn ééss ffee llee bbaa rráá ttii eell lleenn va ló sok
ren det len ség, vvééggeezzee aa tteellllyyeess mmee ggyyee,, hogy en -
nek utá na az a KKaarr ááccssoonn iinnnneeppiibbeenn ed dig usualt
RReeggllééss,, AApp rróó SSzzeenn tteekk nap ján va ló if jak nak és
má sok nak egy be gyü le ke zett al kal ma tos ság gal
va ló há za lás, VVii zzee VVee ttõõ (!) hheettffõõnn va ló ha son ló,
ren det len hháá zzaa llááss,, ré sze ges ke dés tiltassék” ha tá -
ro zott a csíkszentkirályi tel jes me gye gyû lés,
vagy egy há zi tel jes fa lu gyû lés 1716. ja nu ár 15-
én, aki pe dig vé te ne el le ne azt szi go rú an bün tes -
sék meg. SÁVAI Já nos köny ve újabb, meg le põ
ada to kat tar tal maz más nép szo kás ok mel lett a
csí ki re gö lés to vább élé sé rõl. Eb ben az eset ben
nem egy kü lö nös, kö zös ség el le nes tet tet bün tet -
nek meg Csíkszentkirályon, ha nem a köz ség tel -
jes fér fi gyü le ke ze te tilt ja meg a nép szo kás ok
gya kor lá sát  – és pe dig a ka rá csony ün ne pén szo -
ká sos re gö lést, de cem ber 28-án az ugyan csak a
ka rá cso nyi ün nep kör höz tar to zó aprószen-
tekelést, há za ló ves  szõ zést, va la mint a hús vét
hét fõ jén gya ko rolt víz be ve tést. Ugyan is a cso -
por to san há za ló fi úk az ital ha tá sá ra “po gány mó -
don” nem egy íz ben vad, dur va “tré fát” ûz tek,
szi laj, sõt bar bár meg nyil vá nu lá sa ik vol tak. Emi -
att üzen he tett ha dat, egye bek kö zött, az ilyen
nép szo kás ok nak az egy ház és a tár sa da lom jó ré -
sze. Va ló szí nû emi att kel lett te hát el tûn nie Csík -
ban a 18. szá zad ban a re gö lés nek. Meg sza kadt itt
is egy nagy múl tú tra dí ció. A csí ki re gös ének pe -

dig nyom ta la nul el tûnt. He lyé be a 18. szá zad fo -
lya mán egy ci vi li zál tabb, ke resz té nyibb né pi já -
ték lé pett, a bet le he me zés. Azon ban ez sem nél -
kü löz te az ita lo zás ki vál tot ta “excessusokat”,
amint azt egy 1810-es da tá lá sú írás ból meg tud -
juk.

Fen ti ada ta ink kal le tûnt idõk örök re el né -
mult szó be li köl té sze té rõl ad tunk hírt.13
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nak ho zott zöld, fi a tal fe nyõ fák kal) rak ták te le a ré gi csán gós ház elõ te rét,
oda kö töt ték az ud va ron lán con lé võ ku tyát is. A csíkszépvízi “Compania
pa ran cso lat. könyv ben” pe dig az 1810. de cem ber 19.-i dá tum mal a kö vet -
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ke zen dõ karátsonkor nem sza bad lészen Bötlehemet készítteni, a
Compania comando nem kar tud ni ró la, mi vel az ál tal nagy excessusok
(dur va sá gok) kö vet kez nek a fa lu kon. Csí ki Szé kely Mú ze um, Szép ví zi
kéz ira tos pa ran cso lat könyv. 6636. sz. 1810-1829. 2-3. old.

6. CS. BOG ÁCS Dé nes: HHáá rroomm sszzéé kkii ookk llee vvééll sszzóó jjeeggyy zzéékk.. Kv. 1943. Kár,
hogy a szer zõ ok le vél tá ra ös  sze ál lí tá sa kor olyan sza va kat, fo gal ma kat,
mint is ko la, is ko la mes ter, kán tor, la ko da lom, pap, plé bá nos, pré di ká tor,
re gö sök stb. nem vett be a vizs gá la ti kö ré be.

7. SZA BÓ T. At ti la: NNéépp ééss nnyyeellvv. IV. k. Buk. 1980. 362-380. old.; MMaa --
ggyyaarr NNéépp rraajj zzii LLee xxii kkoonn.. IV. k., 331-332. old.
8. Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár. Csík szék ira tai: 27/4-es szá mú irat cso -
mó. Protokollumok. 1636-1637-es évek. A töb bi val lo mást, mi vel SI -
MON Já nos egyéb “vi selt dol ga i ról” szól nak, ki hagy tam.
- Z: Georgy – Csíkszentgyörgy
- ZAZ Georgyni – SZÁSZ Györgyni
- de eadem – ugyan on nan va ló
- pedes pixidarius – a szé kely gya log ka to na la tin meg ne ve zé se, da ra bont
- ju ra tus, fassus est – es küt, val lo mást te võ sze mély
- raj tor ja – laj tor ja, lét ra

9. Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár. Csík szék ira tai: 27/7-es szá mú irat cso -
mó. Protokollumok. 1641-es év.
- testis – ta nú
- Alfalu – Csatószeg egyik ré gi ne ve, a má sik ne ve Egyházasfalu volt.
- annorum 20 – 20 éves
- primipilus – ló fõ, a szé kely lovaskatona la tin ne ve
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- no bi lis – itt ló fõ ne mes
- ut pre ce dens – mint az elõ zõ ta nú
- pe le rin – he lye sen: pe rel jen (toll hi ba!)

10. Az ös  sze ha son lí tó ada to kat az 1643-as szé kely ka to nai ös  sze írás ból,
lustrából vet tük. Eredetjje a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban. Má so la ta a
Csí ki Szé kely Mú ze um ban. A “ka rá csony es tin, ka rá csony éjin” ki fe je zés
ka rá csony el sõ és má so dik nap ja kö zöt ti es té re, éj jel re vo nat ko zó ki fe je -
zés. Ez volt ál ta lá ban a re gö lés ide je. A kénosi idõs re gö sök is így tud ták.

11. Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár. Csík szék ira tai: 27/8-as szá mú irat cso -
mó. Protokollumok. 1642-es év. A “sine ulla Justa ratione” – “min den
igaz ok nél kül, sem mi okadás nél kül”, ír ják ma gyar vál to za tok ban.

- actor – fel pe res

- inctus – al pe res

12. Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár. Csík szék ira tai. 27/20-as szá mú irat cso -
mó. Protokollumok. 1673-79-es évek.

BORS Luk ács ne vé vel 1656 után, a CSISZÉR Fe ren cé vel 1659-et kö ve -
tõ en nem ta lál koz tam. Még szó ba ke rült BORS Luk ács ne ve 1673-ban:
“Szent ki rá lyi BORS Istvan mint litigal Nehai BORS Luk ács uram
Relictajaval”. Alcsíkszék ira tai. 29/28/1673/403. old. Va gyis BORS Lu -
kács 1673-ban már nem élt. A le gé nyek egy áta lag, va gyis egy ki sebb hor -
dó italt, a leg va ló szí nûbb, hogy sört vá sá rol tak és it tak meg. A szö veg köz -
lés kor is je lez tük: a le vél ron gált. In nen is a pon tat lan ság.

13. SÁVAI Já nos: MMiiss  sszzii óókk,, mmeess ttee rreekk,, lliicceenncciiááttuussookk. Sze ged, 1997. 136,
137, 138, 256. old. Igen ér té kes egy ház- és mû ve lõ dés tör té ne ti mun ka. A
szer zõ az 1672-es év vel kez dõ dõ csíkszentkirályi Me gye bí rói köny vet ta -
nul má nyoz hat ta át. 1717-ben az er dé lyi ka to li kus egy ház Csíksomlyón
tar tott gyû lé sén vél he tõ en a sok szi laj meg nyil vá nu lás mi att a hús vé ti víz -
be ve tést mint “po gány szo kást” meg til tot ta. Ugyan csak SÁVAI Já nos a
18. szá zad kö ze pe tá já ról Fel sõ-Há rom szé ken lé te zõ nép szo kás ok ról, a
guzsalyas tánc ról, turkásokról, maszkurásokról tesz em lí tést. A két utób bi
ese té ben ro mán ha tás is fel té te lez he tõ.

Csík sze re da, 1997. jú ni us  20.

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le ért ve a
köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok in do -
kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

OObbiicceeiiuull vveecchhii aall ccoolliinnddaattuulluuii îînn
CCiiuucc
(Rezumat)

Colindatul es te un rit pãgân de magie
pentru a asigura fertilitatea ºi belºugul, care nu a
dispãrut nici în timpul creºtinismului. Ca obicei
popular es te cunoscut în întreaga Europa
Rãsãriteanã. Despre obiceiul colindatului (re gö -
lés) la secuii din Ciuc pânã acum nu se ºtia nimic.
Izvoarele scrise, recent descoperite dovedesc cã
în Ciucul Inferior, dar probabil în întregul Ciuc,
colindatul legat de sãrbãtorile de crãciun, iar mai
înainte de solstiþiul de iarnã, era un obicei practi-
cat în cursul secolului al XVII-lea ºi la începutul
celui urmãtor. Ritul pãgân al colindatului a fost
înlocuit, probabil în cursul secolului al XVIII-
lea, cu o altã formã de manifestare, numitã “bet -
le he me zés”.

AAnncciieenntt MMiinnssttrreellss aatt CChhrriissttmmaass
TTiimmee iinn CCssííkk 
(Abstract)

„Regölés" is an ancient Hungarian folk
custom dating from the period preceding
Christianity, when it used to be a fertility rite. In
Eastern Europe it is a still well-known folk cus-
tom. Until now we had no information about this
custom in Csík. The author found unknown writ-
ings telling about this tradition in Csík during his
studies in the archives. According to the sources,
during the 17th century and at the beginning of the
next one, in Alcsík it was a well-known custom
connected to the celebration of Christmas, and
earlier to the winter solstice, but it is possible that
this belief was common all over Csík. It is proba-
ble that the „regölés" was replaced by the „betle-
hemezés" (Nativity play) in the 18th century.
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FARKAS Irén

CCssíí kkii ffeess ttéé kkee sseekk aa 
CCssíí kkii SSzzéé kkeellyy MMúú zzee uumm bbaann

(Ki vo nat)
A fes té kes ér té kes szõttestípus, õsi ere -
de tû. A szé kely föl di fes té kes jel leg ze tes
hely be li ter mék, va ló szí nû leg ké sõi fej -
le mény ként kor lá to zó dott tér sé günk re.
Mo tí vum kin cse már tech ni ká já nak és a
ha gyo má nyos pigmentanyagoknak le he -
tõ sé ge i bõl adó dó an is a más né pe ké hez
ha son ló, de szí ne i nek el osz tá sa, az al ko -
tó ele mek rend je, hang sú lyo zá sa sa já tos,
jel leg ze tes. A dol go zat a csí ki fes té kes
tör té ne tét, ké szí té sét tár gyal ja, majd
osz tá lyoz za és mel lé kelt ka ta ló gus ban
köz li a Csí ki Szé kely Mú ze um 42 fes té -
ke sét. 

A fes té kes, más né ven “bur já nos”, “rakot-
tas”1, ag ga tott” vagy “szé kely szõ nyeg” a csí ki
há zi tex til ipar sa já tos ter mé ke. Az el sõ két meg -
ne ve zés fes tett vol tá ra, a má so dik a szõ nyeg
szö vé si tech ni ká já ra utal. A “szé kely szõ nyeg”
meg ne ve zé se pe dig ar ra a ma gyar nép cso port ra
vo nat ko zik, amely ké szí tet te, ké szí ti. Mind -
egyik meg ne ve zés ar ra a szõtt, há zi ké szít mé -
nyû szõt tes re vontakozik, me lyet ken der fel ve -
tõ szál ból, gyap jú leverõszállal, kilimtechniká-
val szõ nek és a pa raszt há zak ban asz tal- és ágy -
te rí tõ ként, fa li kár pit ként, de rúditakaróként2 és
sze kér re va ló te rí tõ ként is hasz nál tak. Cso dá la -
tos or na men ti ká já val és mér ték tar tó, nagy tó -
nus kü lönb sé gû szí ne zé sé vel a haj da ni pa rasz ti
la kás bel sõ fe je del mi dí sze volt. Dí szí tett sé ge,
szép sé ge, ér té kes vol ta mi att a temp lo mok bel sõ
dí szé ül is szol gált, aho va ado mány ként ke rült,

az ol tár ga rá di csá ra, asz tal ra, pa pi szé kek re,
szó szék re.

A szé kely fes té kes szö vés õsi ere de tû. A
ma gyar ság ma gá val ho zott szõ nyeg szö võ ha gyo -
má nya be épül az eu ró pai szõ nyeg szö vés kö zös
kultúrkincsébe,  s bár mo tí vum kin cse más né pe -
ké hez ha son ló (így a máramarosi, naszódi, sze -
be ni, Hunyad vi dé ki ro mán, de a szerb, hor vát,
dal mát, ru tén, dob ru dzsai tö rök, az arab, ka u ká -
zu si és a skan di náv szõ nye gek kel is), ezek a ha -
son ló sá gok a szö vés ad ta tech ni ka és festékpig-
mentek azo nos sá gá ból ered het nek, mai ar cu la ta
bel sõ önálló fej lõ dés ered mé nye, mint ezt már
VISKI Kár oly meg ál la pí tot ta:

“Bár a szé kely fes té kes dí szít mény kész le te
egy ko ri eu ró pai mû velt ség kö zös ség ha gya té ka,
ez a ha gya ték két ség kí vül más, mint akár a leg -
kö ze leb bi szom szé da ié is. Más a szí nek el osz tá -
sa, az al ko tó ele mek vi lá gos, nem zsú folt rend je,
hang sú lyo zá sa; ... szé kely fes té ke se in ket nép mû -
vé sze tünk leg ré gibb em lé kei kö zött kell szá mon
tartanunk.”3

Az ok irat ok ta nú sá ga alapján4 a 17-18.
szá zad ban Er dély-szer te köz is mert “szé kely
szõ nyeg”, “fes té kes”, “kilim”, vagy rit káb ban
“ke cse”5 meg ne ve zés sel, sõt ván dor út ja nem
kor lá to zó dik a szû kebb ér te lem ben vett Er -
dély re, és en nek jó val elõt te ki kel lett ala kul -
nia. Ha a szõ nyeg szó ál ta lá nos el ter je dé sét,
va la mint a ko rai, 12. szá zad ból va ló adatokat6

fi gye lem be vesszük, azt kell vél ni – ír ja K.
CSILLÉRY Klá ra, hogy a “fél re e sõ Szé kely -
föld az egy kor szé le sebb kö rû ma gyar szõ -
nyeg szö võ gya kor lat vis  sza vo nu lá si te rü le te
lehet”7. A ku ta tók fel té te le zik, hogy az em lí -
tett idõ szak ban – a 17-18. szá zad ban – a ma i -
val meg egye zõ min tá jú nak és fes tett nek kel lett
len nie, ko ráb ban kel lett ki ala kul nia az újabb
tö rök ha tá sok ko rá nál.

A “szé kely szõ nyeg” vagy fes té kes leg ko -
ráb bi elõ for du lá sát a szakirodalom8 1627 il let ve
1628-as ada tok kal (Ko lozs vár, Bodola) tá maszt ja
alá, Csík ra vo nat ko zó an ke vés és vi szony lag ké -
sõi ada tok szol gál tak (1650, BOG ÁCS; 1660,
ESZTT). Újabb ku ta tá sok nyo mán az Alcsíki
Protocollum9 pe res le ve lei kö zött ta lá lunk a 17.
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szá zad ele jé re, 1614-1631 kö zöt ti idõszakra10,
va la mint 1621-re uta ló adatokat11. A to váb bi ak -
ban ezek bõl vá lo gat tunk sze mel vé nye ket.

Egy 1663-ból va ló pe res le vél ben csíkszent -
királyi FOGARASI Istvánné, Er zsé bet primipilla
ta nú val lo má sá ból ki tû nik, hogy: “mi kor PÉ TER
Istvánék ki há za sí tot ták KACZOS Balintnet sok
szép fes té ke se ket és feyer nemü ru hát adának
vele...”12.

1674-ben a csobotfalvi pa ró kia szám adás -
köny ve “Egy dup la szõ nyeg”-et em lít, majd 1675-
ben fel jegy zik:

“An no circis 1675 taploczai KAL MÁR
Istvánné adott a nagy ol tár ga rá di csá ra egy nagy
szellyes fes té kest.”

Majd ugyan ott ol vas hat juk:
“An no eodem várdottfalvi GÖ RÖG Istvánné

adott a temp lom ba egy dup la szõnyeget”13

A to váb bi ak ban 1684-ben is “Egy dup la
szõ nyeg”-et je gyez nek fel a lel tár könyv be, ami
fel té te lez he tõ en szin tén fes té kes re utal, te kint ve,
hogy két szél bõl var ró dik ös  sze.

A ké sõb bi ek re vo nat ko zó an sza po rod nak az
ada tok. A csíkkozmási ró mai ka to li kus plé bá nia
Domus Historiájában jegy zik fel 1686-ból14:

“Egy szé kely szõ nyeg fe ke te
Más ugyan fe ke te de a szelye kekes ol tár ga -

rá di csá ra va ló”
1691-bõl: “Egy da rab sza ka do zott egy szél

fes té kes ol tár ga rá di csá ra va ló
Egy fes té kes kü lön fé le szinû hím re szõtt vi -

se le tes kevesje (?)
Egy ol tár ga rá di csá ra va ló ves  szõ for má ra

szõtt szakadizott fes té kes”
A már em lí tett csobotfalvi ró mai ka to li kus

pa ró kia szám adás köny vé ben 1703-ban fel jegy -
zik: “Csí ki fes té kes szõnyeg...3”

A csíksomlyói fe renc ren di ek lel tár könyv -
ében is szá mos adat szól a fes té ke sek meg lé té rõl
Csík ban:

“1728: “Az asz ta lon pa raszt festékes...1”15

1730: ‘Tapetes rusticae...3”16

1740: “Vul go vistekis (!)
1750: “Vul go festékes...1
Fes té kes sze kér re való...3”
1752: “Sze kér re va ló fes té kes malus...1”

A sek res tye leltárában17 1757, 1759, 1765
majd 1767-bõl ka punk fes té kes re ada to kat: “Pro
ara ma jo ri tapes vul go festékes...1”. To váb bi
ada tok szol gál nak er re 1784, 1795-bõl is.

Ezek a nagy szá mú ada tok bi zo nyít ják, hogy
a 18. szá zad ban Csík ban ké szült fes té kes gya ko -
ri, el ter jedt da rab, s mint a meg jegy zé sek mu tat -
ják ezek né pi jel le gû ek (tapetes rusticae, vul go
fetékes), meg be csült da ra bok, a temp lo mok elõ -
ke lõ he lye i re ke rül tek, csak ami kor meg ron gá -
lód tak, ke rül tek ki a pe ri fé ri á ra.

A fes té ke sek szá ma a va gyo ni ál la pot mér té -
ke is volt a nép kö ré ben. Egy ho zo mány ban ál ta -
lá ban 2-4 fes té kes sze re pel. Ér té ké re mu tat rá
egy 1679-bõl kel te zett kászoni protocollum is.18

Im pérfalvi JÁ NOS Mi hály “az rab ság ból ha za
jövén, ja va it, ugymint fal ra valo, ágy ra valo fes -
té kest” ke re si TA MÁS Mi há lyon, aki sze rin te a
fes té kes szõ nye gen föl det vett.

A múlt szá zad ele jé rõl 1803-1812 kö zött
Csíkkarcfalváról, Csíkjenõfalváról, majd ké sõbb
Csíkcsicsóról áll nak ren del ke zé sünk re újabb
adatok.19

Ar ra, hogy mi lyen le he tett a csí ki fes té kes
ar cu la ta ab ban az idõ ben, az ok ira ti anya gok
szûk sza vú le írá sai nem ad nak vá laszt, sem ar ra,
hogy mi kor éri el az ál ta lunk is mert for má ját,
mo tí vum kin csét.

A csí ki fes té kes tárgy anya gát vizs gá ló le írá -
sok a 20. szá zad ban készültek.20 Ezek legfen-
nebb a múlt szá zad kö ze pé ig en ged nek be pil lan -
tást.

A ren del ke zé sünk re ál ló da ra bok min ta kin -
cse szi go rú an geo met ri kus, meg ma rad va a szö -
vés ad ta le he tõ sé ge ken be lül. Más né pek min ta -
kin csé vel egy be vet ve mo tí vu mai egy sze rûb bek,
nagy vo na lú ak, szim met ri ku sak.

A fes té kest te hát Csík egész te rü le tén ké szí -
tet ték, mint ezt az ok ira ti anya gok is bi zo nyít ják,
Felcsíkon és Alcsíkon, a Kászonokban és a
Gyimesekben.

Ki fej lõ dé se és fenn ma ra dá sa nem vé let len
Csík ban, ahol – hegy vi dék lé vén, ki tû nõ al pe si
le ge lõk kel – a si lány föld meg mun ká lá sa mel -
lett az ál lat te nyész tés s ezen be lül a juh te nyész -
tés igen je len tõs volt. A te nyész tett fa jok kö zül
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a rac ka juh fe lelt meg az ég haj lat nak, ta kar má -
nyi és gaz da sá gi viszonyainak.21 A gyap jú ter -
me lés a múlt szá zad vé gén csök kent, rész ben a
ha gyo má nyos gaz dál ko dást kor lá to zó tör vé -
nyek mi att, más részt a ke res let meg csap pa ná sá -
ért: “a juh te nyész tés a Szé kely föl dön is na gyot
ha nyat lott, ami a gyap jú ne héz és rossz ér té ke lé -
sé ben le li magyarázatát”22 han goz tat ják a szá -
zad vé gén - szá za dunk ele jén. Az ol csó ipa ri ter -
mé kek meg je le né sük kel hát tér be szo rí tot ták a
há zi szö vést-fo nást, a múlt szá zad vé gén a szö -
vés idõ sza ko san vis  sza esik. A szá zad vé gi
írók23 a há zi szö võ ipar meg sem mi sü lé sé rõl be -
szél nek, s fel vi rá goz ta tá sát szorgalmazzák.24

Még is e ha gyo mány to vább él, hogy az el sõ vi -
lág há bo rú után is mét visszahanyatlodjon, az tán
lel kes ér tel mi sé gi ek szor gal ma zá sá ra új ból fel -
len dül jön a szõnyegszö vés.25 A fes té kes ha -
gyo má nyos min ta kin cse le szû kül egy-két is -
mer tebb mo tí vum ra, és ki szí ne se dik a múlt szá -
zad vé gén meg je le nõ ani lin fes té kek ha tá sá ra. A
nö vé nyi fes tés mó dot már rit kán vagy a bol ti
fes ték kel együtt hasz nál ják, ha bár még az 1973-
74-ben vég zett fel mé rés kor jó ré szü ket is me rik,
sõt nap ja ink ban is is mer nek né há nyat, de már
nem használják.26 A nö vé nyi ill. vi rág or na -
men ti ka je lent ke zé sét mú ze u mi gyûj te mé nyün -
kön nem tud juk fel mér ni, ezt a je len sé get kí sér -
le te zés nek kell te kin te nünk, ami nem vál toz tat ta
meg a fes té kes ar cu la tát. (Eh hez nem kis mér -
ték ben a szor gal ma zó ér tel mi sé gi ek, majd rész -
ben a szö vet ke ze te sí tés is hoz zá já rult. A má so -
dik vi lág há bo rú után 1956-57-ben több
faluban27 nyílt rész le ge a Har gi ta Mû vé sze te
szö vet ke zet nek.)

A szé kely föl di fes té ke sek szö vés tech ni ká ja
a kilim szö vés mind két faj tá ja, az az az “egy be -
kö tött” és “lyug ga tott” vagy Sohlitzkilim, de ál -
ta lá no sabb az egy azon “fog la lón”, egy sze rû kö -
tés sel ös  sze fo gott kilim, a má so dik rit kán, ré -
geb bi da ra bok nál, fer de mo tí vu mok men tén
(kés nyel ves) for dul elõ.28 A fel ve tõ szál vagy
“on tok”, “mejjék” há zi lag so dort ken der (2 szál)
sû rû sé ge 2-3 szál/cm (ál ta lá no sabb a 3 szál), a
be ve rõ szál vagy “öl tõ”, “be öl tõ” szá las gyap jú
(rac ka), sû rû sé ge ál ta lá ban 17 szál/cm (17-21

szál kö zött mo zog). Ré gen nád bor dá ban szõt -
ték, 8-as ban, két nyüst ben. Min den bor da fok ba
egy szá lat fog tak be (egyet elõlrõl, egyet há tul -
ról). (A 8-as bor dá ba nyolc zseréb fért be, s így
szá mol tak: 3 szál = 1 ige, 10 ige = 30 szál = 1
zseréb; 8 x 30 = 240 szál; 10 cm = 30 szál.) A
kü lön bö zõ gyap jú fo na lat kü lön csé vék re,
“dutkára” vagy ve té lõ re csé vél ték, an  nyi ra,
ahány színt hasz nál tak. Egy fes té kes hez 1-11/2
kg ken der fo nal és  3-4 kg gyap jú szük sé ges,
mé re té tõl füg gõ en. (Egy m

2

-hez 1 kg gyap jú és
20 dkg fel ve tõ kell.) A fes té kest vég ben szõt ték,
azu tán vág ták le a meg fe le lõ mé ret re, s varr ták
ös  sze kö zé pen ken der cér ná val. Ezért a min ták
szö vé se nagy szak tu dást és fi gyel met igé nyelt,
elõ re va ló meg kom po nált sá got, mert ös  sze var -
rá sa kor a min tá nak ta lál nia kel lett. Ál ta lá no sak
a két szél bõl szõtt fes té ke sek, ezek vol tak hasz -
ná lat ban a pa rasz ti ha gyo má nyos la kás bel sõ -
ben. De ké szül tek 3 szél bõl (ágy te rí tõk), sõt
több szél bõl is al kal mak ként (így a temp lo mok
ré szé re 7 szél bõl is ké szí tet tek fes té kest). Hasz -
nál ták egy szél ben fal vé dõ ként. A ki sebb da ra -
bo kat asz tal te rí tõ ként (asz tal fö dél – 150 x 140
cm, 144 x 147 cm – ezek több nyi re négy ze te -
sek) a na gyob ba kat ágy te rí tõ ként, fa li kár pit ként
a tisz ta szo bá ban hasz nál ták. (178 x 158 cm,
214 x 160 cm).

A gyap jú szí ne zé se ré gen nö vé nyi fes ték kel
tör tént. A fes té ket a nö vény bõl (va don ter mõ fes -
tõ nö vé nyek, “bur já nok”) áz ta tás sal majd urinban
va ló er jesz tés sel (két-há rom hé tig a trá gya domb -
ban) nyer ték, majd a gyap jút be le té ve fõz ték, utá -
na réz gá lic cal vagy tim só val rög zí tet ték. Mind ezt
a múlt szá zad vé gé ig, az ani lin ala pú bol ti fes té -
kek meg je le né sé ig így hasz nál ták. Leg gyak rab -
ban hasz nált fes tõ anyag a “fes tõ fû”, szu rok fû,
“szúlfû”, “szúrfû” (Origanum vulgare), ami vel
sár gát, sár gá szöl det fes tet tek. A hagy ma hé ját
(Allium cepa L-Follium) rozs da bar na ill. “hagy -
ma bar na” fes té sé re hasz nál ták, amely a fes té ke -
sek alap szín ét ké pe zi. A kék színt rész ben “posz -
tó bors ból”, az az posz tó gyá ri hul la dék ból (a bras -
sói posz tó gyár ter mé ke) nyer ték, rész ben “poló”-
ból, az az réz gá lic ból. A réz gá li cot vi ze let be tet -
ték, be ás ták a trágyadomba, itt 2-3 hé tig er jesz -
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tet ték, utá na a meg szo kott mó don fes tet tek ve le.
Gyö nyö rû kék színt adott.29 Zöld színt rit kán,
ki egé szí té sül hasz nál tak, és több nö vény bõl
nyer het ték: bü rök bõl (Conium maculatum), csi-
hányból (Urtica dioica), mar ti la pu ból (Folia far-
farea) vagy nyír fa le vél bõl (Betulla verucosa).30

A ha gyo má nyos szí ne zé sû da ra bok rozsdabarna-
kék-fehér (nyers szín), vagy rozsdabarna-kék-
sárga-fehér, rit kán tár sul eh hez a zöld. Az ani lin
fes té kek meg je len té vel a fes té kes ki szí ne se dik, a
bar na ala pot fel vált ja a pi ros vagy a bor dó, a nö -
vé nyi fes té ke ket rit kán vagy ki egé szí té sül, a bol -
ti fes té kek mel lett hasz nál ják. Meg je len nek a pi -
ros ala pon zöld-fe hér, pi ros/bor dó ala pon
narancs-lila-zöld ill., narancs (fréz)-lila-kék szí -
nek. (Ez a szín vi lág fõ ként a 20. szá zad el sõ fe lé -
bõl szár ma zó da ra bok ra jel lem zõ, a szí ne se dés
ma ga a 20. szá zad ra.)

A fes té ke sek min ta kin cse, mint az ed di gi
ku ta tás is meg ál la pí tot ta, az egy sze rûbb for mák -
tól (csí kok, dí szí tõ so rok) ha ladt a bo nyo lul tabb,
ös  sze tett, zárt kom po zí ci ó jú da ra bok fe lé. A ke -
le ti szõ nye gek re jel lem zõ ke re tes kom po zí ció az
asz tal fö dél min tá jú szõ nye gek nél és a víz fo lyá -
sos min ta vál to zat nál je lent ke zik.

A mo tí vu mok meg ne ve zé se a fõbb minta31

vagy a leg töb bet al kal ma zott mo tí vum sze rint
tör té nik így: kés nyel ves, vil lás, sza ru fás, ha las,
stb.32 A min ták al kal ma zá sá ban igen nagy va ri á -
ció fi gyel he tõ meg.

A mai adat köz lõk nagyrésze csak rész ben is -
me ri a ré gi szõ nye gek min ta kin csét, fõ ként azo -
kat, ame lye ket ma is szõ nek; sza ru fást, far kas fo -
gast. fû rész fo gast, nagy ko szo rúst, szentjánosos
koszorút33, egymásbamenõ ko szo rúst, lábujkást,
kávéõrlõst34. Nap ja ink ban a fes té ke sek szö vé se
még élõ ha gyo mány. Ma is ké szí te nek még fes té -
ke se ket: Csíkpálfalván, Cso mortán ban, Csík -
szent királyon, Csíkszentimrén, Csík  mind szen ten,
Csíkmenaságon, Csík dán fal ván, Csíkszentdomo -
koson, Kászonaltízen és Ká szonújfaluban.

A fes té ke sek ma nap ság is ér té kes és meg -
be csült da rab jai a la kás bel sõ nek, ma is szo kás
még ho zo mány ba fes té kest vin ni, bár a fes té ke -
sek fel hasz ná lá sa, funk ci ó ja meg vál to zott. A
fes té kest föld re va ló szõ nyeg ként al kal maz zák,

ezért a gya pot szál lal fel ve tett szõ nyeg vas ta -
gabb. Ál ta lá ban “gar ni tú rát” kap nak a lá nyok
ho zo mány ba, az az ágy te rí tõt, asz tal te rí tõt, fo -
tel te rí tõt és föld re va ló szõ nye ge ket, egy na -
gyob bat és hoz zá va ló fu tó kat. Eh hez az tán a
gaz dag ság, a “mód” sze rint tár sul hat még több
fes té kes, ab lak ra va ló dra pé ria és füg göny -
szárny.

*
A Csí ki Szé kely Mú ze um gyûj te mé nyé ben

(a to váb bi ak ban CSSZM) 47 csí ki kilimtech-
nikájú fes té kes van. (Nem so rol tam be le az
egy sze rû fes té ke se ket – ezek bõl 10 db van.)
Eb bõl az egy be kö tött kilim 38, a lyug ga tott 9
db. A kilimek kö zött 5 db csak tö re dék, ami bõl
ne he zen le het az egész szõ nyeg re kö vet kez tet -
ni. A szõ nyeg gyûj te mény mag vát a két vi lág há -
bo rú kö zött 1930-ban és 1931-ben Csíksom -
lyón ren de zett nép mû vé sze ti ki ál lí tás ra be gyûj -
tött anyag ké pe zi, mely ben VÁM SZER Gé za
vis  sza em lé ke zé se  sze rint 8, az el sõ lel tár könyv
sze rint 7 db fes té kes sze re pelt, DO MO KOS Pál
Pé ter és VÁM SZER Gé za gyûj té sé ben. Ezek
egyrésze (jórésze?) a há bo rús idõ szak ban el ve -
szett, a ké sõb bi lel tár köny vek több ször át má -
sol tak, hi á nyo sak, (sem meg ne ve zé sü ket, sem
le írá su kat nem rög zí tet ték, még a fel gyûj tés
he lyét sem), így nem le het a da ra bo kat azo no -
sí ta ni.

A gyûj te mény ben le võ fes té ke se ket szí ne zé -
sük alap ján kü lö ní tet tem el: ré gi (nö vé nyi fes té sû
– 19. sz.) és újabb (ani li nes fes té sû – 20. szá zad
el sõ fe le) da ra bok ra. Esze rint ré gi fes té kes 20,
újabb ke le tû 22 van. A tér fe lü let fel osz tá sa alap -
ján a gyûj te mény fes té ke se i ben há rom cso port
kü lö nít he tõ el:35

aa.. az egész fe lü le tet ki töl tõ egyet len vagy
két mo tí vum is mét lõ dé sé bõl ál ló min ta sor, az ún.
eeggyybbeemmiinnttááss da ra bok (li ne á ris el ren de zés): csí -
kos, ag ga tott so ros, egybekoszorús, sza ru fás
(vesszõs?)36, csil la gos, csí kos ko szo rús.

bb.. HHáárr mmaass ttaa ggoo zzóó ddáá ssúú tér fe lü let – két szé lén
si ma csí kok kal vagy sá vok kal, dí szí tõ so rok kal
ún. mesterkével szim met ri ku san zzáá rroolltt,, kö zép -
me zõ ben el he lyez ke dõ mo tí vu mok kal. Több vál -
to za ta van:
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– kköözz ppoonn ttii eell rreenn ddee zzéé ssûû min ta – a kö zép ten -
gely hez mér ten szim met ri kus – egy fõ min ta és
kö röt te el he lyez ke dõ kis mo tí vu mok: nagy ró -
zsás, sakk táb lás, csil la gos

– egy min ta is mét lõ dé se a kö zép me zõ ben:
kis ró zsa, sza ru fa, víz fo lyás, csil lag, ko szo rú

– hár mas ta go ló dá sú kö zép me zõ: gyer tyás,
há rom ko szo rús

cc.. ZZáárrtt,, kkee rree tteess kkoomm ppoo zzíí ccii óókk,, köz pon ti el -
ren de zé sû ek, a kö zép ten gely hez vi szo nyít va tel -
je sen szim met ri ku sak:

– asztalfedél37 fes té ke sek (víz fo lyá so sak): a
min ta al kot ke re tet, kö zé pen “ab la ko san” zá rul

– több ke re tes kom po zí ci ók (víz fo lyá so sak)
A ha gyo má nyos szí ne zé sû da ra bok min ta -

kin cse: ag ga tott so ros, sakk táb lás-csil la gos, víz -
fo lyá sos (4 db), asz tal fe dél (3 db), kis ró zsás,
nagy ró zsás és vál to za ta (3 db), gyer tyás (2 db),
kés nyel ves ko szo rús (3 db). Az újabb fes té ke sek
min tái: egybekoszorús, sza ru fás, csí kos, nagy ró -
zsás, há rom ko szo rús, asz tal fe dél (4 db), kés -
nyel ves nagy ró zsás, kis ró zsás, ha las-ko szo rús
(halfejes)38.

AA ffeess ttéé kkee sseekk llee íírráá ssaa

(Ka ta ló gus)

A fes té ke sek le írá sa a ka ta ló gus ban a kö vet ke zõ
sor rend ben tör té nik: a. Meg ne ve zés / mo tí vu ma. b. Da -
tá lá sa. c. Le lõ he lye. d. Anya ga, szö vés tech ni ka. e. Le -
írá sa. f. Szí ne zé ke. g. Mé re tei. h. Ál la po ta. i. Tu laj do -
no sa. j. Lel tár szám. (A fény ké pe ket NAGY Gyöngy vér
ké szí tet te)

II.. RRéé ggii,, nnöö vvéé nnyyii ffeess ttéé ssûû ffeess ttéé kkee sseekk

11.. AAgg ggaa ttootttt ssoo rrooss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz. (?)
Ken der fel ve tõ szál, gyap jú le öl tõ. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél. Min tá ja ag ga tott so ros, dí szí tõ
so rok vál ta koz nak egy sze rû csí kok kal, csak az “ag ga -
tott min tá nál je lent ke zik a t.i. kilim szö vés. Nö vé nyi
szí ne zék. Bar na ala pon fe hér és kék. H=157 cm
Sz=135 cm. Ál la ga jó. CSSZM: 363 (1. áb ra DE ÁK
Pé ter fel vé te le).

22.. SSaakkkk ttáább llááss,, ccssiill llaa ggooss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszent györgy.
19. sz. (?)

Ken der fel ve tõ, gyap jú le öl tõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. Egy szél. Sakk táb lás, kö zé pen csil lag (fél min -

ta). Nö vé nyi fes té sû. Bar na ala pon sár ga, kék, fe hér.
H=168 cm Sz=74 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM:
576 (31. áb ra).

33.. VVíízz ffoo llyyáá ssooss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ szál, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Egyik szé lén csí -
kok, má sik vé gén ra kott so rok. Kö zép me zõ ben víz fo -
lyás, szé lén csí kok ban zá rul. Több egy más ba író dó ke -
re tet ad, kö zé pen ún. ab la kos min tá val zá rul. Nö vé nyi
szí ne zék, bar na ala pon kék, fe hér. H=200 cm Sz=143
cm. Kis sé ron gált, CSSZ: 348 (4. áb ra).

44.. VVíízz ffoo llyyáá ssooss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés, Egy szél. Mind két szé lén csí kok és ra kott so -
rok. Egyik vé gén utó la gos rá tol dás sal egy kis da rab.
Kö zép me zõ ben víz fo lyás, szé lén csí kok ban zá rul.
Több egy más ba író dó ke re tet ad, kö zé pen “ab la kos”
min tá val zá rul. Nö vé nyi szí ne zék, bar na ala pon kék,
fe hér. H=119 cm Sz=67 cm. Kis sé ron gált. CSSZM:
365 (34. áb ra)

55.. VVíízz ffoo llyyáá ssooss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ szál, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Mind két szé lén
csí kok és ra kott so rok. Kö zép me zõ ben víz fo lyás, ke re -
tet al kot, kö zé pen “ab la ko san” zá rul. Nö vé nyi szí ne -
zék, bar na kék, fe hér. H=170 cm Sz=145 cm. Kis sé
sza ka do zott. CSSZM: 390 (2. áb ra)

66.. VVíízz ffoo llyyáá ssooss ffeess ttéé kkeess,, Csík sze re da. 19.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél bõl ké szült. Szé lén csík, kö zép -
me zõ ben víz fo lyá sos ke re tek. Nö vé nyi fes té kek, bar na
ala pon, sár ga, kék, fe hér. H=214 cm Sz=160 cm. Ron -
gált, sza ka do zott. CSSZM: 1220 (25. áb ra)

77.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött és

lyug ga tott kilim szö vés. Két szél. Min tá ja “asz tal fe -
dél”, szé lén ke reszt be fu tó víz fo lyá sos min ta, be lül ke -
ret, csil la gos, kö zép me zõ ben egy he gyes csil lag. Nö vé -
nyi fes té kek, bar na, kék, fe hér. H=159 cm Sz=149 cm.
Ron gált. PÁLL Gá bor volt csí ki al is pán ha gya té ká ból
szár ma zik, a csíksomlyói fe renc ren di ek ado má nya.
CSSZM: 1238 (5. áb ra)

88.. CCssiill llaa ggooss,, sszzaa rruu ffááss aasszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess,,
Csíksomlyó. 19. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. Egy szél. Min tá ja asz tal fe dél. Bar na ala pon
sza ru fa, ma ga is ke re tet al kot. A bel sõ ke ret csil la gos.
Kö zép me zõ ben he gyes csil lag, sar kok ban kis csil la -
gok. Nö vé nyi fes té kek, bar na, sár ga, kék, fe hér. H=191
cm Sz=74 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 347 (32.
áb ra)
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99.. CCssiill llaa ggooss aasszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Lyugatott kilim szö -

vés. Két szél bõl ké szült, szé lén szõtt roj tok kal. Min tá ja
“asztafedél”, alap szín nel in dul, ben ne csil la gok kal, a bel -
sõ ke ret kék, szin tén csil la gos. Kö zép me zõ (tu bák zöld),
fe hér. H=150 cm Sz=140 cm. CSSZM: 346 (3. áb ra)

1100.. KKiiss rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Két szé lén csí kok, kö zé -
pen há rom sor ban el he lyez ke dõ kis ró zsák. Nö vé nyi
fes té kek, bar na, sár ga, kék, fe hér. H=178 cm Sz= 158
cm. CSSZ: 387 (6. áb ra)

1111.. BBüü ttüüss rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl. Szé lén vál ta ko zó csí kok, kö zép -
me zõ ben ró zsa négy kis ró zsá val. Nö vé nyi fes té kek,
bar na, sár ga, kék, fe hér. H=162 cm Sz=136 cm. Sza ka -
do zott. CSSZM: 350 ( 7. áb ra)

1122.. BBüü ttüüss rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz. (bü tüs ko -
szo rú?)

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés, egy szél. Két szé lén csí kok, ag ga tott so rok, szé -
lén ke reszt be fu tó víz fo lyás. Kö ze pén ró zsa (bü tüs) kis
ró zsák kal, négy ze tes kék ala pon. Nö vé nyi fes té kek,
bar na ala pon kék, fe hér. H=141 cm Sz=74 cm. Sza ka -
do zott. CSSZM: 383 (28. áb ra)

1133.. RRóó zzssááss,, ccssíí kkooss ffeess ttéé kkeess.. Kászonjakabfalva. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Egy szél bõl. Két szé lén csí kos, ha las so rok.
Kö zép me zõ ben két ró zsa, csík kal, sza ru fá val el vá laszt -
va. Nö vé nyi fes té kek, bar na, kék, fe hér. H=174 cm
Sz=74 cm. CSSZM: 1322 (35. áb ra)

1144.. GGyyeerr ttyyááss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés, két szél bõl ös  sze varrt. Szé lén csí kos, kö ze pén
gyer tyás mo tí vum. Nö vé nyi fes té kek, bar na, sár ga,
kék, fe hér. H=144 cm Sz=147 cm. Erõ sen sza ka do zott.
CSSZM: 388 (10. áb ra)

1155.. GGyyeerr ttyyááss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszentimre. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl. Két szé lén csí kos, kö zép me zõ ben
gyer tyás mo tí vum. Nö vé nyi fes té kek, bar na, kék, sár -
ga, fe hér. H=213 cm Sz=159 cm. Erõ sen sza ka do zott.
CSSZM: 625 (8. áb ra)

1166.. KKééss nnyyeell vveess kkoo sszzoo rrúúss.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Lyug ga tott kilim szö -

vés. Két szél bõl. Szé lén csí kos, kés nyel ves széle, dí szí tõ
so rok kal. Kö zép me zõ ben kés nyel ves ko szo rúk. Nö vé nyi
fes ték kel fes tett, bar na, kék, fe hér. H=202 cm Sz=157 cm.
Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 349 (11. áb ra)

1177.. KKééss nnyyeell vveess,, kkoo sszzoo rrúúss.. Csík. 19. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Lyug ga tott
kilim szö vés. Két szél bõl. Szé lén csí kok, kés nyel ves
szél lel, dí szí tõ so rok kal. Kö zép me zõ ben kés nyel ves
ko szo rúk. Nö vé nyi fes ték kel fes tett, bar na, kék, fe hér.
H=197 cm Sz=144 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM:
386 (9. áb ra)

1188.. KKééss nnyyeell vveess kkoo sszzoo rrúúss.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Lyug ga tott

kilim szö vés. Két szél bõl. Szé lén csí kos, kés nyel ves dí -
szí tõ so rok kal. Kö zé pen kés nyel ves ko szo rúk. Nö vé nyi
fes ték kel fes tett, bar na, kék, fe hér. H=190 cm Sz=180
cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 389 (12. áb ra)

1199.. NNaaggyy rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz. (?)
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Lyug ga tott kilim

szö vés. Szé lén dí szí tõ so rok, csí kok. Kö zép me zõ ben
nagy ró zsák kis ró zsák kal. Nö vé nyi és ani lin (?) fes té sû.
(A szí nek le vé rez tek.) Tég la bar na ala pon kék, fe hér,
zöld. Eny hén sza ka do zott. H=179 cm Sz=136 cm.
CSSZM: 364 (13. áb ra)

2200.. NNaaggyy rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Lyug ga tott

kilim szö vés. Egy szél. Szé lén dí szí tõ so rok, csí kok.
Kö zép me zõ ben nagy ró zsák kis ró zsák kal. Nö vé nyi ás
ani lin (?) fes té sû. (A fes ték le vér zett.) Tég la bar na ala -
pon kék, fe hér és zöld. Eny hén sza ka do zott. H=199 cm
Sz=69 cm. CSSZM: 385 (33. áb ra)

II. Új fes té ke sek
2211.. KKoo sszzoo rrúúss ((EEggyybbeekkoosszzoorrúúss)) ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20.

sz. (?)
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött

kilim szõvés. Két szél bõl. Egész fe lü le tét is mét lõ dõ ko -
szo rús min ta töl ti ki, amit a vég te le nig le het ne foly tat ni.
Nö vé nyi és ani li nes (?) fes té kek. Bar na ala pon li la, fe hér.
H=198 cm Sz=153 cm. Ron gált. CSSZM: 335 (16. áb ra)

2222.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess ((EEggyybbeekkoosszzoorrúúss)).. Csík. 20.
sz. (?)

Ken der fel ve tõ, gyap jú be öl tõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. (Fes té kes-da rab.) Egybekoszorús min tá jú. Nö -
vé nyi és ani li nes fes té kek (?). Bar na ala pon li la, fe hér.
H=179 cm Sz=70 cm. Ron gált. CSSZM: 334 (36. áb ra)

2233.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess ((EEggyybbeekkoosszzoorrúúss)).. Csík sze -
re da. 20. sz. (?)

Ken der fel ve tõ szál, gyap jú be töl tõ. Egy be kö tött
kilim szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Tel jes fe lü le tét
ko szo rús min ta töl ti ki. Nö vé nyi és ani li nes fes té kek
(?). Bar na ala pon li la, fe hér. H=294 cm Sz=161 cm.
Ron gált. CSSZM: 333 (26. áb ra)

2244.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess ((EEggyybbeekkoosszzoorrúúss)).. Csík. 20.
sz. (?)

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. (Fes té kes-da rab.) Tel jes fe lü le tét ko szo rúk töl tik
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ki. Nö vé nyi és ani li nes fes té kek (?), bar na, li la, fe hér.
H=124 cm Sz=73 cm. Ron gált. CSSZM: 336 (37. áb ra)

2255.. SSzzaa rruu ffááss,, ccssíí kkooss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Egy szél. Tel jes fe lü le tét vál ta ko zó csí kok és
egy más ra épü lõ sza ru fák dí szí tik. Ani li nes fes té kek: pi -
ros, meggy szín, cit rom- és króm sár ga, li la, ok ker,
króm zöld. Fal vé dõ nek hasz nál ták. H=352 cm Sz=64
cm. Ron gált. CSSZM: 330 (40. áb ra)

2266.. SSzzaa rruu ffááss,, ccssiill llaa ggooss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz. (?)
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Egy szél. Fe lü le tén hos  szan vé gig fu tó sza ru fa
(ökör hú gyos sza ru fa). Kö zé pen nagy és kis csil la gok.
Ani li nes fes té kek: pi ros ala pon zöld, fe hér. H=322 cm
Sz=74 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 1783 (38. áb ra)

2277.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess.. Csík mind szent. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Asz tal fe dél min ta,
ket tõs ke ret tel, szé lén csí kok, sza ru fák, nagy csil la gok
kis csil la gok kal. Ol dalt ke reszt be fu tó víz fo lyás zár ja.
Kö zép me zõ ben nagy csil la gok kal. Szé lén szõtt roj tok.
Ve gyi fes té kek: pi ros ala pon zöld, li la, fe hér. H=186 cm
Sz=152,5 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 562 (14. áb ra)

2288.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess.. Csík sze re da. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le öl tõ. Egy be kö tött kilim.

Két szél bõl. Asz tal fe dél mo tí vum. Két szé lén si ma sáv,
sza ru fák, csil la gok kis csil la gok kal. Kö zép me zõ ben
ket tõs ke ret kis csil la gok kal, kö zé pen nagy csil lag kis
csil la gok kal. Két ol da lán ke reszt be fu tó víz fo lyás ke -
reszt sze rûen zár ja a kompoziciót, a kö zép ten gely hez
vi szo nyít va a min ta tel je sen szim met ri kus. Ve gyi fes té -
kes: pi ros ala pon króm zöld, fe hér, li la. H=195 cm
Sz=150 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 1782 (17. áb ra)

2299.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess.. Csík sze re da. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú be öl tõ. Egy be kö tött kilim

szö vés, két szél bõl. Asz tal fe dél mo tí vum. Szé lén csík,
sza ru fa, csil la gok kis csil la gok kal, ol dalt ke reszt be fu tó
víz fo lyás ke ret sze rûen zár ja. Kö zé pen ket tõs ke ret,
mely nek két vé gét csil la gok kal szõtt sá vok, má sik két
ol da lát fû rész fog ke re te zi. Kö zép me zõ ben nagy csil lag
szim met ri ku san el he lyez ke dõ csil la gok kal. Ve gyi fes -
té kek: pi ros ala pon zöld, li la, fe hér. H=200 cm Sz=150
cm. Ron gált. CSSZM: 1753 (15. áb ra)

3300.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess.. Csík sze re da. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú be öl tõ. Lyug ga tott kilim

szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Szé lén szõtt roj tok kal.
Szé lén kis csil la gok kal, kö zé pen ke ret kis csil la gok kal.
Kö zép me zõ ben csil lag kis csil la gok kal. Ve gyi fes té -
kek: pi ros ala pon sár ga, li la, fe hér. H=181 cm Sz=150
cm. Sza ka do zott. CSSZM: 661 (18. áb ra)

3311.. GGyyeerr ttyyááss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszentimre. 20. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. Két szél bõl. Szé le in szé les sá vok, csí kok és
sza ru fás min ta. Kö zép me zõ ben gyer tyás mo tí vum. Ve -
gyi fes té sû: pi ros, zöld, na rancs, li la. H=172 cm
Sz=156 cm. Erõssen ron gált. CSSZM: 624 (19. áb ra)

3322.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszentmindszent. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl. Szé lén szõtt roj tok kal. Két szé lén
csík, kis ko szo rúk, kö zé pen két ko szo rú. Ve gyi szí ne -
zék: pi ros, sár ga, na rancs sár ga, zöld, vi o la szín. H=189
cm Sz=160 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 602
(22. áb ra)

3333.. KKiiss rróó zzssááss,, sszzaa rruu ffááss ffeess ttéé kkeess.. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú be öl tõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl. Szé le in szõtt roj tok kal. Szé le in csí -
kok, sza ru fák, ke reszt be fu tó víz fo lyás ke ret be zár ja a
kö zép min tát. Kö zép me zõ ben szim met ri ku san el he lyez -
ke dõ kis ró zsák. Kö zöt tük csil la gos sá vok. Ve gyi fes té -
kek: pi ros, bor dó pi ros, li la, bar na, fe hér. Erõ sen ki kop -
tak. H=176 cm Sz=150 cm. Ál la ga ron gált, ki fes lett.
CSSZM: 362 (20. áb ra)

3344.. KKoo sszzoo rrúúss,, ccssíí kkooss ffeess ttéé kkeess.. Gyímesfelsõlok.
20. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. Egy szél bõl. Egész fe lü le tét vál ta koz va csí kok
és ko szo rúk töl tik ki. Ve gyi fes té sû: vö rös, fe ke te, szür -
ke, sár ga, kék, fe hér, na rancs, zöld, bar na, drapp.
H=174 cm Sz=77 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM:
657 (29. áb ra)

3355.. SSzzaa rruu ffááss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszentimre. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés, két szél bõl. Két szé lén csí kok, kö zép me zõ ben
sza ru fák, há rom sor ban. (A min tát ne vez ték még “ka to -
nás nak”, “ves  szõs nek”. Nö vé nyi és ani lin (?) fes tés: sö -
tét bar na, mus tár sár ga, ok ker, fe hér. H=220 cm Sz=142
cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 626 (27. áb ra)

3366.. KKoo sszzoo rrúúss ((hháá rroomm kkoo sszzoo rrúúss)) ffeess ttéé kkeess..
Csíkszentimre. 20. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés, két szél bõl. Szé lén rojt ma rad vány. Az egész fe -
lü le tet há rom nagy ko szo rú töl ti ki. Ve gyi fes té kek: pi -
ros, zöld, li la. H=175 cm Sz=144 cm. Erõ sen ron gált,
ki fes lett. CSSZM: 623 (23. áb ra)

3377.. HHaa llaass kkoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz.
Sod rott gya pot szál fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Szé les

szövõszéken szõt ték. Egy be kö tött kilim szö vés. Az
egész fe lü le ten a ha las mo tí vu mot hasz nál ja fel ko szo -
rús el ren de zés ben. Fel te he tõ en nem né pi, ta nul tabb
szö võ mun ká ja. Két szé le gé pi var rás sal sze gett, vé ge in
bo go zott roj tok. Ani lin és nö vé nyi (?) fes té kek: bar na,
drapp, ok ker, cit rom sár ga, fe hér (nyers szín). H=236
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cm Sz=120 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 1665 (41. áb ra)
(A min tát ne vez ték még “hal fe jes”-nek is.)

3388.. SSzzaa rruu ffááss ((kköörrbbeesszzaarruuffááss)) ffeess ttéé kkeess.. Újkászon.
20. sz.

Gya pot fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés, két szél bõl. Min den ol da lán hor golt “szõr csip -
ke”. Sza ru fás min tá jú, két szé lén az el len ke zõ ol da lon
csík ban zá rul. Ve gyi fes té kek: pi ros alap, fe ke te. H=170
cm Sz=123 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 1494 (21. áb ra)

3399.. SSzzaa rruu ffááss ffeess ttéé kkeess ((ddaa rraabb)).. Csík. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ szál. Egy be kö tött

kilim szö vés. Mo tí vu ma sza ru fa, csí kok. Ani lin fes té kek:
drapp, zöld, vi lá gos kék, sö tét kék. H=74 cm Sz=72 cm.
Res ta u rált da rab. (BE NE DEK Éva, res ta u rá tor, CSSZM,
vö. Uõ.: Er dé lyi fes té kes szõ nyeg kon zer vá lá sa és res ta u -
rá lá sa, ACTA - 1995, 385-390) NAGY Im re fes tõ mû -
vész ha gya té ká ból szár ma zik. CSSZM. 662 (24. áb ra)

4400.. CCssiill llaa ggooss kkoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Szö vé se lyug ga tott

kilim. A két ol da lán egy szí nû sá vok (alap szín), kö zép -
me zõ ben csil lag és kis ko szo rúk. Ani lin fes té sû: bar na
alap szín, drapp, li lás kék. Res ta u rált da rab. (HAJ DÚ
Zsó fia, res ta u rá tor, fõ is ko lai hall ga tó, Bu da pest)
H=114 cm Sz=54 cm. CSSZM: 337 (39. áb ra)

4411.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz.
Gyap jú fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött

kilim szö vés. Egy szél. Két szé lén csí kok, kö zép me zõ -
ben két kés nyel ves ko szo rú. Ve gyi fes té kek: pi ros,
zöld, li la, kék, sár ga. H=134 cm Sz=49 cm. Jó ál la pot -
ban. CSSZM: 331 (42. áb ra)

4422.. MMaa ddaa rraass,, ccssíí kkooss sszzõõ nnyyeegg.. Csík. 20. sz.
Gya pot fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szé lén csí kok, kö zép me zõ ben egy más sal
szem be for du ló ma da rak. Egyik szé lén hor golt szõr -
csip ke. Ve gyi fes té sû: fe ke te, vi lá gos sár ga, króm sár ga,
rozs da vö rös, pi ros, zöld, li la. H=149 cm Sz=78 cm. Jó
ál la pot ban. CSSZM: 327 (30. áb ra)
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14. Protocollum rerum disersarium memoratu dignarium. Csíkkozmási
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17. Inventarium sacristia conventus Csíksomlyo. CSSZM. 4111

18. IMREH Ist ván – PA TA KI Jó zsef: KKáásszzoonn sszzéé kkii KKrróó nnii kkaa.. Európa-
Kriterion. 1992. 23-36-137

19. Csíkkarcfalvi Deliberatumok, CSSZM. 6314, 6315; a Csíkrákosi róm.
kat. plé bá nia Domus His tó ri á ja, Csíkcsicsói plé bá nia Domus His tó ri á ja

20. SZENTIMREI Ju dit, 1958; VÁM SZER Gé za, 1977; VISKI Kár oly

21. AA SSzzéé kkeellyy kkoonngg rreess  sszzuuss ttáárr ggyyaa lláá ssaaii ééss hhaa ttáá rroo zzaa ttaaii.. Bu da pest. 1902.
163-167

22. Uo.

23. T. NAGY Im re: CCssííkk mmee ggyyee ggaazz ddaa ssáá ggii llee íírráá ssaa.. Bu da pest. 1902.; KOZ -
MA Fe renc: AA sszzéé kkeellyy fföölldd kköözz iiggaazz ggaa ttáá ssii ééss kköözz mmûû vvee llõõ ddéé ssii ááll llaa ppoo ttaa,,
1879; VITOS Mó zes: AAddaa ttookk CCssííkk mmee ggyyee llee íírráá ssáá hhoozz ééss ttöörr ttéé nnee ttéé hheezz..
Csík me gyei fü ze tek. Csík sze re da, 1894.

24. A szá zad vé gén a szö vés-ha gyo mány fel len dí té sé re tör tén tek tö rek vé -
sek, ta ní tot ták a szö vést, de mint ír ják, nem sok ered mén  nyel.

25. A két vi lág há bo rú kö zött (1925-1935) PÁLL Gáborné, PÁLL Gá bor
csí ki al is pán fe le sé ge, VÁM SZER Gé za és fe le sé ge Csík ban, GÁL
Ferencné Gyergyóban fog lal ko zott a szö vés fel len dí té sé vel, kis ipa ri szin -
ten va ló ter me lé sé vel is pró bál koz tak, ké sõbb a KALOTT moz ga lom ke -
re té ben, a KA LÁ KA nép fõ is ko lá ban is ta ní tot ták a szö vést (1941-1945
kö zött az apá cák a lány ta nu lók szá má ra).

26. MIKLÓSY V. Vil mos: FFeess ttõõ nnöö vvéé nnyyeekk aa ccssíí kkii hháá zzii iippaarr bbaann.. In: NNéépp iiss --
mmee rree ttii ddooll ggoo zzaa ttookk.. Kriterion, Bu ka rest, 1981.

27. A Har gi ta Mû vé sze te kis ipa ri szö vet ke zet nek Csíkszentkirályon,
Csíkszentimrén, Csíkmenaságon, Csíkpálfalván, Csomortánon, Csíkdán -
falván, Karc fal ván, Szentdomokoson, Kászonfeltízen és Kászonújfaluban
nyíl tak rész le gei a szö vés ha gyo má nyok ra ala poz va, ahol szõ ni tu dó asz  -
szo nyok vol tak, így Csíkszentkirályon 50-en, Csíkpálfalván 25-en dol -
goz tak. Ma már né hány rész le ge dol go zik csak Csík sze re dá ban,
Csíkszentdomokoson, Csíkdánfalván és a Kászonokban. Min ta könyv bõl,
meg ren de lés re dol goz tak.

28. A kilim szö vés meg ha tá ro zá sá nál MÁTÉFFY Györk meg ha tá ro zá sát
vet tem ala pul.

29. FE RENC Er zsé bet (77 éves) csíkcsomortáni szö võ as  szony köz lé se,
ma ga is al kal maz ta ezt a mód szert.

30. A nö vé nyi fes tés rõl bõ veb ben SZENTIMREI Ju dit, VÁM SZER Gé -
za, KEMENDI Ág nes, MIKLÓSSY V. Vil mos.

31. SZENTIMREI Ju dit meg ne ve zé se it vet tem ala pul.

32. Mai adat köz lõk sze rin ti meg ha tá ro zás.

33. A “Szentjánosos” min ta ko szo rú-mo tí vu ma. A min tát a delnei Szent
Já nos temp lom ban ta lált, VÁM SZER Gé za ál tal kö zölt szõ nyeg mo tí vu -
mai sze rint ne vez ték el, an nak vál to za tai.

34. Mai adat köz lõk ál tal hasz nált meg ne ve zés és min ta kincs.
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35. A kép zõ mû vé szet ben hasz nált tér fel osz tás, VÁM SZER Gé za nyo -
mán, ma gam e há rom cso port ba lá tom osz tá lyoz ha tó nak a min tá kat, egy -
sze rû sí tés ként az ál ta la hasz nált hét cso port he lyett.

36. Mai idõs adat köz lõk (Csík mind szent, Csíkszentdomokos) “ves  szõs -
nek” a sza ru fás min tát ne vez ték meg, en nek egy rö vi debb, szim met ri ku -
sabb vál to za tát szent ki rá lyi adat köz lõ “ka to nás nak” is ne vez te.

37. Az asz tal fö dél meg ne ve zés a ré gi ség ben “te rí tõ” ér te lem ben hasz ná la -
tos, ami fel te he tõ leg je len tés ta pa dás sal jö he tett lét re: “asz tal fö dél” vagy
“pad fö dél” ren del te tés sel hasz nál ják. Ez szár ma zott át ma gá ra a mo tí -
vum ra.

38. FE RENC Er zsé bet csíkcsomortáni igen ne ves szö võ as  szony meg ne -
ve zé se.

SSccooaarrþþee ddiinn CCiiuucc îînn MMuuzzeeuull
SSeeccuuiieesscc aall CCiiuuccuulluuii
(Rezumat)

Scoarþele constituie þesãturi valoroase, de
origine strãveche. Scoarþele din Secuime sunt
pro  duse locale caracteristice, confecþionarea
acestui tip s-a restrâns la aria actualã probabil
numai relativ târziu. Determinatã de posibilitãþile
tehnicii sale de fabricare ºi ale pigmenþilor
tradiþionali, ornamentaþia scoarþei secuieºti
seamãnã în multe cu cea a altor popoare, însã uti-
lizarea culorilor, aranjarea elementelor sale orna-
mentale precum ºi ponderea acestora sunt speci-
fice. Lucrarea discutã istoria scoarþelor din Ciuc,
confecþionarea lor, le clasificã, ºi în anexã pu -
blicã catalogul a 42 de scoarþe ale Muzeului
Secuiesc al Ciucului.

PPaaiinntteedd CCaarrppeettss iinn tthhee SSzzéékkeellyy
MMuusseeuumm ooff CCssííkk
(Abstract)

The woven painted carpets (Székely
„kilim") are of an ancient origin. They are a typi-
cal Székely product, and probably came to be lim-
ited to our area only later. Its motives, due to the
possibilities offered by its technique and tradi-
tional pigments, are similar to those of other peo-
ples, but the combinations of colours, the order of
the decorative elements are typical. The paper
deals with the history of the painted carpet from
Csík, then classifies them, and the appended cata-
logue presents the 42 painted carpets to be found
in the collection of the Székely Museum of Csík.
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BENEDEK Éva

1166.. sszzáá zzaa ddii kköönnyyvv rreess ttaa uu rráá lláá ssaa

(Ki vo nat)
A dol go zat a Csí ki Szé kely Mú ze um
(Csík somlyói Fe renc ren di Ko los tor könyv -
ál lo má nya) 16. szá za di kol li gá tu má nak
res ta u rá lá sát is mer te ti. A 3762. és 3763.
lel tár szá mot vi se lõ könyv kolligátum-
részei:
1. Thomas de Aquino: Quaestiones. Nürn -
berg: in of fi ci na Frederici Peypus, 1515.
2. Anony mus philalethus Eusebianus: In vi tae,
miracule passiones Apostolorum Rhapsodiae.
Köln, in aedibus Quentelianis, 1531.

KKéésszzííttéésstteecchhnniikkaaii llee íírráá ssookk ééss 
ááll llaa ppoott ffeell mméé rréé sseekk

A könyv ne gyed ré tû, mé re tei: 200 x 140 x
35 mm. Fa táb lás, vak nyo má sos félbõrkötésû. Az
ere de ti félbõrkötés az el sõ táb lá ról és a ge rinc rõl
tel je sen hi ány zik, míg a hát táb lán csak rész ben
van meg (2-4. áb ra)

A T ala kú rézcsatgarnitúráról egy-egy, míg
az akasz tó ka pocs ból mind ket tõ hiányzik1.

Az íve ket a könyv kö tõ két szimp la és két
dup la bor dás ra fûz te fel, ki ala kít va így a könyv -
tes tet. A bõr bor dák göm bö lyû for má jú ak, vé gén
la po sak és az ékelt fa táb lá ba fasz egek kel rög zül -
nek. Több he lyen szét sza kad tak, egy szimp la
bor da és az orom sze gély hi ány zik (1. áb ra).

A könyv lap jai me rí tett pa pír ból ké szül tek,
mely nek rost anya ga a kor hoz hí ven rongy2. Lát -
sza nak a szi ta nyo mok és víz je lek (1. áb ra).

Az in for má ci ós anyag és a dí szes ini ci á lék
fe ke te nyom da fes ték kel, ma gas nyo má sú tech ni -
ká val ké szül tek (10. áb ra).

Az el sõ és hát só elõ zék la pon (tük rön), va la -
mint a könyv test lap ja in vasgallusz tin tá val írt
be jegy zé sek ta lál ha tók (11-12. áb ra).

A könyv elõ é let ét nem is mer jük. Va ló szí nû -
leg kon zer vá lá si kö ve tel mé nyek nek nem meg fe -
le lõ (ma gas pá ra tar ta lom, hõ mér sék let, ked ve -
zõt len fény vi szo nyok stb.) kör nye zet ben tá rol -
ták. Ezért a könyv lap jai bi o ló gi ai, ké mi ai ká ro -
so dás je le it mu tat ják; mál lott sá got, li la pe nész -
fol to kat, hi á nyo kat, sza ka dá so kat. A kol li gá tum
el sõ köny vé nek cím lap ja hi ány zik (11, áb ra).

Kü lö nö sen hi á nyos, gyen ge ál la pot ban ma -
radt meg az el sõ elõ zék lap tü kör ré sze (8. áb ra).
A hát só elõ zék lap a nyí lás ban el sza kadt, alat ta
lát ha tó a per ga men be táb lá zó csík (12. áb ra). A
vak nyo má sos dí szí té sû félbõrkötés nagy mé re tû
hi á nyos sá ga a me cha ni kai ron gá ló dás kö vet kez -
mé nye.

AA kkoonn zzeerr vváá lláá ssii--rreess ttaa uu rráá lláá ssii 
mmuunn kkaa ffoo llyyaa mmaatt ookk

Elsõ lé pés ként fer tõt le ní tet tem a köny vet,
mi vel pe né szes volt.

A fer tõt le ní tést Preventol CMK (para-klór-
meta-krezol) 0,5%-os etil al ko ho los ol da tá val
végeztem3.

A már fé lig szét esett köny vet a tisz tí tá si mû -
ve le tek ha té kony el vég zé se ér de ké ben or vo si szi -
ke se gít sé gé vel szét bon tot tam.

A szá raz tisz tí tást por ecset tel, míg a ned ves
tisz tí tást, mo sás sal ol dot tam meg. A ned ves tisz -
tí tás mû anyag tá lak ban tör tént, 40-50°C-os víz -
ben. A víz be fe lü let ak tív anya got 1% zsíralko-
holszulfátot, va la mint pi szok hor do zó ként 0,5%
CMC-t (karboxi-metil-cellulóz-nátrium só ja) tet-
tem4. A la pok szé pen tisz tul tak, a 2-3-szo ri öb lí -
tés sel ne ut ra li zá lás is tör tént, mi vel a bõ víz sok
ki old ha tó sa vat tá vo lít el a pa pír ból. A pa pír pH-
ja a ned ves tisz tí tás után 6,5 volt. A pa pír vé del -
mét a to váb bi sa va so dás el len pufferolással ol -
dot tam meg. Te lí tett kálcium-hidroxid Ca(OH)2
ol da tot desz til lált víz zel 50%-ra hí gí tot tam és ez -
zel bespriccoltam a könyv la pok mind két ol da lát.
Ez után fil cen szá rí tot tam. Így a pa pír fe lü le tén a
fö lös leg ben le võ kálciumhidroxid a le ve gõ szén -
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di oxid já val kálcium-karbonáttá CaCO3 – ala kul,
ami meg vé di a pa pírt a to váb bi savasodástól5.

A kö vet ke zõ mun ka fo lya mat az új ra eny ve -
zés volt. Hi deg desz til lált víz ben 2%-os CMC
(karboxi-metil-cellulóz nát ri um só ja) ol da tot ké -
szí tet tem, és ez zel át ecse tel tem a könyv la pok
mind két ol da lát. Az eny ve zett pa pír job ban el len -
áll a ké mi ai, bi o ló gi ai ká ro so dás nak. A meg szá -
rí tott anya got prés be tet tem.

A ki egé szí tés, a hi á nyok pót lá sa dup la ki -
egé szí té si mód szer rel, ja pán pa pír ral tör tént, ra -
gasz tó anyag ként 5%-os Glutofix 600 (me til-cel -
lu lóz), mû anyag ra gasz tót hasz nál tam. A ki sebb
sza ka dá so kat ja pán fá tyol lal erõ sí tet tem meg. E
mû ve le te ket át vi lá gí tott üveg la pon (montirasz-
talon) vé gez tem. A pa pír kü lö nö sen gyen ge ál la -
po ta mi att na gyobb gon dot oko zott az elõ zék lap
(tü kör) le ol dá sa a fa táb la bel sõ ol da lá ról. 96%-os
etil al ko hol és desz til lált víz 1:1 ará nyú ke ve ré ké -
vel át itat tam a szû rõ pa pírt és ez zel fe lül rõl ned -
ve sít ve si ke rült le ven nem a fa táb lá ról az elõ zé -
ket. A vasgallusz tin ta víz ben old ha tat lan, ezért
szük ség te len volt a rög zí té se.

Fû zõ áll vá nyon, ken der cér ná val, az ere de ti -
hez hí ven két dup la és két szimp la bor dá ra fel -
varr tam az ívek be sze dett, res ta u rált la po kat. Így
is mét ki ala kult a könyv test. A 16. szá zad nak
meg fe le lõ új orom sze gélyt varr tam, mi vel az ere -
de ti hiányzott6.

A könyv ge rin cét göm bö lyí tet tem, majd eresz -
re ver tem. A bor da vé ge ket az ere de ti hez hí ven az
ékelt fa táb lá ba fasz egek kel rög zí tet tem (6. áb ra).
Ja pán pa pír ral bor da kö zi ka sí ro zást vé gez tem.

A könyv új bar na félbõrkötést ka pott, amit
híg enyv vel húz tam fel a fa táb lák ra. A ge rin cen
ki ala kí tot tam a bor dá kat. (8. áb ra) Az ere de ti, hi -
á nyos, tö ré keny vak nyo má sos dí szí té sû bõrt szil -
iko nos emul zi ó val kon zer vál tam, át itat tam, puhí-
tottam7.

A kel lõ en kon zer vált ere de ti bõr hús ol da lát
Glutofix 600 és bú za ke mé nyí tõ 1:1 ará nyú ke ve -
ré ké vel rá ra gasz tot tam az új bõr re (7. áb ra). A
bõr to váb bi kon zer vá lá sa cél já ból a Moszk vai
LE NIN Könyv tár re cept je sze rint el ké szí tett vé -
dõ pasz tá val von tam be a táb la bõrrészét8.

A rézcsatgarnitúrából csak azo kat a da ra bo -

kat egé szí tet tem ki, ame lyek nek meg ma radt a hi -
te les pár ja (12. áb ra).

Más nap Glutofix 600 és ke mé nyí tõ 1:1 ará -
nyú ke ve ré ké vel ki ra gasz tot tam az elõ zé ke ket
(13-14. áb ra).

A vég ered mény a res ta u rált, 16. szá za di, ini -
ci á lék kal dí szí tett könyv (15. áb ra).

Jegy zet

1. HOR VÁTH Pál – TÓTH Zsu zsan na: CCssaa ttookk ééss vvee rree tteekk aa kköönnyyvv ttáább lláá --
kkoonn:: ttöörr ttéé nnee ttii áátt ttee kkiinn ttééss;; IRÓSNÉ dr. MELIS Ka ta lin: AA MMáá ttyyááss kkoo rrii bbuu --
ddaaii kkii rráá llyyii kköönnyyvvkkööttõõmmûûhheellyy llee llee tteeii,, Bu da pest, Or szá gos SZÉ CHÉ NYI
Könyv tár, 1993. p. 58

2. RRéé ggii kköönnyy vveekk ééss kkéézz iirraatt ookk.. Ta nul mány gyûj te mény, Nép mû ve lé si
propagada iro da, Bu da pest, 1974. p. 51, 61

3. Preventol CMK (para-klór-meta-krezol), víz ben kö ze pe sen, szer ves ol -
dó szer ben jól ol dó dik, 0,03-0,05 súly%

4. A zsíralkoholszulfátot a zsi ra dé kok ból elõ ál lí tott szin te ti kus zsír al ko -
ho lok nak kén sav val, majd nát ri um hid ro xid dal va ló ke ze lé se út ján nye rik.
Az anionaktív tenzidek víz ben kön  nyen ol dód nak, nedvesítõképességük
és mo só ha tá suk egy aránt jó.

5. NE MES TAKÁCH Lász ló: PPaa ppíírr rreess ttaa uu rráá llááss.. Res ta u rá tor kép zés jegy -
ze tei, Köz pon ti Mú ze u mi Igaz ga tó ság, Bu da pest, 1990. p. 20, 24, 25, 26.

6. B. KOZOCSA Il di kó – SI MON Imo la – HOR VÁTH Pál: AA kköönnyyvv kköö --
ttéé ssii tteecchh nnii kkaa ttöörr ttéé nnee ttee,, Bu da pest, Or szá gos SZÉ CHÉ NYI Könyv tár,
1991, p. 6

7. Ani o nos szilikonemulzió. Az emul zió fö lös fe lü let ak tív anyag tar tal ma
mi att jó tisz tí tó ha tá sú. Az olaj kom po nen se inert, ké mi ai köl csön ha tás ba
nem lép, jó behatolóképességû. Az emul zió a zsí ro zó és tisz tí tó ha tás mel -
lett a fö lös sav tar ta lom kö zöm bö sí té sé re és pufferolására is al kal mas. Erõ -
sen fe dett bõ rök ese té ben, a hús ol dal fe lõl cél sze rû al kal maz ni.

8. A Moszk vai LE NIN Könyv tár re cept je: Vi a szos bõr pasz ta, sû rû vé dõ -
pasz ta a bõr fe lü le tén.

RReessttaauurraarreeaa uunneeii ccããrrþþii ddiinn 
sseeccoolluull XXVVII.. ddiinn MMuuzzeeuull
SSeeccuuiieesscc aall CCiiuuccuulluuii
(Rezumat)

Lucrarea prezintã restaurarea unui coli-
gat din Muzeul Secuiesc al Ciucului (Biblioteca
Mãnãstirii Franciscane din ªumuleu-Ciuc).
Coligatul se compune din douã cãrþi (nr. inv.
3762. ºi 3763):

1. Thomas de Aquino: Quaestiones. Nürn  -
berg: in of fi ci na Frederici Peypus, 1515.

2. Anony mus philalethus Eusebianus: In
vi tae, miracule passiones Apostolorum Rhapso -
diae. Köln, in aedibus Quentelianis, 1531.
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TThhee RReessttoorraattiioonn ooff aa 1166tthh

CCeennttuurryy BBooookk
(Abstract)

The paper presents the restoration of a
book from the Székely Museum of Csík (from
the collection of the Franciscan Monastery of
Csíksomlyó). The parts of the colligate bearing
the numbers 3762 and 3763 are the following:

1. Thomas de Aquino: Quaestiones.
Nürnberg: in officina Frederici Peypus, 1515.

2. Anonymus philalethus Eusebianus: In
vitae, miracule passiones Apostolorum Rhap -
sodiae. Köln, in aedibus Quentelianis, 1531.

2611. ábra
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15. ábra



HASZMANN Pál
HASZMANN József

1188.. sszzáá zzaa ddii ffeess tteetttt kkeelleennggyyééssllááddaa
ttaarr ttóó ssíí ttáá ssaa ééss rreess ttaa uu rráá lláá ssaa

(Ki vo nat)
A dol go zat a (fa) bú tor res ta u rá lás mun -
ka fo lya ma tát tár gyal ja, úgy ahogy az a
Csernátoni Mú ze um ban tör té nik. Kü lö -
nös fi gyel met szen tel a fes tett bú tor da -
rab ok res ta u rá lá si sa já tos sá ga i nak. Má -
so dik ré szé ben 18. szá za di fes tett lá da
elõ tar tó sí tá sát is mer te ti, rész le te i ben.

Ko ráb bi dol go za tunk ban be mu tat tuk az
1787-ben ké szí tett lá da fon to sabb jel lem zõ it.
Ezek után rá té rünk a lá da res ta u rá lá si és tar tó sí tá -
si mun ká la ta i nak be mu ta tá sá ra, a res ta u rá lá si és
tar tó sí tá si fo lya mat is mer te té sé re.

Fi gye lem be vé ve, hogy egy 210 éves fes tett
bú tor da rab res ta u rá lá sá ról, tar tó sí tá sá ról lé vén
szó, és fi gye lem be vé ve azt a tényt is, hogy egy
rit ka da ra bot kell szak sze rû en ke zel ni, ilyen eset -
ben a mun ká la tok meg kez dé se elõtt egy szak mai
ta nács ko zást kel lett tar ta ni, mely so rán sor ra vet -
tük és le szö gez tük a leg ap róbb rész le te kig a ten -
ni va ló kat és a mun ká lat fá zi sa it.

A tar tó sí tás ra, res ta u rá lás ra ki je lölt tárgy
szem re vé te le zé se, tü ze tes meg vizs gá lá sa után
azon nal ki tûnt, hogy egy kö ze pes ál la gú da rab bal
ál lunk szem ben, és hogy a szó ban for gó lá da tá -
ro lá sa mi att (pad lás ról men tet tük ki, aho vá be -
folyt az esõ víz) na gyon ned ves ál la pot ban ke rült
a gyûj te mé nyünk be.

Te hát el sõ fon tos sá gú kér dés meg ol dá sá nak
a tárgy las sú ki szá rí tá sát fo gad tuk el. Er re a cél ra
egy hu za tos, ár nyé kos, szá raz he lyet vá lasz tot -
tunk.

Semmilyen eset ben nem aján la tos a gyors,
erõ sza kolt szá rí tás (pl. tû zõ na pon).

Meg ál la pí tá sunk ered mé nye ként ar ra az el -
ha tá ro zás ra ju tot tunk, hogy a lá da fe ne két vég ér -
vé nye sen el kell tá vo lí ta ni, hi szen ezt a ré szét
70%-ban ká ro sí tot ta a szú.

Szá rí tás elõtt az egész lá dát eny hén ned ves,
lan gyos víz be már tott pu ha rong  gyal át kell tö rül -
ni, tisz tí ta ni a több év ti ze des, pad lá son rá ra kó -
dott szen  nye zõ dés tõl, por tól, füs tös ré teg tõl stb.
A szá ra dás ra elõ ké szí tett lá dát, a mi ese tünk ben,
amint fent is je lez tük, a na gyon ká ro so dott fe nék -
desz ká já tól kel lett meg sza ba dí ta ni. Ilyen eset ben
min dig fi gyel me sen szem ügy re kell ven ni, hogy
utó la go san nem hasz nál tak-e vas sze get a meg la -
zult fe nék desz ka vis  sza erõ sí té sé hez. Majd min -
den esetben, szak sze rût le nül, de ezt tet ték. A be -
le rozs dá so dott sze gek ki hú zá sa ese té ben, hogy a
lá da ele je, ol da la, há ta ne ron gá lód jon, aján la tos
a kö vet ke zõ kép pen el jár ni:

Fon tos tud ni azt, hogy min den kép pen el kell
tá vo lí ta ni a be rozs dá so dott sze ge ket, hi szen ezek
sok szor te nyér nyi nagy sá gú fe lü le ten pusz tít ják el
a fa anya gát, il let ve rozs dás el szí ne zõ dést okoz -
nak, amit a fa rost jai kö zül ki mos ni, el tün tet ni,
sem le ge sí te ni so ha töbé nem le het. A bar nás vas -
oxid el szí ne zõ dés át üt het a fes tett fe lü le tek re is. A
be le sza kadt sze ge ket ki kell vés ni, és a szeg he lyét
ki kell ta ka rí ta ni, majd a ke let ke zett üre ge ket eny -
ves pu ha faszegekkel vis  sza kell töm ni. (Aján la tos
a csont enyv, a tú ró enyv hasz ná la ta.) ARA CET ra -
gasz tó anya got ne hasz nál junk, mert en nek tar tó sí -
tá sá hoz for ma lint hasz nál nak ipa ri lag.

Ter mé sze te sen a fen ti el já rás nál an  nyi fé le
gya kor la ti fo gást kell al kal maz ni és min den eset -
ben mást és mást, hogy ezt nem is ír juk le, ha nem
szí ve sen be mu tat juk gya kor lat ban azok szá má ra,
akik ilyen eset tel áll nak szem ben, és meg fe le lõ,
lel ki is me re tes mun kát sze ret né nek vé gez ni.

Rá té rek az utó lag egy szí nû re át fes tett, vagy
több rend ben át fes tett bú to rok fes ték ré te ge i nek
el tá vo lí tá si el já rá sa i ra, ame lyek le he tõ vé te szik,
hogy is mét elõ tûn hes sen az ere de ti fes tett, dí szí -
tett fe lü let.

Az e té ren ös  sze gyûj tött ta pasz ta lat mon dat -
ja ve lünk, hogy egy na gyon ös  sze tett fel adat nak
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kell ele get ten ni an nak ér de ké be, hogy ne ká ro -
sod jon az ere de ti szí nes fe lü let, és elõ tûn hes sen
az a ré teg, amit szeretnõnk ki bon ta ni. Nem egy
al ka lom mal ta lál koz tunk olyan eset tel, ahol két
ré te get ta kar egy-két át fes tés, vagy ép pen ség gel
az át fes tett fe lü let re újabb díszítõ mo tí vu mo kat
fes tet tek. Az ilyen fe lü le tek ese té ben rend sze rint
az ere de ti, a tárgy ké szí té sé vel egy idõs fes tett fe -
lü le tet tart juk meg.

Elõ ké szü le tek az utó la gos fes ték ré teg el tá -
vo lí tá sá ra:

A fes tett fe lü let “fel pu hí tá sa”. Ezen azt ért -
jük, hogy az év ti ze des, sok eset ben fél év szá za dos
meg ke mé nye dett vagy meg re pe de zett olaj fes ték
ré te get eny hén ned ves 40%-os sze szes ol dat ba
már tott rong  gyal le ta ka rít juk, me lyet idõn ként
(rend sze rint 6-8 órán ként) új ra ned ve sí tünk. Ezt a
fo lya ma tot leg ke ve sebb há rom na pon át meg is -
mé tel jük. Ta pin tás sal ér zé kel ni fog juk, hogy a
fes ték ré teg (ré gi, jó fir nájsz ala pú fes té kek ese té -
ben) fe lü le te “en ge dõ”, va gyis meg pu hul, kör -
münk nyo mot hagy a fe lü le ten. Meg fi gyel het jük,
hogy sú ro ló fény ben át tû nik a lá da min tá ja, vagy
leg alább is sej te ni le het a min tá ból rész le te ket.

Ez után kö vet kez ne a fes ték ol dó szer fe lü let -
re va ló fel hor dá sa, ecset tel, pa mac  csal. Mi több -
fé le ilyen vegy szert hasz ná lunk. A ma gunk re -
cept je sze rint ve gyí tett vegy szert, vagy a ke res -
ke dés bõl be sze rez he tõ vegy szert.

Ma rad junk az ál ta lunk so kat hasz nált “Kro -
mo fág” vegy szer al kal ma zá sá nál.

Ez a szer kül föl di fes ték ol dó, il la nó anyag.
Gyors pá rol gá sá nál fog va hõt von el. Elõ nye,
hogy ré te ge sen fel old min den gyá ri fes ték anya -
got, vagy ép pen ség gel szin te ti kus anya got. (A
föld fes té ke ket, oxi do kat nem old ja.) Aján la tos a
sza bad le ve gõn al kal maz ni. Il la nó gõ ze it, pá rá ját
be szív ni nem sza bad, hi szen eny hén mér ge zõ, és
lég zõ szer vi ár tal ma köz is mert.

Mi ként aján la tos el jár ni a vegy szer rel?
Az utó la gos fes ték ré teg gel át fes tett bú tor da -

rab tisz tí tan dó fe lü le tét az em ber kéz ügyé nek
meg fe le lõ ma gas ság ban he lyez zük el; majd te -
nyér nyi he lyen meg kezd jük a vegy szer fel hor dá -
sát és el kezd jük a ma ra tást. Pu ha rongy da rab bal
a vegy sze re zett fe lü le tet le ta kar juk, hogy gá tol -

juk a szer gyors pá rol gá sát. Hasz ná lat elõtt a
vegy szert jól fel kell ráz ni, hogy az üveg al já ra
le ra kó dott kris tá lyo so dó ol dó anyag ve gyül jön
ös  sze, ol dód jon fel.

A vegy szer 15-20 perc alatt mu tat ja ha tá sát.
Na gyon jó, ha a fel ol dott ré te get fo ko za to -

san rongy da ra bok kal tö röl jük, tá vo lít juk el.
Igen sok hasz nált ru ha da rab ra, rongy ra van

szük ség a mû ve let fo lya mán. Na gyon jó a pu ha
fá ból ké szült spakli vagy gu mi spakli.Semmilyen
eset ben ne hasz nál junk fém ka pa ró esz kö zö ket,
mert ezek ron gál ják a fes tett fe lü le tet. Lé pés rõl-
lé pés re, nagy-nagy tü re lem mel igye kez zünk dol -
goz ni, mert a si et ség, tü rel met len ség mi att sok
vegy sze rünk kár ba vesz het 2 m2 fe lü let ta ka rí tá -
sa kor. Rend sze rint 2 l vegy szer re van szük sé -
günk. Ez a fe lü let ki te rít ve rend sze rint meg fe lel
egy át fes tett lá da fe lü le té nek.

Mi a te en dõ a fes ték ré teg fel ol dá sa után?
Na gyon fon tos lé pés az azon na li sem le ge sí -

tés. A lú gos kém ha tá sú vegy szer sem le ge sí té sé -
hez elõ ször eny hén ece tes (10%-os) lan gyos víz -
zel át kell mos ni bõ sé ge sen, majd há zi szap pa nos
víz zel leg alább há rom szor. Mind ez ta pasz ta lat
sze rint tör té nik.

Ez után a lá da vagy bú tor da rab szá raz, vagy
fél ár nyé kos hu za tos he lyen va ló 2-3 na pos szá rí -
tá sa kö vet ke zik.

Amen  nyi ben lá dát res ta u rál tunk, il let ve át -
fes tett lá dá ról tá vo lí tot tuk el az utó la gos fes ték ré -
te get, és a lá dát ré sze i re szét szed tük (ami sok
eset ben a leg aján la to sabb), ne ki kell lát nunk a lá -
da vagy bú tor da rab ká ro so dá sá nak fe lül vizs gá lá -
sá hoz. (A szú okoz ta ká ro so dás, gom ba be teg ség
je len lé te a tár gyon, kor ha dás okoz ta károk, utó la -
gos, szak sze rût len be avat ko zá sok, mint pl. a ve -
re tek, sa rok zár ere de ti he lyé nek meg vál toz ta tá sa
stb.)

Mind ezek után sort ke rí tünk a tárgy tar tó sí -
tá sá ra. Ez is mé tel ten egy bo nyo lult és sok lel ki is -
me re tet, oda fi gye lést igény lõ hos  szú mun ká lat.
Egy 150-200 éves bú tor da rab ese té ben a fent fel -
so rolt ká ro so dá sok mind-mind ész lel he tõk.

*
Ezek után egy fes tett lá da elõ tar tó sí tá sá ra

szo rít ko zunk csu pán, és be mu tat juk a mi res ta u -
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rá ló mû he lyünk ben tör té nõ fon to sabb fá zi so kat e
té ren.

Adott az utó la gos fes ték ré teg el tá vo lí tá sa és
tö ké le te sen sem le ge sí tett, ki szá radt fe lü let.

Az al só ré sze a lá da-elõ lap nak kü lö nös kép -
pen ká ro so dott, szúet te. Eb ben az eset ben szú ölõ
sze re ket hasz ná lunk, és ha le he tõ sé günk van rá,
“me rí té ses” mód szert, vagy fó lia zsák ba le zár va
gáz zal próbáljuk el pusz tí ta ni a kár te võ ket.

Mi u tán ez zel is meg va gyunk, ki ja vít juk a
rág csá lók okoz ta ká ro kat. Ez rend sze rint egér rá -
gás le het, a lá da elõ lap já nak fel sõ vagy al só ré -
szén. Ha szük sé ges, ki pó tol juk a hi ány zó részt,
vi gyáz va ar ra, hogy mi nél ki sebb fe lü le tet érint -
sen a fes tett rész bõl.

Ez után kö vet ke zik a fe lü let át ke né se ol dott,
ter pen ti nes len mag olaj jal, 50%-os ke ve ré si
 aránnyal. Mi u tán a fa anyag ezt be szív ta, kö vet -
ke zik a gyantáros vé dõ ré teg fel hor dá sa és lan -
gyos rá va sa lá sa.

A gyantár ké szí té se há zi, “õsi” re cept sze rint
tör té nik.

Leg fon to sabb anya gai: ter pen tin, len mag -
olaj, méh vi asz, ke vés ólom oxid, pa ra fin stb. (re -
cept jét õriz zük).

A fen ti anyag ból ös  sze fõ zött gyantárral több
ré te gû fe dõ, vé dõ ré te get “hú zunk” a fes tett fe lü -
le tek re.

Posz tó da rab bal el egyen lít he tõ, tom pán fé -
nyes sé te he tõ a fe lü let. Ez után ke rül sor a lá da ol -
da la i nak il lesz té sé re, a cinkolás hely re iga zí tá sá -
ra, ra gasz tá sá ra, éke lé sé re, majd a fe nék desz ka
fa sze gek kel, ra gasz tás sal va ló vis  sza fo gá sá ra.
Utol só nak ma rad a lá da fö de lé nek vis  sza sze re lé -
se és a rozsdátlanított vas ré szek, mint a sar kok,
zár, a fo gók, a kulcs, cí mer fel ra ká sa.

Egy utó la gos át vizs gá lás sal, át te kin tés sel a
tárgy ki ál lí tás ra vagy rak tár ba ke rül het.

A meg fe le lõ rak tá ro zá si vi szo nyok mel lett a
tárgy meg van ment ve, élet tar ta ma meg hos  szab -
bít va.

Vég szó ként le ír hat juk, hogy ezen a té ren
még na gyon-na gyon sok fel adat vár meg ol dás ra
a szak em be rek ré szé rõl - el sõ sor ban meg fe le lõ en
fel sze relt res ta u rá ló és tar tó sí tó mû hely re, sok
lel kes szak em ber re, és nem ke vés bé je len tõs

anya gi ak ra van szük ség. A fen ti ek meg te rem té se
mind an  nyi unk kö zös ös  sze fo gá sát, hi va tás tu da -
tát ké ri ér té ke ink meg men té se ér de ké ben.

Alsócsernáton
1996. de cem ber 20.

CCoonnsseerrvvaarreeaa ººii rreessttaauurraarreeaa uunneeii
llããzzii ddee zzeessttrrãã ppiiccttaattee,, ddiinn sseecc..
XXVVIIIIII..,, îînn MMuuzzeeuull ddiinn CCeerrnnaatt
(Rezumat)

Lucrarea discutã fazele de lucru ale
restaurãrii mobilei de lemn, prezentând procedu-
ra aplicatã în Muzeul din Cernat. Acordã atenþie
deosebitã specificului restaurãrii mobilei popu-
lare pictate. În partea a doua se concentreazã
asupra conservãrii unei lãzi de zestrã pictate din
sec. XVIII., intrând în detalii.

TThhee PPrreesseerrvvaattiioonn aanndd RReessttoorraattiioonn
ooff aa DDoowwrryy--CChheesstt ffrroomm tthhee 1188tthh

CCeennttuurryy
(Abstract)

The paper discusses the restoration of
furniture, as it is done in the Museum of
Csernáton (Cernat, Covasna County). It stresses
the particular aspects of the painted chests’
restoration process. The second part presents the
fore-preservation of an 18th century painted
chest, in detail.
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1. áb ra Fent: a fes tékré te gek (át fes tés) el tá vo lí tá sá nak fá zi sai lé pés rõl-lé pés re kis fe lü le tek kel ha -
lad va tá vo lít suk el az „ide gen” fes ték ré te ge ket. Kö zé pen: a le ta ka rí tott fél elõ lap. Lent: a le ta ka rí -
tott tel jes lá da ké pe



NAGY István

EEggyy 11886688--aass ddaa ttáá lláá ssúú 
ggyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóssii kkaa kkuukk kkooss
ppaa rraasszztt óórraa rreess ttaa uu rráá lláá ssaa

(Ki vo nat)
A Csí ki Szé kely Mú ze um tu laj do ná ban
le võ, 1868-ban a gyergyószentmiklósi
BA BOS Ist ván ál tal ké szí tett fa li óra
schwarzwaldi min tá ra ké szült. A dol go -
zat res ta u rá lá sá nak me ne tét mu tat ja be (a
tárgy is mer te té se, ál la po ta, tisz tí tá sa, al -
kat ré szek re konst ru á lá sa, szá mí tá sok).

A kö zép kor vé gén még rit ka fog lal ko zás
volt az órá so ké, több nyi re la ka to sok kal, pus ka -
mû  ve sek kel és réz mû ve sek kel al kot tak cé het.
Eu ró pá ban hí res volt a sváj ci, nürn ber gi, schwarz -
waldi há zi ipar. A fa mun ká ban jár tas schwarzwal-
diak elõbb hasz ná lat ra, majd a kör nyék sze gé -
nyebb ré te gei szá má ra ké szí tet tek ol csón fa fa li ó -
rá kat a 17. szá za di vas szer ke ze tû kon zol órák
min tá já ra. Ezek a fa li ó rák az 1720-as évek ben
egész Eu ró pá ban is mert té vál tak. A schwarzwal-
di óra gyár tó há zi ipar lát ta el Ma gya ror szá got is
órá val. Ja ví tást vál la ló órá sok há zal tak ter mé ke -
ik kel. Va ló szí nû leg ezen fa li fa órák ha tá sá ra a
szé kely ezer mes te rek is fa rag tak fá ból órát., de
az 1820-as évek kö rül Ma gyar or szág és Er dély
je len tõ sebb vá ro sa i ban is dol goz tak óra ké szí tõk.

A 18. szá zad má so dik fe lé tõl a szá zad vé gé -
re fo ko za to san gyõ zött a mo der nebb hor gony
gát szer ke zet, mi vel fá ból igen ne héz kes volt elõ -
ál lí ta ni. Ez zel pár hu za mo san ál ta lá nos sá vált a
sár ga réz szer ke zet. Az óra ház és a csap ágy áll -
vány zat, mely be sár ga réz per se lyek van nak saj -
tol va, to vább ra is tölgy fa ma radt, ezért al kal maz -
ták té ve sen a fa óra meg je lö lést. Az órá hoz tar to -

zó vas sú lyo kat az áru sok az el adás he lyén ké szí -
tet ték, ele in te ko vá csol va, majd ho zott for ma se -
gít sé gé vel, ön tött vas ból önt ve. A 19. szá zad ban
az egye di leg ko vá csolt vas órát vég leg ki szo rí tot -
ta a schwarzwaldi tö meg óra.

A há zi ipar a 19. szá zad kö ze pén a Szé kely -
föl dön is fej lõ dés nek in dult, bár elég pri mi tív
ma radt. Me gyénk te rü le tén a fa meg mun ká lás
mel lett so kan fog lal koz tak vas meg mun ká lás sal.
Több pél da van ar ra, hogy a hi va tá sos ko vá csok
a ko vács ság gal pár hu za mo san la ka tos, asz ta los
és órás mes ter sé get is ûz tek. Ez idõ ben vi dé kün -
kön az órá sok szá ma sza po ro dik, de nagy ré sze
in kább csak al kat ré szek bõl va ló ös  sze ál lí tás sal,
nem pe dig ere de ti szer ke ze tek elõ ál lí tá sá val fog -
lal ko zott és in kább kül föl di gyá rak bi zo má nyo -
sa i ként sze re pel tek.

Ko vács mes te re ink mind azo nál tal szá mos
re mek mû vet al kot tak, er rõl több mú ze um gyûj te -
mé nye, mû em lé ke ink ta nús kod nak.

AA ttáárrggyy iiss mmeerr ttee ttéé ssee

A Csí ki Szé kely Mú ze um tu laj do ná ban le -
võ, 1868-ban a gyergyószentmiklósi BA BOS Ist -
ván ál tal ké szí tett fa li óra is schwarzwaldi min tá ra
ké szült. Négy zet ala kú, lán cos, súly meg haj tá sú,
in gás, ka kuk kos fa li óra (9 áb ra).

Szám lap ja fe nyõ fa, négy szög le tes, fél kö rös
orom mal, mely ben a kis aj tó nyí lá sa ta lál ha tó,
mé re te 225 x 131 x 6 mm. Kré ta ala po zá sú, fe hér
olaj la pon fe ke te ró mai szá mok kal, szé le in fes tett.

Tölgy fa vá zas, áll vány za tá ban saj tolt sár ga -
réz per se lyek kel, ön tött sár ga réz ke re kek kel,
ame lyek acél ten gely re van nak sze rel ve (10 áb -
ra). A váz mé re tei: 125 x 150 x 140 mm. Egyes
al kat ré szek nem gyá ri ké szí té sû al kat ré szek re
utal nak. A gát ke re ket vizs gál va, já ra ta le mez hor -
go nyú CLEMENT-gátszerkezet. Az in ga drót fül
füg gesz té sû. Ke rék rend sze re úgy ne ve zett perc -
ke rék nél kü li fõkerékrendszer, amely haj tó ke rék -
bõl, két köz ben sõ ke rék bõl és gát ke rék bõl áll.

Az ütõ szer ke zet ta pin tó tár csás, egé szes (11
áb ra). E szer ke zet hát rá nya, hogy a mu ta tó kat
min dig csak elõ re sza bad vin ni, kü lön ben az ütõ -
szer ke zet el ma rad a mu ta tó szer ke zet hez ké pest.
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Az ütõ mû ke rék rend sze ré nek tag jai: mo tor ke rék,
há rom át té tel-ke rék, szél fo gó ke rék.

Az óra ütõ szer ke ze te a han ga dók meg szó lal -
ta tá sá val jel zi az idõt. En nél az órá nál a han ga -
dók a csen gõ és a sí pok.

AA ttáárrggyy ááll llaa ppoo ttaa

Re pe de zett, olaj jal át ita tó dott, szám lap já ról
hi ány zik a kis aj tó. Az óra ház arány lag ép, de he -
lyen ként re pe de zett. A tárgy fa anya ga nem ro -
var fer tõ zött, ki re pü lé si nyí lást nem ta lál tam. Az
óra váz ról hi ány zik a két ol dal só zárólemez (4.
áb ra), va la mint az áll vány zat ból még a szél ke rék
ten ge lyé hez já ró két da rab réz per sely.

A szer ke zet ke rék rend sze re ép, de az acél -
ten ge lyek kor ro dál tak, a réz ke re kek zöl dek. A
gát ló vagy a hor gony ve ze tõ szá las tól hi ány zik.
Az in ga rúd el gör bül ve, az in ga len csé vel együtt
kor ro dált.

Az ütõ szer ke zet nél a kiváltókar el van tör ve.
Egyik súly lán cos tól hi ány zik. A han ga dók kö zül
a sí pok a ka kuk kal és ezek eme lõ kar jai, a ve zér -
lõ pál cák kal együtt hi á nyoz nak, le het, hogy már
ré gen ki sze rel ték, mi vel a föld mû ve sek csak el -
vét ve fo gad ták be a ka kuk kos órát. A meg lé võ
csen gõ és ka la pá csa kor ro dált. Az egész tárgy
ola jos-zsí ros, szen  nye zett.

AAnnyyaagg vviizzss ggáá llaatt ookk

Az anyag vizs gá la to kat a le he tõ sé gek sze rint
kü lön bö zõ in téz mé nyek szak em be re i vel (la bo -
rán sok kal) vé gez tet tem el.

TTiisszz ttíí ttááss,, rreess ttaa uu rráá llááss

Elõ ze tes vizs gá lat után a szer ke zet szét sze -
re lé sét az egy da rab súly és lánc, majd a mu ta -
tók és a szám lap le vé te lé vel kezd tem. Ez után a
ke rék rend szer tag ja i nak já té kát át vizs gál tam,
majd a két hát só csap ágy le mez (híd) le vé te lé vel
a szer ke ze tet szét sze rel tem (13-14. áb ra). Az al -
kat ré szek elõ ze tes tisz tí tá sát folt ben zin ben vé -
gez tem, a fo gas ke re ke ket és a ten ge lye ket át -
vizs gál tam, eze ken ko mo lyabb sé rü lé se ket nem

ta lál tam. Az óra faállványzatáról az ola jos-zsí -
ros szen  nye zõ dé se ket rö vid re nyírt ecset tel, al -
ko hol lal tisz tí tot tam le. Majd kö vet ke zett a vég -
le ges tisz tí tás. Az al kat ré szek tisz tí tá sá nál az
órá sok ál tal is hasz nált ol dó szert hasz nál tam,
mely nek ös  sze té te le: 1,5 l víz, 5 dkg ke nõ szap -
pan, l dl szal mi ák szesz. (Az ol dat ara nyo zott és
ezüs tö zött tár gyak nál nem hasz nál ha tó!) Az al -
kat ré sze ket 70-80°C-on áz tat tam a fen ti ol dat -
ban, majd több szö ri forróvizes öb lí tés után lan -
gyos víz ben át ke fél tem. A mû ve le tet meg köny  -
nyí tet te, hogy a ke rék ten ge lyek nem vol tak ké -
kít ve, ezért me cha ni kus tisz tí tást is tud tam raj -
tuk vé gez ni. A hor dó ala kú csa po kat re sze lõ fá ra
he lyez ve ola jo zott fé nye sí tõ csap re sze lõ vel vé -
gez tem (1-2. áb ra). Még át ke fél tem, öb lí tet tem
és for ró le ve gõ áram ban szá rí tot tam. Ez után el -
kezd het tem a hi ány zó szer ke ze tek re konst ru á lá -
sát. For mai meg ha tá ro zá suk ko ra be li ana ló gi ák
alap ján tör tént: 

– A hi ány zó lán cot, amely nek lánc sze mei
me rõ le ge sek egy más ra, a meg lé võ sze rint 1 mm-
es vas hu zal ból gör bí tet tem, fon tam. Hos  szú sá ga
1600 mm, a lé pé sek mé re te 14 mm.

– A 85 dkg-os súlyt, az ere de tit, ho mok ban
va ló le for má zás után ön töt tük meg vas önt vény -
bõl egy ön tö dé ben.

– Az in ga rúd ki egyen ge té se utá ni tisz tí tást,
az elekt ro lí zist me cha ni kus tisz tí tás sal pá ro sít va
vé gez tem. A meg tisz tí tott ru dat desz til lált víz -
ben mos tam, szá rí tot tam, Evipass-szal passzi -
váltam.

– A sár ga réz in ga len csét az al kat ré szek kel
együtt tisz tí tot tam, an  nyi kü lönb ség gel, hogy a
mû ve let után Konfort ál ta lá nos fém tisz tí tó val át -
tö röl tem.

– Kö vet ke zett a gát szer ke zet, amely a gát -
ke rék bõl és a gát ló ból, más kép pen hor gony ból
áll (11. áb ra). En nél az órá nál a gát ló ve ze tõ -
szá ras tól hi ány zik, te hát re konst ru ál ni kel lett.
A gát ló a ke re kes órák egyik fõ jel lem zõ je,
mert meg aka dá lyoz za a ke rék rend szer le fu tá -
sát, és fo ko za tos sá, egyen le tes sé te szi a szer ke -
zet moz gá sát. Amint em lí tet tem, CLEMENT-
gátszerkezetû órá ról van szó, amely több fé le
ki ala kí tá sú le het (12. áb ra). Mi vel ez pa raszt -
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óra, a gát lót csak is le mez bõl kel lett ki ala kí ta -
nom, esz ter ga pa don OLC 60-as acél ból esz ter -
gált ten gely hez fecs ke fa rok-il lesz tés sel rög zí -
tet tem (15. áb ra). Egye di da rab, ezért a haj lí -
tást kéz bõl vé gez tem. A szük sé ges szá mí tá so -
kat és a szer kesz tés me ne tét MA GYAR Lász -
ló: “Az órás” cí mû, 1976-os ki adá sú mû sza ki
köny vé bõl vet tem (13,. áb ra).

– Adott mé re tek:
D (gát ke rék át mé rõ) = 43 mm
d (fog mély ség át mé rõ) = 35 mm
Z (gát ke rék fog szá ma) = 36
a (gát ke rék és gát ten gely tá vol ság) = 23mm
(fog hegy vas tag ság) = 0,3 mm
– A szer kesz tés hez ki kel lett szá mí ta nom:
t° (kerékosztásszöget); E° (esés szö get); °

(ve ze tõ szö get); ah hoz, hogy szer kesz tés bõl meg -
kap jam a ki ala kí tás hoz szük sé ges mé re te ket:
R1=9,6 mm; R2=7,8mm; ß°=8°; ABC -bõl CB
bemenõoldalnak a hely ze tét; DEF -bõl DF ki me -
nõ ol dal nak a hely ze tét; BD pon tok kö zöt ti K
távolság=15,2 mm.

A szer kesz tést 6:1 na gyí tás ban raj zol tam.
Utá na a szük sé ges mé re te ket egy kö szö rült fe lü -
le tû acél lap ra 1:1-be raj zol tam (5. áb ra). Meg fúr -
tam a gát ten gely he lyét, mely meg egye zik a 3,5
mm-es ten gely át mé rõ vel, A meg gör bí ten dõ 28 x
8 x 1,5 mm mé re tû lá gyí tott acél le mezt ten ge -
lyes tõl a fu rat ba több ször be he lyez tem, mi köz -
ben pro fil po fá jú fo gók kal a raj zon lé võ for má ra
haj lí tot tam. A vé ge ket le fû ré szel tem, és kel lõ -
kép pen ki re szel tem (7. áb ra), majd az el ké szí tett
ve ze tõ szá rat dup la haj lí tás sal, nyitolással a ten -
gely re rög zí tet tem (6. áb ra, 8. áb ra). Pró ba ként az
óra szer ke ze ti ré szét ide ig le ne sen ös  sze sze rel -
tem, és az el ké szí tett gát lót a he lyé re tet tem, csak
egy ke vés iga zí tás ra volt szük ség, és a szer ke zet
be in dult. Az újbóli szét sze re lés után a gá tat
hõkezeltem, és a csú szó fe lü le te ket olaj kõ vel,
órá sok ál tal hasz nált Mis sis sip pi-kõ vel fé nyes re
csi szol tam. Sze ren csé re a gát ke re ket nem kel lett
sza bá lyoz nom. Azért tér tem ki er re a meg ol dás -
ra, mert az órák nál gya ko ri eset, hogy hi ány zik
vagy tö rött a gát, ilyen kor új ra kell ké szí te ni, az
egy sze rû pró bál ga tás hos  szas mû ve let, és az
ered mény bi zony ta lan.

AAzz üüttõõ ééss hhaann ggaa ddóó sszzeerr kkee zzeett rree kkoonnsstt rruu áá lláá ssaa

– A szél ke rék ten gely hi ány zó per se lyét sár -
ga réz rúd ból esz ter ga pa don ké szí tet tem, és a he -
lyük re pré sel tem.

– A han ga dók két ten ge lyét is esz ter gál tam,
majd a ka rok he lyét meg fúr tam. A ve zér lõ ka ro -
kat 1,5 mm-es vas tag sá gú vas hu zal ból rajz sze -
rint haj lí tot tam, a fu ra tok ba he lyez ve nyitoltam
(8. áb ra). Az el tö rött kiváltókar csonk ját a ten ge -
lyé bõl ki ütöt tem, és az elõ zõ leg meg haj lí tott új
ki vál tó kart szin tén a he lyé re nyitoltam.

– Az áll vány zat te tõ le me zén lelt nyo mok a
zárt ajak síp ok alap mé re te i re és he lyé re utal nak
(18. áb ra). A mé re te ket ala pul vé ve a sí po kat
meg tud tam ter vez ni (9. áb ra) és 2,5 mm vas tag -
sá gú fe nyõ fa le mez bõl ki vi te lez ni. A fúj ta tót vé -
kony, ha sí tott bõr bõl szab tam. A bõ rön a haj la to -
kat (mi u tán a bõrt eny hén meg ned ve sí tet tem),
nem túl for ró va sa ló val éles re va sal tam, hogy a
fúj ta tó tel je sen ös  sze csu kód has son. A kész sí po -
kat csont enyv vel he lyük re ra gasz tot tam (19-20.
áb ra).

– A kis ka kuk kot hárs fá ból fa rag tam, a kis
aj tót meg 2,5 mm vas tag fe nyõ fá ból a nyí lás mé -
re te i re vág tam.

– Az ol dal só zárólemezek 6 mm-es tölgy fá -
ból ké szül tek (21. áb ra).

– Mu ze o ló gu sunk ké ré sé re a re pe de zett
szám la pot csak tisz tí ta nom kel lett.

– Vé ge ze tül kö vet ke zett az ös  szes al kat -
ré szek át tör lé se, az óra ös  sze sze re lé se és ola jo zá -
sa (22-24. áb ra).
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RReessttaauurraarreeaa uunnuuii cceeaassoorrnniicc ppooppuu--
llaarr ddiinn 11886688 ddiinn GGhheeoorrgghheennii,, aall
MMuuzzeeuulluuii SSeeccuuiieesscc aall CCiiuuccuulluuii
(Rezumat)

Ceasornicul din 1868, din posesia Mu -
zeu lui Secuiesc al Ciucului, a fost construit de
cãt re Ist ván BA BOS din Gheorgheni, dupã mo -
del schwarzwaldian. Lucrarea descrie restaurarea
cea sornicului (prezentarea obiectului, starea
aces tuia, curãþarea, calcule, reconstruirea unor
pãr þi componente pierdute). 

TThhee RReessttoorraattiioonn ooff aa PPeeaassaanntt ee
CCoocckkoooo--CClloocckk ffrroomm 11886688
(Abstract)

The clock built after a Schwarzwald
model by István BABOS of Gyergyószentmiklós
(Gheorgheni) in 1868 is in the property of the
Székely Museum of Csík. The paper shows the
process of its restoration (the presentation of the
object as such, its state, cleaning, the reconstruc-
tion of the spare parts).
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1. ábra Schwarzwaldi hordó alakú csap

2. ábra A csapok fényesítése

3. ábra
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SZABÓ András

AA MMaa rrooss vváá ssáárr hhee llyyii MMûû vvéé sszzee ttii
MMúú zzee uumm,, aa KKoolloozzssvváárrii MMûûvvéésszzeettii
MMúúzzeeuumm ééss aazz aallssóóggööddii ((MMaaggyyaarr
KKöözzttáárrssaassáágg)) öözzvveeggyy KKUURRUUCCZZ
IIssttvváánnnnéé ttuullaajjddoonnáábbaann lleevvõõ
NNAAGGYY IImmrree aallkkoottáássookk kkaattaallóó--
gguussaa

(A katalógusról)
A ka ta ló gus a Ma ros vá sár he lyi Mû vé sze -
ti Mú ze um (130 db.), a Ko lozs vá ri Mû vé -
sze ti Mú ze um (8 db.) és az alsógödi (Ma -
gyar Köz tár sa ság) KURUCZ Istvánné
(16 db.) tu laj do ná ban le võ NAGY Im re
mun kák jegy zé ke. A Sep si szent györ gyi
Kép tár (Szé kely Nem ze ti Mú ze um)
NAGY Im re anya gá nak ka ta ló gu sa az
ACTA-1996 kö tet ben je lent meg. A Csí ki
Szé kely Mú ze um (en nek szer ves ré sze a
NAGY Im re Ga lé ria), a bu da pes ti Nem ze -
ti Ga lé ria  és a PE TÕ FI Iro dal mi Mú ze um,
a bu ka res ti Nem ze ti Mû vé sze ti Mú ze um,
va la mint a nagy sze be ni BRUKENTHAL
Mú ze um tu laj do ná ban le võ mun kák pon -
tos jegy zé ke most ké szül. A csí ki anyag
ka ta ló gu sa meg je lent a NAGY Im re: Föl -
jegy zé sek c. élet raj zi kö tet füg ge lé ké ben,
de nem ki me rí tõ jel leg gel, ezért új ra kell
ké szí te ni.

A Csíki Székely Múzeum számítógépes
nyilvántartásában a NAGY Imre-katalógus adat-
felvétele a következõ tételeket követi:

tu laj do nos –
tu laj do nos ne ve, cí me –

Mú ze um kód –
Mú ze um név –
ltsz – 
Szer ze mé nye zés éve – 
Gya ra po dá si nap ló – 1
Gyûjt. – 
File – 
Men  nyi ség – 1
men  nyi ség egy sé ge – da rab
Mé re tek – 
Mé re tek 2 – mm
Súly
Súly 2
Tárgy ne ve 2 – kép
Tárgy ne ve – 
Ka te gó ria – 
Funk ció
Pon to sí tás
A tárgy cí me – 
A cím ere de te – 
Cím vál to za tok
Cso port cím
tárgy anya ga – 
tárgy anya ga 2
Ké szí tõ kód – nim
ké szí tõ – NAGY Im re
Jel zé sek – igen
Tárgy ál la po ta – ép
Tárgy ál la po ta 2 – ?
Res ta u rá lás – nem
El he lye zés –
Moz gás 2 – gyûj te mény ben, he lyén
Ada tot fel vet te – sza
Ada tot fel vet te 2 – SZA BÓ And rás
Mai dá tum – 
Ke ret/tar tó ada tai
Re ví zió éve
long: Meg jegy zés 1
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MMaa rrooss vváá ssáárr hhee llyyii MMûû vvéé sszzee ttii MMúú zzee uumm 
MMuuzzeeuull ddee AArrttãã TTgg.. MMuurreeºº

tu laj do nos – más mú ze um tu laj do na
tu laj do nos ne ve, cí me
Mú ze um kód – mvmum
Mú ze um név 

– Ma ros vá sár he lyi Mû vé sze ti Mú ze um 
– Muzeul de Artã Tg. Mureº

Gyûjt. – 002
El he lye zés – rak tár

ltsz – 144
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000084.002
Mé re tek – 510x410
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Gon dok ban - Îngânduraþii
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/09/29
•••
ltsz – 145
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000037.002
Mé re tek – 193x218
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Zsögödi táj - Peisaj din Jigodin
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/30
•••
ltsz – 146
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000004.002
Mé re tek – 210x231
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Pi he nés - La odihnã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 147
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000005.002
Mé re tek – 270x220
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet

A tárgy cí me – Mo só nõ - Spãlãtoreasa
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 148
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000007.002
Mé re tek – 247x287
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ré pa sze dõk - La cules de sfeclã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 149
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000008.002
Mé re tek – 204x223
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Szü le im (I) - Pãrinþii mei (I)
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 150
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000008.002
Mé re tek – 280x240
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ol va só - Cititor
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 151
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000009.002
Mé re tek – 285x202
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ko csis - Birjar
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 152
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000010.002
Mé re tek – 279x242
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Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Pi he nés - Odihnã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 153
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000011.002
Mé re tek – 248x273
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Da na i dák - Danaide
tárgy anya ga – pa pír
Jel zé sek – nem
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 154
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000012.002
Mé re tek – 232x213
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ön arc kép (I) - Autoportret (I)
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 155
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000013.002
Mé re tek – 220x200
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Mun ká sok - Muncitori
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 156
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000014.002
Mé re tek – 284x149
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Kucs más port ré - Portret (cu caciulã)
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 157

Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000015.002
Mé re tek – 179x116
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – KÓS Kár oly port ré ja - Portretul lui 
Kár oly KÓS 
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 158
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000016.002
Mé re tek – 245x195
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Vak kol dus - Orbul (Omul orb)
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 159
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000017.002
Mé re tek – 218x199
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Zsögödi ut ca (II) - Stradã din Jigodin (II)
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 160
Szer ze mé nye zés éve – 1942
File – 00000018.002
Mé re tek – 198x192
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Zsögödi ut ca (I) - Stradã din Jigodin (I)
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 301
Szer ze mé nye zés éve – 1958
File – 00000019.002
Mé re tek – 950x820
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Es ti ita tás - Seara la adãpat
tárgy anya ga – vá szon
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Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 392
Szer ze mé nye zés éve – 000?
File – 00000020.002
Mé re tek – 1470x1230
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Vi har - Furtuna
tárgy anya ga – egyéb
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 393
Szer ze mé nye zés éve – 000?
File – 00000021.002
Mé re tek – 967x824
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Zsögödi pa tak - Pârâu din Jigodin
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 394
Szer ze mé nye zés éve – 000?
File – 00000022.002
Mé re tek – 750x640
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Fák a pa tak part ján - Pomi pe malul apei
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 395
Szer ze mé nye zés éve – 000?
File – 00000023.002
Mé re tek – 750x645
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Zsögödi õsz - Toamnã la Jigodin
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 396
Szer ze mé nye zés éve – 000?
File – 00000024.002
Mé re tek – 560x485
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell

A tárgy cí me – Táj - Peisaj
A cím ere de te – el sõ em lí tés alap ján
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 397
Szer ze mé nye zés éve – 000?
File – 00000025.002
Mé re tek – 665x570
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Fa hor dás - Exploatarea lemnului
tárgy anya ga – egyéb
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 416
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000026.002
Mé re tek – 570x490
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Harom al ja (nem Há rom) - Peisaj
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 417
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000027.002
Mé re tek – 515x410
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Zsögödi táj - Peisaj la Jigodin
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 418
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000028.002
Mé re tek – 440x550
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Ká posz tás kert - Varza lângã gard
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 419
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000029.002
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Mé re tek – 565x380
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Ma gá nyos fe nyõ - Brad singuratic
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 420
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000030.002
Mé re tek – 580x470
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Tus ná di he gyek - Munþi la Tuºnad
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/22
•••
ltsz – 421
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000032.002
Mé re tek – 555x420
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Nap le men te - Apus de soare
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/27
•••
ltsz – 422
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000032.002
Mé re tek – 585x400
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Harom-vár - Cetatea “Harom”
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/27
•••
ltsz – 423
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000034.002
Mé re tek – 560x440
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Alag út - Tunel
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/27
•••
ltsz – 424

Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000034.002
Mé re tek – 410x300
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Plain air ta nul mány - Studiu în “plain air”
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/27
•••
ltsz – 425
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000035.002
Mé re tek – 505x410
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Akt a pa tak par ton - Nud pe malul pârâului
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/30
•••
ltsz – 426
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000036.002
Mé re tek – 500x400
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Pász tor fiú - Pastoraº
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/06/30
•••
ltsz – 427
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000037.002
Mé re tek – 450x400
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Brummadza
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 428
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000038.002
Mé re tek – 575x410
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Az Olt part ján - Pe malul Oltului
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
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•••
ltsz – 429
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000039.002
Mé re tek – 555x440
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Tisz tás - Luminiº
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 430
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000040.002
Mé re tek – 535x375
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Fe nyõk - Brazi
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 431
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000041.002
Mé re tek – 570x400
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Zsögödfürdõi táj - Peisaj la Bãile-Jigodin
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 432
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000042.002
Mé re tek – 495x400
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Zsögödi táj bi va lyok kal - Peisaj cu bivoli
la Jigodin
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 433
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000043.002
Mé re tek – 570x480
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell

A tárgy cí me – Er dõ szél reg gel - Margine de pãdure
dimineaþa
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 434
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000044.002
Mé re tek – 560x390
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – A Surián-hegy - ªurianul
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 435
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000045.002
Mé re tek – 550x440
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – A cu kor gyár ud va ra - În curtea fabricii
de zahãr
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 436
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000046.002
Mé re tek – 548x432
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Bé ká si ce ment gyár - Fabrica de ciment
de la Bicaz
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 437
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000047.002
Mé re tek – 550x445
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Ma ros vá sár he lyi cu kor gyár - Fabrica de
zahãr Tg. Mureº
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
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ltsz – 438
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000048.002
Mé re tek – 510x410
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Piszt rán gos - Pârâu cu pastravi
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 439
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000049.002
Mé re tek – 405x305
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Ko ra õsz - Toamnã timpurie
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/03
•••
ltsz – 440
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000050.002
Mé re tek – 615x495
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Ön arc kép macs ká val - Autoportret cu
pisici
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 441
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000051.002
Mé re tek – 615x495
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Vi har után - Trece furtuna
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 442
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000052.002
Mé re tek – 740x620
Tárgy ne ve – fest mény

Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – A Harom-hegy õs  szel - Muntele
“Harom” toamna
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/07/04
•••
ltsz – 443
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000053.002
Mé re tek – 745x635
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Tyú kok a kony ha elõtt - Gãini în faþa
bucãtãriei
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/07/04
•••
ltsz – 444
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000054.002
Mé re tek – 615x495
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Fészektolvajok - Hoþii de cuiburi
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 445
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000055.002
Mé re tek – 660x560
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – A kot ló - Cloºca
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 446
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000056.002
Mé re tek – 660x655
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Öreg as  szony a tor ná con - Bãtrâna pe
prispã
tárgy anya ga – vá szon
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Mai dá tum – 95/07/04
•••
ltsz – 447
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000057.002
Mé re tek – 745x635
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Reg ge li zés - La dejun
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/07/04
•••
ltsz – 448
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000058.002
Mé re tek – 725x615
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Z. Itti (Zöld) - Portret de femeie
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 449
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000059.002
Mé re tek – 490x623
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Szé nás sze kér - Car cu fân
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 450
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000060.002
Mé re tek – 925x818
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – KE LE MEN La jos - Portretul lui 
La jos KE LE MEN
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 451
Szer ze mé nye zés éve – 1960

File – 00000061.002
Mé re tek – 955x675
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Vad kör te fa bá rá nyok kal - Pãrul pãdureþ
ºi mieii
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/07/04
•••
ltsz – 452
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000062.002
Mé re tek – 980x800
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Zsögödi híd - Podul de la Jigodin
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/07/04
•••
ltsz – 453
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000063.002
Mé re tek – 1230x1410
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Hol volt, hol nem volt... - A fost o datã,
ca niciodatã
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 454
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000064.002
Mé re tek – 1360x1005
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Ön arc kép rajz zal - Autoportret cu desen
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 455
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000065.002
Mé re tek – 1250x990
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
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A tárgy cí me – Masz kos ön arc kép - Autoportret cu
mãºti
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 456
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000066.002
Mé re tek – 1240x1000
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Vágy - Dor
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 457
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000067.002
Mé re tek – 1250x1000
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – BENCZÉDI Sán dor szob rász - Sculptorul
Sán dor BENCZÉDI
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 458
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000068.002
Mé re tek – 665x622
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Ön arc kép az Em lé kek kel - Autoportret
cu “Amintiri”
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – fur nér le mez
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 459
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000069.002
Mé re tek – 198x173
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Szü le im II - Pãrinþii II

tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 460
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000070.002
Mé re tek – 204x258
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Sí zõk - Schiorii
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 461
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000071.002
Mé re tek – 200x215
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Kõ tö rõk - Spãrgãtori de piatrã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/05
•••
ltsz – 462
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000072.002
Mé re tek – 215x206
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Vo na ton - În tren
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/06
•••
ltsz – 463
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000073.002
Mé re tek – 245x242
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Be teg ágy nál - În vizitã la bolnav
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/06
•••
ltsz – 464
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000074.002
Mé re tek – 209x173
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
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Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Pász tor lány - Ciobãniþa
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/06
•••
ltsz – 465
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000075.002
Mé re tek – 290x226
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány I - Studiu I
A cím ere de te – el sõ em lí tés alap ján
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/06
•••
ltsz – 466
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000076.002
Mé re tek – 210x173
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány II - Studiu II
A cím ere de te – el sõ em lí tés alap ján
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/06
•••
ltsz – 467
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000077.002
Mé re tek – 290x227
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány III - Studiu III
A cím ere de te – el sõ em lí tés alap ján
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/06
•••
ltsz – 468
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000078.002
Mé re tek – 230x190
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány IV - Studiu IV
A cím ere de te – el sõ em lí tés alap ján
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/06

•••
ltsz – 469
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000079.002
Mé re tek – 240x193
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Anya ság - Ma ma (Maternitate)
A cím ere de te – el sõ em lí tés alap ján
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/06
•••
ltsz – 470
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000080.002
Mé re tek – 224x178
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány V - Studiu V
A cím ere de te – el sõ em lí tés alap ján
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/13
•••
ltsz – 471
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000081.002
Mé re tek – 205x195
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Zsögöd I - Jigodin I
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/13
•••
ltsz – 472
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000082.002
Mé re tek – 177x162
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Zsögöd II - Jigodin II
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/13
•••
ltsz – 473
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000083.002
Mé re tek – 268x208
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
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Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány VI - Studiu VI
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/07/13
•••
ltsz – 474
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000084.002
Mé re tek – 217x200
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Nõi port ré - Portret de femeie
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 475
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000085.002
Mé re tek – 242x240
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – VAR GA Nán dor La jos port ré ja - Portretul
lui VAR GA N. La jos
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 476
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000086.002
Mé re tek – 200x200
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Berthold BRECHT port ré ja - Portretul lui
Berthold BRECHT
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 477
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000087.002
Mé re tek – 224x202
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – ZIFFER Sán dor port ré ja - Portretul lui
Sán dor ZIFFER
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••

ltsz – 478
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000088.002
Mé re tek – 224x205
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – FERENCZY No é mi port ré ja - Portretul
lui No é mi FERENCZY
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 479
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000089.002
Mé re tek – 232x190
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – TOM PA Lász ló port ré ja - Portretul lui
Lász ló TOM PA
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 480
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000090.002
Mé re tek – 215x210
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ön arc kép II - Autoportret II
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 481
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000091.002
Mé re tek – 252x200
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – MÉLIUSZ Jó zsef port ré ja - Portretul lui
Jó zsef MÉLIUSZ 
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 482
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000092.002
Mé re tek – 277x152
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
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Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Csend élet - Naturã moartã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 483
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000093.002
Mé re tek – 271x189
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány VII - Studiu VII
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 484
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000094.002
Mé re tek – 201x144
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Könyv il luszt rá ció - Ilustraþie de car te
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 485
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000095.002
Mé re tek – 268x209
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány VIII - Studiu VIII
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 486
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000096.002
Mé re tek – 184x137
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Bo rí tó terv - Proiect de copertã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 487
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000097.002

Mé re tek – 238x204
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány IX - Studiu IX
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 488
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000098.002
Mé re tek – 270x215
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány X - Studiu X
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 489
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000099.002
Mé re tek – 207x223
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – HERCZI P. és PFEIFER portréja (?) -
Portretul lui P.,HERCZI .ºi  PFEIFER
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 490
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000100.002
Mé re tek – 229x190
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány XI - Studiu XI
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 491
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000101.002
Mé re tek – 288x204
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ta nul mány XII - Studiu XII
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
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ltsz – 492
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000102.002
Mé re tek – 215x210
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – BE NE DEK Elek port ré ja - Portretul lui
Elek BE NE DEK
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 493
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000103.002
Mé re tek – 243x202
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – SPERLINGOsz kár port ré ja - Portretul lui Osz -
kár SPERLING 
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 494
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000104.002
Mé re tek – 215x270
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Is tál ló ban - În grajd
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 495
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000105.002
Mé re tek – 264x221
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Fér fi port ré - Portret de bãrbat
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 496
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000106.002
Mé re tek – 221x182
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet

A tárgy cí me – Fitz KIMM port ré ja - Portretul lui Fitz
KIMM
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 497
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000107.002
Mé re tek – 263x213
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Szász kony ha - Bucãtãrie sãseascã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 498
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000108.002
Mé re tek – 269x223
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Fi a tal fér fi port ré ja - Portret de tânãr
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 499
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000109.002
Mé re tek – 216x198
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – VAR GA Bé la port ré ja - Portretul lui Bé -
la VAR GA
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 500
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000110.002
Mé re tek – 222x301
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Négy lány - Patru fete
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 501
Szer ze mé nye zés éve – 1960
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File – 00000111.002
Mé re tek – 219x203
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Táj I - Peisaj I
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 502
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000112.002
Mé re tek – 174x137
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Szü le im III - Pãrinþii III
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 503
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000113.002
Mé re tek – 218x178
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – HOR VÁTH H(?) port ré ja - Portretul lui
H. HOR VÁTH (?).
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 504
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000114.002
Mé re tek – 223x188
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Fér fi port ré - Portret de bãrbat
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 505
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000115.002
Mé re tek – 106x106
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – KÁ DÁR Im re port ré ja - Portretul lui Im -
re KÁ DÁR
tárgy anya ga – pa pír

Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 506
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000116.002
Mé re tek – 181x118
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – TA MÁ SI Áron port ré ja - Portretul lui
Áron TA MÁ SI 
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 507
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000117.002
Mé re tek – 202x173
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Táj II - Peisaj II
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 508
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000118.002
Mé re tek – 178x220
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Si mo ga tás - Mângâiere
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 509
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000119.002
Mé re tek – 206x200
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Jé zus Szent Já nos sal - Isus cu profetul
Ioan
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 510
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000120.002
Mé re tek – 260x213
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Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Fiu port ré - Portret de bãiat
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 511
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000121.002
Mé re tek – 340x245
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – tus
A tárgy cí me – Dr. ANTALFFY End re port ré ja - Portretul
lui Dr. E., ANTALFFY
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 512
Szer ze mé nye zés éve – 1960
File – 00000122.002
Mé re tek – 343x247
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – tus
A tárgy cí me – MOLTER Kár oly port ré ja - Portretul lui
Kár oly MOLTER
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 554
Szer ze mé nye zés éve – 1962
File – 00000123.002
Mé re tek – 750x645
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Er dei vi rá gok - Flori de pãdure
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 555
Szer ze mé nye zés éve – 1962
File – 00000124.002
Mé re tek – 665x570
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Masz kok - Mãºti
tárgy anya ga – egyéb
tárgy anya ga 2 – furnírlemez - placaj
Mai dá tum – 95/12/15

•••
ltsz – 567
Szer ze mé nye zés éve – 1962
File – 00000125.002
Mé re tek – 980x1180
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Üzem ben - În uzinã
tárgy anya ga – egyéb
tárgy anya ga 2 – furnírlemez - placaj
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 568
Szer ze mé nye zés éve – 1962
File – 00000126.002
Mé re tek – 1253x1000
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj-tem pe ra
A tárgy cí me – Kan tin (Ét kez de) - Cantinã
tárgy anya ga – egyéb
tárgy anya ga 2 – furnírlemez - placaj
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 730
Szer ze mé nye zés éve – 1965
File – 00000127.002
Mé re tek – 760x630
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Szom jú ság - Setea
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 745
Szer ze mé nye zés éve – 1965
File – 00000128.002
Mé re tek – 470x350
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – tus lavír
A tárgy cí me – Lány port ré - Portret de fatã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 1405
Szer ze mé nye zés éve – 1976
File – 00000129.002
Mé re tek – 655x610
Tárgy ne ve – fest mény

295



Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Nagy csel lós - Violoncelista (mare)
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – 1727
Szer ze mé nye zés éve – 1978
File – 00000130.002
Mé re tek – 408x478
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – tus lavír
A tárgy cí me – Zsögödi táj - Peisaj din Jigodin
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 95/12/15
•••
ltsz – ?
Szer ze mé nye zés éve – 1990
File – 00000131.002
Mé re tek – 870x990
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Zsögödi táj - Peisaj din Jigodin
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/12/15

KKoo lloozzss vváá rrii MMûû vvéé sszzee ttii MMúú zzee uumm 
MMuuzzeeuull ddee AArrttãã CClluujj

tu laj do nos – más mú ze um tu laj do na
tu laj do nos ne ve, cí me
Mú ze um kód – kvmmmv
Mú ze um név 

– Kolozsvári Mû vé sze ti Mú ze um 
– Muzeul de Artã Cluj

Gyûjt. – 007
El he lye zés – rak tár

•••
ltsz – 2667
Szer ze mé nye zés éve – 1959
Gyûjt. – 007
File – 00000201.007
Mé re tek – 1488x1227
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Bé ká si ce ment gyár épí té se - Constr.
fabr. de cim. din Bicaz
tárgy anya ga – fa

tárgy anya ga 2 – furnírlemez - placaj
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 2384
Szer ze mé nye zés éve – 1961
Gyûjt. – 007
File – 00000202.007
Mé re tek – 443x574
Tárgy ne ve – szo bor
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – MOHY Sán dor port ré ja - Portretul lui
Sán dor MOHY
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – furnírlemez - placaj
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 2653
Szer ze mé nye zés éve – 0000
Gyûjt. – 007
File – 00000203.007
Mé re tek – 000x000
Tárgy ne ve – gra fi ka
Ka te gó ria – ak va rell
A tárgy cí me – Ön arc kép - Autoportret
tárgy anya ga – pa pír
Jel zé sek – nem
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 2476
Szer ze mé nye zés éve – 1957
Gyûjt. – 007
File – 00000204.007
Mé re tek – 1465x1225
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Zsögödi em lék - Amintiri din Jigodin
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – furnírlemez - placaj
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 2666
Szer ze mé nye zés éve – 1959
Gyûjt. – 007
File – 00000205.007
Mé re tek – 1248x1060
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – tem pe ra
A tárgy cí me – Pi he nés - Odihnã
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tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – furnírlemez - placaj
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 3199
Szer ze mé nye zés éve – 1963
Gyûjt. – 007
File – 00000206.007
Mé re tek – 1007x877
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Ilo na - Lelea Ilo na
tárgy anya ga – vá szon
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 3572
Szer ze mé nye zés éve – 1966
Gyûjt. – 007
File – 00000207.007
Mé re tek – 895x574
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Ön arc kép - Autoportret
tárgy anya ga – fa
tárgy anya ga 2 – furnírlemez - placaj
Mai dá tum – 95/12/20
•••
ltsz – 4608
Szer ze mé nye zés éve – 1970
Gyûjt. – 007
File – 00000208.007
Mé re tek – 760x670
Tárgy ne ve – fest mény
Ka te gó ria – olaj
A tárgy cí me – Táj macs ká val - Peisaj cu pisicã
tárgy anya ga – vá szon
El he lye zés – ki ál lí tás
Moz gás 2 – ki ál lí tá son
Mai dá tum – 96/02/02
•••

AAllssóóggööddii KKUURRUUCCZZ ggyyûûjjtteemméénnyy

tu laj do nos – ma gán gyûj tõ
tu laj do nos ne ve, cí me – Alsógöd
Mú ze um kód – kzsgy
Mú ze um név – Zsu zsa KURUCZ gyûj te mé nye
Gyûjt. – 004
El he lye zés – la kás

ltsz – 0001
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000222.004
Mé re tek – 200x230
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Anya gyer me ké vel - Ma ma cu copilul
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0002
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000223.004
Mé re tek – 265x205
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Anya gyer me ké vel - Ma ma cu copilul
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
tu laj do nos – ma gán gyûj tõ
Mú ze um kód – kzsgy
ltsz – 0003
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000225.004
Mé re tek – 305x240
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Kor sós lány - Fata cu ulcior
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0004
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000226.004
Mé re tek – 315x240
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Akt kor só val - Nud cu ulcior
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
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ltsz – 0005
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000226.004
Mé re tek – 220x215
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Krisz tus Ke resz te lõ Szent Já nos sal -
Hristos ºi Joan Bot.
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0006
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000227.004
Mé re tek – 230x285
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Cse léd lány - Slujnica
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0007
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000228.004
Mé re tek – 300x230
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Da na i dák - Danaide
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0008
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000230.004
Mé re tek – 250x190
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Fitz KIMM port ré ja - Portretul lui Fitz
KIMM
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0009
Szer ze mé nye zés éve – 1990

Gyûjt. – 004
File – 00000230.004
Mé re tek – 300x210
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Pa rá dés ko csis - Birjar
tárgy anya ga – pa pír
El he lye zés – la kás
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0010
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000231.004
Mé re tek – 300x210
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – TA MÁ SI Áron port ré ja - Portretul lui
TA MÁ SI Áron
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
tltsz – 0011
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000232.004
Mé re tek – 230x150
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – KA CSÓ Sán dor: Vak vá gá nyon
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0012
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000233.004
Mé re tek – 300x205
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Csend élet - Naturã moartã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0013
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000234.004
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Mé re tek – 225x230
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Kõ tö rõk - Cioplitori de piatrã
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
tltsz – 0014
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000235.004
Mé re tek – 250x220
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – ZIFFER Sán dor port ré ja - Portretul lui
Sán dor ZIFFER 
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0015
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000236.004
Mé re tek – 230x215
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Ber told BRECHT port ré ja - Portretul lui
Ber told BRECHT
tárgy anya ga – pa pír
Mai dá tum – 97/07/24
•••
ltsz – 0016
Szer ze mé nye zés éve – 1990
Gyûjt. – 004
File – 00000237.004
Mé re tek – 275x210
Tárgy ne ve – sok szo ro sí tott gra fi ka
Ka te gó ria – fa met szet
A tárgy cí me – Szü le im - Pãrinþii mei
tárgy anya ga – pa pír
El he lye zés – la kás
Mai dá tum – 97/07/24
•••

CCaattaalloogguull ooppeerreelloorr ddee aarrttãã aallee
mmaaeessttrruulluuii IImm rree NNAAGGYY ddiinn ppaattrrii--
mmoonniiuull MMuuzzeeuulluuii ddee AArrttãã ddiinn TTgg..
MMuurreeºº,, MMuuzzeeuulluuii ddee AArrttãã ddiinn CClluujj
ººii ddiinn CCoolleeccþþiiaa KKUURRUUCCZZ
((AAllssóóggöödd,, RR.. UUnnggaarrãã))
(Despre catalog)

Catalogul însumeazã lucrãrile pictorului
Im  re NAGY aflate în posesia Muzeului de Artã din
Tg. Mureº (130 buc.), Muzeului de Artã din Cluj (8
buc.) ºi în posesia lui Zsuzsa KURUCZ (Alsógöd,
R. Ungarã) (16 buc.). Catalogul lucrãrilor din
Galeria de Artã de la Sf. Gheorghe (Muzeul
Naþional Secuiesc) s-a publicat în volumul ACTA -
1996. Catalogul luc rã rilor din posesia Muzeului
Secuiesc al Ciu cului (a cãrui par te integrantã es te ºi
Galeria „Im re NAGY”), a Galeriei Naþionale
Maghiare ºi Muzeu lui Literaturii PE TÕ FI din
Budapesta, Muzeului Na þional de Artã din Bucureºti,
Muzeului Brukenthal din Sibiu es te în curs de
realizare. Catalogul lucrãrilor aflate în Miercurea-
Ciuc, deºi s-a publicat în anexa autobiografiei lui
Im re NAGY (Föl jegy zé sek), trebuie reactualizat.

TThhee CCaattaalloogguuee ooff tthhee IImm rree NNAAGGYY
WWoorrkkss iinn tthhee AArrtt MMuusseeuumm ooff MMaa --
rrooss vváá ssáárr hheellyy 
((TTgg.. MMuurreeºº)),, tthhee AArrtt MMuusseeuumm ooff
KKoo lloozzss vváárr ((CClluujj)) aanndd tthhee CCoolllleeccttiioonn
KKUURRUUCCZZ ((AAllssóóggöödd,, HHuunnggaarryy))
(About the catalogues)

The presented catalogue works up the data
for 130 works of the painter Im re NAGY that are in
the Art Museum in Ma ros vá sár hely,  for other 8
from that in Ko lozs vár, and also for other 16 that are
in Collection KURUCZ (Alsógöd, Hungary). The
catalogue of the works in the Im re NAGY Gallery
in Zsögöd (Szé kely Museum of Csík) have already
been published (Im re NAGY: Autobiography,
Supplement), but it needs up-dating. The catalogue
of the works in the Art Gallery in Sep si szent györgy
(Sf. Gheorghe) isedited in the volume ACTA-1996.
Presently the process of cataloguing of the works of
Im re NAGY in the Hungarian National Gallery
(Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria) and PE TÕ FI Literary
Museum (Bu da pest), in the National Art Museum
(Bucureºti), in the Brukenthal Museum in Nagy sze -
ben (Sibiu) is be ing done.
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