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Gyula KRISTÓ 

Despre formarea comitatelor 
sud-transilvănene 

(Despre traducere) 
Gyula KRISTÓ este unul din cei mai 
însemnaţi medievişti maghiari, profesor 
al Universităţii JÓZSEF Attila din Sze
ged, între altele, este redactorul şef al ul
timei mari lucrări de referinţă privind 
istoria medievală maghiară: „Lexiconul 
de istorie maghiară timpurie" („Korai 
magyar történeti lexikon (9-14. szá
zad)", Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1994). Fragmentele s-au tradus din volu
mul „Formarea comitatelor din Ungaria" 
(„A vármegyék kialakulása Magyaror
szágon", Magvető, Budapest, 1988). 
Ne-am limitat la partea specială care ne 
interesa îndeosebi, formarea comitatului 
transilvănean Alba şi a unităţilor admi
nistrative desprinse din acesta respectiv 
în perioada Arpadiană, la unele părţi ge
nerale indispensabile. Din lipsă de spaţiu 
a trebuit să renunţăm însă şi aici la numă
rul captivant de exemple. (Nota trad.) 

1. Ce înţelegem prin noţiunea de 
comitat (vármegye)? 1 

[-.] 
Pentru a defini noţiunea de comitat, se 

pare că în prealabil trebuie conturată definiţia 
districtului de cetate (várkerület). Regele Ştefan 
(I.) cel Sfânt a înfiinţat în primul rând districte de 
cetate, structuri administrative şi de putere bazate 
pe cetăţi (várszerkezet). Conform documentului 
din 1009 de la Veszprém, regele a subordonat 
patru cetăţi bisericii Sf. Mihail de aici, împreună 
cu teritoriul lor. 2 Teritoriul bisericii din Vesz
prém s-a compus din cele patru districte. Dis
trictul de cetate reprezintă în consecinţă un teri
toriu coerent şi delimitat. Cu toate că a cuprins şi 

domenii bisericeşti respectiv laice private alături 
de domeniile regale din punct de vedere juridic 
întregul său teritoriu este subordonat comitelui 
(ispán). în izvoarele latineşti districtul de cetate 
este desemnat cu termenii de comitatus, paro-
chia, provincia, precum şi alţii, folosiţi mai de
grabă ocazional. Corespondentul lor maghiar a 
fost cel de vármegye (hotarele cetăţii, în sensul 
de 'teritoriu delimitat de hotarele cetăţii' - ter
menul megye provine din termenul slav mega, 
adică hotar, în sens de 'limită teritorială'). 
Ulterior, în urma pierderii primului termen, a 
evoluat în megye (în sens de unitate administra
tivă). De exemplu, Vasvár megyéje (hotarele 
cetăţii Vas) se transformă mai întâi în Vas vár
megye (comitatul/districtul de cetate Vas), pentru 
a evolua în Vas megye (unitatea administrati
vă/judeţul Vas). La început comitatul constituie 
instituţie teritorială, şi are în frunte un comite, 
reprezentant al regelui în calitatea acestuia de 
demnitate de drept public. Dacă ne gândim bine, 
definiţia dată se potriveşte şi comitatului nobiliar 
(nemesi vármegye), cu toate că acesta din urmă 
diferă în mod caracteristic de comitatul regal 
(királyi vármegye). Prin urmare trebuie să cău
tăm şi alte criterii pentru a face o deosebire clară 
între comitatul timpuriu şi comitatul nobiliar. 

In această privinţă circumstanţa cea mai 
importantă este că în cadrul fiecărui comitat tim
puriu există şi un altfel de district de cetate (une
ori mai multe), mai restrâns din punct de vedere 
teritorial, care înglobează numai domeniile re
gale. Acesta nu formează Ia rândul lui un terito
riu coerent, dimpotrivă, odată cu trecerea timpu
lui se fragmentează în blocuri tot mai răsfirate. 
Izvoarele numesc aceste complexe de domenii 
exclusiv prin termenul comitatus. Numele lor 
maghiar, dacă au avut vreodată un nume diferit 
de megye, nu se cunoaşte. Pentru a le deosebi de 
districtele de cetate, le vom numi domenii de 
cetate timpurii (várispánság, adică domeniu de 
cetate, controlat de comite). Cele două tipuri de 
districte se confundă aproape de nedespărţit încă 
de la început: amândouă au centrul în aceeaşi 
cetate, şi au acelaşi conducător, corniţele. Până şi 
teritoriul lor se suprapune în mare parte, mai ales 
la început. Niciodată nu coincid însă, iar cu tim-
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pul, odată cu împărţirea domeniilor regale (de 
cetate) suprapunerea teritorială se diminuează tot 
mai mult. Se divizează tot mai mult şi autoritatea 
juridică unitară la început: teritoriul comitatului 
şi populaţia acestuia ies parţial sau în întregime 
de sub jurisdicţia comitelui, timp ce autoritatea 
acestuia asupra teritoriului şi populaţiei domeni
ilor de cetate timpurii rămâne neştirbită. Carac
teristic pentru relaţiile din sec. al XlII-lea, cei 
scoşi de către rege din structura de cetate sunt 
scutiţi totodată şi de sub jurisdicţia comitelui. 
Acest comitat nu are corp administrativ propriu, 
separat, problemele ivite trebuiesc rezolvate de 
către corpul administrativ al domeniului de ce
tate. Numai că acesta din urmă s-a înfiinţat iniţial 
în scopuri militare şi pentru administrarea unor 
domenii ale cetăţii, care constituiau domenii pri-

• vate ale regelui. în consecinţă societatea nu 
deţine nici un fel de control asupra componenţei 
acestui corp administrativ. Corniţele este numit 
de către suveran, iar corpul administrativ de către 
comite, trebuind să se adapteze „din mers" pen
tru a putea face faţă la rezolvarea unor sarcini ad
ministrative privind pături şi grupuri mai largi 
decât cele din domeniul de cetate timpuriu. Timp 
ce aceste obligaţii împovărătoare au avut acope
rire în supremaţia domeniului regal în interiorul 
comitatului, sistemul a funcţionat. Odată cu 
schimbarea raporturilor de forţă din comitat, 
datorită donaţiilor regale făcute în detrimentul 
domeniului regal, şi cu reevaluarea consideren
telor militare care au dat naştere la domeniul de 
cetate timpuriu - cu rearanjarea punctelor de 
greutate militare - , se ajunge la o situaţie nouă. 
Cetatea care şi-a pierdut funcţia, nu mai prezintă 
forţă coezivă. Din reprezentant de drept privat şi 
de drept public al regelui, corniţele se transformă 
tot mai mult în demnitar de mare putere, în 
baron. în partea a doua a sec. al XlII-lea domeni
ul de cetate timpuriu regal se destramă cu mare 
repeziciune, iar corpul administrativ al domeniu
lui de cetate timpuriu (al comitatului) rămâne în 
vid. Pretenţia la formarea unui sistem adminis
trativ nou îşi face apariţia cu o forţă elementară. 

Comitatul nobiliar nu preia aproape ni
mic de la comitatul regal. în orice caz, preia teri
toriul comitatului abia consolidat şi. vrând-

nevrând. modelul conform căruia în fruntea 
comitatului rămâne în continuare un comite care 
în principiu îl reprezintă pe rege (mai precis este 
însărcinat de către rege, dar de multe ori îşi vede 
de propriile sale interese). Nu preia în schimb 
cetatea de pământ în ruine şi nu preia corpul 
administrativ al domeniului de cetate. „Comu
nitatea" din comitat, adică nobilimea de rând, în 
teama sa de marii proprietari doreşte să edifice 
un comitat care să-i servească drept bastion. 
Noul corp administrativ al comitatului, inclusiv 
vicecomitele (alispán) şi cei patru (în provincii 
cei doi) juzi (szolgabírók) vor ieşi din rândurile 
ei. Fără îndoială, comitatul se renaşte în majori
tatea funcţiilor sale, dar păstrează în continuare 
numele vechi şi - greşeală fundamentală - pare 
astfel să se fi născut din comitatul' regal, deşi 
lucrurile s-au întâmplat cu totul altfel. Comitatul., 
nobiliar se naşte din negarea comitatului regal, 
pe ruinele acestuia. Din punct de vedere social 
contrastul nu este totuşi atât de puternic. 
Nobilimea de rând se formează în special din doi 
componenţi principali: iobagii de cetate (várjob
bágyok, în sensul de militarii, suita din cetate) 
eliberaţi de sub obligaţiile impuse de cadrul mi
litar al cetăţii, şi servienţii regali care la rândul 
lor depind de comitatul regal sub mai multe 
aspecte. Oricum, cele petrecute în sec. al XIII-
lea, ca şi transformările esenţiale ale societăţii în 
general, pot fi caracterizate bine de fenomene 
superficiale, dar evidente. în locul cetăţii de 
pământ distruse sau părăsite - nu în sensul 
geografic, ci în cel politic - apar cetăţi de tip nou. 
ridicate din piatră, stăpânii lor fiind mari propri
etari aleşi. în consecinţă, timp ce instituţia comi
tatului supravieţuieşte „democratizându-se", prin 
cooptarea nobilimii de rând, apar centre noi de 
putere, materializate în cetăţi de piatră, şi care 
sunt deja independente în toate atât de comitatul 
regal în agonie, cât şi de comitatul nobiliar în 
naştere. Până atunci aspectele supremaţiei re
gelui care a avut un rol decisiv în evoluţia soci
etăţii, coincid. Regele a fost reprezentat sub as
pectul dreptului public şi sub acela al dreptului 
privat, de aceeaşi persoană: corniţele (comes) a 
stat în acelaşi timp în fruntea cetăţii comitale şi a 
celor două tipuri de districte de cetate. Noua 
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structură de putere este de la bun început plura
listă, în afara curţii regale şi a comitatului nobi
liar cetăţile particularilor ajung să devină şi ele 
centre de putere foarte însemnate. Acestea din 
urmă şi-au format propriile domenii, deseori de 
asemenea răsfirate, şi prin intermediul acestora 
realizează inclusiv supremaţia faţă de populaţia 
subordonată. 

[..-] 

2. Relaţia dintre administraţia laică 
şi cea ecleziastiscă 3 

Nu putem încheia discuţia de caracter 
general referitor la apariţia comitatelor ungare 
fără să dezbatem încă un amănunt important. 
Formarea administraţiei laice - al cadrului numit 
comitat, respectiv al domeniului de cetate tim
puriu - s-a desfăşurat într-o legătură strânsă, cu 
cea a administraţiei ecleziastice. Deja literatura 
din sec. al XlX-lea a atras atenţia asupra a două 
elemente. Pe de o parte s-a observat legătura din
tre episcopate şi comitatele înfiinţate pe teritoriul 
acestora. [...] Pe de altă parte s-a observat şi core
laţia teritorială şi nominală dintre comitate şi 
arhidiaconate (foesperesseg). 4 Rămâne o nesigu
ranţă mult mai mare în privinţa măsurii acestei 
corelaţii. După o părere, arhidiaconatele s-au sta
bilit funcţie de comitate, adică în privinţa 
împărţirii administrative cel primordial a fost 
organul administrativ laic. 5 Altă părere, dim
potrivă, pledează pentru întâietatea organizării şi 
organismului ecleziastic - acestea servind con
form acestei păreri drept model pentru cele 
laice. 6 Mulţi cercetători se situează pe poziţia că 
administraţia laică s-a format paralel, concomi
tent cu cea ecleziastică. 7 Părere dominantă, 
comitatul şi arhidiaconatul se găsesc într-o core
laţie strânsă, numărul şi teritoriul lor a coincis 
iniţial, adică fiecărui comitat a corespuns un arhi-
diaconat şi fiecărui arhidiaconat un comitat. 8 

Abia câţiva au făcut încercare pentru alte inter
pretări, câtuşi-cât de diferite de cele enumerate. 
[...] Literatura nu ajunge Ia consens nici în pri
vinţa dacă limitele teritoriale ale instituţiilor în 
discuţie (comitatul şi arhidiaconatul) s-au supra
pus exact. Părere generală, împărţirea ecleziasti

că este mai conservativă, mai constantă, şi astfel 
păstrează amintirea unor perioade mai timpurii, 
inclusiv în privinţa limitelor teritoriale. 9 Iată mo
tivul care 1-a făcut pe György GYÖRFFY să 
afirme că „împărţirea diecezelor, cunoscută din 
listele decimale papale din anii 1332-1337. 
păstrează în multe locuri limitele comitatelor din 
sec. al XI- lea" 1 0 Există însă şi câteva păreri 
contrare. [...] 

în ceea ce priveşte relaţia dintre dieceză 
(egyházmegye) şi comitat, se poate stabili - cel 
puţin în perioada timpurie - o corelaţie puternică: 
diecezele s-au împărţit în mai multe comitate, 
sau corespund unui singur comitat. Ulterior, oda
tă cu schimbarea limitelor de comitate, această 
situaţie de bază simplă s-a complicat şi ea: terito
riul comitatelor s-a împărţit între mai multe die-

• ceze şi a dispărut suprapunerea hotarelor die-
cezale cu cele comitale. Situaţia este şi mai con
fuză în ceea ce priveşte relaţia dintre comitat şi 
arhidiaconat. ' într-o parte semnificativă a 
cazurilor funcţia administrativă ecleziastică din 
care s-a format arhidiaconatul şi funcţia de 
comite, care întruchipează autoritatea juridică 
asupra comitatului (domeniului de cetate), s-au 
dezvoltat din aceleaşi rădăcini. Leagănul fie
căreia a fost cetatea comitală. Preotul bisericii 
botezătoare (kereszteló'egyház) din cetatea co
mitală a devenit arhidiacon, partener din admi
nistraţia ecleziastică, al comitelui, organul laic. 
Teritoriul subordonat acestora, arhidiaconatul şi 
comitatul au coincis şi ele. Această formulă de 
bază putea să se modifice însă din cauza unor 
numeroşi factori, şi mult mai pronunţat decât în 
cazul relaţiei dintre dieceză şi comitat. Pe terito
riul comitatelor de mare întindere s-au înfiinţat 
arhidiaconate noi, urmând sau preconizând 
evoluţia autonomă a comitatelor. Uneori au căpă
tat arhidiaconate proprii şi unele predii private 
regale (comitate de pădure, erdőispánságok), 
acestea la rândul lor puteau să dureze sau să-şi 
înceteze activitatea după o existenţă scurtă. 
Numărul arhidiaconatelor a fost influenţat şi de 
circumstanţa că suprapunerea dintre limitele 
diecezale şi cele comitale a dispărut, şi astfel au 
apărut arhidiaconate cu acelaşi nume, aparţină-
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toare de acelaşi comitat, dar de diferite dieceze, 
în cele precedente am indicat foarte multe exem
ple şi considerente pentru justificarea tezei, con
form căreia în secolele XJJ-XIV, adică în perioa
da imediat următoare celei mai timpurii, în ad
ministraţia laică şi în cea ecleziastică s-au mani
festat tendinţe divergente. Acestea asigură o bază 
suficientă pentru a enunţa că - mai ales la 
mijlocul evului mediu - teza „un comitat egal un 
arhidiaconat" nu poate fi adevărată. Oricât de 
divergente ar fi fost însă evoluţia administraţiei 
laice şi ecleziastice după sec. al Xl-lea, acest fapt 
nu poate diminua convergenţa fundamentală ca
racteristică dintre comitate, respectiv dieceze şi 
arhidiaconate, relaţia lor fiind determinată în par
te de corelaţia bazată pe împrejurările similare de 
la începuturi, în altă parte de numeroasele para
lelisme observabile şi în evoluţia lor ulterioară. 
[...] Suntem convinşi că relaţia dintre adminis
traţia laică şi cea ecleziastică este caracterizată 
tocmai de această evoluţie convergentă, de core
laţii şi de paralelisme. Considerăm atât de impor
tantă această circumstanţă, încât vom efectua 
prezentarea comitatelor luate câte unul tocmai în 
cadrul diecezelor (adică încadrate într-o regiune 
mai largă). Desigur, datorită lipsei obsedante de 
izvoare, caracteristică perioadei începuturilor, 
modul şi momentul formării concrete a majo
rităţii comitatelor va rămâne şi aşa nedezlegată, 
dar înclinaţia puternică din admistraţia eclezias
tică spre evitarea schimbărilor („conservativis-
mul") - cu toate inovaţiile organice - ne poate da 
un ajutor serios în definirea condiţiilor timpurii 
din comitate (în special în privinţa fondului lor 
teritorial). 

[...] 
3. (Dieceza transilvană) 1 1 

Am lăsat la sfârşitul discuţiei noastre die
ceza transilvană. Literatura acceptă în consens că 
a fost înfiinţată de Ştefan cel Sfânt, ' 2 numeroşi 
cercetători sunt de părerea că s-a înfiinţat în a 
doua parte a domniei sa le . 1 3 Deşi nu se sprijină 
pe izvoare directe contemporane, înfiinţarea 
episcopatului Transilvaniei nu poate fi pusă sub 
semnul întrebării. în orice caz, dieceza transil

vană este singura ctitorie a lui Ştefan cel Sfânt, 
care şi-a luat numele după un teritoriu, şi nu după 
sediul său. Particularitatea se explică prin ante
cedentele din timpul lui Gyula (Gyla, Gula, 
Iula), când în urma efortului organizatoric depus 
de acesta, în Transilvania a existat încă din anii 
950 un episcopat de misiune de rit grec. Episco
patul transilvănean al lui Ştefan a fost desigur 
unul de rit latin, dar în denumirea sa a păstrat 
acest nume care face referire la teritoriu. 1 4 Dacă 
se verifică datarea izvorului acela apusean, care 
indica pentru învingerea lui Gyula de către Şte
fan anul 1003 , 1 5 respectiv ştirea din compoziţia 
de cronică din sec. al XIV-la, conform căreia 
Ştefan a alipit ţara întinsă şi îmbelşugată a lui 
Gyula de Ungaria, propria sa ţa ră , 1 6 nu putem 
avea îndoială: Ştefan trebuia să fi înfiinţat în teri
toriul lui Gyula episcopatul de rit latin imediat ' 
după 1003, şi nicidecum după câteva decenii . ' 7 

Acest lucru înseamnă că şi comitatul cel mai tim
puriu înfiinţat pe teritoriul diecezei transilvane 
trebuia să se fi format în anii imediat următori 
anului 1003. 

Putem fi siguri că acest prim comitat s-a 
format pe teritoriul statului tribal al lui Gyula, 
înfrânt în anul amintit. Unde trebuie să căutăm 
acesta, literatura prezintă în această privinţă două 
puncte de vedere diferite, opuse. Primul, cel 
tradiţional plasează nucleul acestuia în Transil
vania de Sud, la Alba Iulia (Gyulafehérvár, 
'cetatea albă a lui Gyula') şi în împrejurimile 
acesteia. ' 8 Al doilea situează statul din sec. al 
Xl-lea al lui Gyula mai degrabă în Transilvania 
de Nord (pe teritoriul comitatelor de mai târziu 
Dăbâca, Cluj - Doboka, Kolozs), ba chiar pe te
ritoriul aparţinător de episcopatul transilvănean 
(deşi nefăcând parte din Transilvania istorică) al 
comitatelor Solnoc, Crasna şi Satu Mare (Szol
nok, Kraszna, Szatmár). 1 9 Există un raţiona
ment care pare să sprijine cu mare forţă convin
gătoare veridicitatea acestui al doilea punct de 
vedere. Anonymus scrie că Ajtony (Ahtum) a 
fost ucis în cetatea lui de pe Mureş de către 
Csanád (Cenad), fiul lui Doboka, rudă a regelui 
Ştefan cel Sfânt. 2 0 Dacă considerăm că acest lu
cru a avut loc în jurul anului 1028, atunci cu 
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exact un sfert de veac mai devreme tocmai tatăl 
lui, Doboka era de vârsta să-1 fi putut ajuta cu 
armele pe rudele său regal, împotriva unui alt şef 
de trib răzvrătit. Dat fiind faptul că în 
Transilvania de Nord un comitat poartă numele 
de Doboka (Dăbâca), există o bănuială mai 
veche că acesta trebuia să fi luat numele de la 
primul său comite, Doboka, tatăl lui Csanád. 2 1 

De aici nu mai avem de făcut decât un singur pas 
pentru a presupune pe baza analogiei cu cazul lui 
Csanád: dacă Csanád a devenit primul comite al 
comitatului regal înfiinţat tocmai pe teritoriul 
şefului de trib la a cărui învingere a participat 
(Ajtony), dându-şi şi numele acestui comitat, 
atunci Doboka trebuie să fi fost primul comite, 
dătător de nume, al comitatului format pe terito
riul tribal al lui Gyula învins. Acest lucru ar 
însemna totodată că centrul lui Gyula s-a situat 
acolo unde s-a înfiinţat comitatul Dăbâca, adică 
în Transilvania de Nord. Nici până acum nu au 
fost puţini cei care au susţinut originea din tim
pul lui Ştefan cel Sfânt al comitatului Dăbâca, 2 2 

dar s-au formulat şi alte păreri. Cei care sunt pen
tru formarea mai târzie, spun că teritoriul comi
tatului Dăbâca a fost desprins ulterior, ori din 
comitatele Solnoc şi Cluj, ori din Alba, 2 3 iar 
Bálint HÓMAN datează separarea acestuia de 
comitatul Solnoc chiar după invazia mongolă. 2 4 

Pe baza celor spuse considerăm că Dăbâca nu 
numai că s-a format în timpul lui Ştefan cel 
Sfânt, dar este primul comitat organizat pe terito
riul întregului episcopat al Transilvaniei, înfiin
ţat imediat după 1003. 

[...] 

După discutarea părţii nordice a episco
patului 2 5, vom continua trecerea în revistă a uni
tăţilor administrative laice din dieceza transilva
nă cu comitatul Alba care prezintă cheia relaţiilor 
administrative sud-transilvănene. După cum am 
mai spus, comitatul Alba este considerat de mulţi 
cercetători drept cel mai vechi comitat transil
vănean - este vorba desigur de cei care plasează 
aici teritoriul tribal al lui Gyula, în centru cu Alba 
Iulia, şi care susţin că Alba, acest comitat mult 
mai extins iniţial, a apărut deja în primii ani ai 
sec. al XI-lea, imediat după învingerea lui Gyu

la. Literatura accentuează că Alba a cuprins ini
ţial toată Transilvania de Sud, în est şi în sud s-a 
extins până la graniţele ţării, iar în nord nu numai 
comitatul Târnava (Küküllő), dar până şi Turda 
(Torda) s-a desprins din acest comitat. Teritoriul 
imens al Albei de odinioară, unitar pe atunci, a 
fost dezmembrat mai întâi prin aşezarea saşilor, 
apoi prin formarea unităţilor administrative 
secuieşti. Partea sa estică, numită ulterior Alba 
Superior s-a fragmentat în numeroase enclave. 2 6 

Formarea comitatului Alba este datată pe timpul 
domniei regelui Ladislau cel Sfânt numai de un 
singur autor, János KARÁCSONYI. 2 7 Suntem 
de părerea că acest comitat s-a format după în
vingerea lui Keăn, cunoscut din compoziţia de 
cronică din sec. al XW-lea, 2 8 probabil în anii 
1010. Corniţele acestui comitat uriaş a fost con-

'siderat succesor al lui Keán, kagan sau voievod 
care a reprezentat dominaţia bulgară. De aici 
rezultă şi titulatura lui de voievod. 2 9 în con
secinţă, voievodul a fost iniţial comite de Alba 
totodată, 3 0 iar cele două funcţii s-au separat în 
cele ce au urmat, în măsura în care autoritatea 
voievodului transilvănean s-a extins şi asupra 
unor teritorii transilvănene mai nordice, în afara 
comitatului Alba. Se pare că acest lucru s-a de
finitivat în a doua parte a sec. al XII-lea. „Gallus, 
comite de Alba Iulia" (fehérvári, 'de Cetatea 
Albă'), prezent în documentul din 1177, se pare 
că este identic cu Gallus, comite de Cluj, în jurul 
anului 1185. Foarte probabil, în jur de 1164 
Eustach, comite de Dăbâca este identic cu 
voievodul transilvănean Leustach, pomenit în 
timpul regelui Béla III. în 1215 însă apar deja şi 
date directe care atestă dominaţia voievodului 
asupra Dăbâcăi." 3 1 Aceste date dovedesc desigur 
şi faptul că nici Dăbâca şi nici Clujul nu s-au 
desprins din comitatul Alba. 

Primul comite de Alba atestat documen
tar apare într-o diplomă din jurul anului 1177, 3 2 

iobagii de cetate din Alba Iulia se menţionează 
începând cu 1206. 3 3 Marea majoritate a datelor 
referitoare la comitatul, respectiv domeniul de 
cetate timpuriu Alba însă nu sunt mai vechi de 
anii 1260, şi astfel nu se referă deja la comitatul 
Alba de mare întindere a perioadei timpurii. în 
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ultimile decenii ale perioadei arpadiene comita
tul este menţionat drept comitatus, 3 4 la începutul 
perioadei angevine figurează şi ca provincia. 3 5 

începând din timpul lui Ştefan cel Sfânt, centrul 
comitatului şi al domeniului de cetate timpuriu 
era cetatea de la Alba Iulia, care este menţionată 
deja în legătură cu un eveniment petrecut în tim
pul domniei lui Ştefan cel Sfânt, în legenda mare 
a lui Ştefan. S-a ridicat probabil pe temelii roma
n e . 3 6 dar fortificaţia propriu-zisă nu a fost identi
ficată arheologic. Numele ei, în mod analog cu 

. numele Albei (Regia, Székesfehérvár) din Du
nántúl (Panonia). - potrivit uneia dintre posibili
tăţile de interpretare - face referire la culoarea 
cetăţii, şi în acest caz se explică probabil prin 
specificul pietrei utilizate la construcţia sa, cal
carul alb al fortificaţiei din perioada romană. 3 7 

Pământurile aparţinătoare cetăţii Alba Iul ia 3 8 se 
găsesc toate în Transilvania de Sud, fără excep
ţie, majoritatea lor „pe malurile Mureşului şi ale 
Târnavei Mari". Menţionarea toponimului Kozd-
fo (Voldorf, n. trad.] din comitatul (modern) Târ
nava Mare arata că Alba s-a extins mult spre est, 
departe de centru. 3 9 

împărţirea administrativă mai conserva
tivă, ecleziastică reflectă şi mai mult mărimea 
comitatului de odinioară, din sec. Xl-XII, decât 
poziţia domeniilor de cetate. Arhidiaconatul de 
Alba Iulia, atestat din 1219 4 0 , conform listelor 
decimale din 1332-1337 se dispune pe două teri
torii distincte. Partea vestică cuprinde comitatul 
medieval micşorat Alba, respectiv unele teritorii 
limitrofe, porţiuni din comitatul Hunedoara 
(Hunyad) de mai târziu şi din partea sibiană a 
pământului săsesc. Limitele acestui bloc vestic se 
pot urmări începând cu Foit (lângă Cigmău) şi 
Aurel VLAICU (Bencenc) din Hunedoara, şi a 
cuprins probabil şi decanatul de Orăştie (Szász
város), zona imediat învecinată oraşului. Pe teri
toriu sibian satele aparţinătoare marginale erau 
Pianu (Szászpián). Petreşti (Péterfalva), Răhău 
(Rehó), Câlnic (Kelnek), Reciu (Récse), Dăbâr-
ca (Doborka), Aciliu (Ecsellő), Rusciori (Rosz-
csiir). De aici mai departe limita arhidiaconatului 
s-a suprapus de fapt cu limita estică a comitatu
lui Alba medieval, urmărind aliniamentul So-

roştin (Sorostély)-Cenade (Szászcsanád)-Ma-
nărade (Monora)-Tiur (Tűr)-Bucerdea Grânoa-
să (Búzásbocsárd)-Beta (Magyarbece)-Here-
pea (Magyarh'erepe). S-au situat de asemenea la 
limitele sale sudice şi estice decanatul de Sebeş 
(sebesi), care-i era probabil subordonat, şi cel de 
Şpring (springi), care-i aparţinea cu siguranţă. 
Dincolo de Herepea limita arhidiaconatului a ur
mărit în continuare direcţia nordică, şi la Orosia 
(Oroszi) (mai precis la Mokorytelke şi Heyud, 
dispărute) a atins Mureşul, părăsind cursul aces
tuia numai la Ciumbrud (Csombord), pentru a 
trece pe malul drept la Aiud (Nagyenyed). Limi
ta vestică a arhidiaconatului o constituia alinia
mentul Aiud-Geoagiu de Sus (Felgyogy)-Cricău 
(Krakkó)-Ighiu (Magyarigen)-Alba Iulia. 4 1 Pe 
teritoriul situat la vest de această limită al comi
tatului Alba, în zona Zlatnei (Zalatna) şi a AbriK 
dului (Abrudbánya) nu figurează parohii pe lis
tele decimale. 

Pe baza acestui izvor nu se poate dovedi 
legătura blocului vestic al arhidiaconatului cu cel 
estic, printr-un eventual coridor format din zo
na Biertan (Berethalom)-Sighişoara (Seges-
vár)-Rupea (Kőhalom), a pământului săsesc. în 
anumite părţi ale acestuia găsim câte o parohie 
(ex. Apos, Apátfalva) aparţinătoare de Alba Iu-. 
lia, dar datele răsfirate sunt improprii pentru a 
dovedi continuitatea teritorială. Oricum, această 
negare nu înseamnă că autoritatea arhidiaconatu
lui şi a comitatului Alba nu s-ar fi extins asupra 
zonei sud-transilvănene, ocupată mai târziu de 
saşi (pământul săsesc), ci arată numai atât că 
imediat după aşezarea saşilor autoritatea eclezi
astică de aici s-a preluat prepozitura de Sibiu, 
care era subordonat direct Sfântului Scaun şi 
ulterior arhiepiscopului de Esztergom. 4 2 Blocul 
estic al arhidiaconatului de Alba Iulia a cuprins 
scaunul Sepsi şi o mică porţiune a scaunului 
Telegdi (comitatul modern Odorhei de mai târ
ziu). Limitele lui se pot trasa începând cu Brăduţ 
(Bardoc) şi Vârghiş (Vargyas) - în extremitatea 
nord-vestică *ej şi apoi înspre sud, pe cursul Oltu
lui. Dincolo de cotul sudic al Oltului, extremi
tatea sudică a blocului s-a situat la Budila (Bodo-
la), de unde limita a urmărit direcţia nord-estică 
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până la Boroşneu Mare (Nagyborosnyó), şi de 
acolo direcţia nord-vestică (între scaunele Sepsi 
şi Kezdi), înspre Pădureni (Besenyő), Olteni 
(Oltszem) şi Băţanii Mari (Nagybacon), spre a 
ajunge înapoi la Brăduţ. 4 3 în listele decimale 
papale preoţii din districtul Sepsi ai arhidiacona
tului de Alba Iulia (sacerdotes de archidyaco-
natu Albensi de districtu de Gybasy [: Se-
busy]), 4 4 respectiv parohiile lor arată că, potrivit 
mărturiei împărţirii ecleziastice conservative, în 
sec. XI-XII comitatul Alba s-a întins s-ar putea 
spune până la Carpaţii Orientali, adică până la 
marginile estice ale teritoriului populat de ma
ghiari atunci. La începutul sec. al XIV-lea în co
mitatul Alba, micşorat între timp, pe ruinele do
meniului de cetate timpuriu de Alba Iulia şi al co
mitatului regal, s-a format un comitat nobiliar. 4 5 

între mijlocul sec. al XII-lea şi mijlocul 
sec. al XlII-lea comitatul Alba, cu întindere i-
mensă, cuprinzând toată Transilvania de Sud, s-a 
fragmentat în unităţi administrative laice mai 
mici. Se pare că şi-a pierdut unitatea teritorială de 
odinioară prima dată cu aşezarea saşilor, la mij
locul sec. al XII-lea. Saşii au înfăptuit o guver
nare separată, de caracter etnic, în zona Sibiului 
şi mai târziu în zona Braşovului, şi şi-au câştigat 
autonomia şi din punct de vedere ecleziastic, se-
parându-se de arhidiaconatul de Alba Iulia. 
Autonomia saşilor din Sibiu a fost întărită şi 
probabil lărgită totodată de Andreanum, di
ploma regelui Endre (Andrei) al II-Iea din 1224. 
Hospeşii germani aşezaţi în împrejurimile mai 
largi ale Sibiului, privilegiaţi în persoana lor şi 
până atunci, au devenit prin acest act un grup 
etnic care se bucură de privilegii teritoriale. 
Conform diplomei, toată populaţia dintre Orăştie 
şi Baraolt, împreună cu pământul secuilor de 
Sebeş şi cu pământul Daraus trebuie să formeze 
un singur popor şi să fie judecat de un singur 
jude, iar toate comitatele trebuie să renunţe la 
autoritatea lor asupra acestui teritoriu, cu excep
ţia celui de Sibiu. Populaţia „comitatului" Sibiu 
astfel format intra numai sub autoritatea regelui 
şi a comitelui de Sibiu. 4 6 Din text rezultă că în 
părţile sud-transilvănene intrate sub autoritatea 
Sibiului au existat deja şi alte comitate în afară de 

Alba, acestea pierzând de asemenea din drep
turile lor de până atunci. în 1224 a existat deja cu 
siguranţă comitatul Târnava, dar Hunedoara încă 
nu intră sub bănuială. Diploma din 1224 anu
lează în consecinţă autoritatea juridică a comi
telui de Alba şi celui de Târnava asupra pămân
tului săsesc, interzicându-le exercitarea vechilor 
atribuţii. Cu toate că Pământul Săsesc a fost con
dus de comiţi (comes), 4 7 iar locuitorii săi au fost 
numiţi la fel ca cei din comitate (provinciales), 4 8 

însuşi „comitatul" Sibiu figurând până la 
începutul sec. al XIV-lea ca districtus, comita
tus, provincia, 4 9 unitatea administrativă formată 
aici, repetăm, nu este un comitat regal, un dome
niu de cetate timpuriu şi mai târziu comitat nobi
liar, ci în mod analog cu Bistriţa (Beszterce), 
Rodna (Radna), sau Királyi, aici s-a primit 
respectiv s-a înfăptuit de fapt o formă de autogu
vernare etnică, de către saş i . 5 0 Din punct de ve
dere ecleziastic saşii de Sibiu au aparţinut de pre-
pozitura de Sibiu, privilegiată. 5 1 

în zona Braşovului, în Ţara Bârsei saşii 
au apărut abia în prima jumătate a sec. al XIII-
lea. în 1211, atunci când din voia regelui Endre 
al II-lea teritoriul acesta a intrat în posesia cava
lerilor teutoni, era mai mult nelocuit. 5 2 Dintr-o 
diplomă din 1222 rezultă că, într-un singur dece
niu, popularea teritoriului a evoluat mul t . 5 3 în 
1240 Béla al IV-lea donează cistercienilor deja 
patru comunităţi bisericeşti ale saşilor. între timp 
teritoriul Ţării Bârsei trece sub autoritatea eclezi
astică a episcopatului cuman de Milcov, înfiinţat 
la sfârşitul anilor 1220. 5 4 Saşii de Braşov - este 
vorba deja de cei care trăiesc în Ţara Bârsei în 
general şi nu numai de cei din localitatea Braşov 
- sunt atestaţi prima dată în 1252. 5 5 Corniţele de 
Braşov apare prima dată în izvoare în 1249. 5 6 Cu 
toate că Ţara Bârsei (Burcia) este numită şi co
mitatus în 1288, 5 7 nici aici nu s-a format un 
comitat, nici regal şi nici nobiliar, ci o autogu
vernare săsească, pe bază etnică (districtus de 
Brassou), care este atestată astfel prima dată în 
1331 . 5 8 Acest districtus făcea parte din Pămân
tul Săsesc sud-transilvănean. Listele decimale 
papale din 1332-1337 nu furnizează date cu 
privire la relaţiile bisericeşti din Pământul Să-



sesc, nici în cazul Sibiului, nici în cazul Braşovu
lui, în ultimile decenii ale perioadei arpadiene 
apare în schimb în formare, între blocurile de 
populaţie şi administraţie săsească de Sibiu şi de 
Braşov, teritoriul românesc care se va organiza în 
Ţara Oltului (Fogarasfold) . 5 9 

Alături de saşi şi de români la împărţirea 
integrală a comitatului Alba de odinioară a con
tribuit şi o a altă etnie, secuii, în estul Transil
vaniei, începând cu anii 1270, grupul lor cel mai 
mare este numit secui de Telegd (Siculi de Te-
legd-Tylegd) . 6 0 După mărturia unei diplome da
tate din 1280, demnitari ai acestor secui îşi 
exercită atribuţiile in diocesi Thelegd ('în ju
deţul Telegd') . 6 1 Rezultă că secuii de Telegd au 
format o unitate administrativă proprie care, de
sigur, nu era un comitat regal sau nobiliar, ci un 
organism teritorial înfiinţat pe bază etnică, 
scaunul de mai târziu. Corniţele secuilor apare în 
schimb deja în 1235 (comes et ductor Siculo-
r u m ) . 6 2 Toţi secuii vor avea şi mai târziu un sin
gur comite . 6 3 Acest lucru nu împiedică însă for
marea unităţilor administrative proprii (ulterior: 
scaune) ale diferitelor grupuri de secui. Acestea 
îşi vor revendica şi corespondenţii ecleziastici. 
Arhidiaconatul de Telegd 6 4 de exemplu, referitor 
la care avem date deja din 1235, 6 5 era unitatea 
ecleziastică corespunzătoare teritoriului secuilor 
de Telegd. 6 6 Conform listelor decimale papale 
din 1332-1337 arhidiaconatul de Telegd a cu
prins atât teritoriul Erdohâ t ('spatele/hinterlan
dul Pădurii', în mare comitatul modern Odorhei 
de mai târziu), cât şi Ciucul (Csik, comitatul mo
dern Ciuc de mai târziu). în vest s-a întins dinco
lo de Mureş, până la aliniamentul Sânmartinu de 
Câmpie (Mezoszentmărton)-Şincai (Mezosâm-
sond)-Oroiu (Sz£kelyuraly)-Sântioana de Mu
reş (Csittszentivân). Limita lui a trecut pe partea 
stângă a Mureşului la Ungheni (Nyârâdto). De 
aici s-a îndreptat spre est, prin Fântânele 
(Gyulakuta) şi Sângeorgiu de Pădure (Erdo-
szentgydrgy), trecând şi Târnava Mică. Pe 
Erdohâ t a continuat pe aliniamentul Şoimoşu 
Mare (Nagysolymos)-Eliseni (Szenterzsăbet), 
iar după trecerea Târnavei Mari eventual pe 
aliniamentul Vânători (Hâjjasfalva)-Dârjiu 

(Derzs)-Doboşeni (Szăldobos). Mai departe, în 
direcţie estică, spre Ciuc, se ridică munţi înalţi, în 
primul rând vf. Cucu (Kakukhegy, mţii Harghita 
de Sud) - zona populată se întrerupe. Limita nor
dică a arhidiaconatului a urmărit aliniamen
tul Sânmartinu de Câmpie (Mezfiszentmăr-
ton)-Porumbeni (Galambod), în continuare, în 
stânga Mureşului cel de Ernei (Nagyernye)-Că-
luşeri (Kâl), Bâra (Berekeresztur)?- Sărâţeni 
(Sdvărad), iar pe Erdohât , între cele două Târ-
nave, cel de Corund (Korond)-Zetea (Zetela-
ka), după care a întâlnit în direcţia Ciucului 
Munţii Harghita. Limita estică, de pe Erdohâ t 
(zona Odorhei) s-a situat pe aliniamentul Zetea 
(Zetelaka)-Lueta (Lovăte)-Almaş (Homoiod-
almâs)-Dobpşeni (Szăldobos). Parohiile din 
Ciuc, aparţinătoare de arhidiaconatul de Telegd, 
cu excepţia Gheorghenilor (Gyergy6szentmik-
16s) s-au situat în valea Oltului sau la marginile 
bazinului Ciuc, pe direcţie nord-sud(-sud-est), 
între Tomeşti (Csikszenttamâs) respectiv Coz-
meni (Csfkkozmâs) şi Caşin (Kâszon) . 6 7 

Reţine atenţia că secuii de Telegd au avut 
propriul lor arhidiaconat deja în anii '30 ai sec. al 
XlII-lea, timp ce secuii de Sepsi (iniţial de Sebeş, 
Siculi de Sebus în 1252) 6 8 , au aparţinut de arhi
diaconatul de Alba Iulia până şi peste un veac, 
formând un districtus al acestuia. Secuii de Kezdi 
(în 1291 Syculi... de K y z d ) 6 9 , au reuşit să obţină 
de asemenea un arhidiaconatus propriu, la înce
putul perioadei angevine, arhidiaconat care apare 
în izvoare începând cu 1308 . 7 0 Constituirea 
târzie a arhidiaconatului Kăzdi se argumentează 
cu referirea din listele decimale papale din 
1332-1337, conform căreia preoţii din această 
zonă sunt preoţi de Sepsi, adjcă aparţinători de 
arhidiaconatul de Alba Iulia. Putem să spunem că 
arhidiaconatul Kezdi, de întindere foarte mică, 
trebuia să se fi format, cu mare probabilitate, de 
asemenea pe teritoriu aparţinător iniţial de Alba 
Iulia. 7 1 Arhidiaconatul s-a suprapus cu teritoriul 
foarte mic al scaunului K6zdi, dintre cursul Râ
ului Negru şi Munţii Bodoc. Satele sale margi
nale au fost Bita în sud, în est Ojdula (Ozsdola), 
Lemnia (Lemheny) şi Breţcu (Bereck) (în cazul 
în care Beze îi corespunde acestuia din urmă), în 
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nord Estelnic (Esztelnek) şi Petriceni (Pesel-
nek), în vest Dalnic (Dâlnok). 7 2 

în afara separării districtelor (scaunelor) 
saşilor, românilor şi secuilor, fragmentarea Albei 
înseamnă cu siguranţă şi formarea unor alte co
mitate, organizate pe teritoriul comitatului după 
modelul din Ungaria. Este vorba de comitatele 
Hunedoara, Târnava, Turda. Părerile referitoare 
la formarea comitatului Hunedoara diferă foarte 
mult. Mulţi au presupus că ar fi fost înfiinţat în 
timpul lui Ladislau cel Sfânt, la sfârşitul sec. al 
XI-lea, 7 3 alţii consideră că s-a format în sec. al 
XII-lea. 7 4 Numeroşi cercetători sunt de părerea 
că s-a format în sec. al XlII-lea (după 1225 sau 
după invazia mongolă) , 7 5 dar s-a enunţat şi 
ipoteza conform căreia în perioada arpadiană 
acest comitat nici nu exista, teritoriul său fiind 
cuprins în comitatul Alba . 7 6 Literatura a ajuns pe 
de altă parte la consens cu privire la desprinderea 
Hunedoarei din Alba . 7 7 Se cunosc până şi date 
târzii, din 1409-1410, conform cărora cetatea 
Hunedoara (Hunyadvâr) se situează în comita
tul Alba. 7 8 Izvoarele scrise referitoare la Hune
doara dovedesc clar că acest comitat putea să se 
separe de Alba numai în sec. al XlII-lea. Ne dă 
de gândit faptul că diploma din 1263 califică trei 
domenii de pe teritoriul de mai târziu al Hune
doarei drept domenii situate „în părţile Transilva
niei", şi nu în comitatul Hunedoara. 7 9 De altfel, 
comitatul este numit comitatus abia în 1276, 
într-un document emis de capitlut transilvă
nean, 8 0 iar prima menţiune a comiţilor de Hu
nedoara apare numai după 1333. 8 1 în sprijinul 
formării târzii a Hunedoarei, după invazia mon
golă, trebuie amintită şi o altă circumstanţă: aici 
nu s-a format comitat regal şi nici domeniu tim
puriu de cetate (ceea ce explică de ce nu întâlnim 
în izvoare domeniul de cetate, sau elemente ale 
structurii organizatorice de cetate din Hunedoa
ra). Spre comparaţie, în celelalte comitate des
prinse din Alba mai devreme (Târnava, Turda) se 
cunoaşte şi existenţa domeniului de cetate tim
puriu. Acest lucru stabileşte în sine cronologia 
aproximativă (relativă) a comitatelor în discuţie. 
Numele localităţii care a dat nume şi comitatului 
este un toponim de origine maghiară, format 

dintr-un nume de persoană, conform legilor de 
adnominare maghiare t impuri i . 8 2 Dimpotrivă, 
formarea comitatului Hunedoara a avut loc deja 
potrivit modelului comitatului nobiliar, atunci 
când acesta s-a format în toată ţara, chiar dacă pe 
primii juzi hunedoreni i-am întâlnit în 1333 . 8 3 

Arhidiaconul de Hunedoara este atestat prima 
dată într-un document din 1265 . 8 4 în listele de
cimale papale din 1332-1337 arhidiaconatul de 
Hunedoara figurează cu un număr total de nouă 
parohii. Cu excepţia Chimindiei (Kéménd), a-
cestea se situează în stânga Mureşului şi în valea 
Streiului (Sztrel), cuprinzând numai o mică par
t e 8 5 a comitatului de o întindere relativ mare, de 
mai târziu. 8 6 

Referitor la Târnava, comitatul şi dome
niul de cetate timpuriu s-a desprins din Alba în 
sec. al XII-lea. Menţionarea din 1177 a pământu
lui cetăţii Târnava (küküllei várföld), 8 7 singurul 
domeniu de cetate cunoscut în istoria domeniului 
de cetate timpuriu de aici, face depăşite atât pă
rerile conform cărora Târnava ar fi fost numai co
mitat, nu şi domeniu de cetate t impuriu, 8 8 cât şi 
teza separării comitatului în sec. al XlII-lea. 8 9 Cu 
toate că nu se poate exclude cu siguranţă posibili
tatea formării sale la sfârşitul sec. al XI-lea (în 
timpul lui Ladislau cel Sfânt) , 9 0 împărtăşim pă
rerea acelora care îl datează în sec. al XII-lea. 9 1 

Comitatul Târnava este numit comitatus înce
pând cu sfârşitul sec. al XlII- lea, 9 2 însă primul 
comite de Târnava este atestat din 1214, 9 3 ceea 
ce poate indica iarăşi apariţia în sec. al XII-lea a 
comitatului (şi a domeniului de cetate timpuriu 
abia cunoscut). Centrul Târnavei a fost o fortifi
caţie cu şanţul ars, ridicată deasupra Târnavei 
Mici, pe un dea l . 9 4 Numele cetăţii şi a comitatu
lui (Küküllő, Târnava) provine dintr-un termen 
turcesc ( 'porumbăriş ' ) . 9 5 Numele românesc al 
fortificaţiei (Cetatea de Baltă) se referă la aşe
zarea ei. Arhidiaconatul de Târnava este atestat 
deja la începutul sec. al XIV-lea, 9 6 parohiile sale 
figurează în listele decimale papale din 
1332-1337. Pe baza acestora se poate stabili că 
arhidiaconatul s-a întins pe partea dreaptă a 
Târnavei Mari, râul delimitându-1 lung, pe tot 
sectorul sudic, între Crăciunel (Karácsonyfalva) 
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din Alba, în vest şi Hoghilag (Holdvilág) în est, 
Limita lui se poate trasa tn continuare la nord de 
la ultimul, până la Coroisânmărtin (Kóródszent-
márton), de acolo spre nord-vest, până la Chi-
rilău (Kerelő), unde a atins Mureşul. între Chi-
rilău şi Cipău (Csapó) a urmărit cursul Mureşu
lui, iar de acolo s-a întors în direcţia sud-vest, 
pentru a se întoarce la Crăciunel cu atingerea lui 
Crăieşti (Királyfalva) şi Pănade (Pánád). 9 7 De 
fapt s-a suprapus cu teritoriul comitatului medi
eval al Târnavei 9 8. Acesta, neavând oricum un 
domeniu de cetate timpuriu puternic, în primele 
decenii ale sec. al XIV-lea s-a transformat în co
mitat nobiliar.9 9 

O parte din literatură susţine că Turda 
s-a desprins de asemenea din Alba. László 
MAKKAI datează acest eveniment în sec. al 
XIII-lea. 1 0 0 Alţii, care se pare că nu împărtăşesc 
această idee, consideră că s-a format în sec. al 
XI-lea, în timpul lui Ştefan cel Sfânt 1 0 1 sau al lui 
Ladislau cel Sfânt. 1 0 2 Oare pe ce bază se poate 
afirma că Turda s-a desprins din Alba, timp ce 
comitatul Cluj, învecinat, nu? în sec, al Xll-lea, 
dintre toţi conducătorii de unităţi teritoriale 
administrative din Transilvania, numai corniţele 
de Dăbâca şi cel de Cluj apar ca şi „demnitari 
înalţi de curte, egali" cu corniţele de Alba Iulia, 
ceilalţi n u . 1 0 3 Rezultă că Dăbâca şi Cluj nu au 
aparţinut de comitatul Alba în această perioadă şi 
nici mai devreme, în sec. al XI-lea, timp ce cele
lalte comitate care (ale căror comiţi) apar abia în 
sec. al XlU-lea, tot ce-i probabil, apar atunci 
pentru că s-au desprins din Alba abia în ultimele 
decenii ale sec. al Xll-lea, neexistând mai 
devreme. Am văzut exemplul similar al comita
tului Târnava. Comitatul Turda s-a desprins din 
Alba la o dată apropiată de desprinderea Târ
navei, timp ce Hunedoara s-a format în sec. al 
XIII-lea. Este adevărat că pământul cetăţii Turda 
este amintit deja în 1177, dar în acest document 
autentic pasajul respectiv constituie un fals intro
dus în sec. al XIV-lea, 1 0 4 în consecinţă nu are 
valoare de izvor pentru stabilirea datei formării 
comitatului Turda. Mai mult, cetatea Turda (cas
tram, quod vocatur l \ irda) apare de fapt deja 
în diploma referitoare la ctitorirea abaţiei de 

Garamszentbenedek (Hronsky Benadik, 
Slovacia), din 1075, dar din păcate tn partea 
interpolată a documentului, 1 0 5 şi astfel nici 
această informaţie nu constituie o ştire sigură cu 
privire la existenţa cetăţii şi comitatului Turda la 
sfârşitul sec. al XI- lea. 1 0 6 Data cea mai veche 
referitoare la popoarele cetăţii (populi castren
ses) este din 1219 . 1 0 7 Ceea ce vine în sprijinul 
afirmaţiei desprinderii concomitente din Alba a 
Turzii şi Târnavei (în ultimele decenii ale sec. al 
Xll-lea), sau a desprinderii puţin întârziate a Tur
zii faţă de Târnava (la cumpăna sec. XII-XIII). 
Formarea Turzii a avut loc în orice caz înaintea 
formării Hunedoarei. 

Cetatea Turda din evul mediu se referă de 
fapt la cetatea de la Moldoveneşti (Várfalva), 
situată la circa 15 km de Turda de azi, pe lângă 
râul Arieş . 1 0 8 Numele Turzii (Torda) provine 
dintr-un nume de persoană, conform legilor de 
adnominare maghiare timpurii, se poate interpre
ta cu un termen turcesc ('a rămas ridicat, s-a păs
trat') . 1 0 9 în perioada arpadiană comitatul Turda 
este numit comitatus . 1 1 0 Corniţele de Turda nu 
este pomenit înainte de sfârşitul perioadei arpadi-
ene, de 1291 . 1 1 1 Alături de comitat în Turda s-a 
înfiinţat şi domeniu de cetate timpuriu, se cunosc 
iobagii săi de cetate şi popoarele cetăţii (castren
ses, populi castrenses)." 2 în cazul Turzii ter
menul comitatus are şi o semnificaţie de 'totali
tatea domeniilor de cetate' . 1 1 3 Pământurile cetă
ţii (várfóldjei) 1 1 4 s-au întins mai degrabă pe va
lea râului Arieş, la est de Moldoveneşti, şi nu au 
depăşit limitele comitatului Turda. Arhidiacona-
tul de Turda, datat începând din 1274, ' 1 5 trebuia 
să se fi situat acolo unde s-au găsit şi domeniile 
de cetate, şi unde se conturează partea centrală, 
cel dintâi populată a comitatului şi domeniului de 
cetate timpuriu. Conform listelor decimale pa
pale din 1332-1337, limita vestică a arhidiacona-
tului a urmărit aliniamentul Miceşti (Mi-
kes)-Iara (Alsójára)-Rimetea (Torockó)-Col-
ţeşti (Torockószentgyórgy), zona de munţi 
înalţi, situată la vest de acesta era nepopulată, 
neavând parohii. De la Colţeşti s-a îndreptat în 
direcţie sudică, atingând Mureşul la Mirislău 
(Miriszló) din Alba, de aici a urmărit cursul râu-
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lui până la Bogata (Marosbogát), rămânând tn 
partea dreaptă a acestuia, De la Bogata, tn direcţie 
nordică, a urmărit aliniamentul PAPIU ILARIAN 
(Mezobodon)-Grebenişu de Câmpie (Gerebe-
nes), de unde a revenit în nord la Miceşti prin atin
gerea localităţii Valea Largă (Mezőcikud) şi a Măr-
tineştilor (Pusztaszentmárton)." 6 Arhidiaconatul 
a cuprins o parte a comitatului medieval Turda, res
pectiv scaunul Arieş (Aranyosszék). 

Comitatul Turda din evul mediu târziu 
(sec. al XV-lea) „mult alungit, s-a întins la est de 
comitatul Bihor, în direcţie vest-est-nord-est, pâ
nă la munţii de graniţă, deasupra cursului superi
or al Mureşului". Cele două scaune secuieşti, 
Arieş şi Mureş, înfipte adânc în teritoriul lui, mai 
ales ultimul, l-au subţiat substanţial. 1 1 7 Elemér 
MÁLYUSZ este de părerea că Turda a dobândit 
acest aspect teritorial specific, lăţimea de 15-20 
km (în zona scaunului Mureş de numai 2 km 
chiar) faţă de lungimea de 200 km, abia după for
marea comitatului. 1 1 8 Numai că Turda respectă 
aceleaşi reguli ca majoritatea celorlalte comitate 
de graniţă din Uhorsko (Felvidék) şi din Transil
vania. Centrele de comitat (de domeniu de cetate 
timpuriu) care au avut un vorland nepopulat de 
mare întindere în zona de limes, a prisăcilor 
(gyepűelve), şi-au extins autoritatea cu timpul 
asupra acestui vorland şi au devenit centre ale 
unor comitate cu formă ciudată, mult alungită 
înspre graniţă, deschisă eventual în formă de 
evantai. Este o caracteristică comună inclusiv 
pentru toate comitatele transilvănene cu vorland 
de graniţă (Alba, Dăbâca, Turda, Cluj). Este ade
vărat că nu aceasta a fost forma iniţială a comi
tatului Turda în timpul înfiinţării lui, la sfârşitul 
sec. al XII-lea, eventual la începutul sec. al XIII-
lea, dar cu siguranţă a dobândit această formă în 
mod organic, prin popularea şi integrarea admi
nistrativă succesivă a vorlandului în direcţie 
estică. în cazul Turzii dispunem de o informaţie 
certă chiar, din 1228, care confirmă că partea 
estică a comitatului, de la graniţa rusă, acest teri
toriu vast a avut o populaţie rară. 1 1 9 S-a conside
rat zonă de limes şi s-a populat mai târziu 1 2 0 -
arhidiaconatul de Ózd, format în această zonă 
este atestat prima dată în 1286 . 1 2 1 Conform liste

lor decimale papale din 1332-1337, limita nordi
că a arhidiaconatului a urmărit aliniamentul Căti
na (Katona, com. Cluj)-Viile Tecii (Nagy-
ida)-Şieu (Nagysajo)-Râpa (Répa, la limita co
mitatelor Turda şi Cluj). De aici limita estică se 
poate trasa prin Vălenii de Mureş (Disznajó, 
com. Turda), Adrian (Adorján) şi Pădureni 
(Erdőcsinád). Limita sudică a urmărit alinia
mentul Pădureni - Dumbrăvioara (Sáromber-
ke)-Păcureni (Pókakeresztúr), apoi luând-o în 
direcţie nord-nord-vestică, la Fărăgău (Faragó) a 
revenit pe teritoriul comitatului Cluj şi s-a 
îndreptat iarăşi spre vest-sud-vest, atingând 
localităţile Sânpetru de Câmpie (Uzdiszentpé-
ter) şi Tuşinu (Tuson). Limita vestică a arhidia
conatului leagă Tuşinu de Cătina, dar nu în linie 
dreaptă, ci face un ocol înspre Silivaşu de Câm
pie (Mezőszilvás) şi Delureni (Mezőújlak). 
Decanatul de Reghin (Régen), inclusiv Reghi
nul, a aparţinut de asemenea de arhidiaconatul de 
Ózd, parohiile lui sunt enumerate ca făcând parte 
din acesta. 1 2 2 Este clar că arhidiaconatul de Ózd 
a cuprins părţile estice ale comitatelor Turda şi 
Cluj. Situaţia se explică cel mai probabil prin 
organizarea ecleziastică mai timpurie faţă de cea 
laică în această zonă de vorland. Atunci când în 
timpul extinderii lor comitatele Cluj şi Turda au 
atins acest ţinut, arhidiaconatul de Ózd trebuia să 
se fi format deja. în sec. al XIV-lea în Turda s-a 
format un comitat nobiliar. 1 2 3 

[...] 
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(Traducere de Ana LENART) 

A dél-erdélyi vármegyék 
kialakulásáról 
(A fordításról) 

A románra fordított részleteket a neves 
szegedi középkortörténész 1988-ban megjelent 
könyvéből válogattuk („A vármegyék kiala
kulása Magyarországon", Magvető, Budapest). 
Csak a dél-erdélyi vármegyék (az erdélyi Fehér
megye és a belőle kiváló területi közigazgatási 
egységek) Árpád-kori kialakulására szorítkoz
tunk, illetve az ennek felvezetéséhez nélkülöz
hetetlen általános részekre. Hely hiányában le 
kellett mondanunk a a válogatás általános részé
hez tartozó hatalmas példaanyagról is. (A ford.) 

On the Formation of Counties 
in Southern Transylvania 
(About the translation) 

Gyula KRISTÓ is one of the most impor
tant Hungarian specialists in the Middle Ages, 
professor at Attila JÓZSEF University in Szeged. 
Besides, he is the editor-in-chief of the last large 
reference work on medieval Hungarian history: 
„The Lexicon of Early Hungarian History". The 
fragments were translated from the volume „The 
Formation of the Counties in Hungary". We li
mited our aim to the publication of the general 
indispensable parts, respectively to the special 
part in which we were most interested, the 
setting-up of the (Transylvanian) Alba county in 
the Árpád period and of the administrative units 
that were detached from it. Because of lack of 
space we had to give up the large number of 
examples. (The transl.) 
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László VOFKORI 
Ana LENART 

Unităţi administrativ-
teritoriale istorice şi regiuni 
etnografice în sudul şi 
estul Transilvaniei 

(Despre lucrare) 
Lucrarea se sprijină pe fragmente selec
tate şi ttaduse din partea generală a volu
mului „Geografia administrativă şi etnică 
a Transilvaniei" („Erdély közigazgatási 
és etnikai földrajza", Vörösberény, 
1996), de László VOFKORI, cunoscutul 
specialist maghiar al geografiei umane a 
Transilvaniei, autor între altele al volu
melor „Geografia socială şi economică a 
Transilvaniei" („Erdély társadalom- és 
gazdaságföldrajza", Nyíregyháza, 1994) 
şi „Ghidul Secuimii" („Székelyföld 
útikönyve I—II, Budapest, 1998). S-au se
lectat pentru traducere părţile referitoare 
la unităţile administrativ-teritoriale isto
rice din sudul şi estul Transilvaniei isto
rice (teritoriul comitatului medieval tim
puriu Alba). Completarea şi revizuirea 
după caz a subcapitolelor, în special pe 
baza lui Péter ÁRON (Paul BINDER), 
aparţine lui Ana LENART. (Nota trad.) 

Introducere 

Din punct de vedere economic Transil
vania privită în sensul larg (împreună cu Părţile 
şi cu Banatul) se împarte în trei macroregiuni: 
Transilvania Interioară (partea cea mai mare a 
Transilvaniei istorice), regiunea de nord-vest 
(Părţile de Nord împreună cu judeţele someşene 
Cluj şi Bistriţa-Năsăud) şi regiunea de sud-vest 
(Părţile de Sud împreună cu Banatul şi zona 
minieră-industrială a Hunedoarei). 

Transilvania Interioară cuprinde judeţele 
de după 1968: Mureş, Harghita, Covasna, Bra
şov, Sibiu şi Alba. Regiunea este una din cele 
mai importante regiuni ale României, cu o su
prafaţă de 34.015 k m 2 şi cu o populaţie de 
2.700.999 de locuitori în 1992, din care, în afara 
majorităţii româneşti, 830.000 erau de naţionali
tate maghiară (în Harghita 85%, în Covasna 
75%, în Mureş 41%), 90.000 de romi şi 35.000 
de germani - saşi transilvăneni). Făcând ab
stracţie de unele ezitări în nord, regiunea se su
prapune din punct de vedere istoric cu teritoriu
lui comitatului medieval timpuriu Alba, respectiv 
al comitatelor succesoare, mai puţin teritoriul ju
deţului Hunedoara (în 1992: 7016 km 2 , 547.950 
de locuitori, din care 92% români). Cuprinde în
tre altele teritoriul scaunelor (şi districtelor) me-

'dievale şi moderne timpurii, secuieşti şi săseşti, 
mai puţin partea de nord a scaunului Arieş (Ara-
nyos, 'aurifer' - 1075: r. Aranas) şi două foste 
zone săseşti, a Bistriţei, respectiv a Orăştiei, 
acestea din urmă făcând parte din judeţele 
actuale Cluj, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara. 

în cele ce urmează, vom prezenta pe 
scurt zonele istorice-etnografice din Transilvania 
Interioară, cunoscute şi folosite frecvent în litera
tura maghiară de specialitate, completându-le cu 
cele amintite a fi avut în trecut legături mai orga
nice cu acestea, în diferite perioade. Vom insista 
asupra zonelor etnografice maghiare. 1 

Mezo- şi microregiuni, zone 
istorice-etnografice în sudul şi estul 
Transilvaniei istorice 

Transilvania istorică corespunde de fapt 
Transilvaniei geografice (Depresiunea Transil
vaniei, împreună cu zonele muntoase marginale, 
dimprejur). începând din sec. al XV-lea şi până la 
reforma administrativă din 1876, 2 se împarte în 
teritoriile celor trei stări feudale (naţio hungarica, 
naţio saxonica, naţio siculica): comitatele nobili
are „ungureşti" (ist.: Laksâg, Vârmegyei fold, 
Komitat, Edelerde - 'pământ nobiliar' , 
Varmeghie) şi districtele „ungureşti" (româ
neşti), scaunele şi districtele săseşti, scaunele 
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secuieşti. 3 Deşi numele de „Ţara Ardealului" s-a 
folosit deja în sec. XVI-XVII pentru întreg teri
toriul Transilvaniei, românii transilvăneni au 
înţeles sub denumirea de Ardeal numai teritori
ile interiore, nu şi cele marginale: „ţările" Mara
mureşului, Haţegului, Oltului, Bârsei sau Secui
mea (!). Situaţia este similară şi în cazul denu
mirii germane, Siebenbürgen, saşii din distric
tele Braşov şi Bistriţa nu se considerau „Sieben
bürger" 4, între 1876-1918, termenul sinonim uti
lizat de statistică referitor la Transilvania istorică 
este Kirâlyhâgontul = 'dincolo de pasul Piatra 
Craiului', iniţial ur termen de organizare eclezi
astică, folosit pentru Dieceza Reformată din 
Transilvania (istorică), cu reşedinţa la Cluj. 

Vom discuta în primul rând scaunele 
secuieşti şi unităţile administrative săseşti (cu 
excepţia districtului bistriţean), respectiv distric
tul românesc Făgăraş (Fogaras). 

1. 
Teritoriul comitatelor nobiliare 
Spre deosebire de ultimele, comitatele 

nobiliare (Pământul Unguresc, adică în adminis
trarea nobilimii ungare, termenul istoric „ungar" 
fiind termen politic şi nu etnic) oferă numai o 
articulare administrativă. Zonarea geografică-
etnografică a acestui teritoriu 5 cere o altfel de 
abordare. Facem o singură remarcă prealabilă: 
blocul majoritar (cel puţin relativ, faţă de orto
docşi) greco-catolic din Transilvania, din trecut, 
cu centrul ecleziastic la Blaj, dispus în formă de 
triunghi (Carei-Sibiu-Gheorgheni) a acoperit 
din teritoriul discutat zonele situate la est-nord-
est de linia Băişoara-Ocna Sibiului, având alte 
două exclave mari în Haţeg şi în Făgăraş (zone 
ale regimentelor de graniţă). 

1.1. Zone centrale 
Vom enumera sub acest titlu câteva zone 

depresionare ale Transilvaniei, de vale, respectiv 
deluroase, grupate arbitrar, zone care în trecut au 
aparţinut în mare parte de comitatele medievale 
nobiliare. Le luăm pe rând, din nord spre sud. 

a. Câtapia Transilvaniei (Mezőség, 
Erdélyi-Mezó'ség, Heide) este zona delimitată 
de râurile Mureş, Arieş, Someşul Mare şi Some
şul Mic, din centrul Transilvaniei, zonă deluroasă 
de 500-600 m altitudine, cu suprafaţa ondulată, 
despădurită, la limita judeţelor Cluj, Mureş şi 
Bistriţa-Năsăud. Numai partea sudică aparţine de 
teritoriul discutat de noi - cea de până la limita 
nordică a fostului comitat Turda. 6 Cu excepţia 
triunghiului Sântioana de Mureş-Şincai-Voivo-
deni, populaţia de aici este majoritar sau exclusiv 
românească. Românii din satele de la poalele 
munţilor Călimani se numesc „mărgineni", spre 
deosebire de „câmpenii" din Câmpia propriu-
zisă, iar înainte de 1944, pe văile Luţ şi Logig 
(Lúc-völgye, Ludvégi-patak) majoritari erau 
saşii din Reener Lándchen (v. la V. Mureşului). 

b. Valea Mureşului (Maros-völgy) se 
situează în zona centrală a bazinului Transilva
niei, între ieşirea din defileul Topliţa-Deda şi 
Câmpia Cugirului (Kenyérmező, Câmpia Pâi
nii.) 7 Valea traversează depresiunea şi în trecut a 
aparţinut de comitatele moderne Mureş-Turda, 
Turda-Arieş şi Alba de Jos, azi de judeţul Mureş, 
amonte de confluenţa cu râul Arieş, şi de judeţul 
Alba, în aval. Poalele estice ale Munţilor Meta
liferi (Erdélyi-Erchegység) găzduiesc podgorii 
vestite (Podgoria Alba Iulia-Aiud, Erdélyi-
Hegyalja). Maghiarii sunt majoritari în zona mu
nicipiului Tg. Mureş (v. şi la Secuime) şi într-o 
enclavă situată la nord de Reghin. înainte de 
1944, între cele două majoritari erau saşii 
(Reener Lăndchen). Acest 'ţinut mic reghinean' 
se considera parte a lui Nösnerland (ţinutul să
sesc nord-transilvănean), dar, spre deosebire de 
districtul Bistriţa de aici, înainte de 1876 nu se 
bucura de privilegii/între zona Tg. Mureş şi zona 
Aiudului maghiarii reprezintă minoritate semni
ficativă, în aval de Aiud prezenţa lor este azi cu 
totul sporadică, dar centrul diecezei transilvane 
romano-catolice este şi acum Alba Iulia. Ultima 
parte amintită avea şi denumire săsească: 
Mîreschduel. 
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c. Valea Ţârnavelor (Küküllők mente, 
KUküllők tere, „zwischen beyden Kockel-
wasser"), în judeţele Mureş şi Alba. 

Amintim „Valea Târnavei Mici" (Kis-
KükUUő mente) - literatura etnografică maghia
ră utilizează această denumire pentru porţiunea 
de vale dintre confluenţa cu Târnava Mare şi Se
cuime. Parte considerabilă a văii, cu centrele 
locale Cetatea de Baltă, Târnăveni, Bălăuşeri şi 
cea. 40 de sate cu populaţie maghiară, poartă de
numirea de „Lângă apă" (Vízmellék). Sate cu 
specificul etnografic asemănător se găsesc şi 
între văile Târnavei Mici şi a Mureşului (pe teri
toriul fostului comitat Alba de Jos), care sunt 
numite de cei din Vízmellék: Hegymöge ('după 
deal' - localităţile cu populaţie maghiară Ozd, 
Fărău e tc) . 

Altă zonă mai mică, maghiară sau cu mi
noritate semnificativă maghiară este zona de 
legătură dintre Valea Târnavei şi Valea Mureşu
lui, între Blaj şi Aiud. 8 

1.2. Zone muntoase transilvane din 
Munţii Apuseni 
în trecut au aparţinut de comitatele medie

vale (Pământul Unguresc). Le vom enumera sumar. 

a. Zona Trăscău (Torockó vidéke). Zo
nă etnografică în Munţii Trăscăului (Torockói-
havasok), enclavă maghiară cu două localităţi (Ri-
metea, Colţeşti - celelalte sate ale bazinului Trăs-
cău fiind româneşti.). Numele provine din hidro
nim (1257: Turucko). Se întinde la poalele Pietrei 
Secuilor (Székelykő, cu ruinele cetăţii Torockó -
cetatea de la Colţeşti), limita vestică a scaunului 
secuiesc Arieş. în trecut zona a aparţinut de comi
tatul Turda-Arieş, azi de judeţul Alba. 

b. Mocănime ('munteni', mai târziu „Ţa
ra Mocanilor" - Mokányföld, Havasköz), care 
în nord se extinde până la zona etnografică 
maghiară a Călatei, spre sud pătrunde până la zo
na Ompoiului, cuprinzând şi cursul mijlociu al 
Arieşului. Partea discutată de noi a aparţinut în tre
cut de comitatul Turda-Arieş, azi de judeţele Alba 
şi Cluj. Mocanii sunt mai mult agricultori. 

c. „Ţara Moţilor" (Mócföld, Mócok 
földje - denumiri mai recente; ist.: „topani", 
„abrudani"). Zonă etnografică românească în 
Munţii Apuseni (Erdélyi Szigethegység), pe 
Arieş amonte de Bistra, cu centrul Câmpeni, fo
car al răscoalei din 1784 şi baza rezistenţei mili
tare revoluţionare de la 1849, condusă de Avram 
IANCU. Moţii s-au ocupat mai degrabă de indus
trii locale - populaţia minieră românească a 
patrulaterului aurifer a fost şi ea în bună parte de 
origine din această zonă. 

d. Patrulaterul aurifer („Aranynégy
szög"). Zonă minieră istorică multimilenară (mi
nereuri neferoase), în zona de izvoare a Crişului 
Alb şi a Ompoiului, în judeţele Alba şi Hunedoa
ra^ între Baia de Criş, Săcărâmb, Zlatna, Baia de 
Arieş, cu localităţile Brad, Abrud, Roşia Mon
tană. Râul Arieş (din aluviunile lui s-a spălat în 
trecut aur) atinge colţul nord-estic al zonei. 

1.3. Zone sud-vestice 
Aceste zone au aparţinut în trecut în mare 

parte de comitatele nobiliare. Azi, mai ales din 
considerente economice, se leagă mai degrabă de 
regiunea de sud-vest a Transilvaniei în sens larg. 

a. Comitatul Hunedoara avea poziţia 
cea mai sudică dintre comitatele Transilvaniei is
torice. Zona se leagă de Bazinul Transilvaniei 
prin Culoarul Orăştiei (Szászvárosi-kapu). Cu
prinde părţi „cis- şi transmureşene" (foste distric
te administrative), respectiv Ţara Haţegului. 
Cea din urmă (Hátszegvidék - 1276/1292: 
Hatzak), unitatea cea mai distinctă, se situează 
pe valea râului Strei (Sztrigy) la sud de Hune
doara, între munţii Carpaţii Meridionali şi Poiana 
Rusca), centrul său fiind oraşul Haţeg. Alături de 
Haţeg, se obişnuieşte să se amintească „pădu-
renii" (Erdőhát) de la poalele munţilor Poiana 
Rusca, ţinutul Dobra (Jófó'), Ţinutul loncaşilor 
(Lonka vidéke), zona Căian (Kaján). Plasele 
Haţeg şi Pui erau de majoritate greco-catolică. 9 

b. Valea Jiului (Bányaság, Zsílvölgye) 
- Bazinul Petroşani. Cel mai important bazin car-
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bonifer al României, între munţii Carpaţilor 
Meridionali, pe văile Jiului Românesc şi celui 
Unguresc, despărţit de Ţara Haţegului prin pasul 
Merişor. Petroşani, centrul bazinului a fost înte
meiat în sec. al XVIII-lea, de locuitorii satului 
haţegan Petros, alte localităţi de săteni din Paros, 
Uric, Livadia. 

2. 
Secuimea 1 0 

Este o unitate istorică-administrativă-et-
nografică, care cuprinde munţii interiori ai Car
paţilor Orientali, între Călimani şi Giurgeului 
(Kelemen- és Gyergyói-havasok), respectiv 
Persanii de Nord şi Baraoltului (Rika-erdő, Ba-
róti-hegység), împreună cu bazinele intramonta-
ne şi intracarpatice, pătrunzând şi în centrul bazi
nului Transilvaniei în zona Tg. Mureş . 1 1 

Descendenţi ai unei populaţii colonizate 
în locurile actuale de regii arpadieni, cu scopul 
apărării graniţelor estice-sud-estice ale regatului 
medieval timpuriu ungar, secuii, cu organizaţie 
autonomă, având comandant militar propriu 
(„corniţele secuilor"), au devenit a treia „naţiu
ne" feudală (stare) a Transilvaniei, alături de 
nobilimea ungară şi de saşi. Secuii sunt o popu
laţie maghiară, dar statutul lor de drept public, 
nobilimea colectivă, a fundamentat o identitate 
„se-cuiască" aparte, până în zilele noastre. Scau
nele, unităţi teritoruale ale autonomiei secuieşti, 
au fost desfiinţate în mod definitiv numai în 
1876. Cei mai mulţi secui trăiesc şi azi în bloc 
aproape compact, de care se lipesc sau în care se 
înglobează mai multe petece de localităţi cu pop
ulaţia de asemenea majoritar maghiară, aparţină
toare în trecut în mare parte de comitatele Turda 
şi Alba de Sus . 1 2 Jumătatea nord-estică a blocu
lui este de confesie aproape exclusiv romano-ca-
tolică (extremităţile de pe Niraj şi de lângă Tg. 
Secuiesc sunt numite „Szentföld" - 'pământ 
sfânt'), o fâşie sud-vestică, îngroşată considera
bil în zona Homoroadelor, unitariană (antitrini-
tară), iar restul de predominanţă reformată. 

Scaunele secuieşti sunt următoarele: 
Odorhei (Udvarhely), „scaunul-mamă" de care 
au aparţinut şi scaunele filiale Brăduţ (Bardócz) 

şi Cristur (Keresztúr) - centrul scaunului, Odor-
heiu Secuiesc fiind considerat mult timp centrul 
întregii Secuimi (înseamnă 'sediu [de domeniu 
regal?]'); Ciuc (Csíkszék), de care au aparţinut 
atât Giurgeul, cât şi Caşinul - avea iniţial centrul 
la Şumuleu (Csíksomlyó) 1 3; Trei Scaune, format 
din scaunele Sepsi ('de Sebeş', azi jud. Sibiu -
zona de unde secuii acestui scaun au fost mutaţi 
în teritoriul lor actual), Orbai- ('de Gârbova', azi 
jud. Sibiu), Kezdi ('de [Sas]chiz\ azi jud. Mu
reş) şi Micloşoara (Miklósvárszék), şi al cărui 
centru s-a stabilit până la urmă la Sf. Gheorghe 
(Sepsiszentgyörgy); scaunul Mureş (Maros
szék), cu centrul la Tg. Mureş şi cu scaunul filial 
Miercurea (Szeredaszék, pe Niraj) 1 4 ; scaunul 
Arieş (Aranyosföld în unele izvoare), exclavă 
secuiască, la limita actualelor judeţe Alba şi Cluj, 
întemeiată Ia sfârşitul sec. al XIII-lea de secui de 
Kézd, având centrul cel mai mult timp la Unirea 
(Felvinc, Vinţul de Sus) 1 5 . 

In 1876-77, Secuimea a fost organiza
tă în comitatele moderne Trei Scaune, Ciuc şi 
Odorhei (cu teritoriile aproape identice cu cele 
ale scaunelor cu acelaşi nume, care erau peste 
85% maghiare) şi Mureş-Turda, de majoritate 
ma-ghiară, din scaunul Mureş şi partea de est a 
comitatului Turda (zona Reghinului, Gurghiului 
şi de-fileului Mureşului Superior). Scaunul Arieş 
a intrat în componenţa comitatului Turda-Arieş, 
împreună cu partea de vest a comitatului Turda, 
în comitatele „cele mai secuieşti" s-au înglobat 
de asemenea petece de comitate vechi, vecine 
sau încastrate, mai ales în cazul lui Trei Scaune -
plasele de Hăghig (Hidvég), de Petriceni (Pesel-
nek, azi Kézdikővár), de Budila (Bodola) din 
Alba de Sus. 

în perioada interbelică 1 6 câteva localităţi 
au fost alipite de judeţe vecine, în sud mai ales 
foste localităţi ale Albei de Sus; în nord-est, plasa 
Tulgheş (Gyergyótölgyes), care s-a alipit chiar 
de judeţul moldovan Neamţ. Localităţile din ju
rul întorsurei Buzăului, practic exclusiv româ
neşti, au intrat în componenţa judeţului Braşov. 
Ultimele au rămas aici şi între 1940-1944, când 
în urma dictatului (celui de-al doilea partaj) de la 
Viena Secuimea a revenit Ungariei (fără câteva 
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sate din sud, respectiv fără scaunul Arieş, dar cu 
plasa Tulgheş). 

între 1952-1960, după model sovietic, în 
Secuime se organizeză Regiunea Autonomă Ma
ghiară (Maros Autonóm Tartomány), cu o po
pulaţie aproape 80% maghiară, cu centrul la Tg. 
Mureş. Mai multe comune din Giurgeu şi Ciuc se 
alipesc de regiunea moldoveana (actual aparţin de 
judeţele Neamţ şi Bacău) 1 7 . în 1960, regiunea este 
reorganizată sub numele de Regiunea Mureş-Au-
tonomă Maghiară şi pierde Trei Scaune (alipit de 
regiunea Braşov), în schimbul unor porţiuni din 
Câmpie şi din Valea Târnavei, de populaţie mixtă, 
procentajul maghiarilor scăzând în regiune la cea. 
două treimi. în 1968 se ajunge la situaţia actuală, 
două judeţe majoritar „secuieşti" (Harghita şi Co-
vasna) şi a treia, „secuiască" într-o treime. 

3. 
Zonele săseşti 1 8 

Saşii au fost colonizaţi de regii ungari în 
evul mediu timpuriu, la început şi pentru apă
rarea graniţelor, ulterior tot mai mult din conside
rente economice. Cel mai mare grup al lor s-a 
aşezat în Transilvania de Sud, între Mureş, Olt şi 
Târnava Mică (în oraşele Sibiu, Mediaş, Sighi
şoara, Sebeş şi împrejurimile lor), iar grupuri mai 
mici în Ţara Bârsei (la Braşov şi în apropierea 
oraşului), respectiv în zona Bistriţei şi a Reghi
nului. Secole întregi, marea lor majoritate s-a 
bucurat de drepturi largi. Cele două grupuri din 
urmă au fost evacuate de armata germană în re
tragere, în 1944, sau deportate după război. După 
1976, a luat proporţii şi repatrierea saşilor din 
Transilvania de Sud - azi practic au părăsit teri
toriul României. 

Cel mai mare centru săsesc, administra
tiv şi ecleziastic-cultural era Sibiu (Hermann-
stadt, Nagyszeben; 1192-1196: Cipinfiensis]: 
1199: Zebyn). între 1732-1791 şi 1849-1865, pe 
timpul administraţiei austriece, Sibiul era capita
la (centrul administrativ al) Transilvaniei. Centru 
al diecezei lutherane germane, este şi azi centrul 
spiritual al saşilor rămaşi. Scaunele şi districtele 
săseşti erau următoarele: scaunele Sibiu, Orăştie 
(Broos, Szászváros), Sebeş (MUhlbach, Szász

sebes), Miercurea (Reussmarkt, Szerdahely), 
Mediaş (Mediasch, Medgyes, de fapt Zwei 
Stiihle, Două Scaune), Sighişoara (Schăssburg, 
Segesvár), Nocrich (Leschkirch, tíjegyháza), 
Cincu (Gross-schenk, Nagysink) şi Rupea (Reps, 
Kőhalom), respectiv districtele Braşov şi Bistriţa 
(Bistritz, Beszterce). 1 9 

Autonomie au obţinut prima dată cele 
şapte scaune săseşti dintre Orăştie pe Mureş şi 
Ugra de pe Olt („comitatul de Sibiu"). Drepturile 
şi îndatoririle colonilor saşi de aici, privilegiaţi 
(„drepturile sibiene"), au fost stabilite în diploma 
regelui Endre 'al II-lea („Andreanum", 1224), şi 
refăcute de Carol Robert (în 1317), comunitatea 
saşilor de aici fiind lărgită mai târziu prin acor
darea unei jurisdicţii similare scaunului al opte-
lea, Sighişoara, la cumpăna secolelor XIII-XIV 
şi „celor Două Scaune" (Mediaş-Şeica, dar nu 
tuturor satelor de aici), în 1313-1315. Alte două 
unităţi administrative, districtele săseşti Braşov 
şi Bistriţa obţin aceste privilegii nu peste mult 
timp, iar Universitas Saxonum unitară se cristali-
zeză la sfârşitul sec. al XV-lea. Aceasta din urmă 
s-a desfiinţat numai în 1876. 

în 1921, conform calculelor lui R TELE
KI, Pământul Săsesc avea populaţia română, ger
mană şi maghiară, în proporţie de 53-30-13%. 

Vom enumera câteva zone etnografice 
caracteristice distincte. 

a. Mărginimea Sibiului (Szeben-hegy-
alja, ist.: Szélföld) este zona etnografică situată 
la sud şi vest de Sibiu, de populaţie practic exclu
siv românească, care cuprinde scaunele filiale 
Sălişte şi Tălmaciu şi alte sate din sudul scaunu
lui Sibiu (Răşinari, Poplaca, Gura Râului e tc) . 

b. Pământul Crăiesc propriu-zis 2 0 

Se împarte în scaunele de jos (Sedes In-
feriores, Underste oder Niederste Stiihle), mai 
apropiate de Mureş, şi în scaunele de sus (Sedes 
Superiores, Überste Siihle), de pe Olt, Hârti-
baciu şi Târnave. Zona primelor se mai numeşte 
Unterwald (Antesilvana, Land vor dem Wald) 
şi se referă la scaunele Orăştie, Sebeş, Miercurea. 
Ultimele cuprind scaunele Rupea şi Sighişoara, 
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zonă relativ mai înaltă (Oberland), şi Altland 
(scaunele Sibiu, Nocrich, Cincu). Prilej de con
fuzie, scaunele din Altland se dispun toate în 
dreapta Oltului (Alt), dar semnificaţia termenului 
este cel de 'pământul vechi' ('altes Land'), fiind 
vorba de scaunele cele mai vechi. Weinland 
('ţinutul vinului') este zona viticolă Două Scau
ne, pe Târnava Mare (Mediaş, Şeica). 2 1 

Pământul Crăiesc propriu-zis împreună 
cu Burzenland (deci zona săsească din Transil
vania de Sud) este numit de saşii bistriţeni Nie-
derland ('ţinutul de jos ' ) . Au o bogată literatură 
de specialitate germană. 

c. Ţara Bârse i 2 2 , zonă cu populaţie 
mixtă (români, germani şi maghiari), situată în 
sud-estul Transilvaniei. Numele provine din 
hidronimul Bârsa (Barca, 1231: Borza). Centrul 
ţinutului este Braşov (Brassé, Kronstadt -
1252, 1494: Brasau, din termenul turc, probabil 
peceneag bara su = 'apă cenuşie'). Braşovul se 
situează la întâlnirea drumurilor comerciale mari, 
care traversează zona de curbură a Carpaţilor, şi 
începând din evul mediu este unul din cele mai 
importante centre de tranzit comercial şi econo
mic între Transilvania, Moldova şi Ţara Româ
nească. Depresiunea Braşovului sau a Bârsei 
cuprinde de fapt în afara districtului (administra
tiv, cu autonomie săsească) Braşov zona ceangăi
lor din Bârsa (v. acolo), cele omogen româneşti 
dinspre Ţara Oltului (Bran-Zărneşti, Vlădeni) şi 
Trei Scaune („Lunkaschen") 2 3 , respectiv satele 
cu populaţie mixtă ale enclavei Budila a Albei de 
Sus. Zona Branului (ist.: Barânmezo), cu aşezări 
risipite caracteristice, s-a format în sec. 
XVII-XVIII, odată cu stabilirea populaţiei cu 
provenienţa din satele învecinate, care a folosit 
păşunile şi fâneţele zonei, date în arendă de către 
castelanii Branului deja în sec. al XV-lea. 

4. 
Zone istorice de graniţă militară 
Am grupat sub acest titlu câteva zone, 

care au luat naştere, respectiv şi-au dobândit un 
fel de identité aparte din motive legate de con
siderente militare. 

4.1. Ţara Oltului . 2 4 

Numele provine din hidronimul turc, 
probabil peceneag *Fagar Su = 'pârâul cu fra
sini') se întinde pe cursul mijlociu al Oltului, în 
sudul Bazinului Transilvaniei. „Ţară" în care se 
pomenesc foarte timpuriu locuitorii români (în 
jurul anului 1200), ţinut al românilor şi al 
pecenegilor (în 1224), românii de aici participă la 
campanii militare sub comanda comitelui de Si
biu, alături de saşi, secui şi pecenegi. în 1285, pe 
timpul celei de-a doua năvăliri mongole, se evi
denţiază îndeosebi, ca militari ai prisăcii. Cei din 
Ţara Oltului fac şi astăzi o distincţie clară: acest 
pământ se întinde înafara „Ardealului". De foarte 
mult timp zonă cu populaţie rurală practic 
omogen românească, elita de aici şi-a. păstrat 
multă vreme libertăţile. în evul mediu constituia 
domeniu regal, apoi principiar 2 5 în 1762, partea 
care nu a intrat în teritoriul regimentelor de gra
niţă, este ipotecat, intrând în administrarea Uni
versităţii Săseşti, pentru 99 de ani. Centrul zonei 
este oraşul Făgăraş (Fogaras, Fogarasch -
1291: Fogros). 

4.2. „Ceangăime" (Csângofold). 
Termenul ceangău este folosit mai ales 

pentru grupuri romano-catolice maghiare sau de 
origine maghiară, din Moldova. în Transilvania 
se găsesc două grupuri numite de asemenea cean
găi, în zona etnografică Ghimeş (Gyimesek, pe 
cursul superior al Trotuşului, amonte de trecă-
toarea Ghimeş) şi în Ţara Bârsei. 

a. Ceangăii din Ţara Bârsei sunt de 
confesiune evanghelică (lutherană maghiară, cu 
centrul episcopal la Cluj). Trăiesc în „cele şapte 
sate" (Hătfalu - 1503: septem vi las , 2 6 lângă 
Braşov, respectiv în satele Apaţa, Crizbav şi Satu 
Nou, în partea nord-vestică a Ţării Bârsei. Satele 
respective au făcut parte din domeniul Bran, 
„ceangăii" de aici fiind „iobagi ai cetăţii" (mili
tarii). Se pare că sunt descendenţi ai grănicerilor 
din sud-estul comitatului medieval timpuriu 
Alba, dinaintea colonizării secuilor şi saşilor, mai 
ales că par să aibă origine comună cu celelalte 
comunităţi mici maghiare din Transilvania de 
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Sud, majoritatea acestora trăind de asemenea în 
enclavele ale fostului comitat Alba de Sus 
(„szaszmagyarok" - „maghiarii-saşi": în zonele 
vecine Secuimii, în jurul oraşului Rupea, la 
est-sud-est şi la sud-vest de municipiul Sighi
şoara, pe valea Calvei, pe Olt etc.) 

b . Ceangăii din Ghimeş se trag din se
cui şi din maghiari moldoveni (aceştia din urmă 
fiind descendenţi ai unor populaţii de grăniceri 
colonizate pe linia Şiretului probabil de regii un
gari angevini, respectiv ai unor comunităţi ma
ghiare de husiţi şi ulterior de secui fugiţi, ajunse 
în Moldova înainte de formarea naţiunilor mo
derne şi neavând în consecinţă o identitate naţio
nală sigură, ci, în afara celei confesionale, foarte 
puternice, mai degrabă numai una etnică). Cele 
trei comune ceangăieşti din Ghimeş (Lunca de 
Sus, Lunca de Jos, Ghimeş-Făget), aşezări răsfi
rate şi risipite, au aparţinut de Ciuc. Ghimeş-Fă
get a fost alipit de judeţul Bacău, dar aparţine şi 
azi de dieceza romano-catolică transilvană. Ce
lelalte două comune sunt localităţi harghitene. 2 7 

4 .3. Zona regimentelor de grani ţă 
din Trans i lvania . 2 8 

S-a organizat între 1762-1766, de către 
Măria Tereza, în sudul şi estul Transilvaniei, ca 
un ultim segment al zonei militarizate de graniţă, 
care a luat fiinţă începând din 1700, după elibera
rea Ungariei de sub ocupaţia otomană, în sudul 
ţării. A cuprins o parte considerabilă a Secuimii, 
organizarea înfăptuindu-se mai ales în detrimen
tul drepturilor secuieşti (spre deosebire, saşii au 
fost scutiţi intenţionat). Secuii s-au împotrivit şi, 
deşi această împotrivire a fost cât se poate de 
paşnică, armata imperială a recurs la forţă. După 
măcelul de la Siculeni (Siculicidiul) un mare nu
măr de secui a fugit în Moldova, bună parte fiind 
colonizaţi ulterior în Bucovina - aceştia din urmă 
au fost repatriaţi cu timpul în Voivodina, lângă 
Deva, lângă Luduş etc., iar ultimul val de repa
triaţi, în timpul celui de-al doilea război mondial, 
a fost aşezat în final în judeţul Tolna (Ungaria). 

S-au organizat patru regimente de infan
terie, două secuieşti şi două româneşti, respectiv 

câte un regiment de cavalerie, dintre care însă cel 
românesc s-a desfiinţat deja în 1770. Pentru ro
mâni aceste schimbări erau mai mult pozitive, 
pentru că au creat şi cadre autonome într-un fel, 
teritoriale, de caracter românesc, ajutând dezvol
tarea naţională. între altele, în zonele regimente
lor de graniţă româneşti, procesul de asimilare a 
comunităţilor maghiare de acolo a luat un avânt 
considerabil pe timpul grăniceriei. 

Organizarea nu a afectat limitele teritori
ale ale administraţiei laice, regimentelor le-au 
fost subordonate uneori localităţi aparţinând de 
comitate, scaune şi districte diferite, nefiind nici 
măcar vecine, noua administraţie militară extin-
zându-se asupra tuturor comitatelor, în afara Sol-
nocului Interior şi Albei de Sus, respectiv asupra 
tuturor scaunelor secuieşti, cu excepţia scaunelor 
•Mureş şi Odorhei (mai puţin scaunul filial Bră
duţ, subordonat lui Trei Scaune din punct de ve
dere militar). în Pământul Crăiesc au fost milita
rizate numai patru localităţi din scaunul Sibiu şi 
unul singur din Orăştie, toate fiind româneşti. 
Multe localităţi s-au militarizat numai în parte, 
rămânând parţial sub jurisdicţie civilă. 2 9 

Note 

1. Majoritatea regiunilor istorice si zonelor etnografice româneşti sunt 
larg discutate de ample monografii româneşti (R. POPA despre Haţeg, D. 
PRODAN despre Ţaţa Oltului; G. MOLDOVAN despre Alba. mono
grafia etnografică din 1963 despre Valea Jiului, cea din 1985 despre 
Marginimea Sibiului, cea redactată de N. DUNĂRE despre Ţara Bârsei. 
etc.). Despre evoluţia administraţiei teritoriale v. V. MERUŢIU. Judeţele 
din Ardeal şi din Maramureş până în Banal.. . , 1929. 

2. Perioadele de excepţie sunt 1784-90 şi 1850-1860/61. a reformelor 
iibolutistice sj ncoabsolutistiec. ultima cunoscând repélete încercări de 
reorganizare (1850. 1851. 1852. 1854). Perioada jurisdicţiei paralele mili
tare a zonei de frontiera (1762-1851) . v. acolo. Reforma administrativă 
moderna din 1876 s-a desfăşurat şi ea de fapt în doi ani (1876-77) . după 
lungi pregătiri. 

3. Jurisdicţiile diferite nu se delimitează totdeauna tranşant din punct de 
vedere teritorial. în localităţile cu mai multe comunităţi, având statutul 
social-juridic diferit, sc cunosc suprapuneri locale, dar la nivelul unei 
abordări mai generale putem face abstracţie de acest amănunt. 

4. Siebenburger se referă iniţial la şi mai puţin, la „comitatul" medieval 
timpuriu Sibiu (provine din Cibinburg - 'cetatea Sibiu*), iar mai târziu in 
general la comunitatea saşilor privilegiaţi, cu „drept sibian". 

5. Comitatele nobiliare transilvane discutate (dinainte dc 1876) sunt: 
Hunedoara (Hunyadi. Alba (de Jos şi dc Sus, după 1775 - Alsó- és Felső-
Fehér). Târnava (Küküllo). Turda (Torda). între 1876/77-1925/26 suc
cesorii lor sunt comitatele moderne Hunedoara. Alba dc Jos. Târnava-
Micá iKisküküllŐ] - cele trei primesc teritorii şi din scaune săseşti; Tiu 
da-Aricş şi Murcş-Turda (Tordaaranyos, Marostorda, prin unirea Tur-
zii cu scaunele Aricş şi Mureş. 

6. Vailc Şar. Comlod. mare parte a cursului Pârăului de Câmpie. Valea 
Largă. Aitón etc. 
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7. Din etimologia populară a lui Brodsdorf, dar care înseamnă de fapt 
satul de la bac', fiind un important loc de trecere istoric al Mureşului. 

8. Blajul însuşi. înainte de a deveni marele centru greco-catolic românesc, 
a fost un sat maghiar, domeniu APAFI. 

9. Un amănunt interesant: prezenta unor comunităţi româneşti dc confesie 
reformată, până în sec. al XVIIl-lea. care se explică prin marea pondere a 
micii nobilimi ..ungare'' româneşti, 

10. Pământul Secuilor. Ţara Sccuiască. Ţinutul Sâcuilor, Székelyföld, 
terra Siculorum, Seklerland, Zekelland etc. 

11. Zonele mai mici ale regiunii se localizează pe cursul superior al Mu
reşului şi al afluenţilor acestuia, respectiv porţiunea mijlocie din jurul 
municipiului Tg. Mureş: în zona izvoarelor şi pe cursul superior-superi-
or-mijlociu al Târnavclor şi al Oltului; pe Rîul Negru şi pe Homoroade 
(Feketeügy, Kis- és Nagy-Homoród) . afluenţi ai Oltului; respectiv 
într-o porţiune restrânsă a Câmpiei Transilvaniei („Câmpia Secuiascâ". 
Székely Mezőség). Cuprinde zona Nirajului (Nyarad mente, Ny. tere, pe 
cursul inferior Murokország - 'ţara morcovului'). Sovatci (Sóvidék -
'zona sárii"). Odorheiului (Udvarhely, cu Nyikó mente, Havasalja, 
Erdőhát - în spatele pádui.i') Giurgcului (Gyergyó). Ciucului Superior, 
Mijlociu şi Inferior. Caşinului (Fel-, Közép- , Alcsík, Kászon). Trei Scau
ne (Háromszék). Bazinului Baraolt (Erdővidék - 'ţinutul păduros'). Ho-
moroadclor (Homorúd mente). 

12. în 1992. acest bloc etnic maghiar număra cea. 790.000 de locuitori, 
din care 650.000 erau maghiari, iar aproape 100.000 dc români din cei 
140.000 în total, dc aici, trăiesc în trei oraşe-reşedinţă de judeţ. 

13. Cel mai marc loc de pelerinaj romano-catolic din ţară. La un moment 
dat. în timpul Reformei, se propunea chiar drept centru al diecezei tran
silvane. 

14. Relaţia dintre scaune şi scaunele lor filiale corespunde în mare relaţiei 
judcţ-plasă. Trei Scaune este considerat unitate administrativă din sec. al 
XV-lca. Cazul scaunului Mureş c mai interesant: până în 1861. formal, 
centrul scaunului era Miercurea Nirajului. Centrul real era însă de secole 
Tg. Mureş, care prin ponderea lui economică şi culturală a fost numit şi 
„capitala sccuiască". 

15. Scaunul Arieş arc azi populaţie maghiară numai în parte (în satele 
nordice), iar una majoritar în numai câteva sate. putând ti considerat mai 
degrabă diasporâ. Pe dc altă parte însă, arc şi Secuimea câteva zone cu 
populaţie majoritară sau însemnată românească. Astfel în nord. atât Ia est. 
cât şi la vest de Borsec şi de secuii din Giurgeu: zona Bilbor-Tulgheş-Be-
caş. respectiv zona de intrare în defileul Mureşului superior (culoarul 
Topliţa-Deda). ultima flancată de zone etnografice bine individualizate, 
ca cea din culoar, cu raporturi etnice similare - 60 -80% români - , sau cea 
de la ieşirea din defileu şi din bazinul Gurghiu (Görgény), aproape omo
gen românească, ultimele intercalându-se intre zona depresionară a Văii 
Mureşului şi Secuimea istorică-administrativă. Altă zonă românească, 
respectiv multietnicâ ar fi colţul sudic şi fâşiile învecinate (zona exclusiv 
românească a Buzaiclor - Bodzamező, respectiv poalele munţilor din 
Trei Scaune. între Breţcu-Poiana Sărată şi Zagon), pe de altă parte nume
roase sate in zona marginală sudică şi în scaunul Mureş). 

16. Reforma administrativă s-a înfăptuit în 1925-26. până atunci în Tran
silvania s-au menţinut comitatele din 1876-77 (numite după 1918 judeţe). 
Noile judeţe au fost grupate în 1938 în ţinuturi, până la Dictatul de la 
Viena (1940). 

17. Comunele Bicazu Ardelean. Bicaz-Chei. Dâinuc. Ghimeş-Făget. 
împreună cu unele cătune limitrofe aparţinătoare până atunci de 
Gheorghcni. respectiv satele alipite dc comunele Agăş şi Palanca 
(Coşnca. Câdărcşti. Pajiştea). 

18. „Pământul Săsesc". Szászföld; Pământul Saşilor. Terra Saxonum, 
Szászok Földje; Pământul Crăiesc. Fundus regius, Királyfold, Kö-
nigsboden; e tc ) . 

19. Pământul Crăiesc. Királyföld. Königsbodcn sunt forme traduse ale 
termenului Fundus regius ( 'domeniu regal', adică teritorii care nu intră 
sub jurisdicţia comitatelor nobiliare) şi. deşi după un timp se folosesc cu 
precădere pentru principalele unităţi administrative autonome ale saşilor, 
ca şi substantiv propriu, nu acoperă de fapt întocmai zonele săseşti (iar în 
sensul cel mai restrâns se referă numai la primele şapte scaune). Acelaşi 
lucru se poate spune şi despre Pământul Săsesc, care este folosit uneori 
(Szászföld) şi pentru denumirea zonelor săseşti din comitate, dar este de 

fapt complementar Pământului Unguresc şi celui Secuiesc (Magyarok 
Földje, Székelyek Földje, Szászok Földje), definind teritoriile Univer
sităţii Saşilor (marea comunitate săsească, cu jurisdicţia comuna). Unele 
dintre aceste teritorii erau însă de mult timp de populaţie în mare majori
tate românească (de ex.: scaunul Orăştie. scaunele filiale Tălmaciu şi Să-
liste, v. la Mărginimea Sibiului). O pătrime a populaţiei săseşti trăia pe de 
altă parte în teritoriile Pământului Unguresc (comitatele Alba. Târnava, 
Turda. Dăbâca - zone din podişul Secaşclor, unele enclave din Alba de 
Sus. între cele două Târnavc. zona Reghinului etc.). dar aceste comunităţi 
nu s-au bucurat de autonomia administrativă, pe bază etnică Ia origine, 
asemenea celor din Pământul Crăiesc, ci numai de una ecleziastică, după 
Reformă, aparţinând lutheran. 

20. Pământul Crăiesc dintre Orăştie şi Ugra (Şapte Scaune întregite cu 
scaunul Sighişoara şi cu Două Scaune). 

21. Alte zone, etnografice, se mai disting: Haferland ('tara ovăzului') pe 
cursul superior al Hârtibaciului (Harbach) şi Kampestwenkel (ţinutul 
varzei') pc Olt (zona Bruia-Toarcla). 

22. Depresiunea Braşov. Burzenland, Barcaság, Brassó-vidék etc. 
23. Zona dc azi dintre Podu Oltului. Lunca Mărcuşului şi Lunca Ozunului 
- din punct de vedere administrativ în parte a aparţinut/aparţine de Trei 
Scaune/Covasna. 
24. Ţara Făgăraşului. Districtul Făgăraş, Fogarasfölde etc. 

25. Perioade lungi constituie feud acordat voievozilor Ţării Româneşti 
(după unele păreri, descălecatul Ţării Româneşti s-a înfăptuit dc aici. pri
ma elită a sa fiind de origine făgărăşcană). 
26. Baciu. Ccrnatu, Satulung şi Turchiş au fost unite sub numele dc oraşul 
Sácele, celelalte trei fiind Purcăreni. Zizin şi Tărlungeni. 

27. Roiurile acestui grup. cu spor natural ridicat, dar cu pământ puţin şi 
sărac, au format cătune pânâ în munţii Ceahlău. Baraoltului. Ncmira. 
28. Erdélyi határőrvidék, Erdélyi végvidék, Mil i targrenze , 
1762-1851. în zonele' discutate s-a organizat începînd din 1764. 

29. Structura zonei de graniţă militară din Transilvania era următoarea: 
a. Primul regiment secuiesc, având centrul la Micrcurca-Ciuc: târgul mi
litar Micrcurca-Ciuc şi 50 de sate cu administraţia mixtă, din scaunul Ciuc 
b. Al doilea regiment secuiesc, având centrul la Târgu Secuiesc: Târgul 
militar Târgu Secuiesc, târgul mixt llieni şi 99 de sate mixte în Trei 
Scaune 

c. Primul regiment românesc, având centrul la Orlat: Târgul militar 
Haţeg, 16 sate militare şi 65 mixte în Transilvania dc Sud 

d. Al doilea regiment românesc, având centrul la Năsăud (singurul care 
nu intră în perimetrul, pe care l-am propus spre discuţie); 44 sate militare 
în nord-cstul Transilvaniei (înfiinţat începând din 1762. după 1851 sc 
organizează în districtul Năsăud) 

e. Regimentul de husari, având centrul la Sfântu Ghcorghe: Târgul mili
tar Dobra (corn. Hunedoara), Borband, Tciuş, Oiejdea (corn. Alba dc Jos), 
Câmpia Turzii şi Viişoara (corn. Turda), târguri mixte, 162 de sate mixte 
în diferite pârţi ale Transilvaniei 

(Traducere de Hunor BOpR) 
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Tájak és történeti-területi 
közigazgatási egységek 
Dél- és Kelet-Erdélyben 
(A dolgozatról) 

A részleteket az „Erdély közigazgatási és 
etnikai földrajza" (Vörösberény, 1996) kötetből 
fordítottuk. VOFKORI László Erdély humán
földrajzának jól ismert képviselője, többek 
között az „Erdély társadalom- és gazdaságföld
rajza" (Nyíregyháza, 1994) és a „Székelyföld 
útikönyve" I—II, (Budapest, 1998) szerzője. A 
fordításhoz Dél- és Kelet-Erdélyre (a kora-kö
zépkori erdélyi Fehérvármegye területére) vonat
kozó részleteket válogattunk. A gondozás és az 
elsősorban BINDER Pálra alapozó kiegészítések 
LENÁRT Anna munkája. (Ford. megj.) 

Regions and Historical 
Administrativ-Territorial 
Units in Southern and 
Eastern Transylvania 
(About the paper) 

The fragments were translated from the 
general part of the volume „The Administrative 
and Ethnic Geography of Transylvania", by 
László VOFKORI, a well-known Hungarian spe
cialist in the human geography of Transylvania, 
author of volumes like „The Social and Econo
mic Geography of Transylvania" and „The Guide 
to Székelyföld" I—II. We have selected for trans
lation the parts referring to the regions and his
torical territorial-administrative units of the 
southern and eastern part of historical Transyl
vania (the territory of Alba county in the early 
middle ages). The amendments off Anna LE
NÁRT are based especially on the works of Pál 
BINDER. (The transi.) 



Neamţ 

jud. Cluj 
Cluj / Kolozsvár 

O S jud. 
Kolozs megye,.-1 

jud. Sibiu 
Szeben megye jud. Braşov 

Brassó megye 

jud. Vrancea 

Braşov / Brassó 

-> IB 

Harta regiunii noastre, cu specificarea zonelor muntoase / Régiónk térképe, a hegyvidékek megkülönböztetésével 
Prescurtările utilizate pentru oraşe / A városok nevének rövidítése: A - Adjud, AI - Alba Iulia/Gyulafehérvár, B - Baraolt/Barót, BB -
Balan/Balánbánya, BC - Bacău/Bako, Bl - Bicaz, BL - Blaj/Balázsfalva, BS - Borsec/Borszék, BU - Buhuşi, C - Comâneşti, 
CS - Miercurea-Ciuc/Csikszereda, CM - C o p ş a Mică/Kaskapus, C T - Câmpia Turzii/Aranyosgyéres, D - Dumbraveni/Erzsébetváros, 
DM - Tâmăveni/Dicsoszentmarton, G - Gheorgheni/Gyergyószentmiklós, O - Oneşti (Gheorghe Gheorghiu Dej), H - Topliţa/ 
Maroshévíz, I - Iernut/Radnót, IB - intorsura Buzăului/Bodzafordulo, K - Covasna/Kovászna, KV - Tg. Secuiesc/Kézdivásárhely, 
L - Luduş/Marosludas, M - Moineşti, ME - Mediaş/Medgyes, MV - Tg. Mureş/Marosvasarhely, N E - Aiud/Nagyenyed, OM - Ocna 
Mures/Marosújvár, PN - Piatra Neamţ, R - Reghin/Szászrégen (Reen), RO - Roman, S - Săcele/Szecsele, SZ - Sovata/Szováta, 
SG - Sf. Gheorghe /Sepsiszentgyörgy, SK - Cristuru Secuiesc/Székelykeresztúr, SM - Slănic-Moldova, SV - Sighişoara/Segesvar 
(Schăssburg), T - Tusnad/Tusnádfúrdö, TE - Teiuş/Tovis, TO - Tg. Ocna, TU - Turda/Torda, U - Odorheiu Secuiesc/ 
Székelyudvarhely, V-Vlăhiţa/Szentegyhaza. 
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VASS Erzsébet 

A tordai sókamaraház 

(Kivonat) 
A tordai Sókamaraház, amelyet gyakran a 
szakirodalomban is tévesen „fejedelmi 
ház", „fejedelmi kastély", „fejedelmi pa
lota" néven említenek, Torda egyik leg
régebbi épülete, 1581-ben kezdték építe
ni. Ma a Tordai Történelmi Múzeum talál
ható benne. A dolgozat vázolja történetét, 
majd leírja magát az épületet, mellékeli a 
két fennmaradt 17. századi leltári listát és 
LUX Kálmán leírását 1911-13-ból. 

Bevezető 

Erdély sorsát meghatározó számtalan há
ború, vita oka a területén lévő sokfajta gazdasági 
forrás: felszíni- és altalajkincsek, közöttük a só. 

Az Érchegység kapujában, az Aranyos 
folyó bal partján lévő város szerepköre a törté
nelem folyamán gyakran változott, ám bánya
városi szerepe csak a 19. században csökken és a 
20. században szűnik meg. Az őskor óta ismert, 
kitermelt, hasznosított altalajkincs, a só Torda 
város lakottságát mondhatni megszakítatatlanul 
biztosította. Ezt nem csak az ismert dák és római 
kori leletek bizonyítják, a város a népvándorlás 
idején is csak időlegesen néptelenedik el (KŐ
VÁRI 1866; ORBÁN 1889; BÁRBULESCU 
1994). Sóbányászata számottevő, a város hatá
rában a „Dörgő"-ben és a „Bányá"-ban található 
sós tavak a római felszíni sókitermelés eredmé
nyei. A sóbányászat a középkorban áttér a mély
kitermelésre, külön jogállású sővágórend jelenik 
meg a város polgársága mellett (ORBÁN 1889; 
vö. WOLF, kézirat). A Tordán kitermelt sósüve
geket a Marosig szekereken szállították, Maros
újvártól pedig vízi úton jutott tovább Magyar
országig. 

Jogilag a sóaknák és a sókereskedelem 
állami tulajdont képeztek, a só kitermelését és 
hasznosítását sókamarák igazgatták. Ezek a 
sókamarák kamaraházakban vagy uradalmi vá
rakban működtek. Erdély sókamarája Tordán is 
székelt. Sókamaraházról, mint speciális funkci
ójú épületről a Désen és Tordán épült kamara
házakról tudunk, a dési kamaraházat 1932-ben 
lebontották. így a tordai kamaraház épülete az 
egyetlen ilyen jellegű épület Erdély (egyben Ro
mánia) területén, formai analógiái a kolozsvári 
Basta házban és a szintén kolozsvári „Mátyás" 
házban találhatók, míg udvarképzése a 17. száza
di udvarházakkal rokonítja (SEBESTYÉN 1966; 
BALOGH 1983). 

A tordai sókamarásokról a 15. század óta 
vannak adatok, sókamaraházról, mint speciális 
funkciójú épületről írott forrásokban 1524-ben 
esik szó (Kolozsmonost. Konv. L.T.: Urbaria F. 
786-890, in: JAKÓ 1990), 1528-ban pedig 
DERNSCHWAM mint rossz karban lévő házat 
említi. 1581-ben BÁTHORI Zsigmond elkezdi a 
következőkben bemutatott kamaraház építését. A 
tordai kamaraház építésével csaknem egyidőben 
kezdik el a dési kamaraház építését is (BALOGH 
1983). A tordai kamaraházban működik az Er
délyi Sókamara egészen az abszolutizmus ko
ráig. Ekkor az Erdélyi Sókamara intézményét 
áthelyezik Nagyszebenbe. 1850-ben Kolozsvárt 
állítanak fel egy bányaigazgatóságot, végül az 
erdélyi sóhivatalok felügyelőségét áthelyezik 
Marosújvárra (ORBÁN 1889). 

A sóhivatalnak otthont adó épületegyüt
tes, mely egyben a kamaraispán lakása is, más, 
időnként állami funkciókat is ellát, úgymint: 
fejedelmek és azok küldötteinek szállása, posta
állomás, mészárszék, borkimérés, pálinkafőzés 
stb. A sóhivatal szerepének csökkenése a 19. 
században az épületek állapotának erőteljes rom
lását vonta maga után, mígnem 1902-ben a telket 
a rajta lévő épületekkel együtt „Torda város kö
zönsége" vette át (Tordai Telekkönyv). A telek 
piactér felé eső részére az eklektikus stílusú 
„Posta és Pénzügyi Palota" épült. 1911-13 kö
zött a kamaraházat felújították, és a „Magyar 
Közművelődés Házá"-vá alakították (HAR-
MATH 1913; PETRARU 1922). Az I. világhá-
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borút követően is megőrizte közművelődési ház 
szerepét, így egy múzeumi részleg is működött 
benne, nagyterme pedig a Román Kaszinó-nak 
adott helyet (PETRARU 1922). 1943-tól (vö. 
POP 1945) napjainkig az egész épületben 
történelmi múzeum működik. 

I 

1. A tordai sókamaraház 
beilleszkedése a városszövetbe 

A Tordai Kamaraház és a köré tartozó 
belső ingatlan (a város határában is sok szántó, 
kaszáló stb. tartozott a fiskális birtokhoz) a tör
ténelmi városmaghoz viszonyítva délnyugatra 
fekszik, az enyedi út nyugati oldalán. Az udvar
házszerű kamaraház főépülete az utcafronthoz 
képest 60-65 m-rel hátrább van, az utcafrontra 
más melléképületek nyíltak (borkimérés, mé
szárszék stb.). 

Az ingatlan, melyen áll, nagyobb kiter
jedésű egyházi birtok volt (ORBÁN 1889), ko
lostor állott a helyén, amely a reformációt követő 
szekularizáció nyomán fiskális birtokba került. 

A templomot erődítés (kastély) vette 
körül (KŐVÁRI 1866; ORBÁN 1889; WOLF 
1993), innen a téves „kastély" név, az erődítés 
körül az ellátó kertek (veteményes és csűrös 
kertek) húzódtak. A kastély körvonalát régészeti 
feltárások nem azonosították. A kastély építésé
nek idejét egyesek a 15. század közepére teszik, 
a mai múzeum délkeleti sarokszobáját, az emele
tes torony épületét ennek egyik bástyájának tart
ják. A kastélyt említő szövegek homályosak, 
többféleképpen értelmezhetőek: „Tordán is az 
kamaraépület mellett, amely egy öreg egyház, a 
kastélyba levő BASTA György idejebeli romlás
ban az ott való szegény lakosok beszorulván, az 
észak felőli oldal lövéssel reájuk ontatván, attól 
fogva pusztában állott vala annak is I. RÁKÓCZI 
György fejedelem romlását felépítvén, mind 
tornyostul szépen héjazat alá vette, s tornyába is 
harangot öntetett" - írja SZALÁRDI János. A 
szövegből nem tűnik ki a templomkastély és a 
kamaraház udvarának elkülönülése. 

A 17. században a templomtól délre eső 
területet megerősítik (ORBÁN 1889; B. NAGY 
1973; WOLF 1993), az erődítés maradványai 

napjainkban is látszanak. Ennek az erődítésnek 
az északi oldalát a templom képezi, ám a temp
lom falainak vastagsága nem elegendő védőfal. 

A templomtól északra fekvő kamaraház 
udvarának megerősítéséről nincsenek ebből az 
időből adataink. Talán az állam és a város közöt
ti ellentét az oka, hogy a város lakosainak tulaj
donát képező templomkastélyt erősítik, az állami 
tulajdont elhanyagolva. 

Az ezt követő telekfeldarabolódást már 
pontosan nyomon követhetjük: 

- a 17. század elején a kolostortemplom 
a tőle délre fejevő erődített területtel az Otordai 
Református Eklézsia tulajdonába kerül, 

- ugyancsak a Református Egyházhoz 
kerül a templomtól északra fekvő „gyümölcsös", 

- a Kamaraháztól délre fekvő területet 
fiúiskola építésére adományozza APAFI Mihály, 
a Református Egyháznak, 1671-ben (Az Otordai 
Református Egyház Levéltára: 1833. évi leltári 
adatok, 1753; A Tordai Református Eklézsia va-
gyonösszeírása, 1697), 

- a Kamaraháztól északra levő parcella a 
WESSELÉNYI-család birtokába került, tudjuk 
meg a „Sanyarú világ" c. WESSELÉNYI István
önéletrajzból. 

A megmaradt parcella 1902-ben a „Torda 
város közönsége" javára átjegyeztetik (1. Tordai 
Telekkönyv). Ugyanebben az évben a parcella 
piacfrontra eső részére felépül a Posta- és Pénz
ügyi palota. A Kamaraház épületét 1907-ben 
közművelődési házzá nevezik ki, majd 1911-13 
között LUX Kálmán tervei alapján felújítják és 
restaurálják. 

2. A sókamaraház leírása 

2.1. A kamaraház épületének története 
A több szakaszban épült kamaraház első 

változatának építési idejére vonatkozó pontos 
adataink nincsenek. A most folyó helyreállítási 
munkálatok során sem végeztek még kormegha
tározó laboratóriumi vizsgálatokat. 

Ha az ingatlan birtokviszonyait vesszük 
kiinduló pontnak, és a mai református templom 
(egykori kolostortemplom) köré emelt épü
letkomplexum tagjaként vizsgáljuk, építésének 



kezdete a 14. század végére, a 15. század köze
pére tehető (KŐVÁRI 1866; ORBÁN 1889; 
ENTZ 1996). A kolostorhoz tartozó terület 
nagyságáról „Torda város és környéke" című 
munkájában ORBÁN Balázs hű képet ad, idézve 
12-15. századi határjárások jegyzökönyveiből. 

A reneszánsz építést megelőző korból 
nagyon ellentmondásos adatok maradtak fenn. 
ENTZ Géza az 1526-ban említett Szent Erzsébet 
ispotályt helyezi ebbe az épületbe, ám forrásként 
csak az Adattárat említi, a mellette lévő templomot 
Szent István johannita kolostorként tartja számon. 

KŐVÁRI László a johanniták (ispotályo-
sok) rendjének Szent Imre kolostorát a mai vá
rosháza terére teszi, amely akkor a város szélét 
képezte. Bár, mint tudjuk, a johannita szerzetes 
rendnek ispotályalapító és betegápoló szerepköre 
is van, mégsem valószínű, hogy a Szent Erzsébet 
ispotály ebben az épületben működött volna. 

Egy tény: a több szakaszban épített és 
bővített épület első alakja középkori, 15. századi 
torony, amely talán a templomot körülvevő kas
tély része volt, és melyet az 1580-as évek előtt 
észak felé bővítettek egyosztatú pincés helyi
ségekkel. A torony első emeletén LUX Kálmán 
munkálatai által feltárt gótikus ablakkeretmarad
vány igényes kivitelezése az épületnek a kastély
együttesében elfoglalt magasabb rangjára enged 
következtetni (HARMATH 1913). Az épület 
funkciója ezekben az időkben ismeretlen. 

Legnagyszerűbb alakját a BÁTHORI 
Zsigmond fejedelem idején, 1581-1594 között 
történt, sókamaraházzá való átépítése során nyer
te (BALOGH 1983). Ekkor kolozsvári kőfaragó 
műhelyek mesterei dolgoztak a kamaraházon: 
BRASSAY Ambrus (1590), KEOMIES DABO 
Lőrinc (1590), KUTHY János (1592), talán 
KÉPÍRÓ Péter - piktor, fundáló mester, az olasz 
GINGA Simon (H. TAKÁCS 1968; B. NAGY 
1970; B. NAGY 1973). 

Ezt követően a kamaraházon csak javítá
sok, karbantartások történtek, a 20. század eleji 
restaurálásig. A történelem viharai során mind
egyre veszített pompájából, talán volumetriája is 
változik. A sóhivatal funkciójának hanyatlása az 
épület állagának leromlását vonta maga után, 
megszűnte pedig funkcióváltást. 

Az egykor fontos hivatal épületében kez
detben a hivatal tevékenységéhez kötődő funk
ciók (a sókitermelés szervezése-ellenőrzése, 
szállításának számontartása), a kamaraispán la
kása, fejedelmek és azok követeinek elszállá
solása, udvarán pedig posta- és átrakodóállomás, 
borkimérés, mészárszék működött. 

A tordai sókamaraház sorsa szerencsé
sen alakult a dési (vele egy időben épült) kama
raházéhoz viszonyítva, melyet századunk 30-as 
éveiben lebontottak, mert a sóhivatal megszűn
te után a „Tordai Magyar Közművelődési Ház" 
kapott benne otthont 1913-tól, az I. világháború 
után a tordai Kultúrotthon működött benne 
1943-ig, amikor is a város történelmi múzeu
mává alakult át. A szájhagyományban elterjedt 
különböző elnevezések, mint a „BOCSKAI 
ház", „BETHLEN fejedelmilak", „Fejedelmi
ház" (PETRARU 1922; VÁTÁ§IANU 1959; 
OPRIS. 1988), melyekből a román szairodalom 
is átvette a „Fejedelmi ház" vagy „Fejedelmi 
palota" elnevezést, az 1907-ben elkezdett, a ház 
megmentésére irányuló akció részét képezik, 
mellyel a polgárok és az állam támogatását igye
keztek megnyerni. Az akció eléggé sikeresnek 
mondható, LUX Kálmán vezetésével valóban si
került a Kamaraházat megmenteni a pusztulás
tól. A II. világháborút követően az épületen 
különböző javításokat végeztek, a legszámot
tevőbb most van folyamatban. 

2.2. A tordai sókamaraház építészet-
és művészettörténete 

A több korszakot átfogó építkezés első 
szakaszában a Szent István (vagy Szent Imre) 
johannita kolostor templomát körülvevő épület
komplexum tagja volt, de az is valószínű, hogy 
az üresen maradt kolostor udvarának falait építik 
ki a 15. században kastéllyá. A középkori átépí
tésekről, tulajdonos- és funkciócseréről írott do
kumentumok nem maradtak ránk. A johannita 
vagy „keresztes" szerzetesrend Szent István 
templomát ENTZ Géza a 13. század végére da
tálja, és a kerci műhely munkásságának nyomát 
viseli magán (ENTZ 1981). Ugyanő a kolostor 
egyéb épületeit a templom déli oldalára feltéte
lezi. A kolostor udvarát határoló fal körvonaláról 
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pontos adataink nincsenek, régészeti kutatásokat 
a terület beépítettsége nem tesz lehetővé. 

A templom a 14, században díszes előre
ugró gótikus északi és nyugati kaput kapott, Az 
északi kapu és a tőle északnyugatra, fekvő 
„kamaraház" (akkor még torony) díszes kikép
zése az ott lakók rangjára enged következtetni. 
Mindezt alátámasztja az itt számos alkalommal 
megtartott, akár több hétig is elhúzódó ország
gyűlések sorozata. A torony, a mai épület legré
gibb eleme emeletének keleti homlokzatán fenn
maradt, LUX Kálmán által előtárt kőablak keret
töredék magas művészi szinten faragott pálcái a 
Torda központjában álló plébániatemplom (épült 
1468-1504 között) kőkereteivel mutat analógiát. 
Ezt a torony (bástya, a mai délkeleti sarokszo
bák) jellegű épületet, melynek magasságára nin
csenek utalások, később kibővítik északi és talán 
nyugati irányba. Az északi bővítések nyoma kö
vethető a földszint keleti homlokzatán (a vakolat 
leverése után előtűntek az építkezés szakaszai), a 
nyugati termek padlószintje alól egy régebbi ala
pozás maradványait tárták fel. E bővítésekből 
mára csak két földszinti terem (a mai előcsarnok 
és az irodák helyisége) és a két dongaboltozatú 
pince terme maradt fenn, A most folyó régészeti 
kutatások feltárták a harmadik, többnyire merő
legesen boltozott, beszakadt, a többivel egybe
nyíló pincehelyiséget is, az épUlet északi foly
tatásában. 

A torony ma délkeleti sarokszoba, pince 
nélküli földszintje boltozott volt, ugyancsak bol
tozatot indító kőkonzolok maradtak meg az észa
ki bővítések földszintjén. 

A középkori épületből bejárati ajtó és a 
déli sarokszobába nyíló ajtó csúcsíves kő keretei 
maradtak ránk. 

1581-1594 között BÁTHORI Zsigmond 
uralkodása alatt átépítik sókamaraházzá, ekkor 
nyeri el az épület legteljesebb formáját. A meg
levő épületet nyugatra épített két új szobával tette 
„L" alakúvá, és valószínűleg az egész épületre 
emeletet húzott. Megtartva a földszint és a pince 
középkori, gótikus elemeit, csak az újonnan épí
tett részek kaptak reneszánsz jelleget. A piac 
frontja felé elkészült az udvar galambbúgos 
kapuja, melyen a BÁTHORIak címere és a 

következő felirat állt (1ALO0H 1983): 
R1ÖNANTI ILLVSTRISSIMO 
PRINeiPl DOMINO 
DOMINO SIGISMUNDO 1ATHORI 
DE SOMLIO VAIVODA REGNI 
TRANSYLVANIAE 
MAGNIFICO DOMINO IOANNE GICZY 
CAMERARIÓ... GASPARE 
BARTHAKOVIT PORTA LAPÍDEA 
ERECTA EST 
...FACIENTES NEMINEM TIMEMVS 

A kamaraházon a következő kétszáz év 
során végzett munkálatok csak szegényítették az 
épületet. A sok háborút ez az épület sem vészelte 
át nyom nélkül. 1658-ban leégett, ám az északi 
szárny emeletét később veszítette el (WOLF 
1993; ORBÁN 1889). Az újjáépítések mind sze
gényesebbek, a 18. század folyamán elveszítette 
külső lépcsőit, 

A közeli Rákos-patak gyakori áradásai 
miatt fellazult talaj komoly repedésekkel gyen
gítette az épületet. 1818-ban egy általános tata
rozás során, amikor a falakat támpillérekkel pró
bálták megerősíteni, a keleti homlokzat oszlopo
kon nyugvó erkélyét elpusztították, az egész 
épUlet külsőjét megszegényítették, belső tereit 
átrendezték, A földszínt két nyugati szobáját fél
köríves nagy nyílású falakkal felosztották, az 
emeleti „ebédlő palotát" szintén kettéosztották, 

1883-ban lebontották a piacra nyíló BÁ-
THORI-címeres kaput, melynek kőfeliratát 
1913-ban a restaurált kamaraház főhomlokzatára 
helyezték (ORBÁN 1889). 

1911-1913 között a kamaraház épületét 
restaurálták és új funkcióval látták el (HAR-
MATH 1913). Ekkor az épület belső tereit is 
átrendezik, az előcsarnokból kőlépcső vezet az 
emelet faoszlopokon álló előterére, melyről a 
nagyterembe, a délkeleti sarokszobába berende
zett könyvtárba és az erkélyre vezet ajtó. A lép
cső első pihenőjéről fedett tornácra lehet kimen
ni, amelyet mára a teremőrök szobájává alakítot
tak, a második pihenőről a padlástérre. A pince 
lejárata módosul, az eredetit helyszűke miatt le
zárták, és az új emeleti lépcső alatt helyezték el a 
pincelejáratot. Erről a lépcsőfordulóról a Kultúr
ház udvarára lehet érni. Ugyanekkor új fűtés-
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rendszert alkalmaztak, melynek központját a 
pincébe helyeitek, 

Az 1913-as helyreállítás, az akkori igé* 
nyei kivitelezel ma már mflemlékizámba megy, 
teljesen indokolt és optimális megoldása a bo
nyolult helyzetnek. Az első világháborút köve
tően számottevő javításokra nem került sor. A ké
sőbbi múzeummá válás sem tett szükségessé 
szerkezeti változtatásokat. 

AII . világháború tatarozásokat tesz szük
ségessé, ezeknek a szakszerűtlensége a mai prob
lémák forrása (a pinceboltozat tégláinak fúgáit 
cementhabarccsal töltik ki, nem javították ki a 
csatornákat stb.). Nem minden munkálatot elő
zött meg tervezés. 

1955-ben az 1160/55-ös minisztertanácsi 
határozat alapján-felkerül a romániai műemlékek 
listájára, 699-es sorszám alatt a tordai Curia 
„Casa fiscului" - Muzeu („Fiskusház"-Kúria -
Múzeum) elnevezéssel, máig megtartotta műem
lék státusát, 

1964-ben az akkori Néptanács terve
zőirodája készített egy feljavítási tervet (Proiect 
Nr, 27/1964), melyben tetőszerkezetjavításokat, 
pincefelújítást, cserépcserét, kéményépítést irá
nyoztak elő és valósítottak meg, 

1971-72-ben a Constructorul (Kolozs-
vár) cég készített javítási tervet 14/S szám alatt, 
ugyanezen cég kivitelezésében a délkeleti sarok
szoba földszinti és emeleti födémjét vasbeton 
födémmel cserélik ki, a villanyhálózatot kibőví
tik, belső és külső falak vakolatának kijavítását, a 
termek parkettázását, gázfűtésű csempekályhák 
építését, falak, ajtó- és ablakkeretek, fa szerke
zeti elemek (faoszlopok, födémek, korlátok) 
lefestését, cserépcserét, csatornaelemek kicse
rélését valósították meg. 

Az épület meghibásodását fokozta az 
1970-es évben bekövetkezett árvizek által fel
lazított talaj, valamint az épület keleti oldalán 
történt utcaszintfeltöltés és aszfaltozás. 

A LUX Kálmán vezette helyreállítást 
követően az utcaszintet 3 lépcsőfok magasságig 
lecsökkentették, de mára visszatöltődött, az utca
szint és a belső szint között csupán 10 cm-es 
különbség maradt. A Múzeum vezetősége már a 
'80-as évek eleje óta kérvényezi a javítások el

végzésit, ám csak a '90-es évek elején kezdték el 
a helyreállítási tervdokumentáció összeállítását, 

A kolozsvári S,C, PROIICT S.A. ter
vezőintézet által az 1991-1996 időszakban el
készített konszolidálás! tervet nem alkalmazzák, 
szerény elképzelése miatt. 

Jelenleg a besztercei S.C. CREATIV 
GROUP S.A. restauráló és konszolidáló tevé
kenységgel foglalkozó cég végzi a munkálatokat, 
építőtelepen kiadott rendelkezések alapján. 

A terveket még nem véglegesítették a ter
vezők: Virgil POLIZU építészmérnök a bukaresti 
Ion MJ.NCU Építészeti Egyetem Műemlékres
taurátor Tanszékének professzora és Dr. Dan 
IONESCU építőmérnök szintén az említett intéz
mény Statika Tanszékének professzora. 

Az archeológiai kutatásokat Horatiu 
GROZA muzeográfus végzi. A most feltárt 
pincékben, az épület belsejében és külső kerü
letén az eddigi leletek között edény- és kemence
cserépmaradványok találhatók, állati csontok, 
pénzérme. A nyugati szobák járószintje alatt fel
tárult egy kisebb épületszárny maradványa, mely 
még akkoriban megrepedt a talaj lazasága miatt, 
az északi pincét is most tárták fel, A megfogyat
kozott területű udvaron már aligha lehet régészeti 
feltárásokat kezdeményezni, mivel a "90-es évek 
helyreállításának első fázisa a patak felé eső terü
letek megszilárdítása, a Rákos-patak felé biztosí
tó támfal építése volt. 

Jelenleg is folynak helyreállítási munká
latok, melyeket a komoly szerkezeti meghibá
sodások tettek szükségessé. 

2.3. Fő formai jegyek és a LUX-féle 
restaurálás 

A sókamaraház típusát a középkori köz
épületek és reneszánsz udvarházak között ke
reshetjük. 

Tömegalakítása a középkori városi köz
épületeké, míg külsején reneszánsz jegyeket hordoz. 

Masszív volumetriáját nem törik meg 
függőleges vágy vízszintes elemek. A kőlába
zattól az eresz párkányzatáig vakolt kőfalat csak 
a kőkeretes nyílások törik meg, keleti hom
lokzatát pedig a bejárati ajtó fölötti kőerkély 
emeli ki. 
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Földszintjén szemöldökpárkányok nél
küli gótizáló kőablakkeretek, a bejárati ajtó 
csúcsíves kőkerete és a keleti homlokzat föld
szintes szárnyának csúcsára állított négyzetes 
ablak utalnak a középkori épületrészekre. 

Emeleti ablakai és nyugati szobáinak 
földszinti ablakai is reneszánsz kőkeretesek. Re
neszánsz stílust viselt magán az a mai kőerkélyt 
megelőző, oszlopokon álló erkély, melyre a nyi
tott lépcső vezetett az emeletre. 

Mai külsejét az 1913-ban befejezett 
helyreállítás után kapta. 

A 20. század eleji helyreállításról LUX 
Kálmán, a helyreállítással megbízott építész je
lentése (1. HARMATH 1913) hűséges képet 
adhat: 

„Eredetileg nagyon egyszerű, csak egyetlen 
sor helyiséget magába foglaló földszintes épület le
hetett, melynek egy része, a mai előcsarnok és gondno
ki lakás, nemkülönben a csatlakozó, most lebontott ka
pualáhajtó alatti rész dongaboltozatos pincével volt 
ellátva. A pincében még most is látható két félköríves 
záródású gót ízlésű ajtókó'keret alakítása valósággal 
kormeghatározó. De a XV. század elejének ízlését mu
tatja az előcsarnok földszinti sarokszobaajtó kőkerete 
is. Az előcsarnok földszinti részében még a múlt század 
kilencvenes éveiben látható volt eredeti elhelyezésében 
egy aránylag kis méretű ablakkőkeret, melynek köveit a 
postaépület építése alkalmával kibontották, hogy 
helyére egy ideiglenes ajtót létesítsenek. A kövek azon
ban fennmaradtak, igy módomban állott a földszinti 
rész gót ízlésű ablakait az eredeti alakításnak és tago
zatoknak megfelelően elkészíteni. Ugyancsak ezen első 
építési kor maradványainak tekinthetők a gondnoki la
kás szobájában látható csúcsra állított kicsiny négy
szögletes ablaknyílás kőkerete és a földszinti sarok
szobában és a gondnoki lakásban látható mennyezet
tartó kőkonzolok. 

A helyreállító és alakító munkálatok megkez
dése alkalmával foganatosított vakolatleverési és fel
tárási munkák igen érdekes nyomot derítettek fel, mely
ből következtetni lehet a következő építési idény korára. 
A főhomlokzat első emeletén a jelenlegi könyvtárhelyi
ség falában ugyanis egy igen szépen faragott pálca
műves háromosztásu késő gót ablak kőkeretére bukkan
tunk, mely nyomokat láthatóvá tettem. Az ablak stílusa 
Mátyás király korának jellemző sajátságait mutatja, 
nagy mérete pedig arra enged következtetést, hogy az 
akkori fogalmak szerint igen előkelő terem világítására 
szolgált. Nem valószínűtlen a hagyomány azon fel
tevése, hogy Mátyás király tordai tartózkodása alkal

mával ezen, úgynevezett fejedelmi palotában szállt 
meg. Sajnos, nem áll módomban az említett könyvtár
helyiséget ezen eredeti ablakkiképzéssel eredeti alakjá
ba visszaállítani. A késő gót kiképzésnek egyéb nyomá
ra nem akadtam. 

Annál több műrészlete maradt fenn a XVI. 
század közepén dívó renaissance építkezésnek, midőn 
az épületet átalakították és kibővítették. Itt különösen 
megemlítendők az emeleti helyiségek ajtó- és ablak-
kőkeretei. Az említett renaissance ajtó- és ablakkeretek 
tagozása némileg még a gót stílus rendszerére emlé
keztet, mert a függőleges kőszálakon a profilt nem 
vezették le a talp-, illetve a küszöbkőig, hanem bizonyos 
magasságban a tagozatot vízszintes irányba térítették. 
Érdekes a fogsorral ellátott szemöldökpárkány alkal
mazása, melyet az emeleti ablakoknál láttunk, a föld
szintieknél a változatosság kedvéért szemöldök
párkányt egyáltalán nem is alkalmaztak. Figyelemre
méltó XVI. századbeli maradvány a két teremből egye
sített előadóterem famennyezete. A két terem fa-, 
mennyezet gerendái azonos rajz szerint készültek, de a 
megmunkálási módjukban alig észrevehető különbséget 
lehet megállapítani. 

A XIX. század elején az épület gyökeres áta
lakításon ment át. A renaissance ablakok osztóköveit 
eltávolították, magukat a keretköveket pedig egysze
rűbbre átfaragták, illetve az akkori ízlésnek megfelelően 
átalakították. Ezen átfaragás emlékei gyanánt említhetők 
a könyvtárszoba ablakai, de még figyelemreméltóbbak e 
tekintetben az előadóterem ablakai, melyeken az eredeti 
szemöldökpárkányok épen meghagyattak. 

Már valószínűleg az előbb említett átalakítás 
alkalmával pusztították el a faragott kőoszlopokon 
nyugvó szabadlépcsőt, mely minden valószínűség 
szerint fából készülhetett és az esővíz behatásai ellen 
messze kiugró eresszel volt megvédve. Az összes helyi
ségeket választófalakkal megosztották és az egész épü
letet eredeti jellegétől megfosztották. 

A XIX. század végén a roskadozó falakat tám
pillérekkel igyekeztek támogatni. De a támpilléreket 
sok helyen az épület szerkezetének nem megfelelő ré
szen alkalmazták és olyan felületesen alapozták, hogy 
azok az épület falaitól csakhamar nyolc-tíz centimé
ternyire elváltak. 

Az egész épület a munkák megindításakor egy 
roskadozó alkotmány szánalmas benyomását keltette, 
melynek zsindelyfedte tetején mindenütt becsurgott az. 
eső- és hóvíz, a falak össze-vissza repedezve, helyen-
kint a behatoló nedvesség által teljesen szétroncsolva, 
a füsttől átitatva, a padlók legnagyobbrészt elrothadva. 

A helyreállítás művének meglehetős nagy 
nehézségekkel kellett megküzdenie, melyeket még csak 
fokozott a postaépület közelsége, mely a szabadlépcső 
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megoldásának lehetőségét egyáltalában kizárta. 
Költséget okozott a nagyarányú tereprendezés, illetve 
földeltávolitás, melyet a földbe süllyedt épület kie
melése tett szükségessé. Nehézséget okozott a lépcső
ház méltó megoldása, a mellékhelyiségek célszerű elhe
lyezése, a pincelejáró és padlásfeljáró helyes elrende
zése, a régi megroppant fedélszék megerősítése. Korlá
tot szabott a rendelkezésre álló összeg meghatározott 
volta, melyet túllépni nem volt szabad. Viszont a stíl
szerűség követelménye megkövetelte, hogy minden 
ajtó, minden ablak változatos alakításban rajz szerint 
készíttessék. Az előcsarnok mennyezetei, főlépcső 
feljáró tölgyfakorlátja, mindenféle építészeti részlet 
mindmegannyi külön-külön rajz szerint készültek. 

Iparosaink igyekeztek feladatukat tőlük telhe
tőleg jól megoldani. Külön kell kiemelnem KIRÁLY 
József tordai építőmestert, B. BAK Lajos fiai kolozsvári 
asztalos. MÁTRAI Zoltán budapesti, MISKOLCZ1 tor
dai lakatosmestereket, MAJOROS budapesti üvegfes
tőt, HEUFFEL Sándor budapesti központi fűtőbe ren
dezőt, kiknek közreműködése mellett sikerült a munká
latokat végrehajtanom és a félig-meddig romba heverő 
épületet új, nemes hivatásának megfelelő módon kar
bahoznom. " 

A két csúcsíves ajtókereten kívül minden 
más ajtón az 1913-ban készített keret áll, me
lyeket egy ajtótöredék rekonstruálásából nyertek. 
Az ablakkeretek is újak, a kőerkély is. A bejárati 
ajtó fölé helyezték el az 1883-ban lebontott kapu 
feliratát: 
REGN NILLVSTRIMO PRIN DNO DNO 
..VS..VN BATHORI DESOMLIO 
VAIVODAO REGNI TRANSYL 
MAG..CO DNO IOANNE GICY CAME-
RAR..SPARE BAREI..POVYT PORTA 
LAPIDEA ERECTAEST A 
FACIEN NEM IL..M TIMEMVS 
Az emeleten az erkélyajtó és ablak között belül
ről ez a szövegtöredék áll: 
MANEA F..IOES SPES F..ARITAS TRIA..ET 

2.4. A kamaraház épületének jelenlegi 
állapota 

A közölt alaprajzok sajátkezű felmérések 
eredményei, melyeket 1996-1997-ben végeztem. 
1997 decembere óta a munkálatokat vezető épí
tész, Virgil POLIZU, a bukaresti „Ion MINCU" 
Építészeti Egyetem tanára bizonyos változtatá
sokat látott szükségesnek, melyeket teljes egé
szükben nem ismerek, csupán a látható ered

ményeket közlöm. Leírásom az 1996-ban még 
működő Történelmi Múzeumra vonatkozik, mely 
ma a helyreállítási munkák miatt zárva van. 

Földszint: 
A bejárás a keleti homlokzat közepén ál

ló gótikus keretű ajtón keresztül történik. Az elő
csarnokból a kiállítótermekbe, irodákba, a pin
cébe, illetve a belső lépcsőkön keresztül az eme
letre lehet eljutni. Az előcsarnok a toronytesttől 
északra épült szárny első terme, melyet a ma iro
dákra tagolt második terem követ. A harmadik 
helyisége, az északi szárny lebontott, beomlott és 
betömődött pincéje most van feltárás alatt. 

A kiállítótermekhez az előcsarnokból 
délre a „torony" földszintjére vezet egy eredeti 
csúcsíves kőkeretű ajtó, melyből nyugatra két 
.egymásba nyíló szobába érünk - ide az előcsar
nokon át nyugatra (a bejárati ajtóval szemben lé
vő ajtón keresztül) haladva is elérhetünk. A két 
nyugati terem a 18-19. század során két nagy fél
köríves nyílással ellátott fallal tagolódott, me
lyeket a jelenlegi munkálatokat vezető építész 
eltávolított. 

Az előcsarnokból díszes kőlépcső vezet 
az emeletre, melynek első fordulójából kis tor
nácra, ma már befalazott mellékhelyiségre nyílik 
egy ajtó. 

A díszes kőlépcső alatt vezet a pincébe 
egy LUX Kálmán által megoldott lejárat. A tor
nác alatt található egy az udvarra (a Rákos-patak 
felé) vezető kapu. A pincék két egymásba nyíló 
helyisége félkörív kőajtókeretének megismétlő
dése észak felé a pincék folytatására utal. Az 
északabbra fekvő terem (az irodák alatt) keletre 
nyíló fülkéje az eredeti pincelejáratot jelöli. A 
pince raktárnak használt helyiségei közül az első
ben oldották meg az épület központi fűtését. 

Az emelet: 
A második lépcsőfordulóból nyílik egy 

lépcső az északi szárny padlására, melyről 
elérhető az egész épület padlástere. 

A lépcsőről egy oszlopokon álló nyitott 
galériába érünk, melyből keletre a kőerkélyre, 
nyugatra a nagyterembe (ez a két nyugati szoba 
összenyitása folytán jött létre), délre pedig egy 
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másik kiállítóterembe (utóbbi az egykori torony
ban található) juthatunk. A kiállítótermek egy
másba nyílnak. 

Az épülettől nyugatra egy földszintes, 
vasbeton szerkezetű raktárépület áll. ^ 

Az épület jelenlegi javítását megelőző 
állapotra legjobban Dr. Cornel BIA építőmérnök 
1995-ben (*** Proiect Nr. 31/1995) készített 
szakvéleménye világít rá: 

Bár a faanyagot nem érte biológiai káro
sodás, az épületen komoly meghibásodások ész
lelhetők: 

- általános talajnedvesség, felszivárgás, 
falnedvesség, 

- a pince téglaelemei meghibásodtak az 
átszellőzést gátló cementhabarccsal kitöltött 
fugák miatt, 

- a nyugati fal kidőlése, 
- 4 cm-nél nagyobb repedések a falon, 
- ablak- és ajtókeretek szemöldökeinek 

eltörése, 
- repedések a falak találkozásánál, 
- a födémek és falak talákozása mentén 

40 cm-es elmozdulások is vannak, 
- esővízelvezető csatornák hiánya és 

meghibásodása. 

2.5. A tordai sókamaraház történeti 
belső tereinek leírása 

A kamaraház 17. századi enteriőrjének 
pontos leírását adják az 1660-as (Erd. Kápt. 
Orsz. L.T.: Lymb XVI/1.) és 1677-es leltári listák 
(Urbaria F. 786-890, in: JAKÓ 1990), melyeket 
alább idézek. 

Az 1660-as leltári lista: 
„Mi DIOS1 Gáspár és PÁVAI János az mi 

kegyelmes Urunk ő Nagysága nagyobbik cancellari-
áján lévő hütös íródeákok recognoscimus per prae-
sentes, hogy ő Nagysága mi nekünk parancsolván, 
hogy eljövénk ő Nagyságának tordai kamaraházához 
az ott levő minden bonomokat, kamaraházzal együtt s 
ahhoz való pertinentiakkal és akármi res mobilisról, 
hasonlóképpen a tordai aknáit proventussával együtt, 
inventálnok. Mi annak okáért engedelmesek lévén az ő 
Nagysága parancsolattyának, die 2 Mensis Április anni 

praesentis 1660, ő Nagyságának meghnevezett kama
raházához érkezvén sub sequentibus denotatis diebus 
azon udvarházban levő partinentiákat és res mobili-
seket, külsőket is, annak felette aknákat és proventusit 
regestraltuk ez inventariumban, mely rendszeren! igy 
következik beírtuk. 

Belső bolt. Az. leghbelsőbb boltba vagyon egy 
asztal, két csíki deszka. Egy gyertyásláda, melyben 
vagyon 1386 gyertya. Egy tömlőre való vas. Egy ajtó. 

Számtartóház Az számtartóházban az kemen
ce jó. Ajtó. Az bolthajtás rossz két nyíllal támasztott, két 
üres ecetes általagh. Egy pohárszék. Egy asztal. Egy 
ágy, egy almárium. Egy karszék, két pad. Fogas, egy 
más kicsin, egy üvegablak, két tángyér héja, egy rosta. 

Pitvar. Az pitvarban egy gyertyásláda, egy 
pad, kéményre való ajtóvas, egy-egy faj...'!]. Padlása 
az pitvarnak igen romladozott állapottal, rajta való 
ajtók kettő, egyik a kertre a másik az udvarra nyílik. 

Az kert felől való puszta ház. Rajta két, jó, bél
lett, ajtó, ablakráma, egy felső házra való ajtó. Egy 
rossz féllábú szék. Padlásnak egy darabja beégett. 

A kert felől való második puszta ház. Vagyon 
benne egy hosszú asztal, két rövid. Egy pohárszék, 
fogas. Egy ajtó, rajta üvegablak, rossz rajta. Az egyi
ken, másikon nincsen deszkával padimentozat, kemen
ce nincsen az házban, padlásnak egy darabja beégett. 

Gabonásház. Vagyon benne egy öregh szu-
szék, grádiccsal együtt. Egy ecetes tartószék, két rossz 
hnrdó, feneketlen. Egy rossz ajtó, más ajtó is vagyon az 
ház ajtóján. Egy kéményen való ajtó, egy kéményre 
való pléh. Egy fürészdeszka. Egy felső házban való 
rossz ajtó. 

Sütőház. Az sütőházban egy kaloda, rajta való 
nyakban való lánc. Egy pohárszék. Egy pad, egy ab
lakráma. Tűzhely benne, kemence letört. Egy ajtó rajta. 

Pince felől való tornác. Új zsendelezet, fellyül 
nincs deszkázása, két, rossz ágy benne, két deszka. Az 
grádics alatt egy rossz asztalláb, két rossz szék, három 
istállóra való ablakja. 

Udvara. Az udvaron két rakás fa, egy kút zsen-
delyezésével. 

Konyha. Jó, jól megh van csinálva. Azon két 
tábla ajtó, jó rajta, kapu jó rajta, azon retesz 

Egy mészárszék. Az mellett egy darabrész jó 
fütőkemence. Egy cipószaggató asztal. 

Egy istálló üszögében felszarvazva, negyed
része fellécezve. Tizennyolc hajódeszka. Négy sasnak 
való darabja. Egy bokor rossz szekéroldal. Két, istál
lóra való, ajtófél. Egy béres szekérbeli tengely, 
ágassával együtt. Tiz szarufa. 

Felső ház. Az kert felől való ház, hátulsó ház. 
Az első házban egy romlott kemence. Az ablakon négy 
darab romladozott üvegablak. Az második házban egy 
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kemence, egy rossz pad, négy darab romladozott 
üveghablak. 

Udvar felől való első ház. Vagyon benne hat 
szál deszka, egy vas kéményajtó, egy musikásoknak 
való rostélyos rossz szék, egynéhány rossz kályha, egy 
kéményre való ajtó. Az második házban tűzhely alá 
való kövek. Az harmadik házban egynéhány kályha, jó 
tűzhellyel együtt. Az felső házoknak padlások egy csepp 
sincs, gerendái rosszak és kevesek. 

Kert. Rajta egy ajtó, az kertben egy jégh-
verem, tele jéggel. Benne romladozott lugas, kevés léc 
rajta. Élőfák is vannak benne, jó kerttel van bekerítve, 
az kertben jó szőlővessző. 

Pincék. Az első pincében négy ászok, ajtó rajta. 
Az második pincében két ászok, egy szuszék, ajtó rajta. Az 
gyertyús pincében egy gyertyatartó szuszék egy kád, 
kevés káposzta is benne. Az gyertyás pince által van 
deszkával rekeszve, egy hústartó ráma, két szál deszka a 
külső pincében. 

Pince torok. Benne két jó szuszék, két vaske
rék, két vas heával. Egy eke gerendely szarvastól, egy 
darab fenyőfa. Egy felől szekéroldal, egy ajtó, rajta 
pántokkal." 

Az 1677-es leltári lista: 
„ Vagyon Tordán Kamaraház. Só aknák és 

azokhoz tartózó dolgok. Az Kamaraház udvarára nyílik 
egy kétfelé nyiló hitván deszkás kapu melyek sarkain 
van csap 2, vaskáva 2, retesz 1, reteszfőis 1, kis ajtaján 
is vas sark 2, pánt 2, retesz. 1, reteszfő is 1, lakat kol-
csostól l. 

Az kamara ház udvarának kerítése dél felől le-
szás fövény, az mészarszéknál is, az istálló véginél egy 
darab is, az többi kőfal. Ebben az udvarban vagyon 
kamaraház, konyha, mészárszék, istálló, szekérszin is. 

Az kamaraház kőből épitettett jó sendelyes 
fedél alatt alsó és felső renden. 

Pitvar: Ennek ajtaja bellett párkányos, vagyon 
rajta sark 2, pánt 2, bevonó 1, vaskilincs I, kilincstartó 
1. Az pitvar felsőgerendái padolatlan vadnak. 

1. Bolt: Az pitvarból mennek az Boltba mely
ben az Kamara ispán szokott lakni ennek ajtó melly éke 
tölgyfából való, nyiló ajtaja jó béllel párkányos, rajta 
vas sark 2, pánt 2, jó felszer zár 1, kolcs I, fordító 1, 
ütköző I, bevonó 1, ablaka 1. Ebben vas rúdfelnyulólag 
2, keresztül is I. Üveg ablaka fába foglalva újonnan 
csináltatott két öreg kristályüveg benne. Vagyon az bolt
ban új zöldmázas kályhából csinált csipkés pártázata 
belül fűtő kemence melynek szájában egy pántvas. 

Ugyanitt régi hosszú asztal 1, padszék I, 
parasztfogas 1, nyoszolya 1, fejér almáriumocska 1. 

2. Bolt: Ebből az boltból más boltba nyilik egy 
bellet ajtó melyéke deszkával bellet, vassal foglaltatott 

az kőfalhoz. Ezen vagyon vas sark 2, pánt 2, retesz 1, 
reteszfő 1. 

Vagyon itt ó cseber 1, cipótartó pad 1, abrak 
cipó 250, legumina láda I, szarvas teknő 1, újkapa 3, ó 
kapa 2. Új felszerhám 3, vászonsark 3, magyarországi 
apró singvas 3. Apró darab (...) II. Lencse egy fazékban 
20 ejtel, borsó 1/2 véka. Árpakása egy véka 3 ejtel. 

Innen az árnyékszékre szolgál egy ajtó ezen is 
vas sark 2, pánt 2. 

1. Szoba: Az boltból visszatérve az pitvarba és 
onnan napnyugat felé tartván, az nagy szobára, ennek 
ajtó mellyéke fából vagyon, nyiló ajtaja párkányoson 
bellet, azon vas sark 2, pánt 2, bevonó 1, kilincs 1, ki
lincstartó 1, faszegezőjének iszkábája 2, ütköző 1. 

Rossz lantornás ablaka 2. Vagyon benne belöl-
fűtő fényes kályhás kemence melynek szájában egy pánt 
vas. Mellette ismét ugyanafféle kályhákból kivülfűtő for
mára csinált kemencécske, melyet az másikból szoktak 
fűteni. Az falon 3 darab fogas egy parasztasztal, két pad
szék Vagyon ezen házban egy fenyődeszkából csinált re
kesz, azon vagyon egy párkányos fejér ajtó melyen vas 
sark 2, pánt 2, retesz 1, reteszfő I, ütköző 1, fa tolózárjá
nak két iszkábája, paraszt nyoszolya 1, az falon egy toljo 
deszka, azon reteszfő 1. 

2. Szoba: Ezen házból nyik más házra egy 
ajtó, melynek fa mellyéke nyiló ajtaja jó bellet pár
kányos. Azon vassark 2, pánt 2, bevonó 1, retesz 1, 
reteszfő 1, lakat kolcsostól 1, faszege-zőjét tartya 2 
iszkába. Ablaka 1, fákkal berakva. Felső padlása megh 
vagyon gerendázva, de padlás nélkül vagyon azon 2 
szál hajó deszka, apró fűrészdeszka 1. (...) bőr 1. 

Ezen házban vadnak nagy deszkarekeszek me
lyekben búzát, árpát és holmi leguminát szoktak tar
tani. Innen is az árnyékszékre nyilik egy fél ajtó, melyen 
vas sark 2, pánt 2, retesz 1, reteszfő is 1. 

Az felső rendben (...) vagyon 3 palota, kettő 
puszta, előtte vagyon 2 lábon álló folyosócska, az ablak 
a pince toka felett való nyilt tornácz deszkás párkánya. 
Ezekre szolgáló fa grádics is melyik alsó részén egy fel
szer ajtó ezen vas sark 2, pánt 2, fa kilincse, kilincs
tartója. 

Egy Ebédlő Palota felmenve az garádicson 
fából való ajtó nyilik melyik nyiló ajtó nélkül vagyon 
fenyőfából vagyon. Ablaka 6 tokok és szemek nélkül az 
5 fenyőfa az hatodik egészen kő. Az falban három da
rab pohár szék helyt. 

Ennek a paláinak első része, mint az második, 
az harmadik patainak is fenyő gerendákra fenyő desz
kákkal párkányoson megvagyon padolva, csak tapasz-
tás hija, ahol pedig az pitvar felett padolatlan. Vagyon 
itt hosszú hajó deszka 1, aprófűrészdeszka is 1. 

2. Palota: Ennek ajtajának melléke, küszöbe, 
szemöldöke egészen faragott kőből vagyon, azon egy 
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félszer deszka ajtó melyen vas sark 2, pánt 2, retez 1, 
retezfő 1, ablaka 2. Arnyékszékre nyiló ajtó melléke 
fenyőfa, nyiló ajtó nélkül szék nélkül. 

3. Palotának is gyalulatlan fenyő deszkából 
való nyiló ajtaja felszer azon vas sark 2, pánt 2, retez 1, 
retezfő 1, lakat kulcsostól 1. Kőablaka 2, egyiken régi 
tok meg vagyon abban ablak szemecske üveg nélkül 2, 
vassarkocskák rajta az fordító is. 

Az ebédlő palotából észak fele menőleg vad
nak 2 puszta palatak, az amelyik felső gerendáit felrak
ták de padolatlanok az alján penig sem gerenda sem 
deszka. 

Pince: Az kamara ház előtt vagyon egy kőből 
rakott pince, külső és belső ajtaja felszer ajtó mellyékei 
tölgyfából vadnak. Az két ajtón vas sark 4, pánt 4, retez 2, 
retezfő 2, lakat kolcsostól hozzá. 

Vagyon üres búzás kas 2. Ebben az pincében 
egy öreg szsuszék az előbbi inventar szerint kellett 
volna lenni (...). 

Vagyon cseber 11, bornak 60, búzának 20, de 
nem találtattam. 

Vagyon átmérő véka 1. Egy hordó káposzta, 
egy régi tölgyfa kád, egy jó cseber, szapuló cseber is 1. 
Cyertyás láda 3, ezekben gyertya 3600, jó vászon zsák 
9. Targoncának való bikfa deszka 8, fűrészdeszka 2. 

Az mészárszék boronából volt, szalmával fe
dett, ennek leeresztő táblája 1, azon vas sark 2, pánt 2, 
retez 1, retezfő 1, ajtaján is hasonló képpen vas sark 2, 
pánt 2, retez, retezfő rajta. 

Az istálló kőből rakott, mellette elől mindvégig 
tornác szarufákra (...) jó sendelyes fedél alatt huzó 
gerendáinak fövény padlása, az tornácnak hasonló kép
pen. Ezen istállóban 2 rendben jó fövény jászol ajfelet 
saroglyák vadnak felkötözve, honnan az lovak az szénát 
eszik. Felszer paraszt ajtaja 3, azokon vas sark 6, pánt 6. 
Vagyon itt hosszú hajódeszka 12. Ennek az végiben va
gyon egy istálló melynek oldala tapaszos fövény, ezen 
vagyon egy félszer deszka ajtó, vas sarkos, hevederes 
hosszú fenyődeszka jaszoly benne. Ennek is az végiben 
vagyon egy szekér szin, ahol egy faborona, ugyanitt 
vagyon egy jó szán is rudastól. 

Konyha: Az konyha kőből rakott, jó sendelyes 
fedél alatt. Ennek félszer ajtaján, vas sark 2, pánt 2, 
ütköző 1, leeresztő tábla kettő azokban vas sark 4, pánt 
4. vagyon itt egy hitván rossz asztal amellett padszék 2, 
más holmi is padszék 2. Egy embernek való padszék 2, 
fias asztal 1, dagasztó teknő 1, teknőláb 1, szita 2, rossz 
hitván üst 1, fa (...) 4, kisteknő 2, nagy vas nyárs 1, 
kissebbis 1, vas serpenyő 1, cseber 1. 

Kút: kőből rakott jó gárgyás sendelyes fedél 
alatt, az kereke végin vas karika 2, egy ostorkötél, az. 
végén vagyon vasabroncs foglalójával együtt. E mellett 
vagyon egy kő vályú. (...) 

Veteményes kert: az udvaron kivül vagyon 2 
csüres kert is 1. Az első veteményes kertre az kamara 
ház. pitvarából nyilik egy felszer ajtó melyen vas sark 2, 
pánt 2, retesz 1, fa zárjához reteszfő 1,. vaskilincse, ki
lincs tartója. 

Ezen kert vagyon az kamara ház mellett nap
nyugat felől egy részén kőfallal nagyobb részén leszás 
fövénnyel vagyon bekerítve, néhol nyitott leszázást 
kíván. Ezen kertbe egy karfás grádicson le menve va
gyon rajta egy felszer ajtó vas sarkos pántos. Egy re
tesz és reteszfő. Vagyon ebben holmi vetemény úgymint 
fokhagyma, mogyoróhagyma, saláta. Egy darabja ezen 
kertnek szőlővel vagyon beültetve, nem lévén vetemény-
nek való. Az középső mezején is szőlővel ültetve be, lu
gasformával, vadnak itt holmi gyümölcs fák is úgymint 
almafák, megyfák és szilvafák. 

Vagyon itt egy jégverem is, egy szalmával fe
dett, most teli jéggel. 

A halástócska is vagyon egy melyet mivel most 
tisztították volt a vizet kibocsátották belőle, most nincs 
viz benne, vagyon itt egy kőasztal is kőlábastól. 

Ezen túl vagyon más veteményes kert is körős 
kőrnyül jó támaszos fövénnyel bekerítve. Ez is mostan 
holmi tavaszi veteménnyel teli, most jó vetemény benne. 

Erről nyjlik az csűrés kertre egy felszer ajtó 
melyen vas sark 2, pánt 2. 

Csűr: az csűrés kertnek nagyobb része jó 
leszás támaszos fövénnyel vagyon bekerítve két darab 
helyen pedig tövissel és holmi ággal vagyon becsinálva 
és elis vagyon árkolva. Ezen kertnek deszkás kapuja, 
melyen vas csap 1, vas káva 1, retesz 1, reteszfő 1. E-
mellett egy felszer kis ajtó, melyen is vas sark 2, pánt 2. 

Vagyon itt egy ágasokra fenyő fákra épített, 
szalmával jól megfedett csűr, melyik két fövény oldalai 
tapaszosok. 

Ugyanitt vagyon egy ágasokra csinált ökör is
tálló tizenkét bokor szarufákra lécezett és sassal fedett 
huzó gerendák tartják melynek az viz felől való oldala 
egésszen meg van fonva, az kert felől való oldalának 
több fonás kívántatik, három fa sarkon forgó ajtó 
rajta, 2 fövény jászoly benne. Ezen istállóban vagyon 
mintegy két szekér széna, melyet az kolosi széna 
helyébe kell adni. 

Ugyan az Kamara ház udvara felől vagyon, 
egy marha rekesz, körös-körül jó leszás támaszos kert
tel bekerítve melyre nyilik egy felszer ajtó kin vagyon 
vas sark 2, pánt 2, retesz 1, reteszfő 1. 

Vagyon itt még béres szolga 4. Ezen keze alatt 
vagyon most béres ökör 6. (Az. előbbi inventárhoz 4 
deficitis.) Azok amelyek most jelen vadnak mind jó 
szolgálatra való marhák, nem alább-valók az előb
bieknél. Az 4 ökör is dög, min holtának el közönségesen 
lévén dögi az marháknak az országban. 
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Béres szekér vagyon most 2, mik minden fa és 
vas eszközökkel mostan jók mások vasaival, foga 
karikáival, és egyéb eszközökkel, ezek vasas lőcs kávái 
8, Tanier karika 11, csatlóhám 2, Derékszög 4, öreg 
kötél 2, járom 10 (...) csikóit 8, kerék agyain (...) kari
ka (...) karika 26, Jó kész eke 2, azokhoz laposvas 2. 
Hosszú vas is 2, faragó fejsze 1. 

Fejős tehén vagyon mostan 2. Ezek borjai 2, 
harmadfű üsző 1, tavalyi ökörborjú 1. (...) 

Disznó esztendős 6, tavalyi süldő 12, ezek 
most mind Kolozson vadnak. 

Tyúk vagyon itt 12, kakas 1, lúd 6." 
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Clădirea Muzeului din Turda 
(Rezumat) 

Clădirea Muzeului din Turda este una din 
cele mai vechi clădiri ale oraşului, s-a construit 
începând din anul 1581. Până şi în literatura de 
specialitate, este numit de multe ori „palatul prin
ciar din Turda", cu toate că este de fapt clădirea 
fostei Camere a Sării. Lucrarea schiţează istoria 
acesteia şi realizează o descriere complexă, cu
prinzând în anexă inventarele rămase din sec. al 
XVII-lea şi descrierea lui Kálmán LUX, restau
ratorul clădirii în 1911-13. 

The Building of the Museum 
in Torda (Turda) 
(Abstract) 

The building of the museum in Torda 
(Turda) is one of the oldest ones in the town, its 
construction started in 1581. The literature often 
calls it „the princely palace of Torda", although it 
is in fact the building of the former Chamber of 
Salt. The paper presents its history and makes a 
complex description, in the annexes with the 
inventories that remained from the 17 t h century 
as well as the description of Kálmán LUX, the 
restorer of the building between 1911-13. 
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OLASZ Gabriella 

Kézdivásárhely sajátságos 
településszerkezete és 
műemléki jelentőségű területei 

(Kivonat) 
A dolgozat az egyedülálló kézdivásárhe-
iyi településszerkezet kialakulását követi 
nyomon a korabeli források alapján, 
majd körülhatárolja a műemléki jelen
tőségű területeket és közli az építészeti 
műemlékek listáját, javaslatokat téve a 
kívánatos rendezési tervre. 

Bevezetés 

„A város történeti jellegének védendő értékeit 
az anyagi és szellemi elemek összessége alkotja, kivált
képpen: 

a) a telkekből és az utcahálózatokból adódó 
városszövet, 

b) a város különböző területeinek: a beépített, üres és 
zöldterületeknek kölcsönös viszonya, 

c) az épületek külső és belső formája, megje
lenése, ahogyan azt a szerkezetek, tömegek, stílusjegyek, 
formák, anyagok.színek és díszítések kifejezik, 

d) a város kölcsönhatása természetes és művi 
környezetével, 

e) a város hivatásának - történelme során szerzett 
- ismertetőjegyei. 

Ezen értékek bármilyen sérelme a történeti váro
sok hitelességét ásná alá."1 

A Román Akadémia 1955-ben elfogadott 
műemlékjegyzékén Kézdivásárhelyen még csak 
két egyedi műemlék szerepel, a kantai római ka
tolikus templom és a minorita kolostor. 1964 u-
tán, a Velencei Karta nemzetközileg elfogadott 
szabályozása értelmében a műemlék fogalma 
nemcsak egyedi, hanem városi és falusi együtte
sekre is kiterjed. Ennek következményeként 
Romániában is már 1965-től megkezdődik a 
műemlékileg védett együttesek, övezetek és vá
rosrészek leltározása. Ebben az időben Segesvár, 

Szeben, Medgyes, Beszterce és más városok 
mellett Kézdivásárhelyre is készült egy tanul
mány a védett területek lehatárolására, de ekkor 
ez még csak a főtérre él az ezt körülvevő épüle
tek homlokzataira korlátozódott, nem véve fi
gyelembe a város legnagyobb értékét: sajátságos 
és egyedi udvarteres településszerkezetét. 

A Romániai Műemléki Bizottság 1977-
ben történt megszüntetése után a történeti váro
soktól idegen, sokszor brutális városrendezési 
tervek születtek. Bár Kézdivásárhelyre is készült 
egy ilyen terv 2 , szerencsére megvalósítására már 
nem került sor. 

Az 1989-es változások után újraindult a 
több mint egy évtizede megszakadt műemlékvé
delmi tevékenység. Románia is csatlakozott a 
nemzetközi szabályozásokhoz, így elfogadta a 
Történeti Városok Védelmének Nemzetközi Kar
táját is, amely 1987 óta a világ történeti városi 
védelmének ér, fejlesztésének közös irányelve. 

Az a műemlékjegyzék, amelyet 1991-
ben hagyott jóvá az újraalakult Országos Mű
emlékvédelmi Bizottság, Kézdivásárhelyre vo
natkozóan már 24 műemléket és két műemléki 
jelentőségű területet (Főtér és Degécia) nyilvánít 
védetté. Ezt a jegyzéket 1996-ban a helyi javasla
tokat is figyelembe véve tovább bővítettük, és a 
műemlékvédelmi törvény jóváhagyásáig megyei 
tanácsi határozat alapján alkalmazzuk. Ez a lista 
már öt műemléki jelentőségű területet tartalmaz, 
és a városközpont nemzeti szinten védett öveze
tének a védőzónáját, amely kiterjed az egész 
udvarteres városszövetre. A további négy övezet 
helyi védettségű. 

Ezeknek a műemléki jelentőségű terüle
teknek a lehatárolására 1990-ben készítettünk 
egy tanulmányt. 3 A területek meghatározásánál a 
következő értékelési szempontokat vettük figye
lembe: történeti érték, építészeti érték, a város
szövet épsége, a tipológia ritkasága, az eredeti 
elemek aránya. 

Ez a tanulmány a védett területek reha
bilitációját illetően csak általános javaslatokat 
tartalmaz. Egy részletesebb terv, amely a város 
műemléki szabályozását hivatott kidolgozni, a 
bukaresti Úrban Proiect tervezőintézet keretében 
készül, a Közmunkálati Minisztérium (Ministe-
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rul Lucrărilor Publice) közvetlen megrendelésé
re. A részletes rendezési tervek és szabályozások 
kidolgozása viszont évek óta késik az Országos 
Műemléki Törvény jóváhagyásával együtt. 

A dolgozat ezek elkészültéig próbál tám
pontokat keresni, elemezve a városszerkezetet, 
felmérve az épületek fizikai állagát és műemléki
városképi értékét, kijelölve a feltétlenül megtar
tandókat és azokat, amelyeken változtatások esz
közölhetők, valamint az értéktelen, kicserélhető, 
vagy egyenesen zavaró elemeket. Erre azért van 
szükség mert a város fejlődése, különösen a la
kásépítés szabályozások hiányában sem áll meg, 
és a megoldás legtöbbször az építészre van bízva. 
A hiány pótlására próbál az alábbi dolgozat átme
netileg útmutatóul és adatbázisként szolgálni. 
Nem törekszik teljességre, elsősorban helyzetet 
rögzít és problémákat vet fel, feltárja a gondokat 
és általános rehabilitációs javaslatokat tartalmaz 
a város védett övezeteire vonatkozóan. 

1. A város történeti, gazdasági, 
kulturális fejlődése 

1.1. A történeti város kialakulása 
Kézdivásárhely Kovászna megye (a volt 

Háromszék vármegye) legrégibb városa, a felső
háromszéki medence központjában, a Brassót 
Moldvával összekötő fő kereskedelmi útvonal 
mentén. A mai település helyén hajdan római telep 
(colonia romana) állott. Már TIMON Sámuel 4 is 
említi, hogy a Feketeügy mentén volt egy Prae-
toria Augusta nevű római város, és ezt összeha
sonlító római térképén SCHEL Kézdivásárhely 
területére helyezi, de csak 1852-ben, az ojtozi út
vonal készítésekor ktmlnek felszínre a település 
létét bizonyító római eredetű tárgyi emlékek (bé
lyeges téglák, vízvezetékmaradványok, halotté
gető kemence, edények, érmék, fegyverek). 

Ezt a római települést a népvándorlás 
hullámai elsodorták, és több évszázadnak kellett 
eltelnie, ameddig a 14. században „a szomszéd 
falvak lakói mint központi helyre, vásárokra 
kezdettek egybegyűlni, mivel akkor Kézdiszék-
ben nem volt város és ott korcsmákat, deszka- és 
fabódékat építettek". 5 Ezekről a faépületekről 

ebben az időben Asserculi oppidumnak, azaz 
deszkavárosnak nevezik. Mivel Torja község 
(amely az Apor család birtoka volt és már az 
1334-es pápai tizedjegyzékben is szerepel) hatá
rában épült, előbb a Torjavására (Oppidum 
Thoryavasar) nevet viseli . 6 Első okleveles 
említése NADASDI Mihály székely ispánnak 
1407. november 24-én kelt levele 7, „midőn Kéz
divásárhely Háromszék főhelye volt, s ott tarta
tott Háromszék közgyűlése is". 

A település a 15. század elején kezd 
gyorsan fejlődni. LUXEMBURGI Zsigmond 
király a Földvárról 1427. május 9-én kibocsátott 
adománylevelében városi rangra emeli, és bizto
sítja azokat a kiváltságokat, amelyekkel Erdély 
más városai is rendelkeztek: országos és heti
vásárok tartása, önkormányzati jog, adó- és vám
mentesség. A következő századok folyamán-a 
magyar királyok és az erdélyi fejedelmek meg
erősítik és kibővítik ezeket a jogokat. így Mátyás 
király 1462-ben kiadott levelében megerősíti a 
Zsigmond által adott kiváltságokat, Ulászló 
1507-ben minden adókötelességet megszüntet. 8 

A település HONTERUS 1532-es térké
pén Neumarck néven szerepel. A város mai elne
vezése, Kyzdywasarhel alakban JÁNOS Zsig
mond egy 1562-ben keltezett levelében jelenik 
meg először. 

A 15-16. századokban a város a mai vá
rosmagot képező hosszúkás trapéz alakú piac
teret és az első telepesek e köré csoportosuló tel
keit foglalja magába. Kézdiszék községeinek és 
portáinak 1567-es összeírása szerint Kézdivá
sárhely nek ekkor 60 portája volt. Valószínű, 
hogy ekkor a mai református templom helyén 
római katolikus templom és parókia állott. A 
Kezdi esperesség a közeli Moldvában levő 
milkói püspökség joghatósága alá tartozott. Kris
tóf milkói püspök 1447-ben „kyzdywasarheli 
esperesség" néven említi, 1518-ban Mihály mil
kói püspök pedig convocatoriájában „Decanatus 
Kyzdywasariensis"-ről tesz említést. „A temp
lom várszerű fallal volt körülvéve, mint azt 
részint a HONTERUS-féle térképen való rajzból, 
részint pedig a bástya elnevezés hátramaradá
sából lehet következtetni." 9 
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1.2. A város fejlődése a 16. század 
közepétől a 18. századig 

A 16-18. század között a település Er
dély egyik fontos kézműves- és kereskedelmi 
közponjává válik. A kézműipar fellendülése a 
céhek ke-retén belül a város gyors fejlődését 
vonja maga után. 1572-ben megalakul az első 
céh, a tímároké. Ezt követi 1638-ban a csiz
madiák céhe, 1649-ben pedig a szűcsök és fa
zekasok céhe. Erdély osztrák uralom alá kerülése 
1691 -ben meggátolja egy időre a város fejlődését 
és további céhek alakulását, így ezek csak nagy 
késéssel, a 19. században jöhetnek lé t re . 1 0 

A 17. században a város céhes alapon 
szervezett kézműves iparának és kereskedelmé
nek védelmére BETHLEN Gábor, I. RÁKÓCZI 
György, II. RÁKÓCZI György és APAFI Mihály 
adtak kiváltságleveleket. 

A lakosság egy másik fontos foglalko
zása a fuvarozás volt. Oppidum Kézdivásárhely 
1740-es pecsétjén és címerpajzsán szekérbe fo
gott ló hátán kezében ostort tartó fuvaros látha
tó, a szekérelőből három búzakalász emelkedik 
ki. A Brassót Moldvával összekötő fő keres
kedelmi út a városon haladt át, így az itteni kéz
művestermékek egyre nagyobb mértékben kerül
tek a moldvai piacokra. A 17. század közepén 
Vasile Lupu és Gheorghe §tefan moldvai vajdák 
engedélyekkel segítik elő a kapcsolatok élénkí
tését, szabad közlekedést biztosítva Moldvában a 
kézdivásárhelyieknek. 1 ' 

A város legfontosabb funkciója a kereske
delem volt. A középkorban a település fejlődése 
általában a többi erdélyi kézműves és kereskedel
mi központéhoz hasonló, vásárhely jellege azon
ban hangsúlyozottabb ezekénél és meghatározó 
szerepet játszik a város térbeli fejlődésében is. 

Kézdivásárhely piacára öt irányból ér
keztek a környező települések lakói. BÁTHORI 
Zsigmond 1588-ban megújítja a város vásár
tartási jogát, a hetivásárokat csütörtökre teszi, és 
még évente három országos vásár tartását engedé
lyezi - a január 1. után következő vasárnap, Szent 
György napján és Szent Demeter-napon. 

A gazdasági fellendülés következtében a 
város lakossága is megnövekedett. 1602-ben már 131 

kaput írtak össze, 1614-ben a számuk 155-re 
emelkedett. 1721-ben a családok száma 201 volt. 1 2 

A művelődési élet is fejlődésnek indult. A 
reformátusok particula iskolájáról 1637-ből maradtak 
fenn adatok, Kantafalván pedig a minorita szerzete
sek létesítettek rendházat és iskolát. Az 1680-ban 
Esztelneken alapított iskolát 1696-ban telepítették át 
Kantafalvára. A 18. században felépültek a minorita 
rendház, a római katolikus templom és a gimnázium 
épületei, ugyanekkor a Főtéren a 17. század elejéről 
való kis fatemplom helyére erődített református 
templom épült. Ennek egyik bástyájában tartották a 
város privilégiumait. „Az ev. ref. templom két oldalán 
van 2 bástya forma. A déli részben levőben van a 
város levéltára, az északi felében levőben a templom
ba való bemenet felett van az ekklésia levéltára..."13 

Az erdélyi fejedelemség másfél évszázados 
haladást biztosító korszakának 1691-ben az osztrák 
uralom vetett véget, amely a korábbi szabadságjo
gokat korlátozta, majd felszámolta. A madéfalvi 
veszedelem után, 1764-ben megszervezték a három 
székely határőrezredet, a n. gyalogezred parancsnok
ságát Kézdivásárhelyre helyezték. Az idegenek 
elszállásolása a városi lakosságra hárult, így ezután 
több kaszárnyát és tiszti lakást is építettek itt. Ezek 
közül a 18. század második felében épült az auditori 
szállás, a jelenlegi Bíróság épülete. 

13. A város fejlődése a 19-20. században 
A19. század első felében egy újabb gazdasá

gi fellendülés következett be a város életében. Hét új 
céh alakult. A század elején, 1807-ben a szíjgyártók, 
1809-ben pedig a mészárosok tömörültek céhekbe. 
1840 után, amikor az ebben az időszakban kibon
takozó ipari forradalom már Európaszerte véget vetett 
a céhrendszernek, Kézdivásárhelyen még újabb 
céhek alakulnak: 184l-ben a szabó-, 1844-ben az üst
gyártó-, az asztalos- és a puskamíves-kovács-, 
lakatos-, 1845-ben pedig a kalaposcéh. A legtekinté
lyesebbek a tímárok, a csizmadiák és a szűcsök céhei 
voltak. 1 4 

Ugyanekkor a várost több megpróbáltatás is 
érte. JANCSÓ Mózes krónikái jegyzeteiből idézve: 

„1802-ben, október 26-án d.u. 1 órakor 
rettenetes földingás volt, ekkor a föld több he
lyen meghasadt és kénköves víz jött ki belőle. 
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1805-ben fölöttébb való drágaság. A fran
ciákkal az oroszok segedelmével had kezdetett. 

1809-ben nagy insurrectio. 
1812 május 12-én pünkösd vasárnap 8 

órakor reggel földingás. 
1816-iki nagy éhség miatt sok székely 

vándorolt Moldvába és Bukovinába. 
1817-ben nagy drágaság és éhség volt. 
1831-ben cholera pusztított és gabona 

szűke volt." 
A legnagyobb tragédia 1834 nyarán tör

tént, amikor szörnyű tűzvész pusztította el a vá
ros háromnegyedét. Az 558 lakóházból 421 el
égett, „ritka ékességgel épült, várfallal kerített 
nagytemploma és tornya, papi, kántori és isko
laházai mind a lángok martalékai levének. Levél
tára, pénze és nagybecsű klenódiumai a templom 
oldalához ragasztott északi bástyában menthetet
lenül megégtek, a harangok (három) megégve 
hullottak a lá ." 1 5 

A városnak jelentős szerepe volt az 
1848-49-es szabadságharcban. Ekkor „Kézdivá-
sárhely Háromszék Parisa, Háromszék szive 
volt... az egész város táborrá változott át, hol az 
izmosabb kezek fegyvert forgattak, az egész vá
ros egy gyárteleppé alakult át, hol a gyenge nők, 
aggok és gyermekek is a nemzet napszámosaivá 
lettek. Ágyúöntöde, fegyver-, lőpor- és gyutacs
gyárak mint varázsütésre állottak e lő . " 1 6 Az 
önvédelem idején Kézdivásárhely valóban a Szé
kelyföld arzenálja volt. Itt öntötték az ágyúk 
többségét (64 darabot) TÚRÓCZI Mózes 
rézműves mester műhelyében. Ezenkívül a vá
rosban még puskapor-, gyutacsgyártó-, salétrom
főző-, ágyúgolyó-öntő-, kovács- és kerekes
műhelyek működtek. 

Bár a szabadságharc a várost rövid időre 
újból Erdély egyik központjává tette, a politikai 
események, amelyek a forradalom leverését kö
vették, leállították a fejlődést. Az 1867-es ki
egyezést követően az Osztrák-Magyar Monar
chiában a gazdasági élet egy ideig még normális 
keretek között folyik. 1872 után, amikor törvény
nyel számolják fel a céheket, ezek helyett új sza
bályzatok alapján működő ipartársulatok alakul
nak. Viszont az Osztrák-Magyar Monarchia és 

Románia között 1886-tól 1893-ig elhúzódó vám
háború rendkívül káros hatással volt a kézdivá-
sárhelyi és általában a székelyföldi kisipar hely
zetére. A vámháború miatt évszázados gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolatok kerültek veszélybe. 
A kézművesek ezrei hagyták el a Székelyföldet 
és telepedtek át Romániába. 

Kézdivásárhelynek 1869-ben 4752 lako
sa volt, 1885-ig ez a szám 5183-ra nőtt. A vám
háború miatt 1893-ben a lakosság száma ismét 
4700 körül mozgott és a század végéig tovább 
apadt . 1 7 

A gazdasági és társadalmi élet tovább is 
pangott, az első világháború végéig. A két világ
háború közötti időszak egy bizonyos méretű fel
lendülést hozott a város életébe, de jelentős fej
lődés nem következett be. A második világhá
ború újabb visszaesést hozott. 

Ebben az időszakban néhány szesz- és 
sörgyáron kívül nem létesült itt egyetlen jelen
tősebb ipari vállalat sem. A századfordulón a vá
rosban a következő ipari egységek működtek: 11 
szeszgyár, három sörgyár, amelyek közül a legis
mertebb a WELLENREITER Györgyé, három 
malom, egy ecetgyár, egy posztógyár, egy papír
gyár, egy cserép- és téglagyár és egy szappan
főző műhely. Ezeken kívül 1928-ban egy kis 
fafeldolgozó vállalat is alakult. 

1891-ben avatták fel a Brassó-Kovász-
na-Kézdivásárhely vasútvonalat. 

A múlt század végén a városban a követ
kező intézmények működtek: 1 8 

- tanácsház 
- katonai várdaház 
- római katolikus parókia templommal a 

Kantában 
- református ekklésia templommal 
- görög katolikus ekklésia templommal 
- római katolikus gimnázium a Kantában 
- iparos tanonciskola 
- elemi fiú- és leányiskolák, óvodák 
- „Erzsébet" árvaleánynevelő intézet 
- „Stephanie" aggmenház 
- „Rudolf kórház és Kézdiszék kórháza 
- kaszinó és könyvtár 
- könyvnyomda 
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- takarékpénztár 
- gyógyszertárak 
- gőz- és kádfürdO 
- törvényszék, járásbíróság, adóhivatal, 

közjegyzőség 
- vasúti állomás 
- posta és távirda 
- honvéd kaszárnya 
Ez utóbbi altisztképző iskolának épült, 

1823-49 között itt működött a Székely Katona-
nevelde. Mert az iskola tanárai és diákjai részt 
vettek a szabadságharcban, az osztrák önkény
uralom az iskolát felszámolta. 

A század elején épült a Vigadó, ahol szí
nielőadásokat is tartottak. 

2. A város térbeli fejlődése. 
A településszerkezet elemzése. 

Kézdivásárhely a város magját képező 
hosszúkás trapéz alakú vásártér körül alakult ki. E 
köré csoportosultak a 14. századtól az első telepe
sek keskeny, valószínűleg egyforma méretű telkei. 

A 16. századra a város sajátságos térbeli 
szerkezete nagyjából kialakult. 18. század előtti vá
rostérképpel sajnos nem rendelkezünk, a város irat
tára az 1834-es nagy tűzvészben megsemmisült, sok 
olyan okmánnyal együtt, amelyek alapján pontosab
ban körvonalazható lenne a város kialakulása. A te
lepülés fejlődését a 18. századtól a három katonai 
felmérés alapján követhetjük nyomon. 

Az első katonai felmérés 1768-84 között 
készült térképe még azt a helyzetet rögzíti, ami
kor a város telkei még nagyjából osztatlanok vol
tak. Két párhuzamos udvartér között egy-egy 
család tulajdonát képező telkek húzódtak. Az ud
vartér általában ezeknek a nevét is viselte, így 
volt JANCSÓk, CSISZÁRok, BALOGHok, 
SZŐCSök, KOVÁCSok, Ráczok, stb. udvartere. 
Ezeket a telkeket a Főtér felé az iparosok házai 
zárták le, így vásárokkor az árut egyenesen a 
műhelyek elé lehetett kirakni. De mert ebben az 
időben a lakosság még földműveléssel is fog
lalkozott, a telkeknek volt egy hátulsó kijáratuk 
is a mezők felé. A telkeket lehatároló, a Főtér két 
hosszanti oldalával párhuzamos utcákat még 

századunk elején is Nyugati-, illetve Keleti 
Kertmege utcáknak nevezték. Ezek mentén gaz
dasági épületek sorakoztak, 1 9 

Kézdivásárhely nem volt erődített város. 
Központjából öt irányba ágaztak ki utak. Erre a 
kezdeti radiális úthálózatra épült rá az udvarterek 
első, majd második gyűrűje. Ennek következté
ben a város utcahálózata radiális-koncentrikus 
szerkezetű. A 18. századi térképen látható mind 
az öt kivezető út és a tér körüli udvartereket 
lehatároló első közlekedési gyűrű. A beépített 
terület ekkor a Főtér és az első gyűrű közötti 
területre korlátozódott, ezenkívül már beépültek 
a város egyes, a déli és nyugati irányba kivezető 
utak mentén levő telkei is. Teljesen kialakult az 
akkor még külön helységeket képező Kantafalva 
és Oroszfalu településszerkezete is. 

A két következő, második és harmadik 
katonai felmérés térképei, a 19. század első, illet
ve második feléből már a maival nagyjából meg
egyező, teljesen kialakult településszerkezetet 
mutatnak. Ez az udvarteres-udvarutcás települési 
rendszer egykor több erdélyi kézműiparos város
nak volt a sajátossága, kialakulása a foglalkozás
sal, a kézműiparos polgárság életmódjával és a 
székely örökösödési törvénnyel függ össze. Bár 
az oklevelek szerint itt a székelyek mellett német 
telepesek, hospesek is voltak, és a brassói iparo
sok az úgynevezett „szászok útján" Kézdivá-
sárhelyen keresztül szállították árucikkeiket 
Moldvába, ezenkívül a szászok jelenlétére sokáig 
egy Jeszken, Geszken (Gasschen) nevezetű utca 
is emlékeztetett, ezek alapján mégsem feltéte
lezhető hogy Kézdivásárhely régi településfor
mája szász eredetű lenne . 2 0 Bizonyos mértékű 
szász hatás azért lehetséges, hogy közrejátszott a 
kialakulásában. 

Kézdivásárhelyen ennek a városszerke
zetnek a létrejöttéhez valószínűleg még hozzá
járult a város területének a szűkössége is. A 16. 
században, amikor a város fejlődése megindult, 
minden oldalról nemesi birtokok vették körül. Az 
APOR, BASA, KUN és más főúri családok bir
tokai egészen 'a város határáig nyúltak. Ugyan
akkor a város egyfolytában perben állott a szom
szédos falvakkal a környező területekért. A tele-
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pülésnek ez a körbevétele gátolta a térbeli ter
jeszkedést, amelynek hiányában csak a meglévő 
telkek oszlottak tovább. Ennek következménye
ként a sűrűség a város határán belül egyre nőtt. 
Az Erdélyben használatos osztatlan örökösödési 
rendtől eltérően a székely örökösödési törvény az 
összes leszármazott között osztotta fel a birtokot, 
így az udvarterek között lévő szalagtelkek egyre 
inkább felaprózódtak az örökösök között. „Mivel 
K. Vásárhelynek szűk telepedési helye lévén, 
utóbb mint fegyverrel szolgáló székely katona
ság a külömben is szűkre mért jószágokat, a jó
szágról katonáskodó fiak közt kénytelenségből 
végtelen felaprózván, ez okból elszaporodott 
háznépeknek többnyire csak 8, legfeljebb 16-20 
négyszögölnyi keskeny térre szorított faházaik 
láncszemnél is szorosabban egybekapcsolódva 
csaknem egész utcánként egyetlen födél alatt 
állottak. A szűk házhelyek miatt külön udvarok 
nem lévén, hanem csak alig 2 ölnyi széles utcács
kák, bejárók." 2 1 

1851-től, a törvény megszűntével idege
nek is betelepülhettek az udvarterek közösségé
be. Ezért a családi nevek helyett számokkal 
kezdték jelölni az udvartereket. 

1960-ban VÁMSZER Géza 71 udvarteret 
talált, ez a szám máig változatlan maradt. 

Az udvarterek 2-4 méter széles, 25-180 
méter hosszú, csak az egyik oldalukon beépített 
sikátorok. Többségük a Főtér körül található, de 
később kialakult egy külső gyűrű is, amelyen be
lül az udvarterek szabálytalanabbul helyezked
nek el. Ez az udvarteres települési rendszer egye
dül Kézdivásárhelyen maradt fenn. Nyomait még 
megtaláljuk egy pár erdélyi város (pl. Marosvá
sárhely) úgynevezett „átjáróházaiban" és Udvar
helyen a Szűcs és Mihály utcákban. Magyaror
szágon Sátoraljaújhely képvisel egy hasonló vá
rostípust (erődítés nélküli piacutcás város). 

Kézdivásárhelyen ennek a sajátságos te
lepülésszerkezetnek a fennmaradásához több té
nyező is hozzájárult. Ezek közül az egyiket a vá
ros fejlődésének a visszaesése a századfordulón 
és az ezt követő gazdasági pangás képezte, amely 
miatt nem kerülhetett sor nagyobb méretű város
rendezésre. 

Egy másik tényezőt képvisel a város pol
gárainak erős ragaszkodása a hagyományokhoz. 
Példa erre az ellenállás, amely az 1834-es nagy 
tűzvész után a város korszerű újjáépítését javaso
ló tervet fogadta. Bár az osztrák kormány száze
zer forint segélyt ígért a városi telkek újraosztá
sának feltételével, ezt a városi tanács és a pol
gárok egyaránt elutasították. A leégett házak tu
lajdonosai inkább önerőből építették újra ezeket, 
a régiek alapjaira. Sőt, a céhek a piac közepén lé
vő színt is visszaépítették az árusok számára, bár 
ezt a városi tanács is ellenezte tűzveszélyes volta 
miatt. SZENTKATOLNAI BAKK Endre így ír 
erről: „A Kőköböl mellett levő középületek 1834 
július 29-iki nagy égés alkalmával elégtek. Elé
gett a piac kpzepén levő hosszú faszin is, amely 
... az áruló mesteremberek számára volt építve. 
Az égés után az árulóhely ide sátrak alakjára' 
deszkával fedett hosszú sikátor formára állítatott 
fel. A tanács és a város lakóinak elfogulatlanabb 
része, okulva az 1834. év szerencsétlen történe
tén, amikor az említett szin úgyszolva vezetékül 
szolgált a lángoknak a város nyugati sorára való 
juttatására, elhatározták a színeket onnan elmoz
dítani, s a tanácsház udvarára áttenni. A határozat 
ellenállásra talált a céhbeliek részéről, megfelle-
bezvén a királyi főkormányszékhez, de az a ta
nács határozatát helybenhagyta. Minek folytán a 
szinek 1847 őszén lerontattak, s darabjai az illető 
céhek által hazahordattak. A hat céh azonban so
káig nem nyugodott, megkészítette az újonnan 
építendő szinek tervét, s oda hatott hogy az 1848 
febr. 9-én a tanács és esküdt közönség vegyes 
gyűlésén elhatároztatott a piac közepére - ahol 
régente voltak - a céhek árulószinének újból való 
felépítése." 2 2 

A város sajátságos szerkezetének a meg
maradásában nagy szerepet játszott még a céh
rendszer kései fennmaradása. Bár az 1872-ben 
hozott törvény a céheket felszámolta, az ezután 
alakult ipartársulatok a hagyományokat szinte 
napjainkig megőrizték. 

A 19. században a város terjeszkedni 
kezdett, főként nyugati irányba, a mostani ADY 
Endre (volt Új) utcáig, ahol tiszti lakóépületeket 
emeltek. Kelet felé a város területe a volt barom-
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piacig terjeszkedett ki, míg a másik két irányba a 
mostani MOLNÁR Józsiás (délre), illetve BOD 
Péter (északra) utcákig növekedett, Kanta hely
séget is magába foglalva. Kézdivásárhely 1849-
ben egyesült Kantával, amellyel már akkor szer
vesen össze volt épülve. A két helységet csupán 
a Ráczok pataka és az efölött levő, kapuval ellá
tott híd választotta el. Azelőtt Kantafalva Felső
fehér megyéhez tartozó önálló helység volt. 

A 20. század elején a település tovább bő
vült, leginkább nyugati irányba, ugyanakkor be
épültek a Vasút-utca és az Oroszfalu felé vezető út 
mentén levő telkek is. Ezzel a folyamattal a régi 
városi területeknek a kialakulása befejeződött. 

1956-ban közigazgatásilag Kezdi vásár
helyhez csatolták Oroszfalut is, amely déli irány
ban körülbelül egy kilométerre fekszik a város
tól. A 20. század második felében a város néhány 
ipari- és lakónegyeddel bővült. 

3. Építészeti és művészettörténeti 
vizsgálatok. A városkép 
harmóniájának összetevői 

3.1. Kormeghatározás, építészeti stílu
sok, műemlékek 

Kézdivásárhelyen a ma is álló legrégibb 
épületek a 18. század elején épültek, barokk és 
klasszicista stílusban. 1834 -ben, amikor a nagy 
tűzvész a város kétharmadát megsemmisítette, a 
Főtér házai is nagyrészt elpusztultak. Ezért ez 
előtti épület esetleg csak részben, az újraépült 
házakba beépítve ha fennmaradt. A mostani épü
letek a 19. század második felében és a 20. szá
zad elején épültek. Erről az időszakról ugyancsak 
SZENTKATOLNAI BAKK Endre könyvében 
találunk leírást. Eszerint a piac keleti részén volt 
a Kőköböl, amely 3 lábnyi magas állvány volt, 
kőből. A városi kikiáltó innen kiáltotta ki a vásá
rokat s több más kihirdetendő nevezetes dolgo
kat. Ennek szomszédságában állottak a kereske
dők boltjai és a „tolvajok kalickája". A piac kö
zepe táján volt egy kút, ennek közelében foglal
tak helyet a tanácsház és a katonai várdaház, ahol 
folyton katonaőr (silbak) állott éjjel-nappal. A 
kút északi szomszédságában feküdtek a falábra 

épített színek, ahol a céhek deszkából épített áru
lóhelyei voltak (13. ábra) . 

A fennmaradt múlt század végi képeken 
még elég sok népi formavilága házat láthatunk. 
Ezek földszintes vagy emeletes, zsindellyel borí
tott, külső feljáróval ellátott, fatornácos épületek 
voltak (14. ábra). 

Ezek közül az emeletesek kőből és tég
lából épültek,.földszintjükön bolt vagy műhely 
helyezkedett el a térrel közvetlen kapcsolatban, 
az emeleten voltak az iparosok és kereskedők 
lakásai. Ezt a háztípust őrzi napjainkig a tér 
legrégibb háza, amelyet külső festéséről Vörös
háznak neveztek el, valamint egy másik tornácos 
ház a keleti oldalon. 

A FTNTA-házat, amely rögtön a tűzvész 
utáni évben épült, a 70-es években sajnos teljesen 
újraépítették. Bár nagyrészt az eredeti alakját kapta 
vissza, már nem sorolhatjuk a műemlékek közé. 

A múlt század végén még kontyolt nye
regtetős, féloromfalas, népibarokk elemeket hor
dozó házak uralták a teret. Lassanként ezeket 
főleg eklektikus stílusú épületek váltották fel (15. 
ábra). A századforduló után néhány szecessziós 
építészeti elem is gazdagította a homlokzatokat. 

Bár az udvarterek területe nem tartalmaz 
műemléki szempontból jelentősebb értékű épü
leteket, a zóna sajátságos hangulata megőrződött. 
Itt többnyire - földszintes, fa- és téglaházak 
sorakoznak, fából épült színekkel és kerítésekkel 
váltakozva. Néhány régi, népi jellegű zsindelyes 
faház is fennmaradt. 

* 

A későbbi házak többnyire neoklasszi
cista stílusban épültek. Elvétve az udvarterekben 
egy-egy emeletes házat is találunk. 

A Kovácsszer és a Degécia területein 
ugyancsak népi jellegű, a 18-19. században épült 
faházak vannak. A másik két helyi védettségű 
övezet neoklasszicista utcafrontokat tartalmaz. 

A város műemlékei közül az 1850 előt
tiek főleg barokk és klasszicista stílusban épül
tek, a múlt század végén és a századfordulón pe
dig eklektikus stílusban. Szecessziós elemek 
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csak részletekben jelentkeznek, egyes homlokza
tokon. A műemlékjegyzék sok népi jellegű lakó
házat is tartalmaz. 

Az egyedi műemlékeken kívül három vé
delemre javasolt épületegyüttes is van a város 
területén. Ezek a következők: 

- négy egymás mellett levő épület az Is
kola-utcában. Ezeken a 18-19. századi házakon a 
népi vonások a városiakkal keverednek. 

- három épület az APAFI Mihály utcá
ban, amelyek a néhai szeszgyár adminisztrációs 
és lakóépületei voltak. 

- a TUROCZI Mózes utca egy szakasza. 
Népi jellegű és neoklasszicista stílusú lakóháza
kat tartalmaz. 

3.2. Karakterhordozó elemek 
A sajátságos karakterhordozó elemek 

nem csak az udvarteres résznek, de a régi város 
egészének is megszabják a jellegét. Ezek közé az 
elemek közé tartoznak az udvartereket a főtérrel 
összekötő átjárók (szárazkapuk), a különböző 
formákban záródó tűzfalak, a tornácok fa- és az 
erkélyek kovácsoltvas mellvédéi, a homlokzato
kat lezáró teljes és fél oromfalak, a sötét színűre 
pácolt deszkaszínek és -kerítések és egyes népi 
ihletésű díszítő elemek a homlokzatokon. 

Az egyik legjellegzetesebb képet a 42-es 
udvartér mutatja, amelynek egyik oldalát szinte 
teljes egészében egy tűzfalakból és vakolt kőke
rítésekből álló tömör, váltakozó magasságú fal 
képezi. 

Ezeknek az elemeknek az összhangjából 
születik az a sajátságos helyi szellem, amelyhez 
ezeken a tárgyi és építészeti összetevőkön kívül 

» hozzáadódnak a hagyományok, a szellemi érté
kek is. 

Egyes karakterhordozó elemek sajnos 
nagyrészt eltűntek az utóbbi években. Ezek közé 
tartoznak az azóta felszámolt közös kutak is, 
amelyek VÁMSZER Géza 1961-ben készült raj
zán még láthatók, és amelyek közül még létezik 
egy a kovácsszeri Mézesdombon. Eltűnt a 6-os 
és a 7-es számú udvartereket összekötő emeleti 
fahíd is. 

4. Az épületek műszaki állapota, 
közművesítés 

A város épületállományának (nem véve 
figyelembe az 1950 után épült tömbházakat) kö
rülbelül 40%-a van jó állapotban, 35%-nak az 
állapota közepes, kielégítő, 25%-nak pedig rossz 
vagy egyenesen közveszélyes. Ezeknek a rossz 
és nagyon rossz állapotú házaknak a többsége 
éppen a védett övezetekben van, főleg az udvar
teres területen, a Kovácsszerben és a Degéciá-
ban. Az utóbbi években sok városképi szempont
ból értékes népi jellegű faház pusztult el. 

A közművesítés kb. a város 70%-ra ter
jed ki, viszont az előbb említett területeken ez az 
arány csak 40% körül van (az udvarterekben pél
dául hiányzik a csatornázás). Az utcák-udvar
terek burkolatai is hiányosak vagy nem megfe
lelőek. 

5. Műemléki jelentőségű területek. 
A védett övezetek sajátságos 
problémái 

Az előbbi fejezetekben leírt előzetes vizs
galatok (történeti, építészeti, urbanisztikai stb.) 
alapján a következő védett övezeteket határoltuk le: 

5.1. A történeti városközpont 
A legfontosabb, nemzeti szinten védett 

övezetet a Főtér (GÁBOR Áron tér) alkotja a kö
rülötte elhelyezkedő udvarterekkel együtt. Az 
első „udvartérgyűrű" a főtér körül szigorúbban 
védett, az ezen kívül eső udvarteres terület ekörül 
alkot védőzónát. Ez az övezet két különböző jel
legű egységet foglal magába. Az egyiket a tér al
kotja, homlokzati frontjaival együtt, míg a másik 
az udvartereket tartalmazó városszövet. Az egész 
övezet területe körülbelül 16 hektár. 

Ezen a területen a következő műemlék
épületek találhatók : 

- Református templom, 1782 
- Vörös-ház, 1834 előtti jellegzetes népi 

jellegű kereskedőház 
- TÚRÓCZI-ház, 1843. TŰRÓCZI Mó

zes rézműves mester lakóháza volt, az 1848-49-es 
szabadságharc alatt ágyúöntő műhely működött itt 
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- Székely Katonanevelde, 1819-23, 
klasszicista 

- Kaszinó, könyvtár, az első nyomda 
épülete, 19. század eleje, klasszicista 

- A csizmadia ipartársulat székháza, 19. 
század eleje, eklektikus 

- A mészáros ipartársulat székháza, 
1908, eklektikus 

- Református parókia, 1906, eklektikus, 
szecessziós elemekkel 

- Református felekezeti iskola, 1906, az 
előbbivel identikus épület 

- DÉSY-ház, 1817 (az APAFI utcában 
található mézeskalácsos ház) 

- DAKÓ-ház, 1827, népi jellegű 
- Malom, 1880, eklektikus 
- Takarékpénztár és gőzfürdő, 1872, 

eklektikus 

5.1.1. A Főtér 
A főtér (ma GÁBOR Áron tér) néhány 

csekély beavatkozást leszámítva a századfordu
lón kialakult arculatát őrzi. Az eltérés nem is 
annyira az épületállományban, mint magának a 
térnek a kiképzésében nyilvánul meg. A régi 
kockaköves burkolatot egy időben részben asz
faltra cserélték volt, szerencsére folyamatban van 
az előbbi visszaállítása. Megoldandó problémát 
jelent a tér közepén elhelyezkedő fás terület, 
amelyhez a város lakói ragaszkodnak, pedig za
varóan hat a tér összhangjára. 

A tér homlokzati frontjaiban a század 
elejétől elég kevés beavatkozás történt. 1950 
után a volt BOGDÁN-ház helyére a Polgármes
teri Hivatal bővítéseként egy jellegtelen, de 
másként nem zavaró épületet emeltek, a Mú
zeum mellett pedig egy, a hatvanas évek épí
tészeti jegyeit viselő, oda nem illő szolgáltatási 
ház épült. A hetvenes években újraépítették a 
FINTA-házat. 

Ami a főtér homlokzati frontjait illeti, 
egy mostanában állandóan felmerülő gondot je
lent a földszinti lakásokból alakított új üzletek 
bejáratainak a megnyitása, amely sok esetben 
rontja a homlokzatok egyensúlyát. Hasonló prob
léma egyes tetőtéri beépítéseknek az igénye, 

amely zavaró padlásablakokat eredményezhet 
(szerencsére eddig még csak egy esetben). 

Az utóbbi időben a területen két esetben 
folytak nagyobb helyreállítási munkálatok. 

A Kereskedelmi Bank helyi kirendeltsé
gének épületén a beavatkozás sajnos csak a hom
lokzatra volt tekintettel (bár ezen is zavaró, tük
röző felületű kirakatokat helyezett el), lerombol
va az épület belső értékeit (századfordulón ké
szült falfestés, cserépkályhák stb.). 

A másik, a tér északi részéhez közel álló 
APAFI utcában található népi jellegű műemlék
házon (DÉSY-ház) eszközölt helyreállítás vi
szont megfelelőnek mondható. A régente mézes
kalácsos műhelyt is tartalmazó épületet az „M" 
műemlékhelyreállító tervezőiroda vásárolta meg 
és újította fel, követendő példát szolgáltatva min
denkinek, akinek erre lehetősége adódik. 

5.1.2. Az udvarterek területe 
Az udvartereket tartalmazó övezet nem

zeti szinten védett területét a volt Nyugati- és 
Keleti Kertmege (ma Iskola és KÖRÖSI CSO-
MA Sándor) utcák, és az ezeket északi és déli 
irányban összekötő utcák határolják. Az ezt a 
zónát körülvevő védőövezet a később kialakult 
egész udvarteres városszövetet foglalja magába. 

Ebben a zónában nagy gondot jelent az 
épületek rossz műszaki állapota, valamint a köz
művesítés hiányossága. Ez annál is nagyobb 
probléma, mivel az udvarterek sajátságos világá
nak a fennmaradásához részben az itt lakók sze
génysége is hozzájárult. Ameddig az anyagi esz
közök hiánya következtében az épületek karban
tartása nem megfelelő és pusztulásukhoz vezet
het, ugyanakkor az anyagi jólét is veszélyez
tetheti a kis méretű és korszerűtlen házakat. Kü
lönösen nehéz meggyőzni a tulajdonosokat arról, 
hogy eredeti formájukban őrizzék meg ezeket, 
vagy hogy legalább az új épület kövesse a régi 
léptékét és a telken való hagyományos elhelye
zési módját. 

5.2. A Kovácsszer 
A Kovácsszer a főtértől északkeletre fek

vő hagyományos kézműiparos terület. Előbb a 
kovácsok, majd a fazekasok lakták. Utcahálózata 

67 



néhány zsákutcából áll, amelyek egy közös kúttal 
is ellátott központi terecskébe torkollnak. Ez a 
Mézesdomb, ahol régen a mézeskalácsosok laktak. 

A népi jellegű, zsindelyes faházak a 
18-19. századból származnak. Ezek közül sok 
elpusztult az utóbbi években, másokat gyöke
resen átalakítottak. A később épült jellegtelen 
épületek is nagyrészt beilleszkednek a terület 
léptékébe. 

Az övezet helyi védettségű, területe a 
védőövezettel együtt körülbelül egy hektár. Ez a 
terület az udvarterekével nagyrészt azonos prob
lémákat vet fel. Az épületek elöregedése, rossz 
műszaki állapota mellett a legnagyobb gondot a 
hagyományos funkciók elvesztése okozza. 

5.3. Degécia 
A másik, ugyancsak a város északi olda

lán fekvő régi kézműiparos zóna a Degécia. Itt a 
degettes csizmákat készítették a ma már nem 
létező Ráczok pataka mellett. A terület összesen 
két udvarteret és néhány, ugyancsak 18-19. szá
zadi népi jellegű faházat foglal magába. A helyi 
védettségű övezet területe 0,6 hektár. 

Az előbbi övezet problémái itt még foko
zottabban jelentkeznek. Az utóbbi években több 
ház is elpusztult, az újonnan készült épületek pe
dig a műemléki szabályozás ellenére is zavaró 
léptékűek és kiképzésűek. 

5.4. A Vasút utca és a PETŐFI Sándor 
utca védett szakaszai 

Mindkét esetben egy-egy utcaszakaszt 
határoltunk le, amelyek városképi szempontból 
egységes képet mutatnak, és többnyire század-
eleji eklektikus polgári lakóházakat tartalmaz
nak. Mindkét övezetben néhány műemlékké 
nyilvánított épület is van. így a Vasút utcai öve
zetben van a NAGY Jáfet-ház (1829), egy 1902-
es neoempire lakóház, valamint egy 1836-ból 
származó népi jellegű lakóház. Ugyancsak ebben 
az övezetben van a néhai aggmenháznak (ma 
gyermekkórház) a 19. század második feléből 
származó műemléképülete. Az ugyancsak itt ta
lálható másik kórházépületnek történeti értéke 
van, kapitányi szállás volt, majd a szabadságharc 
alatt ágyúalkatrészeket gyártottak az udvarán. 

Ennek az övezetnek a területe kb. két hektár. A 
terület helyi védettségű. 

A másik hasonló típusú műemléki jelen
tőségű terület a PETŐFI Sándor utca egyik sza
kaszát foglalja magába. Itt is a századfordulón 
épült eklektikus stílusú polgári lakóházak talál
hatók. A zóna két műemléket tartalmaz, egy neo
barokk, ma könyvtár funkciójú lakóházat és egy 
neoklasszicista lakóházat. Az övezet kb. egy 
hektárt foglal el és helyi védettségű. 

6. Rehabilitációs javaslatok 

6.1. Előzetes rehabilitációs tervek 
A történeti városközpont rehabilitá

ciójára 1975-ben, 1977-ben és 1982-ben készült 
három terv 'és tanulmány, az akkori Bukaresti 
Városgazdálkodási Intézet (I.S.L.G.C. Bucureşti), 
keretében. Ezek a tervek természetesen az akko
ri időszak irányelvei szerint készültek, és bár 
nem javasolták a városszerkezet teljes tönkre
tételét, mégis elfogadhatatlan javaslatokat tartal
maznak. Felmérési munkánk a védett övezetek 
lehatárolására 1990-ben készült, a Sepsiszent
györgyi Tervezőintézeten munkájaként. 2 3 Jelen
leg a bukaresti Urban Proiect tervezőintézetben 
készül egy részletes rehabilitációs terv. 

6.2. A műemléki jelentőségű terü
letekre vonatkozó rehabilitációs javaslatok 

Az általános előírások és javaslatok egy 
része az összes védett övezetre vonatkozik. így az 
összes történeti városrészben szükséges a történeti 
lépték, az utcarendszer, az utcavonalak, a telek
rendszer, a beépítési mód és a jellegzetes telepü
lésszerkezeti elemek megőrzése. Ugyancsak min
den zónában szükséges az épületek folyamatos 
karbantartása, a közművesítés minden területre 
való kiterjesztése, a gépkocsiforgalom korláto
zása. Ugyanakkor minden övezetnek megvannak 
a sajátságos problémái, így minden területre külön 
szabályozások kidolgozása szükséges. 

6.2.1. Javaslatok a történeti városköz
pont rehabilitációjához 

a) A Főtér hagyományos formájának és 
funkciójának részleges visszaállítása 
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A történeti városoknak nemcsak tárgyi, 
táji és építészeti értékei védendők, hanem a szel
lemi értékek és a hagyományok is. Kezdi vásár
hely identitásához például szorosan hozzátarto
zik a kézműiparos-kereskedelmi tevékenység, 
valamint a heti és országos vásárok tartásának 
többévszázados szokása. Az utóbbi időben az 
országos vásárok tartásának hagyománya újra-
éledőben van a téren, de erre mostani formájában 
és kiképzésében nem alkalmas. 

Hogy a tér mostani funkciója mellett a 
régit is be tudja tölteni, szükséges: 

- A tér közepén elhelyezkedő növényzet 
csökkentése. Indokolt lenne egy olyan megoldást 
találni, amely egyensúlyt teremt a régi állapot és a 
növényzet részleges megtartása között. A mostani 
magas fák helyett alacsonyabb bokrok és virágá
gyak szigetszerű elhelyezése javasolt. Ez az elren
dezés nem zavarná sem a kereskedelmi tevékeny
séget, sem a homlokzatokra való rálátást. 

- A tér régi kőburkolatának a visszaál
lítása. A most létező, a közlekedési sáv és a par
kosított rész közötti szintkülönbség eltüntetése, 
egységes burkolatú gyalogoszóna létesítése. 

- A forgalom részleges kiiktatása a térről. 
A körforgalom átalakítása, a nagyforgalmi út el
terelése. Az autók parkolásának a tér északi és 
déli részére való korlátozása. Parkolóház léte
sítése a központhoz közel, de ezen kívül (az 
ADY Endre és a Torjai út kereszteződésénél). 

- Hangulati elemek beiktatása: hagyo
mányos lámpák, kovácsoltvas cégérek, kutak, 
padok, talán még a vásáros kikiáltó emelvénye is. 

b) A főtér homlokzati frontjainak helyre
állításához részletes rendezési terv és szabályo
zások kidolgozása szükséges épületenként. A 
vezérszinti felmérésen az épületek különböző 
jelöléseket kaptak történeti-építészeti értékük 
szerint, ez a meghatározás előzetes információt 
szolgáltat a tervezőnek a beavatkozás lehetséges 
mértékét illetően. Bármilyen szintű beavatkozás
ról is legyen szó, az épület értékétől függetlenül, 
szükséges a terv műemléki jóváhagyása. 

Ezzel egyidőben szabályzatokat kell ki
dolgozni a lehetséges foghíjbeépítések párkány
os tetőgerinc magasságaira, a megengedett, tilos 
és nem javasolt anyagokra, a homlokzatok szí

nezésére. Az új épületek, a Velencei Karta előírá
sai szerint mindenképpen kortárs szellemben 
kell, hogy épüljenek, de anélkül, hogy megzavar
nák az együttes összhangját. 

Javasolt a főleg '60-70-es években vágott 
nagy kirakatok megszüntetése, a régi típusú 
ablakok, üzletajtók visszaállítása. Ez lehetséges a 
fennmaradt régi fényképek alapján. Ugyanakkor 
javasolt a jellegzetes karakterhordozó elemek 
(tetőformák, anyagok, tagozottság, erkélyek, 
kovácsoltvas részletek, kapubejárók, nyílászárók, 
reklámcégérek stb.) alkalmazása az új épületeken, 
megtartása vagy visszaállítása a meglevőkön. A 
karakterhordozó elemek felleltározása egy külön 
tanulmány tárgyát képezheti. 

c) A zavaró funkciók kiiktatása a város
központból. Az állattartás, szennyező műhelyek, 
zajos tevékenységek betiltása. 

d) Hasznosítási és helyreállítási javasla
tok kidolgozása a nem megfelelő funkciójú, vagy 
használaton kívül álló épületek számára. 

Az épületek, amelyek ezt igénylik, a kö
vetkezők : 

- Vörös-ház. Jelenleg használatlan. Ja
vasolt kereskedelmi, lakó vagy adminisztratív 
funkcióval való helyreállítása. 

- Székely Katonanevelde. Jelenleg rész
ben használatlan, részben raktár. Javasolt a 
Céhek és Mesterségek Múzeumának az átköl
töztetése az épületbe, a földszinten és a belső 
udvarban pedig működő kézműiparos műhelyek 
kialakítása és a termékek árusítása. 

- Múzeum. Visszakapná eredeti funkció
ját, az épületet átvenné a Polgármesteri Hivatal. 

- A Szülészet-nőgyógyászat épülete. A 
kórház egy korszerű épületet igényelne a köz
ponton kívül. Más használat (adminisztratív, 
lakó) javaslata az épület számára. 

- A Szálloda és a Múzeum melletti, a 
'60-as években épült ház teljes átalakítása, az 
együttesbe való illesztése. 

- A Polgármesteri Hivatal visszakapná 
eredeti funkcióját (bank, takarékpénztár). 

e) Az udvartereket magába foglaló 
terület rehabilitációja csak egységes rendezési 
terv alapján és közösségi összefogással, állami 
vagy alapítványi segítséggel lenne megoldható. 
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Az itt lakóknak nincsenek erre anyagi lehető
ségeik. 

Megtartandó és szigorú védelem tárgya : 
- Az udvarterek utcarendszere. Az ud

varterek területe nem képezheti semmiféle töm-
bösítés tárgyát. 

- A telekrendszer, a történeti lépték. Nem 
elfogadhatók a több telket is elfoglaló, nagyobb 
léptékű épületek. Az új épületek kövessék a ré
giek elhelyezési módját a telken és a történeti 
léptéket. 

- A megjelölt műemlék, műemlékjellegű 
és városképi értékű épületek. 

Javasolt: 
- A jellegzetes vonások erősítése, a disz-

szonáns elemek kiküszöbölése. 
- A sajátságos karakterhordozó elemek 

(anyagok, tetőformák, tűzfalak, függőfolyosók, 
díszítő elemek stb.) megtartása és használata az 
új épületeken is. 

- Az új épületek párkány- és tetőgerinc 
magasságának a régiekhez való illesztése. Rész
letes szabályozások kidolgozása udvarterenként. 

- A hagyományos funkciók visszaállítá
sa. A kézműiparos szakmák újraélesztése. 

- A gépkocsiforgalom korlátozása (csak 
az itt lakók számára és az üzletek ellátására). 

- Az udvarterek közművesítése, az épü
letek felújítása 

6.2.2. Javaslatok a Kovácsszer és a De-
gécia védett övezeteire. 

Mindkét terület problémái azonosak az 
udvarterekével, csak itt még fokozottabb a ha
gyományos funkcióvesztést követő pusztulás. 
Ezért a még fennmaradt néhány népi jellegű, zsin
delyes faház már csak úgy lenne megmenthető, 
ha alapítványi vagy tanácsi erővel megvásárolnák 
és hagyományos funkciójának megfelelően (kéz
műiparos műhely) vagy muzeális célra állítanák 
helyre. Az itt épült új lakóházak, főként a De-
géciában, zavaró léptékűek és kiképzésűek. Cél
szerű lenne a még fennmaradt házakat műem
lékké nyilvánítani, bár anyagi eszközök hiányá
ban megmentésük így sem biztosított. Az előbbi
eken kívül a rehabilitációs javaslatok meg
egyeznek az udvarterek területére vonatkozókkal. 

6.2.3. Javaslatok a Vasút és a PETŐFI 
Sándor utca védett szakaszaira 

Ezek a védett övezetek kevesebb problé
mát vetnek fel, mint az előbbiek. Az épületek 
műszaki állapota jobb, a közművesítés és az 
útburkolatok is megfelelőek. 

Javasolt: 
- Az értékes épületek szigorú védelme, 

műemléki felügyelete. 
- Az új épületek elhelyezése a telken a 

sajátságos beépítési módot kövesse. 
- Az új épületek párkány- és tetőgerinc 

magasságai ne haladják meg a régi épületekéit. 
- A házak homlokzati kiképzése ne 

legyen disszonáns a meglévő épületekkel szem
ben és vegyen át karakterhordozó elemeket (de 
nem az épületek korát megtévesztő módon) a 
meglévőktől. 

6.3. Záradék 
Az összes védett övezet és épületegyüt

tes, az egész régi városszövet megőrzéséhez 
szükséges lenne egy jól működő műemlékvédel
mi törvény életbelépése, valamint helyi előírá
sok, szabályozások és részletes rendezési tervek 
k'dolgozása területenként. Nem utolsósorban 
szükséges lenne az itt élő tulajdonosok anyagi 
megsegítése és olyan megfelelő szemlélettel ren
delkező befektetők keresés akik a műemléki 
megszorítások ellenére is hajlandók az épülete
ket helyreállítani és rendeltetésüknek megfele
lően használni. Végül, a Történeti Városok Nem
zetközi Kartáját idézve, „a megőrzés csak akkor 
lehet sikeres, ha az egész város lakossága részt 
vesz és közreműködik benne, ezért minden esz
közzel erre kell ösztönözni, és felkelteni a nem
zedékek felelősségtudatát. Soha sem szabad 
szem elől téveszteni, hogy a történeti városok és 
városnegyedek megőrzése elsősorban lakóikra 
tartozik." 
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Függelék 1. 

Kézdivásárhely műemlékjegyzéke 
(építészeti műemlékek) 

I. Kantai barokk műemlékegyüttes 2 4 

la. Római katolikus templom, 1722-1792 
lb. Minorita rendház, 1740-1828 
lc. Barokk kapu, 1807 
3. Kantai gimnázium. 1751, klasszicista 
4. Ortodox templom, 1754, a felekezeti iskola épüle
tével, 1838-1845 
5. Árvaház (1873 előtt őrnagyi szállás), 19. század ele
je, klasszicista 
6. TÚRÓCZI-ház, 1843. Az 1848^19-es szabadságharc 
alatt ágyúöntő műhely működött az épületben 
7. Torvényszék, 18. század közepe, klasszicista 
8. Székely Katonanevelde, 1819-1823, klasszicista 
9. Kaszinó, könyvtár, nyomda, 19. század eleje, klasz-
szicista 
10. Állami elemi iskola (jelenleg BOD Péter Líceum), 
1896, neoklasszicista 
II. Aggmenház (jelenleg gyermekkórház), 1897, 
eklektikus 
12. Takarékpénztár és gőzfürdő, 1872, eklektikus 
13. A csizmadia ipartársulat székháza, 19. század eleje, 
eklektikus 
14. A mészáros ipartársulat székháza, 1908, eklektikus 
15. Református parókia, 1906, eklektikus 
16. Református felekezeti iskola, 1906, eklektikus 
17. Vörös-ház, 1834 előtti 
18. DÉSY-ház, 1817 
19. DAKÓ-ház, 1827 
20. GYÖRGYJAKAB-ház, 1836 
21. NAGY Jáfet-ház, 1829 
22. WERTÁN-ház, 1902 
23. Neoklasszicista lakóház a PETŐFI utcában, 1903 
24. Neobarokk lakóház a PETŐFI utcában, 1835 
25. Ibid., 19. század 
26. TÚRÓCZI-család háza, 19. század eleje, udvarház 
típusú 
27. TÖRÖK sörgyára, 1862 
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Nyugat: Iskola utca 

Észak: Mester utca, Ősz utca 15. és 24. sz. , a VÁSÁR
HELYI Péter utca 5. sz. és az APAFI Mihály utca 7. 
számokat összekötő egyenes 
Észak: Domb utca 
Kelet: KÖRÖSI CSOMA Sándor utca 
Dél: A Székely Katonanevelde déli telekhatára, a 32-es 
Udvartér és a Vasút utca közötti utcafront, KOSSUTH 
Lajos utca 
II. Kovácsszer 
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III. Degécia 
Tavasz-utca egy szakasza, 62-es és 63-as udvarterek 
IV. PETŐFI Sándor utca a 4-20. és a 7-17. számok 
közötti szakasz 
V. Vasút utca 14-24. és 19-33. számok közötti szakasz 
VI. A műemléki jelentőségű területek védőövezete 
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leti és északi határai 
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ADY Endre utcával 
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kereszteződése a DÓZSA György utcával, DÓZSA 
György utca a 9. számig. PURCZEL utca. PURCZEL 
utca kereszteződése a Béke utcával, Béke utca 16-38. 
Dél: Béke utca 25. sz., a JÓZSIÁS kert déli telekhatára, 
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CSÁKI Árpád 

Ferences plébánosok és 
udvari káplánok Háromszéken 
a 17-18. században 

(Kivonat) 
A hitújítás következtében Erdélyben fel
bomlott a katolikus egyház szervezete, a 
több száz plébánia közül mindössze 37-
et tarthatott meg a püspök nélkül maradt 
katolikus közösség. Ugyanakkor Erdély 
súlyos paphiánnyal küszködött, mint 
ahogyan erről a 17. század elején és dere
kán készült jelentések tanúskodnak. 
Ilyen körülmények közt a Hitterjesztő 
Szent Kongregáció Erdélyt is missziós 
területté nyilvánította, és bár több szerzet 
is felajánlotta szolgálatait a székelyföldi 
katolikusok lelki gondozására, a misszió
ra a ferences rendet kérték fel. A pap
hiány enyhítésére ugyanakkor PÁZ
MÁNY Péter hercegprímás létrehozta a 
licenciátusi intézményt, azaz hitbuzgó 
fiataloknak megengedte, hogy elvégez
zék a lelkipásztori teendőket. Ezek azon
ban világi emberek voltak és ha idővel 
pappá is szentelték is őket, nem hagytak 
fel előbbi életmódjukkal. Háromszéken, 
ahol amúgy is kevés pap volt, a 17. szá
zad közepén kelt jelentések nős, elzüllött 
papokról számolnak be, akik nem enge
délyezik azt, hogy nőtlen pap plébániát 
kapjon itt. A 17. század közepén Három
székre is megérkeznek a misszós papok, 
szerzetesek, akik közül, mint arról egy 
1657-ben készült jelentés is beszámol, 
legfőbb feladat a ferencesekre hárul. A 
magyarországi missziós barátok mellett a 
csíksomlyói, majd a század végétől az 
esztelneki minorita kolostorból találunk 
szerzetes papokat Háromszék katolikus 

plébániáinak élén. Azon a vidéken, ahol 
a protestánsok voltak többségben, ahol 
megszűntek a plébániák és a templomot 
más felekezet vette át, a katolikusok a 
nemesek családi kápolnáiban gyűltek 
össze, ahol többnyire ferences udvari 
káplánok végezték a szolgálatot. így, míg 
a 17. század második felében Kézdiszék 
plébániáin szolgáltak, a következő szá
zadban már felkeresték Sepsi- és Orbai-
szék katolikus közösségeit, plébániákat 
állítottak helyre, új plébániákat létesítet
tek. A 18. század elejétől ugyanakkor a 
magyarországi pálos szerzetesek is vé
geztek missziót Háromszéken, a ferences 
rend minorita és obszerváns ágai mellett. 

Nyolc évszázad telt el azóta, hogy 1209-
ben tizenkét koldus jelent meg Rómában III. Ince 
pápa előtt, bemutatva az általuk választott életutat 
és az ezt szabályzó regulájukat. Vezetőjük Assisi 
Szent Ferenc, jómódú kereskedő fia, aki pár évvel 
azelőtt szétosztotta vagyonát a szegények közt és 
kötéllel övezett homokszürke ruhát vett magára. 
Jézus Krisztus életének és szegénységének köve
tésére szánta el magát és most a pápa megerősítését 
kérte. UJ. Ince szóban megerősítette regulájukat és 
prédikálási engedélyt adott a „kisebb testvéreknek" 
(Ordo Fraterum Minorum), hogy aztán 1223-ban 
rU. Honorius pápa írásban is megerősítse az új 
koldulórend szabályzatát. 

Szent Ferenc tanításai rohamosan tért hó
dítottak, és pár évtized alatt már behálózták az 
egész nyugati keresztény világot. Magyarorszá
gon 1229-ben telepedtek le. 

Erdélyben a ferences szerzetesek a tatár
járás után jelentek meg, a domonkosokkal együtt 
a kunok (kumánok) térítését vállalva magukra. 
1260-ban már külön kerülete van Erdélyben a 
Szűz Máriáról, nevezett magyarországi konven-
tuális rendtartománynak. Első kolostoraik Besz
tercén, Marosvásárhelyt, Szászvároson és Nagy
szebenben létesültek. 1 

A rend szigorúbb, obszerváns ága Nagy 
Lajos király alatt települ meg Erdélyben, ugyan-
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csak térítési missziót vállalva. Itt, Dél-Erdélyben 
a görögkeleti román és rutén lakosság térítésére 
törekedtek. A rendnek ez az ága, a cseri barátok 
a 15. század első felében, a nagy rendi reformá
torok: az inkvizítor MARCHIAI Jakab, KA-
PISZTRÁN János, SZIENAI Szent Benardin 
tevékenysége révén erősödött meg, több konven-
tuális kolostort átvéve, így a marosvásárhelyit 
(1444), az újlakit (1451) stb. Nagy pártfogójuk 
volt HUNYADI János, akinek buzdítására és 
segítségével telepedtek le Csíksomlyón is 1441-
ben. 2 A kolostor, mely egy kapocs volt a szé
kelyföldi és moldvai rendházak között, a hitújí
tást követő időszakban a környék katolikus köz
pontjává vált. Ehhez kötődnek a mikházai, nyúj-
tódi stb. kolostorok csírái. Ugyanakkor Csíksom
lyón 1448-ban felépült a ferencesek temploma. 

HUNYADI Jánosnak kiváló volt a kap
csolata KAPISZTRÁN Jánossal. Utóbbi nevéhez 
fűződik a ferencesek háromszéki megtelepedé
sére tett első kísérlet. Bár Háromszéken soha 
nem járt, sőt V. László király ismételt meghívá
sainak (1452, 1453 nyarán, 1453 októberében 
kétszer is) csak 1455 szeptemberében tett eleget, 
1453. március 6-án levélben kéri a királyt, hogy 
adjon engedélyt az obszerváns ferenceseknek a 
háromszéki Kilyénben való megtelepítésére és e 
célbői küldje oda TARI Lászlót és SZÉKELY 
Mihályt. 3 Az új kolostort az 1444-ben elhunyt és 
1450. május 24-én szentté avatott rendtársa, 
SZIENAI Bernardin tiszteletére szánta. A meg
telepítés nem sikerült, de a csíksomlyói kolostor 
révén Háromszék továbbra is kapcsolatban állott 
a szerzetesekkel. Ugyanakkor Bakóban és Bras
sóban is voltak ferencesek. Utóbbi városban 
1507-ben jelennek meg, de rövid idő múlva tá
vozni kénytelenek 4. A németajkú lakosság u-
gyanis melegen fogadta HONTERUS tanításait 
és a németül prédikáló papokat. Innen terjedt át a 
hitújítás Háromszékre is. 

A hitújítás előtt Sepsiszékben 37, Kézdi-
székben 33, Orbaiszékben 17 és Miklósvárszék
ben tíz, összesen 97 plébánia működött 5. A ván
dorprédikátorok munkája nyomán a tiszta kato
likus falvak száma tucatra csappant. Bárót plébá
niáján kívül még Kézdiszékben maradt fenn ti

zenegy. A déli határa ennek a katolikus vidék
nek Haraly, ahol HARSÁNYI a 16. század első 
feléből egy domonkosrendi locust jelez 6 . 

Egész Erdélyben a katolikus egyházme
gye 620-630 plébániájából mindössze 37 maradt 
fenn. A régi egyházból csak itt-ott maradtak szi
getek, a Székelyföldön főleg a csíki falvakban. A 
ferencesek, akárcsak a domonkosok, kénytelenek 
voltak kolostoraikat elhagyni, egyedül Csík
somlyó tartotta magát és pap hiányában innen 
gondozták a katolikus településeket. Azonban itt 
is néhány a hitben és a szerzetesi regulák megtar
tásában romlott barát élt. 

1556. április 28-án a kolozsvári ország
gyűlés felszámolja az egyházi vezetést. Másfél 
évszázadon keresztül Erdélyben nincsen püspök, 
azaz a kinevezett erdélyi katolikus püspök nem 
tartózkodhat egyházmegyéjében, és nem foglal
hatja el székhelyét. Ugyanakkor elkezdődik az 
egyház szekularizációja, a katolikus püspök és a 
szerzetesrendek vagyonának lefoglalása 7. A tor-
dai országgyűlés kimondta ugyan, hogy minden
ki szabadon követheti hitét, csak a misét ne bánt
sa, de a katolikus vallás egyre jobban háttérbe 
szorult. 1566-ban a szerzetesek kiűzését, egyedül 
a ferencesek maradtak meg Csíksomlyón. Rövid 
ideig Gyulafehérváron és Kolozsváron jezsuiták 
is működnek Erdélyben, de BÁTHORI István 
halála után őket is kiűzték. Az 1588-as ország
gyűlés a jezsuiták kiűzését kérte a 16 éves utód 
BÁTHORI Zsigmond trónörökös nagykorúvá 
nyilvánításának ellenében, és a medgyesi ország
gyűlés is csak bizonyos korlátokkal engedi meg a 
fejedelemnek, hogy udvarában papot vagy szer
zetest tartson, de nem jezsuitát, és ugyanakkor 
nem járhatott ki városra szolgálni. 

A püspök kitiltásának komoly következ
ményei voltak, hiszen nem volt aki felszentelje a 
papnövendékeket, és egyre csökkent a katolikus 
papok száma. A püspök helyettesítésére BÁ
THORI Zsigmond, majd BÁTHORI Endre 
bíbornok fejedelem tett kísérletet. Egy püspöki 
címmel felruházott szerzetest kért az apostoli 
széktől, Gyulafehérvár helyett Csíksomlyót 
ajánlva székhelyül, rámutatva, hogy ez a legkato
likusabb vidék. Bár a pápa lengyelországi feren-
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cest ajánl erre a célra, a terv nem valósul meg. A 
kinevezett püspökök így továbbra is Erdélyen 
kívül voltak, a trentói zsinat határozataival ellen
tétben, mely elrendelte, hogy a püspökök kötele
sek egyházmegyéjükben tartózkodni. Erdély 
tehát joggal keltette fel a katolikus missziókat 
igazgató tanács, a Hitterjesztő Szent Kongregá
ció figyelmét, mely megalakulása után (1622) 
rögtön felszólította a kinevezett püspököket, 
hogy foglalják el egyházmegyéjüket. Az erdélyi 
fejedelmek azonban nem engedték be, így a 
püspök Szombathelyen vagy Nagyszombatban 
tartózkodott. 8 

Ilyen körülmények közt VIII. Orbán pá
pa kivette az erdélyi ügyek intézését a bécsi 
udvar fennhatósága alól, és 1626-ban a. Hitter
jesztő Szent Kongregáció alá helyezte Erdélyt, 
mint missziós területet. Ekkor már a Bizottság 
rendszeres tájékoztatást kapott az erdélyi kato
likusok helyzetéről. 1629-ben NAGYAJTAI 
DARKÓ János két jelentésében megírta az erdé
lyi katolikusok 16. századi történetét, illetve a 
csíksomlyói kolostorét. Az ugyancsak háromszé
ki származású OSDOLAI KÚN Szerafin, aki a 
dél-partiumi karánsebesi misszióhoz csatlako
zott, több jelentést is írt a Hitterjesztő Szent 
Kongregáció részére. Ezek a jelentések nagymé
retű paphiányról számoltak be . 9 A missziókat irá
nyító bizottság a Felső-Magyarországon térítő 
minoritákat kérte fel, hogy végezzenek egyházi 
szolgálatot a székelyföldi katolikusok számára is. 
1634-ben négy minoritát küldtek Erdélybe, de 
ezek nem maradtak itt, hanem feltehetőleg 
továbbmentek Moldvába. Ugyanakkor a kapuci
nus ág is felajánlotta szolgálatait erre a célra 
1626-ban, PÁZMÁNY Péter esztergomi érsek 
viszont a magyarországi szalvatoriánus rendtar
tományból (Provincia S. Salvatoris) szeretett 
volna ferences papot juttatni Erdélybe. II. Ferdi
nánd császár, magyar király a bosnyák ference
seket kérte fel a dél-magyarországi és erdélyi 
misszióra, és ezek 1626-ban meg is jelentek a 
Karánsebes melletti Kraszován. 1 0 Kihasználva a 
BETHLEN Gábor fejedelem halálát követő idő
szakot, az erdélyi katolikus főurak ugyancsak a 
bosnyák ferencesektől kértek papokat. 1630-ban 

négy bosnyák ferences érkezett Erdélybe, akiket, 
hogy működésük elismert legyen, az apostoli 
szék „missio appostolica" jogkörrel ruházott fel 
P. SZALINAI István vezetése alatt, ezt újabb két 
évre hosszabbította meg VIII. Orbán pápa. 1 1 

A ferencesek újabb kolostorokat építet
tek, így Mikházán, újra megtelepedtek Fehéregy
házán stb. Háromszékre, Nyújtódra P. ZÁGRÁ
BI Andrást küldték rendházalapítás céljával, 
ugyanis azt hitték, hogy régen itt is volt kolosto
ra a rendnek, és talán gyakran meg is fordult itt 
az a NYÚJTOD Y András, aki Judith nevű húga 
számára írta a ma Székelyudvarhelyi-kódex né
ven ismeretes imádságos könyvét. NYÚJTÓDI 
Judith a tövisi kolostorban volt begina. Tény, 
hogy az önálló stefanita őrség felállításakor 
(1640) laktak itt barátok. Mikházán, Nyújtódon 

•és Fehéregyházán összesen 14 barát lakott 
1640-1643 között . 1 2 A kolostort, mely 1638-ban 
már készen volt, a „helybéli IMECS család örök
ségébe beszállott APOR család alapította a saját 
birtokán, Nagynyújtódon, a Képláb közelében... 
A nagynevű P. DOMOKOS Kázmér a tovább
építője és főnöke." 1 3 Az alapítás azonban itt is 
siker-telen, ugyanis a fejedelem rendelete alapján 
1643-ban a nyújtódi kolostort is kénytelenek 
elhagyni a barátok, akárcsak öt évvel később a 
fehéregyházait. A barátok működésére azonban 
szükség volt, a paphiány miatt is. Az esztelneki 
minorita kolostor alapításáig sok esetben nagy
részt Csíksomlyóról, illetve a magyarországi 
rendtartományokból érkezett missziós papok 
vezettek háromszéki plébániákat. Több Rómába 
küldött jelentés számol be a háromszéki pap
hiányról és arról, hogy a világi papok nagy része 
nős emberekből állott. A nős papok miatt képte
len felkeresni a háromszéki falvakat, de 1638-as 
jelentésében Francesco LEONE da MODICA 
tizenhárom plébániát említ. Tizenkét nős papot 
és kilenc licenciátust számol össze itt és Gyer-
gyószékben. 1 4 „...nincs itt sem pap sem Isten igé
jének hirdetője, sem szerzetes nem tartózkodik e 
vidéken, aki a híveknek a szentségeket kiszolgál
ná és a katolikus hitet terjesztené" írja 1642. már
cius 20-án Háromszékből küldött jelentésében P. 
DOMOKOS Kázmér. 1 5 Még nős papból is kevés 
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volt, ezért vált gyakorlattá Háromszéken is a vilá
giak egyházi szolgálata (az evangélium felolvasá
sa, szentbeszéd tartása stb.), melyet PÁZMÁNY 
Péter bfbornok hercegprímás vezetett be 1620-
ban. Ebben az időben a csíksomlyói iskola való
ságos licenciátus-képzővé alakult át, és ugyan
akkor gyakorlattá vált az, hogy a misszionáló 
szerzetesek világiakat vesznek maguk mellé az 
igehirdetésre. Háromszéken a pap mellett egy 
deák és egy mester tevékenykedett, feladatuk az 
volt, hogy a pap távollétében kereszteljenek, 
eskessenek, temessenek. Ezeket a licenciátusokat 
a megye fogadta, de az esperes hagyta jóvá, kine
vezésükhöz egy pap ajánlása szükségeltetett, bé
rüket pedig, akárcsak a pap fizetését, a néptől 
szedték be. Több világi vállalt licenciátusi tevé
kenységet és idővel felszentelt papokká váltak. 1 6 

Ez azonban azt is jelentette, hogy nőtt azoknak a 
világi papoknak a száma, akik feleséget tartottak. 
Az egyházi törvények nem tűrték ezt az állapotot, 
de Háromszéken, ahol szinte csak ilyen papok 
működtek, a nép ragaszkodott hozzájuk, hiszen 
hiányukban a kis katolikus közösséget gyors el
néptelenedés fenyegette. 

A 17. század első felében meghatározó 
jellegűek a licenciátusok az egész erdélyi katoli
kus egyházban. A katolikus főpapok ezt nem 
nézték jó szemmel és SIMÁNDI István kineve
zett erdélyi püspököt is csak azért erősítik meg 
Rómában, mert a nős papok problémájának meg
oldását ígérte. O személyesen nem jöhetett Er
délybe, ezért P. SZALINAI István ferences bará
tot nevezte ki püspöki helynökévé (vicarius ge
nerális). Rá várt az a feladat, hogy átvegye a há
romszéki papok fölötti hatalmat a főesperestől és 
ferences szerzetesekkel helyettesítse a világi pa
pokat a plébániák vezetésében. Azonban, ami
kor szót emelt a főesperes és a papok nősülése 
ellen, ezek a fejedelemhez fordultak. Továbbra 
sem ismerték el a vikárius fennhatóságát, és kér
ték I. RÁKÓCZI György fejedelmet, hogy ne 
engedje a ferenceseket kolostorukon kívül mű
ködni. SAVAI ebben látja a nyújtódi kolostorala
pítás kudarcát is (1643) . 1 7 

Nyújtódon nem sikerült a megtelepedés, 
de az erre a célra jelölt barát, P. ZÁGRÁBI And

rás az ellenséges megnyilvánulások ellenére sem 
tért vissza kolostorába, hanem a kézdiszentléleki 
plébániát vezette. 1646-ban, mint állandó mű
ködési helyén, itt halt meg Kézdiszentlélek falu
ban. Egy évvel korábban, 1645 karácsonyán fel
kereste a sepsikőröspataki gróf KÁLNOKI csa
lád kápolnájában összegyűlt katolikusokat, hogy 
kiszolgáltassa számukra a szentségeket. Kettős 
szerepet tölt be P. REMETEHÁZI András is 
1640-1646 között Zabolán. Innen adminisztrálja 
a környék plébániáit, ugyanakkor a MIKES csa
lád udvarában szolgál káplánként, gróf MIKES 
Kelemennél. Itt hal meg 1646 elején, testét hálá
ból ebbe a kápolnába temették. 1 8 A katolikusok 
számára a nemesi családok kápolnái nyújtottak 
lehetőséget vallásuk gyakorlására azokon a he
lyeken, ahol a plébánia megszűnt, illetve a temp
lomot a többségben lévő protestánsok vették át. 
Modesto a ROMA, az erdélyi ferences misszió 
prefektusa arról számol be 1649-ben a Hitter
jesztő Szent Kongregációnak, hogy a nemes urak 
azt szeretnék, ha a ferences rendfőnök engedélyt 
adna nekik arra, hogy a két magyarországi rend
tartományból barátokat hozzon ide, pótolva így a 
paphiányt. A nős papok ellen szót emel az 1647-
ben másodszor is kmevezett püspöki helytartó P. 
SZALINAI István is, aki arról panaszkodik, 
hogy ezek nem ismerik el ebben a minőségében, 
sőt még azt sem akarták megengedni, hogy itt 
nőtlen pap állomást kapjon. Erről tanúskodik az 
1649. január 23-án Gyulafehérváron tartott or
szággyűlés több határozata. A 33 cikkely, a há
romszéki hívek kérésére elhatározta, hogy nőtlen 
pap is lehessen esperes, ha a nős papok is meg
választják. A fejedelem ugyanakkor védelmébe 
vette ezeket, kivonva a vikárius fennhatósága 
a lól . 1 9 A katolikus főurak továbbra is kérték az 
esztergomi érseket, hogy küldjön katolikus papot 
Erdélybe, így LIPPAI prímás két papot küldött: 
FENESI Mihályt és KÁSZONI Mártont. Utóbbi 
1648 körül Esztelnekre érkezik, és az itteni plé
bániát vezeti, majd 1651-ben lemhényi plébános
ként találjuk az oklevelekben. 2 0 Ugyanakkor az 
1649-es jelentés értelmében három ferences pa
pot helyeznek át Magyarországról Háromszékre. 
KORATÓZI Antal és ENZÉDI Elek mariánusok 
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Barótra, illetve Nyújtódra, Francesco de BAG-
NALUCA szalvatoriánus pedig a Szenthá
romságról elnevezett plébániára került. A feje
delmi rendelet védelmében a nős papok az első 
kettőt elüldözték, a harmadik pedig kénytelen 
volt alkalmazkodni a „helyi szokásokhoz". 2 1 

Másfél évtized múlva Giulio SPINOLA laodiceai 
érsek már cáfolja jelentésében azt, hogy Három
széken megengedett lenne a plébánosoknak á-
gyast tartani. Már az esperes is nőtlen, aki 11 
plébániáért felelt 1665-ben, mint ahogy azt a 
gyulafehérvári országgyűlés szabályozta. A je
lentés írója talál ugyanakkor katolikusokat Bo-
dolán is, de pap nélkül, mert BÉLDI János föl
desúr kálvinistát hozott OLÁHFALVI Péter plé
bános helyett . 2 2 A püspöki helytartónak mégis 
sikerült a század közepén kiterjeszteni befolyását 
Háromszékre is, és megkezdődtek a fellépések a 
nős papok ellen. 1652-ben BENKES János szent-
léleki plébánost perbe idézik, mert a nőtlenség 
visszaállítása után megnősült, akárcsak három 
más pap, akik ellen az 1659. április 7-én tartott 
congregatio lépett fe l . 2 3 A háromszéki egyik fő-
esperes, SZÉKELY Miklós, Moldvába menekült, 
és arra esküdt meg a bakói püspöknek, hogy el
hagyja a feleségét. A püspök plébániát adott ne
ki, de ez rögtön megszegte fogadalmát. 2 4 

Kilyénben nem sikerült a megtelepedés, 
akárcsak Nyújtódon. Egy újabb próbálkozás azon
ban sikerrel jár t . 2 5 1 678-ban létezett már Esztel-
neken egy kis ferences lakhely, mert a háromszéki 
protestánsok május 23-án fel is zúdultak ez ellen, 
hivatkozva az 1553-as törvényre, mely kimondja, 
hogy a barátok nem építhetnek újabb kolostort. 
Gróf MIKES Kelemen, aki maga is tartott ferences 
szerzetest udvari káplánként, védelmébe vette ő-
ket. Megnyugtatta a protestánsokat azzal, hogy a 
ferencesek a plébánia vezetésére jöttek ide és nem 
rendházépítés céljából. Az 1678-as évi közgyűlés 
ennek ellenére már kijelölte KARCZFALVI Bona-
venturát esztelneki elöljárónak. A barátok meg
telepedése NAGY Mózes plébános hozzájárulásá
val történt. A stefaniták a Szent György-kápolna 
mellett, faházakban laktak, később a kápolna át
épült, sekrestyét és tornyot emeltek hozzá. A leg
nagyobb gondot azonban továbbra is a paphiány 

jelentette. Az ismételt háborúk, éhínség, járványok 
után már deák sem jutott a falvakba. A papképzés 
pedig intézményes keretek közt lehetetlen volt. 
NAGY Mózes, aki Magyarországon szolgált 
hosszú ideig, a század vége felé hazatért Három
székre. Felismerte a papnevelés szükséges voltát, 
és 1690-ben készen állott az iskola a plébánia
templom mellett. Tanítani minorita ferenceseket 
hívott a Hitterjesztő Szent Kongregációtól kapott 
évi nyolcvan forinton. A háromszéki katolikus ifjú
ság gimnáziuma 1696-ig működött Esztelneken, 
amikor NAGY Mózes kérésére a közeli Kantára 
helyezték á t . 2 6 A paphiány miatt maga NAGY 
Mózes is kénytelen volt kilenc eklézsiát admi
nisztrálni, Gelencétől Zágonig. A korábban Kani
zsán szolgáló lelkész arról számolt be 1694-ben a 
Szent Kongregációnak, hogy egymaga 12 helyen 
•kénytelen lelkipásztorkodni. Megfordult Baráton 
is, ahol az ő nevéhez fűződik a kereszteltek anya
könyvbe való jegyzésének a megkezdése. 

A18. század elejétől egyre gyakrabban talá
lunk esztelneki minorita papokat plébániák élén 
vagy nemesi udvarokban. Ugyanakkor Dlyefalván a 
pálos szerzetesek telepednek meg. 2 7 Már 1697-ben 
egy P. Bernárdus a plébános, majd 1717-, 1720- és 
1734-ben a zárdából vezetik az esztelneki plébániát. 
1731-ben P. Sebastianus KIS adminisztrál itt, mint 
ahogy kitűnik egy összeírásból, mely Pólyán és 
Esztelnek 17. század végi és 18. század eleji plé
bánosait írja össze. Polyánban P. Stephanus SÁN
DOR a plébános 1673-ban. 2 8 Minorita vezette 
1700-1706 és 1721-1727 között a kézdiszentléleki 
plébániát is. P. SZEBELÉDI Bertalan, akinek vég
rendelete is fennmaradt, 1707-ben itt halt meg mint 
plébános. 2 9 1707-1721 közötti időszakban AN-
TALFY István világi pap a plébános, aki azonban 
1720-ban Mikházán bevonul stefanita ferencesnek, 
hogy egy év múlva már Kolozsváron találjuk. 1724 
előtt a sepsiszentiváni báró HENTER család udvari 
kápolnájában is minoriták szolgáltak, majd a plébá
nia visszaállítása után (1724) ezt vezették 1726-ig. 
SAVAI szerint 1726 előtt licenciátus tevékenykedett 
itt. Egész Kezdi- és Orbaiszéknek ferences főespe-
rese van a 18. század elején. 3 0 

Az esztelneki minoriták mellett a stefani
ták is végeztek szolgálatot Háromszéken. Zá-
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gonba gróf HALLER László pártfogásával került 
1730-ban R LUKÁCS Modest. Két év múlva itt 
is helyreállt a katolikus plébánia, melyet 1784-ig 
vezettek szerzetesek, ekkor a pap átment Bodzá
ra, mely korábban Zágon filiája volt, és innen 
adminisztrálták. Utóbbi helyen 1749-ben állítot
ták fel a plébániát, melyet Mária Terézia fel
kérésére 1779-től egészen 1854-ig ference
sek vezettek. Közel egy századon keresztül 
(1765-1853) Bereckben is barátok szolgáltak. 
Ide tartozott filiaként Ojtoz is, egészen 1760-ig, 
amikor önálló plébánia létesült itt. Ojtozba a 18. 
század végén jöttek barátok, Esztelnekről. 1777-
ben ferences coadjutor volt Torján, 1784-1792 
között káplán, majd ezután plébános Kézdiszent-
léleken is. 

A 18. század második felében más kolos
torokból is felkeresték barátok Háromszéket, fő
leg Sepsi- és Orbaiszéket. így alsócsernátoni lel
készként halt meg 1792-ben P. BLÁZSI Deme
ter, őt követte P. BÁLINTFFI Romédiusz 
1792-93-ban, ugyancsak a brassói zárdából. 
Brassóból jött barát a századfordulón Mikóúj-
faluba és Málnásra. Uzonban 1795-1802 közt 
működik Brassóból érkezett ferences, 1796-ban a 
plébániát fogarasi ferences vezette itt. A seges
vári kolostorból Sepsiszentivánt keresték fel pa
pok és szolgáltak itt 1793-1795 között. 

Sepsiszentgyörgyön a katolikus plébáni
át a NAGY Mózes által Illyefalván megtelepített 
pálos szerzetesek állították vissza 1762-ben, és 
vezették egészen 1786-ig. Őket a stefanita feren
cesek követték, akik az itteni gyalogezrednél 
szolgálva (1792-1849) a plébániát három évtize
den keresztül gondozták, 1818-tól. R BLÜMEL 
Henrik, aki 1818-tól vezette a plébániát, itt halt 
meg 1823-ban. 

Azokban a falvakban, ahol a templomot 
más felekezet vette át, a katolikusok a nemes 
családok kápolnáiban miséztek. Egy 1657-es 
jelentésből kitűnik, hogy a plébánosok nem men
nek ki a mágnások és nemesek udvaraiba, kivéve 
6-7 plébánost, akik tulajdonképpen világi ruhá
ban járó szerzetesek a Jézus Társaság rendjéből. 
Ilyen körülmények közt a ferences misszió pap
jaira hárul, hogy ezeket a helyeket is felkeressék 

a szentségeket kiszolgáltassák. 3 1 Ez történt 1645 
karácsonyában Sepsikőröspatakon. Több barát 
azonban végleg megvált korostorától, hogy ne
mesek udvaraiban működjék udvari papként, így 
pl. P. REMETEHÁZI András, aki Zabolán a gróf 
MIKES család udvarában szolgált. A következő 
században a báró HENTER, gróf NEMES, gróf 
MIKES családok udvaraiban találunk barátokat, 
akik meghívásra elhagyják kolostoraikat, pótolva 
a paphiányt a protestáns többségű Sepsi- és Or-
baiszéken. A gróf KÁLNOKI család miklósvári 
ágához tartozó KÁLNOKI Ádám katolikus föl
desúr erőszakkal elfoglalta a református templo
mot és MÁRK István lelkészt elűzte, a híveket 
pedig áttérítette. 3 2 Szentivánlaborfalván a kato
likusok 1724.-ben kapták vissza templomukat. Az 
ezt megelőző időben a báró HENTER család ká
polnájában minorita misézett. Esztelnekről kért 
magának papot gróf MIKES Ferenc, és tartott 
udvarában ferences barátot 1725-1728 kö
zött. Később gróf MIKES István özvegyénél 
1761-1771 között szolgálnak ferencesek, így 
1761-től P. DUDAR Domokos, 1765-1767 közt 
P. BO-ROS Móric, aki 1787-ben a brassói zárda 
főnöke lett, majd 1771-ig P. BOCSKOR Pau-
lin. A kőröspataki gróf KÁLNOKI család 
1752-1783 között tartott ferences papot Esz
telnekről, akik 1781-ben helyre is állították a plé
bániát. Két évig szolgált özvegy MIKÓ Ferencné 
GERÉB Zsuzsanna udvarában Hidvégen P. 
BLÁSI Bertalan stefanita. Az ugyancsak hidvégi 
gróf NEMES család a közeli Brassóból kért fe
rences papot, akik 1764-1848 között szolgáltak 
itt, így gróf NEMES Ferencnél 1764-1769 közt 
P. BARICZ Márton, aki később Ojtozon volt 
adminisztrátor. 1766-1774-ben P. LÁSZLÓ Tó
biás volt gróf NEMES János háromszéki fő-
királybíró udvari papja, aki egész életén át rend
házán kívül, nemesek udvaraiban élt és szolgált. 
P. PATAKI Tádé követi őt 1779-80 között, hogy 
aztán két év múlva már gróf NEMES Ádámnál 
szolgáljon, akárcsak később 1788 és 1792 között. 
Több mint három évtizeden keresztül volt Hid
végen P. MADARAS Szerafin, aki itt is halt meg 
1830-ban. Brassói ferences papok végezték a 
szolgálatot gróf MIKES János uzoni udvari 
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kápolnájában is a századfordulón, 1795-1803 
között. 

A rend pártfogóinak sorában ugyanakkor 
ott találjuk az altorjai APOR családot is, akik 
számos adománnyal járultak hozzá a csíksom
lyói, nyújtódi, esztelneki stb. kolostorok fenn
tartásához. BÉLDI Mihály bodolai házánál 
1775-1796 között szolgáltak barátok. Egészen 
haláláig stefanita káptalant tartott Bodolán BÉL
DI János kanonok is, majd BÉLDI László a 19. 
század első" évtizedének végén. A háromszéki ne
mes családok közül ugyanakkor a nagyajtai 
CSEREY család, a zágoni SZENTKERESZTY 
család egy-egy ága tartott ferences papot. Is
merünk olyan barátokat, akik több helyen is 
megfordultak, így P. FAZAKAS Samu, aki 1761-
ben még Bodzán, 1769-ben és később 1778-ban 
Kőröspatakon szolgált. Ugyancsak Bodzáról 
megy át Bereckbe P. CSÍKI Piacid, hogy ott több 
mint egy évtizeden keresztül vezesse a plébániát. 
Hídvégről került át Mikóújfalura, és ennek fili-
ájára, Málnásra 1800-ban P. PATAKI Tádé. Utób
bi helyen szolgál két éven keresztül (1798-1799) 
P. GYÖRFFI Grácián, akit 1813-ban már Bé
rcekben találunk. Érkeznek Háromszékre misszi
onárius ferencesek Magyarországról, de távolab
bi vidékekről is. A bosnyák ferenceseken kívül a 
18. század második felében cseh barátok is szol
gálnak itt, így Bodzán P. SVÁB Rogér és P. 
SEIKEL Benicius 1783- illetve 1784-ben. Az 
ugyancsak Csehországban született P. BEL-
LOWETZ Arzén szolgál Hidvégen gróf NEMES 
Ádámnál 1783-ban. Közel száz háromszéki szü
letésű ferences szerzetest számol össze P. 
GYÖRGY József, akik az 1640-ben létrehozott 
erdélyi őrségben, illetve az önálló erdélyi rend
tartományban (1729) tették le esküjüket és szol
gáltak. Közéjük tartozik az esztelneki születésű 
P. VERESS Lajos, aki 1753-ban megírta rend
jének erdélyi történetét, mely munkára a fe
rencesek ismert erdélyi történetírója P. LOSTEI-
NER Lenard is gyakran hivatkozik munkáiban. 

Bár a hitújítás előtti megtelepítésük si
kertelenül végződött, a reformáció után a 17-18. 
században a missziók során a ferencesek Három
széken is kivették részüket a katolikus hit meg

őrzésében, illetve újraélesztésében. A missziós 
ferencesek megérkezése előtt a megmaradt kato
likus plébániákat Csíksomlyóról gondozták. A 
17. század közepén már Magyarországról ér
keznek ide barátok, és míg ekkor a fő célt a kato
likus közösségek megőrzése jelentette, a követ
kező században már a protestáns vidékeken is 
térítenek. Plébániákat állítanak vissza, új plébá
niákat létesítenek. 3 3 Ekkor már a ferencesek mel
lett egy másik szerzet, a magyarországi pálosok 
is végeznek missziót. A protestánsok legerősebb 
helyén, Illyefalván építenek fatemplomot és 
elemi iskolát. Nagy sikerrel működtek, tömeges 
protestáns áttérítéseket végeztek. Az a tény, hogy 
egy protestáns többségű vidéken megteleped
hetett egy szerzetesrend, azt mutatja, hogy a 18. 
század elején már érződött Lipót császár 1699-es 
rendeletének hatása. 1716-ban, másfél évszázad 
után újra volt katolikus püspöke Erdélynek, aki 
elfoglalhatta székhelyét és egyházmegyéjében 
tartózkodhatott. Ekkor már 69 katolikus plébánia 
volt az erdélyi egyházmegyében, 37 ősi mellett 
20 visszaállított és egy tucat újonnan létesített 
plébánia. 

Jegyzet 

!. A kolostorok történetét lásd: P. BOROS Fortunát: Az erdély i ferenc-
rend iek , Kolozsvár 1927. 37 -39 . old.: KARÁCSONYI János: Szent 
Fe renc rend jének tö r t éne t e M a g y a r o r s z á g o n 1711-ig, Budapest 1922. 
1. köt. 148-149. . 269-270 . . 114-116. old.: P. G Y Ö R G Y József: A ferenc-
rendiek élete és m ű k ö d é s e E r d é l y b e n , Kolozsvár 1930. 
2 Az obszerváns ágról lásd MÁLYUSZ Elemér: Egyház i t á r s a d a l o m a 
középkor i M a g y a r o r s z á g o n , Budapest 1971: A csíksomlyói kolostor 
történetét lásd P. G Y Ö R G Y József: Lm.. 146-191 . old.: KARÁCSONYI 
János: i.m.. II. kötet. 26 -34 . . 262 -268 . old. 

3. P. BOROS Fortunát: i.m.. 39. old., hivatkozva BÖLCSKEY Ödön: 
K a p i s z t r a n o i Szent J á n o s élete, Budapest 1926. 

4. A bakói kolostorról lásd KARÁCSONYI János: I.m. II. kötet. 12-16. . 
261-262 . old.; P. G Y Ö R G Y József: i .m. 136-138. old.; A brassói 
kolostorról lásd KARÁCSONYI János, i.m.. II. kötet. 19. old.; P. 
G Y Ö R G Y József: i.m.. 138-146. old.; P. BOROS Fortunát: i.m.. 40. old. 

5. VESELY Károly: Erdélyi egyháztörténeti adatok, Kolozsvár 1860.309. old. 
6. HARSÁNY1 András: A d o m o n k o s r e n d M a g y a r o r s z á g o n a r e fo rmá
ció előtt , Debrecen 1938, 83. old.; ENTZ Géza: Erdé ly épí tészete a 
14-16 . s z á z a d b a n , Kolozsvár 1996, 161. old. szerinte a „claustrum beate 
Marié virginis in Haraly fundatum..." 1523-as adat egy ferences kolostor
ról ad hírt. 

7. VESELY Károly: Lm.. 158. old. 
8. T Ó T H István György: Rela t iones m i s s i o n a r i u m de H u n g á r i a et 
Trans i lvan ia , Budapes t -Róma 1994. Fontes I. lásd „Ferences misz-
szionáriusok Erdélyben" fejezet és „A Hitterjesztő Szent Kongregáció és 
Magyarország" fejezet. 

9. idem 
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10. KARÁCSONYI János: i.m., II. kötet. 217 -219 . old. 
11. A misszionáriusi felhatalmazás általában három vagy öt évre szólt. Ez 
azonban meghosszabbítható volt. A felhatalmazás alapján joguk volt ma
gánházaknál, erdőkben, mezőkön is misézni templom hiányában, járhat
tak világi ruhában stb. 
12. A nyújtódi kolostorról lásd KARÁCSONYI János: I.m.. II. kötet. 
223. . 227 old. 
13. SAVAI János: Missziók, mes te rek , l icenciátusok ( D o c u m e n t a mis 
s ionar ia 11/1.). Szeged 1997. 128. old. 

14. TÓTH István György: i.m., 247-257 . old. 

15. SÁVA1 János: i.m.. 115-116. old. 

16 idem. 128-132. old. 

17. idem. 122. old. 

18. P. G Y Ö R G Y József: i.m.. lásd „Azon plébániák és filiák, hol Szent 
Ferenc fiai működtek" című fejezet. 

19 VESÉLY Károly: i.m.. 307. old. 

20. SAVAI János: i.m.. 128. old. 

21 . TÓTH István György: I.m.. 278-284 . old. 

22. idem. 358-368 . old. 

23. VESELY Károly: i.m., 310. old. 

24. TÓTH István György: i.m., 358-368 . old. 

25. Az esztclneki kolostorról lásd KARÁCSONYI János: i.m., 268-269 . . 
422^123. old. P. G Y Ö R G Y József: i .m. 
26. SAVAI József: A csíksomlyói és a k a n t a i iskola t ö r t éne t e (Doc. 
miss . 1I/II.), Szeged 1997. 

27. KISBÁN Emil: A m a g y a r pá los rend tö r t éne te , Budapest 1938-40. 
1-11 köt. 

28. SÁVA1 János. A székelyföldi ka to l ikus p l é b á n i á k levél tára (Doc. 
miss. 1/11). Szeged 1997. 187. old. 

29. A további adatok nagy részét lásd P. G Y Ö R G Y József: i.m.. kivéve 
azokat, melyek továbbra is szerepelnek a jegyzetekben. 

30. SAVAI József: i.m., 216. . 244. old. 

31 . TÓTH István György: Lm., 2 9 1 - 3 1 1 . old. 
32. JUHÁSZ István: A székelyföldi r e f o r m á t u s egyházmegyék , Ko
lozsvár 1947. 53 . old. 
33. Egy 1692-ben kelt irat szerint Erdélyben 42 egyházmegyés. 8 jezsui
ta és 24 ferences pap szolgált. 

Misionari franciscani în 
f Trei Scaune în 

secolele XVII-XVIII 
(Rezumat) 

în urma reformei ecleziastice, biserica 
romano-catolică din Transilvania a suferit o lovi
tură grea. Structura bisericii s-a destrămat, din 
cele aproximativ 600 de plebanii doar 37 au putut 
fi salvate pentru catolicism. Rămaşi şi fără epis-
copi, catolicii transilvăneni duceau mare lipsă de 
preoţi. Numeroase rapoarte adresate Sfântului 
Scaun de la Roma la începutul şi mijlocul seco
lului al XVII-lea subliniază acest fapt, ceea ce a 
determinat Sfânta Congregaţie de la Roma să 
declare Transilvania ca „territórium missionari-
um". Dintre mai multe ordine călugăreşti care 

şi-au arătat interesul faţă de o astfel de activitate, 
cei aleşi au fost franciscanii. Totodată înaltul pre
lat catolic Péter PÁZMÁNY a iniţiat un program 
menit să reducă lipsa de preoţi. Astfel, în locuri 
unde comunitatea a rămas fără preot, unii tineri 
credincioşi, numiţi licenţiaţi, aveau dreptul să 
îndeplinească activitatea preoţească. Aceştia însă 
erau laici, şi chiar dacă în timp au ajuns să fie 
sfinţiţi ca preoţi, n-au renunţat la modul de viaţă 
laic, având familii contrar codului clerical. Este 
şi cazul judeţului Trei Scaune, unde pe lângă fap
tul că numărul preoţilor catolici era foarte redus, 
conform unor rapoarte înaintate Romei despre 
situaţia catolicilor din Transilvania, numeroşi 
preoţi aveau neveste, duceau o viaţă nedemnă de 
postura lor de clericali. Aceşti preoţi erau ostili 
oricăror încercări de a aduce alţi preoţi sau călu
gări în regiune, cazul lor ajungând chiar şi până 
la principele Transilvaniei, Gheorghe RÁKÓ-
CZII . Totuşi spre mijlocul secolului al XVII-lea 
misionarii au apărut şi în Trei Scaune. Dintre 
aceştia, aşa cum arată o scrisoare adresată Romei 
în anul 1657 de către un călugăr franciscan, un 
rol primordial le-a revenit franciscanilor, care în
că din anul 1640 au încercat să se stabilească în 
localitatea Lunga, Scaunul Kézdi. Pe lângă 
misionarii veniţi din Ungaria, Cehia, Bosnia în 
cursul secolelor XVII-XVIII, în multe cazuri gă
sim în fruntea- unor plebanii catolice franciscani 
veniţi din mănăstirile de la Şumuleu, de la Estel-
nic, de la Braşov. Misionarilor le-a revenit pe 
lângă conducerea de plebanii şi un alt rol, în teri
toriile majoritar protestante, cum erau Scaunele 
Sepsi şi Orbai. în aceste locuri, unde în urma 
reformei plebaniile catolice s-au desfiinţat, bise
rica revenind unor alte confesiuni, catolicilor 
le-a rămas soluţia de a apela la bunăvoinţa dem
nitarilor şi marilor proprietari catolici. în capele
le acestora şi-au exercitat credinţa, în multe ca
zuri sub activitatea unor călugări franciscani. Da
că în a doua jumătate a secolului al XVII-lea ac
tivitatea misionarilor s-a mărginit la teritoriul ca
tolic, respectiv Scaunul Kézdi, în secolul următor 
s-au răspândit în tot judeţul Trei Scaune, chiar şi 
în zonele preponderent protestante. De activi
tatea lor se leagă reînfiinţarea unor plebanii, în
fiinţarea unora noi, în mai multe locuri biserica 
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revenindu-le din nou catolicilor. De la începutul 
secolului al XVIII-lea misionarilor franciscani li 
se alătură şi călugării paulieni care la Ilieni şi-au 
construit şi o mică mănăstire. De activitatea aces
tora se leagă şi reînfiinţarea parohiei catolice de 
la Sf. Gheorghe, în anul 1762. 

Franciscan Missions in 
Háromszék during the 
1 7 th_ 1 8 th Centuries 
(Abstract) 

In the 16 t h century, during the reforma
tion, the Catholic Church in Transylvania re
mained without a bishop. The number of Catho
lic parishes - several hundred - decreased to 37, 
and there was a serious lack of priests. Transyl
vania was officially called a missionary territory, 
and the Franciscan Order was asked to take the 
mission over. As a facility for the lack of priests, 
the bachelor institution was founded. Where the 
Protestants were in majority and the church was 
taken over by other confessions, the Catholics 
gathered in the family chapels of the nobles. The 
Franciscans were able to restart the parishes in 
favourable conditions during the 18 t h century, 
and even founded new ones. At the same time, 
from the beginning of the century, Paulian monks 
came as missionaries in Háromszék, beside the 
Minoritán and Observer branches of the 
Franciscans. 





CS. BOGÁTS Dénes 

Boszorkányságok és 
boszorkányperek 
Háromszéken a 
17-18. században 

(Kivonat) 
CS. BOGÁTS Dénes a Székely Nemzeti 
Múzeum levéltárosa, igazgatóválaszt
mányi tagja, majd tiszteletbeli igazgató
őre volt, Háromszék múltjának egyik 
legjobb ismerője. Eddig inkább nyelv- és 
családtörténeti munkáit tartották számon, 
hagyatékának feldolgozása folyamatban 
van. Ennek eredményeként kezdjük kö
zölni, ezúttal egy néprajzi vonatkozású, 
terepről származó infomációval is fűsze
rezett levéltári kutatásának anyagát, a 
„Szellemi sivatag" tudománytörténeti 
Délkeleti Intézet-kutatóprogram kereté
ben. (A közlő.) 

Előszó 

CS. BOGÁTS Dénes azon íróink egyike, 
akinek munkásságáról majdnem teljesen elfeled
kezett a hálátlan utókor: egy-két helytörténész, 
nyelvész, néprajzos tartja számon munkásságát. 
Emléke előtt még a Székely Nemzeti Múzeum 
munkaközössége sem tisztelgett kellőképpen, pe
dig viszonylag hosszú időn keresztül volt a mú
zeum levéltárosa, igazgatóválasztmányi tagja, 
majd tiszteletbeli igazgatóőre. Múzeumi mun
kásságáról eddig egyetlen rövid összefoglaló 
született, SZÉKELY Zoltán tollából, az 1955-ös 
múzeumi évkönyvben, BOGÁTS Dénes halála
kor. Ez rövid, de nem teljes bibliográfiát is ad 
csíkmadarasi BOGÁTS Dénes műveiről. (A kézi
rat leadása után jelent meg SAS Péter ismertető
je, a Művelődés 1999/3 számában: In Memóriám 
CS. BOGÁTS Dénes. Halálának 50. évfordulója 

alkalmából SAS Péter is közöl ízelítőt a Székely 
Nemzeti Múzeum irattárában maradt CS. BO-
GÁTS-hagyatékból. Szintén az évforduló kap
csán jelent meg a sepsiszentgyörgyi ALBERT 
kiadó jóvoltából a „Sepsiszentgyörgy története" 
hasonmás kiadása. Szerk. megj.) 

BOGÁTS Dénes elsősorban történész 
volt, akinek - mint levéltárosnak - az eredeti for
rások fordultak meg a kezében. így lett Három
szék múltjának egyik legjobb ismerője: Sepsi
szentgyörgy város történetéről például az ő tol
lából származik az eddigi legjobb összefoglaló. 

Valamelyest történészi és levéltárosi te
vékenységével függ össze családtörténészi mun
kássága is: a Geneológiai Közlemények számos 
tanulmánya példázza BOGÁTS Dénes alapos
ságát ebben a témakörben. 

Hasonlóan fontos helynévfeltáró mun
kássága: ő ad először történeti távlatot Három
szék helyneveinek. 

Nyelvészeti munkásságát elsősorban az 
1943-ban megjelent Háromszéki oklevél-szó-
jegyzék fémjelezi. 

Mint néprajzost, eddig senki sem emle
gette, holott a háromszéki népszokások történeti 
rétegét ő ismertette vidékünkön először, levéltári 
forrásokból keresve elő a népszokásokra vonat
kozó adatokat, utat nyitva ezzel egy olyan törté
neti-néprajzi féldolgozáshoz, amely még mindig 
várat magára. 

1999-ben, halálának 50. évfordulóján 
hadd emlékezzünk csíkmadarasi BOGÁTS Dé-
nesre egy kéziratban maradt tanulmányával, 
amely a Székely Nemzeti Múzeum kézirattárában 
őrződött meg, két példányban. A kéziratok leltári 
száma 267/1936, 13 számozott gépelt oldal ^z 
első példány minden oldalán a múzeum 
„* MUZEUL NATIONAL SÁCUESC * SFT. 
GHEORGHE" körfeliratú nagy kerekpecsétje, 
oldalai két szúrással piros zsinórral összefűzve, az 
összefűzés ugyanazzal a pecséttel hitelesítve (a 
másodpéldányon csak az összefűzés hitelesített). 

Amint az az előadásnak egy kéziratos 
oldalon szintén fennmaradt bevezető szövegéből 
kiderül, a múzeum levéltárában található hasonló 
jellegű, értékű adatokra, publikussá tételükre 
BOGÁTS már évekkel korábban felhívta CSU-
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TAK Vilmosnak, az akkori híres múzeumigaz
gatónak a figyelmét. CSUTAK sürgette a feldol
gozó munka megkezdését, és ő fogalmazta meg 
azt, hogy (megfelelőbb nyilvánosság hiányában, 
legalább) ismeretterjesztő előadások formájában, 
közzé kell tenni a feltártakat. (Itt köszönöm meg 
TÓTH Szabolcsnak, hogy felhívta figyelmemet 
erre a fontos, kiegészítő levéltári adalékra). A 
felkérést dr. KERESZTES Károly alelnök tette 
meg, a múzeum ügyvezető tanácsának ülésén, és 
az ismeretterjesztő előadást is a Székely Nemzeti 
Múzeum igazgató-választmánya szervezte. BO-
GÁTS munkája itt hangzott el, 1936. december 
19-én, a múzeum dísztermében. Az előadást a 
Székely Nép dec. 6.-i, 13.-Í, (utándatált vasár
napi) 20.-i számában hirdetik meg, a dec. 25.-i 
számbeli ismertető hosszan idéz is az előadás 
szövegéből. Az ismeretterjesztő jelleg magyaráz
za oldott, a laikus közönséget célzó stílusát is. 
Mivel előadásra készült, az akkori cenzúraszabá
lyok értelmében a szerző kénytelen volt fekete 
tintával kihúzni a magyar helyneveket, eseten
ként az áthúzás fölé odaírva az éppen használatos 
hivatalos román névváltozatot. 

A 17-18. századba visszavezető tanul
mány különleges értéke, hogy három, Három
széken lejátszódott boszorkányper anyagát is
merhetjük meg belőle: egy 1643-as kovásznait, 
egy 173l-es kezdi székit és egy 1742-es zágoni 
asszony perét. Háromszék levéltára 1936 óta na
gyon szétzilálódott: a múzeumban őrzött kézira
tok nagy részét megsemmisítette az 1945-ös za
laegerszegi bombatalálat, a megmaradt anyag pe
dig átkerült a Sepsiszentgyörgyi Állami Levél
tárba, ahol épen vagy kevésbé épen élte át a kom
munizmus éveit. Valószínűleg ebben az anyag
ban volt a három itt közölt boszorkányper pon
tos, eredeti jegyzőkönyve is, így BOGÁTS Dé
nes nem csak felfedezője és feldolgozója volt 
ennek az anyagnak, de egyben leletmentőnek is 
minősíthető. 

A dolgozat első fele szintén levéltári, és a 
harmincas években is élő szájhagyományra ala
poz, pontosan beleláthatunk abba, hogy Három
széken mi minősült ebben az időben „boszor
kányosságnak". A jegyzet nem a közölt szöveg 
kimerítő behasonlítását célozza (pl. hiedelem

vagy perrendtartási motívumanyagát illetően), 
ezt további regionális forrásfeltárás után érde
mesebb elvégezni. A közlés hangsúlya a tudo
mánytörténeti restitúcióra esik, ezért pontosítjuk 
még a legjelentéktelenebb adalékot is (pl. a 
helynevek kényszerű átírásában), hogy CS. 
BOGÁTS tudományos műhelyét, munkakörül
ményeit tisztábban láthassuk. A dolgozat össze
tett szavait, központozását, hangírását - a táj
nyelvi alakokat leszámítva a szöveget általában, 
mai helyesírás szerinti közöljük. A bevezető 
szöveget a közlésben a dolgozat elejére illesztet
tük, dőlt betűvel, a cím után, lehagyva az oldal 
fejéről az 1. sorszámot. Az ívet korábban gem
kapoccsal a dolgozat elejére is kapcsolták, való
színűleg maga BOGÁTS - erre vonatkozhat a 
sorszám. Az oldal alja szabad, a beköszöntő szö
veg lezártnak tűnik. 

CS. BOGÁTS Dénes hagyatékának fel
tárása, feldolgozása folyamatban van. Bízunk 
abban, hogy ez az első anyagközlés is jelezni 
képes kultúrtörténeti értékét. 

SZ. GAZDA Enikő 

BOGÁTS Dénes 

Boszorkányosságok és boszorkányperek 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Néhány 
évvel ezelőtt múzeumunk feledhetetlen igazgatójának, 
néhai CSUTAK Vilmosnak felhívtam figyelmét arra, 
hogy a múzeum okmánytárában igen becses adatok 
találhatók a székelység szellemi életére, szokásaira, 
erkölcsére vonatkozólag, melyeket össze kellene gyűj
tenünk, és valami úton-módon közkinccsé tennünk. 

CSUTAK Vilmos, kinek figyelme mindenre 
kiterjedt, tisztában volt a kérdés etnográfiai és etnoló
giai (a két idegen szó áthúzva, föléírva: néprajzi -
SZ.G.E.) jelentőségével, nagyon biztatott arra, hogy a 
gyűjtést kezdjem meg. Már megbeszélésünk első pil
lanatában megfogamzott agyában a gondolat, ha 
másképp nem lehet, ismeretterjesztő előadások kere
tében tegyük közzé a régi székely nép szellemi-, lelki 
világára jellemző adatokat. 

Azért midőn a múzeum ügyvezető tanácsának 
legutóbbi gyűlésén dr. KERESZTES Károly alelnök úr, 
kinek szintén tudomása volt ebbeli kutatásaimról, felkért 

92 



egy előadás megtartására, visszaemlékeztem néhai CSU
TAK Vilmos óhajára, ürömmel vállaltam azon feladatot, 
hogy gyűjteményemből egy csukorékot mai előadásom 
keretében a mélyen t. közönséggel megismertessek. 

Mielőtt egynéhány régi boszorkánypert ismer
tetnék, lássuk először azt, hogy tulajdonképpen kik és 
mik azok a boszorkányok, kikről kisgyermek korunk
ban annyi mesét hallottunk, majd olvastunk, és akik oly 
sok nyugtalan, nehéz álmú éjszakát okoztak nekünk. 

Az ősi pogány világban az emberek képzele
tében az isteneken kívül még különböző lények is éltek, 
kiknek működési terük és cselekvési képességük megosz
lott az istenek és emberek működési tere és cselekvési 
képessége között. 

E rendkívüli lények két csoportba oszthatók. 
Az elsőbe tartoznak a félistenek vagy hősök, az óriások 
és a tündérek. Második csoportba tartoznak az ördögök, 
boszorkányok, lidércek s ezekhez hasonló rossz lelkek. 
Népmeséinkben hősökkel, óriásokkal, törpékkel, tündé
rekkel, boszorkányokkal lépten-nyomon találkozunk, 
kik hol külön-külön, hol meg együttesen szerepelnek. 

A hősök mindig rokonszenves alakok. Az óri
ások, a törpék és a tündérek két csoportra oszlanak, 
jókra és gonoszakra. A boszorkányok, lidércek és az 
ezekhez hasonló rossz szellemek vagy alakok közt jók
ra nem találunk. 

A boszorkányokról szóló hit az ősi pogány 
világból átjött a keresztény világba is. Ebben a világ
ban azonban szerepük módosult. Míg a pogány világ
ban a boszorkányok cselekvési köre a kuruzslásokban 
kimerül, addig a keresztény világban, különösen az ún. 
sötét középkorban, mikor az emberek sok rendkívüli 
dolgot megmagyarázni nem tudtak, azokat a boszor
kányoknak tulajdonították, kiket egy eretnek szekta 
tagjainak tekintettek, és akik rendkívüli képességekkel 
vannak felruházva. Meg voltak győződve arról, hogy a 
boszorkányok az ördögökkel állnak összeköttetésben, 
azoknak szeretői, s mint ilyenek, az ördögök segít
ségével rendkívüli, természetfölötti dolgokat képesek 
véghezvinni. Elsősorban is emberi alakjukat akkor tud
ják megváltoztatni, amikor akarják. Mivel az ördögök
kel állnak szövetségben, természetesen Istent meg kell 
tagadniok, lemondottak az örök üdvösségről, s hivatá
sukból és kötelezettségeikből kifolyólag fő feladatuk 
volt az emberek megrontása, azoknak bármi útoni el

pusztítása, vagy legalábbis károkozás, melyeknek vég
hezvitelére sok eszköz állt rendelkezésükre. 

A nyugati államokban a boszorkányokban 
való hit nagyon hosszú ideig élt a köztudatban, nem
csak a középkorban, hanem bizony még az újkorban is. 
Mivel a boszorkányság mestersége egyike volt a leg
nagyobb bűnöknek, azt üldözni és szigorúan büntetni 
kellett. Az idő megszülte a hírhedté vált inquizitiot. A 
boszorkányoknak meg kellett halniok. Vétkeikért mág
lya általi halálra ítéltettek. Üldöztetésük a XIV. század 
elején indul meg Spanyolországban, honnan csakhamar 
elterjed Olasz-, Francia- és Németországba is. 

VIII. Incze pápa 1484-ben kiadott bullájában 
előírja a boszorkánypereknél betartandó szabályokat. 
Ekkor kezdődik meg az üldözések és legszörnyűbb kín
vallatásoknak korszaka, melynek eredményeképpen 
évszázadok folyamán igen sok ezerre rúg a szerencsét
len áldozatoknak.száma. A boszorkányokról szóló hie
delmet sem a műveltség hatalmas fellendülése, sem 
pedig a reformáció nem képesek, nem megállítani, nem 
kiirtani, de még enyhíteni sem. Csodálatos dolog, hogy 
a reformáció, mely oly sok mindent kárhoztatott, meg
tagadott és elvetett, ezt a kérdést nem érinti. Létezé
sükben a protestánsok éppen úgy hisznek, mint aho
gyan a katholikusok, s ők is épp oly buzgósággal ége
tik meg. Maga a nagy reformátor KÁLVIN János is 
egész sereget küld máglyára. 

Nálunk Erdélyben 1 inquizitio soha sem volt. 
A középkorból boszorkányperről semmi adatunk nem 
maradt fenn. Legrégibb 1565-ből ismeretes Kolozs
várról.^ A boszorkány szóval, alaposan fűszerezve 
mindenféle jelzővel, mint becsületsértő kifejezéssel 
Háromszéken ' elég gyakran találkozunk, melyre 
legrégibb adatunk 1608-ból van, de tulajdonképpeni 
boszorkányperről az 1643 évet megelőzőleg nincs 
tudomásunk 4 . Azután is ritkaságszámba megy. E perek 
nem oly nagyszabásúak, mint Európa nyugati álla
maiban, és ha alaposan megvizsgáljuk, rendszerint 
vagy közönséges házasságtörési esetté zsugorodnak 
össze, vagy a szó legszorosabb értelmében közönséges 
kuruzslásoknak lehet minősíteni. Igaz, hogy a XV1I1. 
század elején nálunk is kezd egy kissé nyugati mintát 
fölvenni, de sohasem fajul oda, hová Nyugat jutott. Itt 
nyugodtan védheti magát a boszorkánysággal bevádolt 
egyén. Lelki izgalmakat ugyan kell kiáltania, de ta
núkat állíthat, ártatlanságát igazolhatja. Igazsága esetén 
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sértetlenül megszabadulhat. Attól nem kell félnie, hogy 
feltétlenül keresztül kell esnie a boszorkánypróbákon, 
pl. a vízben való megúsztatáson. A próbáknak, ha meg 
is kell történniök, enyhített formában esik keresztül. 
Nyugatnak kellett volna idejönnie és tanulnia! 

Mint említettem, a pogány korban a boszorká
nyok szerepe a szelídebb formájú kuruzslásban nyilvá
nult meg és merült ki, mert velük szemben a papok és 
más hozzájuk hasonló szerepet betöltő(k) a természetes 
uruzsolással, azaz orvoslással, illetve gyógyítással fog
lalkoztak. Midőn a népek kezdték fölvenni a keresz
tény vallást, sok fajta pogány szokással együtt babo
nájukat is magukkal hozták, melyeknek egy része, 
mivel kiirtani nem lehetett, a keresztény vallás hitel
meivel elvegyülve elfajzottak. Ekkor kezdte az eredeti
leg természetes gyógykezelést, a kuruzslást túl
szárnyalni, mely hosszú évszázadokon keresztül eny
hébb formában napjainkig is fennmaradt, mert nem 
lehet tagadni, ma is megvan. Kuruzsolnak gyógyítás, 
kuruzsolnak megrontás céljából. Ont öntenek hideg
lelés és ijedség ellen, ugyancsak, ha lidérc szállta meg 
az embert, és ki akarják űzni. Hideglelős vagy sár
gaságba esett ember részére nemcsak az ónöntés 
hasznos, hanem pl. a következő orvosság is: valakinek 
a hajából három tetűt kiszedni, egy üveg borban vagy 
pálinkában megitatni, vagy ételbe keverve megetetni. 
Ónt öntenek ma is, ha a fiatalok meg akarják tudni 
a jövendőt. 

Vízvetésnek helye akkor van, ha valakit 
megigéznek. 

Ember- és állatbetegségeknél ráolvasnak vagy 
különféle varázsszavak mondása közben készített 
orvosságot használnak, pl. agárnak vagy más kutyának 
a fejét le kell vágni és megégetni, a hamvát mézzel ösz-
szekeverni és flastromvászonra felkenve, igen hasznos 
orvosság oldalfájás ellen. 

Rosszabb fajtája a kuruzslásnak a megcsi-
nálás, mely által a boszorkány arra törekszik, hogy az 
embereknek vagy állatoknak ártson, tehát szándéka 
gonosz. A megcsinálásnak a fogalma, ha alaposan vizs
gáljuk, nagyon tág, mert gyakran előfordul, ami egyik
nek ártalmára van, az a másiknak hasznát szolgálja. Fő 
megrontó szerük Háromszéken a bű-báj volt, azért az 
ilyent készítő asszonyoknak bűjös-bájos boszorkány 
nevük volt, igen gyakran lidérces boszorkány, aki mint 
1682 évből olvasható, „lüdérces szekéren" jár. Teleki 

KÁDÁR Miklós CSÜRŐS Miklósnét 1635-ben lüdér
ces boszorkánynak nevezi. 

A bűbáj állhatott ételből, állhatott italból, 
melyeket készítője annak, akit el akart pusztítani, ren
desen ajándékba küldte, vagy pedig utókban árulta. 
Állhatott a bűbáj egyéb babonás anyagból, jelből, 
rajzból, melyet ruhába is lehetett varrni. 

1672-ben SZABOLCSI Erzsébet Uzonban 5 

PETŐ Ferencnét azzal vádolja, hogy azon hírt terjeszti, 
hogy ő, vagyis SZABOLCSI Erzsébet korsóba csinálja 
a bűbájt, melyet csak hajnalban szabad megújítani, 
hogy használjon. 

1687-ben TEMÉRDEK Istvánná Anna asz-
szony PALOCSKA László ügyvéd útján azzal vádolja 
LUKÁCS Annát, hogy boszorkánynak szidta, továbbá 
ünője tejét elguruzsolta. 

Ugyancsak ezen évben vádolja ÁLMÁSI Ist
vánná Erzsók asszony JANCSÓ Jakab ügyvéd útján 
KÖVÉR Ferencné Annát, hogy más ember esztenájára 
ment, ott bűvölt-bájolt s a juhoknak tejét elvette. 

A megcsinálás körébe tartozik az is, hogy a 
legény csak egy bizonyos leányt szeressen, s a más 
leányokat megutálja. Varázsigék mondása közben 
készített bűbájos szerek megitatása vagy etetése által 
ugyanezen célt szintén el lehet érni. Egy 1759-iki per
ből néhányat felolvasok, netalán valaki ki akarná ezen 
recepteket próbálni. 

Annak, akit szeretnek kilencedik lábnyomából 
földet kell felvenni és hazavenni, mellyel a tűzhely, hol a 
tűz égni szokott, megtapasztandó. Tüzet kell tenni. Midőn 
a tűz meggyúl, háromszor ezen szavak mondandók: úgy 
égjen N.N.-nek a szíve utánam, mint ez a tűz. 

A ház belső falai mézzel kenendők be ily igék 
mondása közben: valamint ezen négy fal örökké egy
mást nézi, úgy nézzen szüntelen reám N.N. és vala
miképpen ezen falak meg nem válhatnak, úgy meg ne 
válhassunk mi is egymástól. Azután egy szitát kell kézbe 
venni, az alsó felivel visszásán fordítva, és az így visz-
szásan fordított szitán keresztül a lisztet kilencszer kell 
megszitálni. A méz a falról levakarandó és a liszttel 
összeelegyítendő. Ekkor vizet kell a szájba venni, és azt 
is bele kell bocsátani, mikor a víz a szájban van, arra kell 
gondolni, hogy: valamiképpen ő nem szólhat, víz lévén 
a szájában, úgy N.N. se szólhasson rajta kívül senkivel. 
E matériából pogácsa sütendő, mely azután jó apróra tö
rendő. N.N.-nek az ételei ebből megfűszerezendők. 
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Szennyes pendelyen keresztül égett bor szű
rendő, közben azt mondván, hogy: valamint ez a pen-
dely verődik az én testemhez, úgy verődjék N.N. is utá
nam. Ezen égett bort természetesen meg kell itatni. 

Egy korsóban szenes vizet kell csinálni, s azt 
akár maga, akár más által N.N. ajtaja elé vinni, és a 
küszöb alatt keresztül elönteni. 

Esős időben a vízre menni, olyan helyre, hol 
két patak összefolyik. Ott háromszor vizet meríteni és a 
vizet hazavinni, majd a szeretőnek a küszöbére önteni. 

A szerető vagy vendég lovának a farkából és 
sörényéből szőrt kell kitépni, mely a ház padlásán a 
kürtő felett fonaltekerőre helyezendő. A tekerőt visz-
szafelé kell forgatni, melyből az következik, hogy az 
eltávozó szerető vagy vendég visszatér. 

Döglött kutya szájában megforgatott hájjal pogá
csa sütendő. A kutyát meg kell pökdösni és azt mondani: 
valamiképpen a döglött kutyát utálják az emberek, úgy 
utáljon N.N. minden asszonyi állatot a szeretőjén kívül. 

Zöld békát kell egy új fazékba tenni. A fazékra 
kilenc lyuk fúrandó és egy hangyabolyba helyezendő. 
A hangyák a békát megeszik, a csontja azonban meg
marad, melyet ha valaki azt akarja, hogy őt szeressék, 
megeteti és felettébb fogják szeretni. 

Ha egy asszony egy férfit szeret, de a férfinak 
egy más asszony is tetszik, akkor ezen asszony jobb lábá
nak nyomából földet kell felvenni, mellyel a férfi ruhája 
bemázolandó, vagy bekenendő, hogy a férfi unja meg. 

A másik szerető leány ajtaját és kapuját trágyá
val megkenni, közben mondjon ilyen szókat: valami
lyen büdös a trágya, épp oly büdös legyen e ház, ha a 
bűzt a legény megérzi, soha többet nem megyén oda. 

A maga kezeiről és lábairól a körmök levágan-
dók és egy vas ösztökén megmelegítendők, illetve 
megaszalandók. A megaszalt körmöket azután egy réz
mozsárban jól össze kell törni, s lisztbe téve pogácsa 
sütendő. A pogácsát szintén apróra kell törni és N.N. 
ételébe szórandó, hogy szeresse. 

Az esetben, ha egy férfi távol van, és nem le
het tudni, jó kedvvel vagy haragosan jön-e haza, hogy 
jó kedve legyen, egy előruhát sokáig jól össze kell te
kergetni, facsargatni és két vánkos közé helyezni, me
lyeken a férfi alszik. Reggel a férfitól megkérdezendő, 
micsoda álmot látott. 

Hogy egy férfi más nőt ne szerethessen, egy 
fokos tűt kell elővenni, és varázsszavak elmondása 

után a tű hegyét a fokához vissza kell hajtani, illetve 
fordítani. A tűt azután a férfi küszöbe alá kell ásni és 
azt mondani: amint ennek a tűnek a vége benne van a 
fokában, úgy N.N. senki mással ne éljen. 

Anyatejjel pogácsa sütendő és N.N.-el meg
etetni, hogy el ne felejtsen, mint ahogy az anya nem 
feledkezik meg gyermekéről. 

Orvosság, de egyúttal szerelmi bűbáj volt a 
következő szer is: medvehájat döglött kutyának a szá
jában harmadnapig tartani és N.N.-nek borban beadni. 

Most néhány boszorkánypert óhajtok ismer
tetni. A mi boszorkánypereink nem lesznek szenzá
ciósak, inkább megyei vonatkozásuknál fogva érdekel
hetik a mélyen tisztelt hallgatóságot. 

Az Úr 1643-ik évének július 8-ik napján 
ZÁGONI JANKÓ Tamás Orbai széki alkirálybíró, DO-
NÁTH Pál széki ügyvéd, mai nyelven ügyész által az 
Orbai széki rendes törvénykezési napon K o v á s z n á l 
hivatalból vádat emeltet BAJCSI Jánosné Anna asz-
szony ellen, mivel ugyancsak gelencei 7 . HÉJJÁ Máté 
nevű ifjú legénnyel szerelmi viszonyt folytatott, továb
bá bűjösbáj készítő boszorkány és étető személy is. Az 
ügyész szerint az alkirálybíró JANKÓ Ferenc vádjait 
kész bizonyítani, s kívánja, hogy a fogságban levő vád
lott bűneiért érdeme szerint halálra ítéltessék. 

A vádlott BAJCSI Jánosné ügyvédje, BARA
BÁS György az alkirálybíró vádjáról párt, vagyis a 
vádirat másolatát kéri, egyúttal időhaladékot is, hogy 
védence ártatlanságát bebizonyíthassa. A széki gyűlés 
mindezekhez hozzájárul azzal, hogy BAJCSI Jánosné 
állítsa elő tanúit is igazságának, illetve ártatlanságának 
bebizonyítására. Magától értetődik, hogy a vádlott 
továbbra is fogságban marad. 

HÉJJÁ Máté nevében, ki az ügyben szintén 
érdekelt fél, ügyvédje, LÁSZLÓ Pál ugyanezt kéri, 
melyet a bíróság szintén megad, egyúttal utasítja, hogy 
bizonyságaival és igazságával ugyanazon időre álljon 
elő, mikor vádlott társa pere tárgyaltami fog. 

A folytatólagos tárgyalás egy hónap elteltével, 
vagyis 1643. július hó 15-én kezdődött meg. BAJCSI 
Jánosné a maga védelmére, úgy látszik, tanúkat nem 
tudott előállítani, ennélfogva kénytelen maga véde
kezni. Kétségbevonja a tisztnek, vagyis JANKÓ Tamás 
alkirálybírőnak azon jogát, hogy őt fogságban tartsa, 
valamint orság, bűbájosság és etetés címen vádat emel
jen ellene, mert, a JANKÓ Tamás előtt való vicetiszt 
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THURY György uram ugyanezekért már vádolta öt, 
kinek fizetett is, hogy a vádak alól tisztázza. Ami 
HÉJJÁ Mátéval való szerelmeskedését illeti, azt nem 
tagadja, de ezt ittas állapotában tette, azt azonban 
tagadja, hogy házasságtörést követett volna el. 
Törvényt kér, vagyis felmentést ártatlanságára. Ami 
pedig az alkirálybíró azon állítását illeti, hogy bizonyí
tani tud, ezt tennie nem illik, mert ellenkezik a szék 
azon szokásával, hogy akit bevádolnak törvénykeresés
sel menthesse magát. Egészen más volna az eset, ha az 
ura vádolná ilyen bűnéért. 

A széki gyűlés a védekezés ezen formáját elu
tasítja és a vádat tovább is fenntartja, mert úgy találja, 
hogy az előző tiszt BAJCSI Jánosnét sem az orság, sem 
a bűjösbájosság, sem pedig az etetés vétségei alól nem 
tisztázta, még ha fizetett is ezért. Elrendeli, a mostani 
vádló JANKÓ Tamás alkirálybíró bizonyságai jöjjenek 
be és eskü alatt tegyék meg vallomásaikat. Ezek közül 
MENYHÁRT István következőképp vall: tudom azt, 
hogy BAJCSI Jánosné nyilvánvaló etető. GÁL Mihályt 
megétette, abban meg is halt. Azt is tudom, hogy nyil
vánvaló or és parázna is. SEBESTYÉN Márton azt 
vallja, tudom, hogy nyilvánvaló bűjös és bájos. Én 
velem KOZMA Pétert meg akarja vala etetni, de én 
nem cselekedém. CSÁKÓ Györgyné vallja: tudom azt, 
hogy BAJCSI Jánosné ZAKOR Judittal valami egyet-
mást tevének össze italban. Csinálák borban és GÁL 
Mihálynak adék meginnia. Ó megivá, megbetegedék, 
azután meghala. KOZMA Balázsné, Anna a kö
vetkezőképp vall: tudom azt, hogy BAJCSI Jánosnéval 
inget varrattam a fiamnak, hogy tőle hazahoztam, 
bűbájt találtam benne. Ugyanígy vall KOZMA Mihály-
né is. BAJCSI Mihály azt vallja, mikor a vádlottat meg
fogták, HÉJJÁ Mátéval szerelmeskedett. Ezen tanúk 
kihallgatása után a széki törvényes szék a következő 
ítéletet hozta meg: mivel a bizonyságok vallásából 
kitetszik világosan, hogy az a vétkes személy BAJCSI 
Jánosné nyilvánvaló bűjös-bájos, or, emberetető és 
parázna, maga is megvallotta ebbeli vétkeit, érdemei 
szerint büntetődjék halállal. 8 Vízbevettessék. HÉJJÁ 
Mátéról ítélet nincs. 

A következő per mintegy száz év múlva, 1731. 
jún. 7-én tárgyaltatott a Kezdi 9 széki törvénykezési ülésen, 
MIHÁLCZ József kezd i 1 0 alkirálybíró elnöklete alatt. 

Ezen ülésen MIHÁLCZ József alkirálybíró 
nevében BAKK Pál széki ügyvéd vádolja kézdiszent-

lé lek i" KOZMA Simon árváinak jobbágyasszonyát, 
IZSÁK Ferencné PÁL Annók kézdiszentléleki lakost 1 2 

azzal, hogy a fogságban levő vádlott különböző 
helyeken káromolta a Jézus Krisztust, Boldogságos 
Szűz Máriát, a Szenteket, továbbá bűjös-bájos bo-
szorkányoskodott, erkölcstelenkedett, más gonosz cse
lekedeteket vitt véghez, többek között egy éjjel az urát 
is meg akarta fojtani. A vádlott ezen cselekedeteit kész 
bizonyítani, ki különben álljon elé jó mentségeivel. Ha 
pedig magát nem tudja kellőképpen tisztázni, ítéltessék 
halálra. 

IZSÁK Ferencné védő ügyvédje, BOD Lu
kács útján tagadja bűnösségét, s kész a nemes szék előtt 
ártatlanságát bizonyítani, mire a vádló kéri ezen ügy
ben határidő kitűzését, melyet mindkét fél részére még 
ugyanazon hó 28-ik napjára tűz ki a törvényes szék. 

Ezen tárgyalási napon MIHÁLCZ József al
királybíró bemutatja bizonyságainak vallomásait, 
melyben egy bizonyság azt vallja: igaz az, hogy 
IZSÁK Ferencné úgy Jézus Krisztust, mint a Bol
dogságos Szüzet becstelen szavakkal illette. Két bi
zonyság azt vallja, hogy adtával, teremtettével szit
kozódott. A negyedik tanú azt vallja, hogy IZSÁK 
Ferencné a szántóföldön kezeit összecsapván, csattog
tatván és füttyögtetvén rokolyáját összefogta és nagy 
hirtelen őt elke(ülte. Egy másik tanú azt vallja, hogy 
vádlott egy éjjel, dacára annak, hogy az ajtó be volt 
zárva, bejött a szobájába és az ágyához lépett és reá
ment, valószínűleg azzal a szándékkal, hogy megölje, 
amit könnyen megtehetett, mert az ura nem volt benn a 
szobában. Ő azonban ébren volt és megismerte, hogy 
ezen személy IZSÁK Ferencné volt. A következő tanú 
azt vallja, hogy maga IZSÁK Ferencné mondta neki, ha 
nincsen a faluban, akkor az erdőben egy ág hegyén 
lakik, és oda hordanak neki inni valót. Egy tanú val
lomása szerint IZSÁK Ferencné két ember magasságú 
vízbe esett, azonban nem süllyedt alább a torkánál, de 
vergődött, ugyanezen alkalommal két tanú állítása sze
rint a vízben nem vizesedett meg a ruhája az övén fel
jebb. Újabb három bizonyság pedig azt vallja, hogy 
IZSÁK Ferencnétől magától hallották, hogy hétszer 
volt a pellengérbe téve, de ő oda úgy jár, mintha a bolt
ba menne. A vádló ügyvéd ezen vallomásokból a vád
lottnak boszorkány voltáról meg lévén győződve, kéri 
az elnöklő alkirálybírót, hogy a vádlott boszorkány 
voltának tényleges megállapítása végett utólag is ne 
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csak a szokásos vízbevetéssel úsztattassék meg, hanem 
a boszorkányokkal szemben alkalmazott egyéb próbá
kat, illetve módszereket is vegye igénybe. 

A törvényszék azonban nem helyezkedik az 
ügyész álláspontjára, mert ugyanazon év aug. hó 1-én 
tartott ülésén a következő végzést hozza: IZSÁK 
Ferencné boszorkányossága nincs eléggé kimutatva, de 
bebizonyított tény az, hogy a Jézus Krisztust és Szűz 
Máriát becstelen szókkal illette, továbbá adtával
teremtettével káromkodott, de négy ember vallomá
sából azt állapítja meg a törvényszék, hogy a vádlott 
IZSÁK Ferencné néha-néha meg volt háborodva és 
tibelyedett, azaz tébolyodott elmével volt, és cselek
ményeit így követte el. Gonosz cselekedeteiért, tekin
tetbe véve a körülményeket, fél esztendei tömlöcben 
tartassák. Ezen büntetésének kitöltése után hóhér által 
pellengéreztessék meg, és a há romszék i " főtisztség 
által örökre kiűzessék. 

Most felolvasok egy másik Orbai széki pert, 
mely már inkább magában foglalja azokat a tulajdonsá
gokat, melyek a boszorkányokat jellemzik, mint a két 
előzőben. A pert Kovásznán 1 4 1742. szeptember 5-én 
indíttatja meg imecsfalvi 1 5 IMECS Antal Orbai széki 
alkirálybíró BALOG János ügyvéddel, mint vádlóval 
altorjai 1 6 MIHÁLCZ Péterné ABAFI Zsófia jobbágy
asszonya, z á g o n i 1 7 SÁNDOR Mihályné ÁDÁM Mar
git ellen boszorkánysága, gonosz lelkekkel való össze
köttetése és egyéb terhes vétkei miatt. Mindenekelőtt 
arra kéri a széki gyűlést, rendelje el boszorkány voltá
nak megállapítása céljából a vádlottnak száldokfából, 
azaz hársfából csinált jármon való általbújtatását, az
után pedig a vízi próbát, vagyis a vízben való úsztatást, 
s ha boszorkánysága ezen próbák által bebizonyíttat
nék, kívánja hogy SÁNDOR Mihályné elevenen 
égettessék meg. A vádlott ügyvédje útján természete
sen tagadja azt, hogy boszorkány volna s gonosz tár
saságokkal állna összeköttetésben, sőt, ártatlanságát 
kész bizonyságokkal igazolni. Valakit vízben megúsz
tatni, vagy járomba bújtatni nem lehet megtenni 
anélkül, hogy először a tanúk vallomásait meg ne hall
gassák. A vádlott lehet ártatlan, s akkor a vádló kere
setétől fel is kell oldozni. A széki gyűlés az ügyvéd 
ezen előterjesztéséhez hozzájárul és az ügy tárgyalását 
a következő ülésre halasztja, melyet két nap múlva, 
vagyis szept. 7-én tartanak meg. Ezen ülésre tiszt uram 
őkegyelme felesszámú bizonyságokat jártatott elő a 

vétkes SÁNDOR Mihályné ellen. Kik közül IZSÁK 
Boldizsárné azt feleli, azaz vallja: ennek előtte egy 
néhány esztendőkkel a zágoni Cserében gombáért 
akarván menni, a Cserében találkoztam SÁNDOR Mi-
hálynéval, mostani fogságban levővel, ki karját meg
fogván kijjebb vezette. Hát egy dudás és egy hegedűs 
vagyon ott. Voltdegalább száz boszorkány asszony, kik 
táncoltanak. Őt is táncba vitték. Egész estvéig tán
coltatták, annyira, hogy alig mehetett haza esze nélkül. 
Azt kiáltották akkor a boszorkány asszonyok, hip-hop 
ki hilibi, ki haralyi. Azok között nem ismert meg mást, 
csak Tamásfalvi 1 8 SZÉP Lászlőnét. Egy könyvet és 
egy kulcsot látott vala, és még SZÉP Lászlóné mondot
ta, te nem közünkbe való vagy. BIRTALAN Mihályné 
azt látta, hogy SÁNDOR Mihályné leánya a kemence 
alatt lévén reszketett, SÁNDOR Mihályné foghagy
mát és holtszenet egybetörvén, a kürtőn kivetette, ezt 
mondván: menj el oda, honnan jöttél. Egy könyvet is 
látott nála, de mit csinált vele, nem tudja. VERES Mik-
lósné és KIS Kata vallják, hogy mikor KIS András 
leányának ónt öntött, erősen megcsattant, azt mondván 
SÁNDOR Mihályné, most ment el a lidérc tőle. SI
MON Jánosné hasonlóképpen felel az ónöntésről. 
TÓTH Tamás azt vallja, hogy ő is beteg lévén, ónt 
öntetett SÁNDOR Mihálynéval, meggyógyult. Úgy 
egy öccsének is, az is meggyógyult, azt mondván, hogy 
lüdérc a szívét tartotta. TOMPA Mihályné azt vallja: 
TOMPA Mihály halála előtt azt mondotta, hogy mikor 
ő az erdőre ment volna, SÁNDOR Mihályné egy két 
kerekű szekéren odaérkezvén hívja, hogy menjen el 
véle, mert ha el nem megyén, ihol elviszi az erejit. El is 
vitte volna a fogságban levő vádlott, és míg meghalt, 
testében semmi érzékenység nem volt. NAGY Jánosné 
azt vallja: kára lévén, elment SÁNDOR Mihálynéhoz, 
hogy jósoljon nékie. Egy könyvet elévett egy kulccsal 
együtt és azon könyvet a maga ujjára és a NAGY Já
nosné ujjára tette, s a könyv magától egyet fordult a 
kettőnek az ujján, s biztatta, hogy előkerül, de máig is 
oda vagyon a kára. GÚZSBA SZTÁNCSUJné vallja, 
hogy elhagyta az urát, de visszament hozzá. GÚZSBA 
SZTÁNCSUJ babot vettetett a vádlottal, hogy a 
felesége elé kerül-e hamar, vagy sem. A könyvet elé-
vévén SÁNDOR Mihályné azt mondja, harmadnap 
alatt elékerül, holott GÚZSBA SZTÁNCSUJné is jelen 
volt. Észrevévén a vádlott, hogy ott vagyon, akiről 
nézetett, GUZSBASZTÁNCSUJt verni kezdé, hogy 
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miért csúfolkodik véle. KIS Elekné azt vallja, hogy 
megfenyegette mind őt, hogy férjhez nem mehet, mind 
az öccsét, hogy meg nem házasodhaük, ha a vádlottal 
meg nem békülnek. KELEMEN Miklós azt vallja, el
veszvén két lova, elment SÁNDOR Mihálynéhoz, ki 
elővett egy könyvet és egy kulcsot, a kulcsnak szólván 
jövendölt, hogy előkerülnek lovaim. Elő is kerültek. 
DOMOKOS Sámuelné azt adja elő: elveszvén két ökre, 
8 is elment a vádlotthoz, neki is elővette a könyvet, 
hogy hallani fog az ökreiről. Hallott is, mert a medve 
megölte volt. Ifjú CSUTAK István azt vallja, hogy 
TOMPA Mihály mondotta volna, mikor SÁNDOR Mi-
hálynéval találkozott az erdőn, arra unszolta, hogy ver
je magába a kést. A vádlott részére is bejártak némely 
bizonyságok, csak egyik sem igazolhat tiszta ártat
lanságáról, csak éppen nem tudom, nem láttámmal 
bizonyítanak. Ezért úgy tetszett a törvénynek, hogy a 
fogságban levő vádlott vízben usztattassék meg, annak 
utána száldokfa jármon bujtattassék által, és ha ezen 
próbákon boszorkánysága konstatáltatni fog, kínoztas
sák meg tüzes vassal, hogy vele egyetértő társait kiadja, 
azután égettessék meg. Ha pedig nevezett próbák után 
boszorkánysága nem bizonyulna valónak, ily sok rend
beli gonosz cselekedeteiért majd isteni hatalmat magá
nak vindikálván sokaknak botránkoztatására, hóhér
mester által vassal bélyegeztessék meg SÁNDOR 
Mihályné a homlokán, és a székből örökre csapattassék 
ki, s ha ennek utána a székbe jönne, azután egyszer s 
mindenkorra csapattassék ki, és ha ennek utána két 
vagy három bizonyság által bizonyíttatnék babvetése, 
ónöntése s efféle Isten ellen való cselekedete, halállal 
büntettessék akárhol is. Vádlott fellebbezett ezen ítélet 
ellen, azonban fellebbezését nem engedték tovább a 
derék székre. Mivel SÁNDOR Mihályné, mint fennebb 
is említettem, MIHÁLCZ Péterné ABAFI Zsófia job
bágyasszonya volt, a tulajdonosnak ezen büntetésből 
kifolyólag kára lett volna, tehát a Torján l a k ó 1 9 MI
HÁLCZ Péter kérésére z á g o n i 2 0 VÁJNA János kezes
séget vállalt 500 forint erejéig SÁNDOR Mihálynéért, 
hogy a szék bocsássa szabadon, mert félő, hogy a vét
kes a tömlecben meghalálozik. A szék szabadon is bo
csátotta a foglyot VÁJNA János uram kezességén, kiért 
viszont MIHÁLCZ Péter és felesége álltak jót vagyoni-
lag az 500 forint erejéig. 2 1 

Ezzel be is fejeztem előadásomat. Látjuk, 
Háromszéken is volt boszorkányüldözés s ezzel kap

csolatosan perek, de hozzá kell tennem, nálunk 100 
évre nem esik annyi per, mint Nyugat-Európa bármely 
államában egy napra. Miben rejlik ennek magyarázata? 
Kálmán király törvényeinek 57-ik cikkelyére szoktak 
hivatkozni, mely azt mondja, De strigis vero que non 
sunt nula questio fiat, vagyis a boszorkányokról, me
lyek nincsenek, ne legyen szó. Az újabb megállapítá
sok szerint az említett törvényben levő striga szót té
vesen fordították boszorkánynak, mert az varázslónőt 
jelent. A boszorkány neve latinul malefica, és így is 
használták. Kálmán király idejében azon varázslónők, 
kik a pogány magyarok idejében éltek és az ős vallás 
szerint gyógyítottak vagy jósoltak, már kipusztultak. 

Lehet, hogy úgy a törvényhozók és a bírák, 
mint a nép lelkülete a boszorkányokról a nyugati érte
lemben vett hitet helytelennek ítélték, és azokat, mint 
ahogy mi, úgy ők is a mesék országába való alakoknak 
tekintették. 2 2 

Jegyzet 

1. Áthúzva, föléírva: Transilvániában. 

2. Többszörösen áthúzott az első példányban, nem is rekonstruálható, a 
második példányon viszont csak két vonallal áthúzott, olvasható maradt. 
Tisztázandó még az adat forrása, pl. SZABÓ T Attila az Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Tár I. kötetében 1567-böl és 1572-ből említi először a 
boszorkány szót, mind a kétszer úgyszintén kolozsvári forrásból. 

3. Többszörösen áthúzva, fóléírva: megyénkben, a második példányon 
megyénken. 

4. A feltárás és feldolgozás alatt levő háromszéki állami és egyházi le
véltárakból eddig előkerült adataink messzemenően igazolják CS. 
BOGÁTS Dénes megállapításait. A legtöbb perben nem a boszorkányt 
vádolják, hanem a boszorkánynak minősített személy kér kártérítést be
csületsértésért. Az Orbai Széki Egyházi Levéltárból előkerült boszor
kányperek mind 1643 utániak. 

5. Az első példányon többszörösen áthúzva, nehezen rekonstruálható, a 
második példányon egyszerű áthúzással. 

6. Átjavítva: Covasnan. 
7. Á két utolsó szó az első példányon többször, de olvashatóan hagyva, 
áthúzva, a második példányon egy vonallal áthúzva. 
S. A. háromszéki eddig ismert boszorkányperek közül ez az egyedüli, 
amelyben a boszorkányra halálos ítéletet hoznak. 
9. Átjavítva: Chezdi. 

10. Sűrűn bcsatírozva. 

11. Az első példányon többszörösen áthúzva, nehezen rekonstruálható. 
12. Az utolsó két szó az első példányon besatírozva, illetve többszörösen 
áthúzva, elébe illesztve az -ot végződés, a másodpéldányon egyszerű 
áthúzással. 
13. Az első példányon törlésszerűen áthúzva, nem rekonstruálható, a 
második példányon egy vonallal áthúzva. 

14. Átjavítva: Covaznan, a második példányon: Covasnan. 
15. Az első példányon többszörösen áthúzva, nehezen rekonstruálható, a 
második példányon egy vonallal áthúzva. 

16. L. mint az előbbi jegyzet. 

17. Az a-ról az ékezet törölve. 

18. L. mint a 16. sz. jegyzet. 
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19. Az első példányon többszörösen áthúzva, illetve lörlésszcrűen még 
utána, nem rekonstruálható teljesen, a másodpéldányon két vonallal 
áthúzva. 

20. Az á-ról az ékezet törölve. 
21. A fent idézett példákból is láthatjuk, hogy a boszorkányság próbája 
Háromszéken is ugyanaz volt. mint egész Erdélyben általában. A víz- és 
tűzpróba. száldokfa járomba fogás stb. összeurópai próba, helyi speci
fikum nem fűződik hozzá. 
22 CS. BOGÁTS Dénes az 1943-ban megjelent Háromszéki oklevél-szö-
jegyzékébe nem építette be a boszorkányság címszót, lehet, hogy 
komolyabb, önálló tanulmányt akart erről a témáról írni. Az adatai pon
tosabb azonosítására eddig a Scpsi-. Kezdi- és Orbai széki törvényszéki 
iratokat tekintettem át. a Székely Nemzeti Múzeum levéltárában pedig a 
CSEREYné- és a CS. BOOÁTS-csomókat. Az ismertetett boszorkány
perek jegyzőkönyveit eddig nem sikerült fellelni. A feltárás jelenlegi 
állása mellett az eredeti levéltári anyag lehetséges további állomása sem 
bizonyítható még (sem a Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltárbeli állapo
tok, sem a Zalaegerszegen elpusztult evakuált anyagról eddig tisztázottak 
nem teszik ezt egyelőre lehetővé). 

(A családnevek majuszkulás kiemelését, az idé
zett szövegeket beleértve, kötetszerkesztési 
szempontok indokolják. A szerk.) 

Dénes CS. BOGÁTS: 
T^rocese de vrăjitoare în 
Trei Scaune, sec. XVII-XVIII 
(Despre publicare) 

Cercetătorul Dénes CS. BOGÁTS, fost 
arhivist al Muzeului Naţional Secuiesc, membru 
al consiliului dirigent, mai târziu custode de 
onoare, a fost unul dintre cei mai buni cunoscă
tori ai trecutului din Trei Scaune. Până acum i 
s-au cunoscut mai ales lucrările de istorie a lim
bii şi cele genealogice. Recent Muzeul a iniţiat 
un proiect de cercetare a istoriei ştiinţei în pro
vincie, în cadrul căruia a început şi cercetarea 
moştenirii lui CS. BOGÁTS. Publicăm în pre
mieră o lucrare a lui, de domeniul etnografiei is
torice. (Enikő SZ. GAZDA) 

Dénes CS. BOGÁTS: 
Witch-Trials in Háromszék 
during the 17 t h -18 t h Centuries 
(About the publication) 

The researcher Dénes CS. BOGÁTS, for
mer archivist of the Székely National Museum, 
member of its leading board, later custodian of 
honour, was one of the best specialists in the his
tory of Háromszék. So far, his works on the his
tory of the language, and on genealogy are the 
best known. Recently, the museum started a 
research project on the history of science in the 
province, that started with the investigation of 
the inheritance of CS. BOGÁTS. We publish for 
the first time one of his works, in the field of his
torical ethnography. (Enikő SZ. GAZDA) 

99 





RÁKÓCZY Rozália 

1848-1849-es erdélyi és 
partiumi vonatkozású 
kisnyomtatványok II. 

(A köz lés rő l ) 
A köz lés re ke rü lő á l lag jegyzék folytatja 
az A C T A - 1997/11, 1 1 3 - 1 2 1 . o lda l akon 
indí to t t v o n a t k o z ó röp lapb ib l iog rá f i á t . 
A z ott leírt 16 tétel az Osz t r ák N e m z e t i 
K ö n y v t á r (Ös te r r e i ch i sche Na t iona lb ib 
l io thek) , i l le tve a H o n v é d Levé l t á rnak 
( részben a bécsi Had i l evé l t á rban marad t ) 
a n y a g á b ó l kerül t e lő . A mos tan i köz lés 
h á r o m részbő l áll. A z e l ső 2.n. sorszá
m o z á s s a l k iegészí t i a tavalyi , n. sorszá
m o z á s ú részt , a m á s o d i k és a h a r m a d i k 
3.n., i l le tve 4.n. s o r s zámozás sa l a buda 
pes t i O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r M a g y a r 
P a r l a m e n t i G y ű j t e m é n y é b e n t a l á l h a t ó 
a n y a g o k r a v o n a t k o z ó á l l ag jegyzék (u-
tóbbi had i je len téseke t t a r ta lmaz) . M i n 
den ik á l l ag jegyzéke t időrendi so r r endbe 
r endez tük . A r o m á n n y e l v ű a n y a g o k is
mer te t é séné l a cirill be tűs s z ö v e g e k b e n a 
h a n g j e g y e k e t c s a k m a g y a r f o n e t i k u s 
á t í r á s b a n a d t u k v i s s z a , d e e n n e k az 
a n y a g n a k teljes ( román) szövegköz lésé t 
t e rvezzük a k ö v e t k e z ő , A C T A - 1999 év-
k ö n y b e n . A tavalyi köz lés mel lő l l ema
radt röv id í t é s jegyzéke t is ez a lka lommal 
pótol juk , és az akkor i h ibáér t e lnézés t 
ké rünk . A szerk.) 

Az 1848-1849-es nyomtatványbiblio-
gráfia rövidítéseinek feloldása 

1. ÖNB FL UNG = Österreichische Nationalbib
liothek (Wien) Flugblätter-, Plakate- und Exlibris-Sammlung, 
UNG = magyar kiadású röplapok. 

2. HL = MH Hadtörténelmi Intézet és Múzeum (Bu
dapest) Hadtörténelmi Levéltár 

3. KA Wien = Österreichisches Staatsarchiv (Wien) 
Kriegsarchiv 

4. Poss. = possessor = korábbi tulajdonos 
5. MP = Bibliothek des kaiserlichen und königlichen 

Ministerrats-Prasidiums (Wien) - 1918-ban megszűnt. 
6. A KA Wien possessori jelzésű röplapokok az aláb

bi vörös átengedési gumibélyegző látható: 
Schiftenabteilung des Kriegsarchivs Wien VII. 

Stiftgasse 2. Ex archivi bellici actis: Überg. an Ungam ad Pkt. 
der Bige zum Archiv-vertrag. Siehe KA 75/1927. 

(Hivatkozás a két állam közötti »Baden bei Wien« 
szerződésre). 

Átadás Magyarországnak a megegyezés levéltári 
melléklete szerint, lásd Kriegsarchiv 75/1927. 

7. MPGY = Országgyűlési Könyvtár (Budapest) 
Magyar Parlamenti Gyűjtemény 

(Megj.: ahol nincs leltári szám vagy jelzet, ott a be
sorolás alapja a kibocsátás dátuma.) 

1848-as erdélyi és partiumi 
vonatkozású kisnyomtatványok 
idegen levéltárakban 2. 
(Ál lag jegyzék) 

2.1. 
1848. március 28. 

Március 15-ki Emlék Választmány, Pest 

Hazafiak! Egy osztályokból nemzetté alakult 
nép első nyilatkozata volt a martius 15-ki esemény... E 
napot, ez eseményt a késő kor szeme elé állítani, 
nemzeti kötelesség... Ezért hazafiúi bizalommal fordu
lunk ezennel önökhöz, kérvén... a pénzt... a pénztárak
hoz átküldeni szíveskedjenek. Kelt Pesten 1848. évi 
martius 28-án. / ROTTENBILLER Lipót, elnök; IRÁ
NYI Dániel, hely. jegyző. - (Pest) (LANDERER és 
HECKENAST) 

1 p. 1 fol. - 32 x 23,5 cm. 

Felhívás adakozásra, a pesti Szabadság téne ter
vezett március 15.-i emlékszobor felállítása érdekében. 

Külíven kézírással: Osdola Közönségének. 
Osdolán. Erdély-Székelyföld-Háromszéken. 2 aláírási 
ívvel. - Feladó nyomtatva: A pesti martius 15-ki emlék 
választmánytól. Hivatalból. A címben jelzett 2 aláírási 
ív hiányzik. 

HL 1848 52/35. 

Más gyűjteményben: Id. a köv. felvételt. 
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2.2. 
[1848. március 28.] 

Március 15-ki Emlék Választmány, Pest 
Kötelező aláírás a szabadságtéren Pesten a 

nemzet által emelendő emlék „Martius 15. 1848." költ
ségeire. 

Az aláírók nevei külön könyvbe jegyezve a 
nemzeti múzeumban fognak fentartatni... / pénztárnok 
FRÖHLICH Frigyes, [Pest] [LANDERER és HECKE
NAST] 

2 p. 1 fol. - 45 x 28 cm. 
Autográf aláírás: ROTTENBILLER Leopold 

elnök; BIRÁNYI Ákos, jegyző. 
Előlapon kézírással: 4232 szám. ívtartó Bihar 

megye. Ép vörös viaszpecsét: Szabadság - Egyenlőség -
Testvériség - 15 mart 1848 körirattal. 

Az előző felhívásban megemlített aláírási ív. 

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/5 

2.3. 

1848. április 15. 

BOGDANFFI Gergely - SÁROSY Lajos stb. 

Freie Mitbürger! 

Es ist uns Allen bekannt, daß die allerfreieste 
Umgestaltung unserer Verfassung ruhig und zwar im 
gesetzgebenden Wege vor sich gegangen; die neuen 
Gesetzte durch den König bekräftigt... Mitbürger!... wir 
haben erfahren daß ver verantwortliche Ausschuß 
micht mehr zusammensitzt , die Errichtung der 
Nationalgarde gänzlich ins Stocken gerathe... Wir 
fühlen eine dringende Nothwendigkeit... Montag den 
17. April, Vormittags um 10 Uhr, im Stadthaussaale 
eine öffentliche Volks-Sitzung hu halten... Auf! auf! 
Mitbürger! Unser Losungswort: Freiheit! Gleichheit! 
Brüderlichkeit! Arad, den 15. April 1848. / BOGDAN-
FFY Gergely; SÁROSY Lajos; DELLORT Jósef; 
BRAGYÁN György; PFIEGLER Alajos; BEDEKO-
VITS Vilmos; EICHNER János; CSONTOS István. -
(Arad) Nyomatott SCHMIDT Jósefnél 

1 p. 1 fol. - 42 x 26 cm. 

Szabad polgártársak! Mindenki előtt nyilván
való, hogy alkotmányunk átalakítása törvényes útján 
halad, jó királyunk, független minisztériumunk van. 
Országunkat még nem fenyegeti veszedelem, de pol
gárőrséget állítanunk kell. Az eddig megválasztott bi
zottság nem ülésezett, de a nemzetőrség megszervezése 

nem tűr halasztást. Ezért népgyűlést hirdetünk a város
háza nagytermébe. 

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/2/13 

2.4. 
1848. április 15. 

PÉTERF1 József; REICH Károly stb. 

Felszólítás Marosvásárhely hű polgáraihoz. 
Szeretett polgártársaink! Ha mult századok

ban a' Magyar patakkal ontotta vérét Európa ke
resztény népeiért a' roppant Török hatalom terjedését 
gátolva; most ugyan azon népek viszsza adák a' köl-
tsönt, verőket ontván a' Magyar szabadságaért is... Pol
gártársaink!... Isten hozza el minél hamarább, mint már 
megmutatott: nevelje föl... élőfáját az igaz és törvé
nyes szabadságnak, virágoztassa és gyümölcsöztesse a' 
mi értünkre, 's utánunk gyermekeink, unokáink 
számára ezer Íziglen! Maros-vásárhelyt. Április 15-kén 
1848. / PÉTERFI József; REICH Károly; KOVÁCS 
Dániel; DABÓCZI János sat. sat. sat. (Marosvásár
hely?) s.n.; 

2 p. 1 fol. - 35 x 21 cm 

Magyarország újjászületett. Van jó királya, ná
dora, független minisztériuma, kegyes Zsófia főherceg
nője. Nincs különbség polgár és polgár között, minden
ki egyaránt szabad. Májusig, ameddig a választásokra 
várni kell, amelyet követően Magyarország és Erdély 
egyesül, mindenki őrizze meg nyugalmát és vigyázzon 
a közbékére. 

HTM 3083/Nyt. R.M. 2.3.1. „1848" 

2.5. 

1848. május 21 . 

DRAGOS, Joan - [GOJDU] Manuil 

Ün stiincáre kötrö romöni 
De ledzse röszöriteánö ne unitö! 

Trimisi Romönilor din Komitátele (vármegi-
ile) Árád, Bihar, Temes, Torontál, si Kárásu, ku Pestáni 
din preunö konviind, adekö sztröngönduszö lá órásul 
Pestá ün 3/15. Májú ánuluj kurgötoriu 1848... szö ün-
voirö ká üntrebile Nácionále szö deje o peticie... 

Dát ün ádunáreá Romönilor lá Pestá Májú 
9/21. 1848 / DRÁGOS Iván mp. / Áktuáriu / Mánuil 
GOZSDÚ / Prezidentul Adunöri - [Pest?] s.n. 

1 p. = 1 fol. - 32 x 24 cm 
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Hírül adatik a nem egyesült keleti vallású 
románoknak... Az Arad, Békés, Bihar, Temes, Torontál, 
Krassó és Pest vármegyei románok nyilatkozata arról, 
hogy petíciót intéztek az uralkodóhoz és a magyar mi
nisztériumhoz, ebben tudatják, hogy június 25.-re Te
mesvárra gyűlést hívnak össze. Felhívják a románokat, 
hogy ide minden közösség pecsétes írással meghatal
mazott követet küldjön. 

Román nyelvű, cirill betűs röplap, az alá
nyomtatott nevek latin betűkkel. 

ÖNB FL UNG 1848/3/17 - autográf aláírá
sokkal, csak a nevek; 

ÖNB FL UNG 1848/3/19 - autográf aláírá
sokkal adekö DRAGOS Joann, adekö Manuil GOZSDU. 

2.6. 

1848. május 21. 

[GOJDU, Manuil] - CZAPOS, György stb. 

Domnilor Minisztrij! 
Náciá romönö si dupö mörturiszíreá isztoriej 

je úná dintre cele máj vekj nácij ün Ungáriá.... 
...ün numele nosztru si ün numele náciej ...Szö 

tröjászkö cárá, szö tröjászkö krájul, szö tröjászkö liber-
táteá, egálitáteá si fröcietáteá. 

Dátuszáu ün Pesztá din Sedincá Romünilor 
adunácj de prin Komitáturile cse máj zsosz szö vor ün-
szemná ün 21. Máj 18487 GOZSDU Mano mk. elnök, 
CZAPOS György mk. helyettes esperes, BOCZKO Pál 
mk. kisjenői lelkész stb. S.l. s.n. 

2 p. = 1 fol. - 43,5 x 25,5 cm. 

Miniszter urak! A román nemzet a történelem 
tanúsága szerint is egyik legrégibb nemzet Magyaror
szágon... A maguk és a román nemzet nevében kérik a 
románok lakta vármegyék megyegyűlési képviselői, hogy 
egyházuk lehessen független a szerb egyháztól. Nem akar
ják elismerni a karlócai pátriárka fennhatóságát, mert pán
szláv érzelmű, a magyarokkal és románokkal ellenséges. 
Kérik, hogy maguk szervezhessék iskoláikat, kérik a tel
jeskörű anyanyelvhasználatot a közigazgatásban is, és 
legyenek a román kiegészítésű ezredekben a tisztek romá
nok. Kérik, hogy vegyék komolyabban a román nemzetet, 
egyben hűségükről biztosítják a magyarokat. Aláírták az 
Arad, Békés, Bihar, Temes, Torontál, Pest és Krassó me
gyei románok képviselői, összesen negyvenen. 

Cirill betűkkel, román nyelven írott röplap, az 
alányomtatott nevek latin betűvel. 

ÖNB F L U N G 1848/3/18 

2.7. 
1848. július 6. 

(Pénzügyminisztérium, Magyarország) 

Jegyzéke az ország alábbsorolt törvényhatósá
gaira ezüst pénzben rótt adó mennyiségnek 1848 évi 
Május hó 1-től ugyan azon év October hó utoljáig. 

A kerületek és törvényhatóságok nevei... Po
zsonyi kerület... Temesi kerület... járandóság. Egy 
évre... Kerületek összege... / Az országos főszám-
vevőségi osztály igazgatója WEISZ Bernát Ferentz. -
Láttam Budapest, Július 6-án 1848 KOSSUTH Lajos 
m.k. pénz ügy minister. - (Budapest) s.n. 

3 p. 1. 30 40 cm. 
Kézírás, kőnyomatos soksz. 

A pénzügyminiszteri jelentéshez tartozó mel
léklet, többek között Temes, Torontál, Krassó megyék 
és Temesvár város adatait tartalmazza. 

HL 1848 52/88/dNr.204 

2.8. 
1848. szeptember 10. 

Frácilor Romünj! 1. Üntru un timp szkurt, 
foárte márj sztrömutörj száu fökut. ... VI. ... Dátuszáu 
ün Pesztá ün 24. Szeptetb. 1848./ 

Szigiszmund POP, Gávril MIHAIL, Teodor 
SZERB, Joszif MANJ, Stefán JOÁNESZKÚ / Dele-
gácj romüni / Ün tipáriu luj Vászul KOSZMA - (Pest) 

4 p. - 2 fol. - 43 x 29 cm. 

Román nyelvű, cirill betűs példány (a magyar 
változatot 1. A C T A - 1997/11, 119, 12. tétel). 

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/27 
Poss.: MP 

2.9. 
1949. szeptember 19. 

GOZMÁN, Joán - ÁSKRUS, Ioszif 

Csinsztitö Preocie, si Jubicilor Romönj! Szö 
sticj kö preá jubitul Ümpörtul nosztru jeszte bolnávu.... 
Köutácj frácilor! Iá vremile trekute si árunkácj okj 
privigitorj la viitoriul: si vecj fi oámenj de köpetenie. 
Ázsutevö Dumnezeu! Ün Pestá 19. Szeptemb. dupö 
kálendáriul nou áj vostri voitorj de bine: / Joán 
GOZMÁN m. pr. / Joszif ÁSKRUS m. pr./ Deputácj 
romönj din Biháreá - (Pest) Ün tipáriu luj V. KOZMA 

1 p. 1 fol. - 42,5 x 28 cm. 
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GOZMÁN és ÁSKRUS Bihar megyei román 
képviselők röplapja figyelmeztet, hogy a bécsiek, ki
használva a császár betegségét, a németek (osztrákok), 
szlovákok és szerbek megtámadták a románokat és ma
gyar testvéreiket. A legutóbbi országgyűlés nagy sza
badságot adott, eltörölte az úrbért, a testi fenyítést, fize
tést adna a román pópáknak, gyermekeik kereskedést 
tanulhatnának, az utakat megjavítanák. 

Most, hogy a nádor is hadba vonult megvéde
ni az országot, a románok is csatlakozzanak. A katona
idő csak négy év, nincs testi fenyítés, a katonák tanul
tan térnek haza. Ha ezt most nem támogatják, visszatér 
a forradalom előtti idő és gróf HALLER Sándor soroz
tát ismét, 20 évre. 

Nr. 198. 

Román nyelven, cirill betűkkel. 

Sign.: ÖNB FL UNG. 1848/7/15 

2.10. 
1848. szeptember 24. 
[BATTHYÁNY Lajos] BATHANJ Lajos grof 

Pátria noásztrö je ünkundzsurátö de prmezsdij 
si de vünzáre; vrözsmásij szlobozeniej noásztre amö-
dzseszk poporul ku feliurj de szkorniturj; szeámönö 
úrö... ká pünö künd popoárele ácseszteá sze vor csertá 
üntre szine, pünö átuncsá jej szö poátö üntroducse, si 
sztátornicsi sztáreá de máj náinte; kárea prin sterdzse-
reá robotej, si a dezsmej áu foszt üncsetát... Pizmá si 
röutátea nu vor puteá sztá ümpotrivá ármelor noásztre; 
köcsj noj ávem dreptáte; si unde je dreptáteá, ákoló je 
si ázsutoriul si proniá dumnezeászkö! Dát lá Búdá ün 
24-leá Szeptembrie 1848 / Grof BATHANI Laios m. 
pr. - [Pest?] [Egyetemi ny?] 

1 p. 1 fol. - 3,5 x 23 cm. 

Hazánkat veszedelmek és árulás veszi körül; 
szabadságunk ellenségei különféle hazugságokkal ál
tatják a népet, gyűlöletet keltenek... A miniszterelnök 
fegyverbe hívja az országlakosokat a király adta szabad
ság és az ország védelmében. A családfenntartókat men
tesítik a katonai szolgálat alól. A bevonulókat kedvez
mények illetik meg. A hadrakelés részleteit közigazga
tási úton hirdetik ki. A sereget István nádor vezeti. 

Román nyelven, cirill betűkkel. 

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/26 
Poss.: MP 

2.11. 

1848. október 2. 

Szatmár megye. Képviselői Bizottmány 

Fölhívás. 

Veszéllyel borított hazánk megmentésére ma
gokat felajánlott mozgó nemzetőrseregünk a községek
ben kevés részvétre talált... E buzgalomhijány okozói a 
bujtogatok... Ugyan azért minden felekezetű lelké
szek... felhivatnak... világosítsák fel a népet... a fel
lázadt nép alkotmány ellenes kitörései iránt az illető 
lelkész ezennel felelőssé tétetik, s a zavar s mozgalom 
ojcozójának fog tekintetni. -

Kelt Nagy-Károlyban Szatmármegyének 
1848-dik évi October 2-dik napján tartott képviselő 
bizottmányi gyűléséből. / MOSÓN György s. k. m. al
jegyző. - (Nagykároly?) s.n. 

1 p. 1 fol. - 41 x 27 cm. 
A Szatmár megyei bizottmány, felmérve a 

helyzetet, úgy látta, a forradalomellenes bújtogatás az 
oka annak, hogy nem jelentkeznek a falvakból sem 
nemzetőri, sem honvédszolgálatra. A megyei határozat 
a papok kötelességévé tette a nép felvilágosítását. 

HL 1848 52/126 

2.12. 
1848. október 4. 

Igazságügyminisztérium, Magyarország 

Az Igazságügyi ministeriumtól Bihar megye 
közönségének. 6540/Ig. 

Folyó évi Aug. 6-ról az 5363/5493 szám a. 
Önökhöz kelt körlevél kapcsán szükséges tudomás s az 
illetőknek magukhozi [maguknak a honi? - rosszul ol
vasható kéziratos javítás] alkalmazásuk végett Önöket 
ezennel értesitem... 1-ször Az illetők köteleztetnek 
mind két részrőli leveleikről jegyzőkönyvet vinni... 
2-4.... hol tudni illik az illető levelek feladatnak, en
gem pótlólag szinte tudósítsanak. Kelt Budapesten Oc
tober hó 4-dikén 1848. / GHYCZY Kálmán Igazság
ügyi államadmi titkár. - S.l. s.n. 

4 p. 2 fol. - 37,5 x 22,5 cm. 

A minisztérium körlevélben értesítette az ille
tékeseket, hogy a tiszti ügyészekhez és a közvádlókhoz 
intézett hivatalos levelek a postai díj alól felmentetnek. 
A feltételeket négy pont rögzíti. 

Sign.: ÖNB F L U N G 1848/8/2 
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A nyomtatott levél a külíven részben kézzel 
címzett: Az igazságügyi ministeriumtúl Bihar megye 
közönségének Nagy-Váradon. Hivatalosan. 

GHYCZY Kálmán autográf aláírása 
Nr. 207 

2.13. 
1848. október 10. 

Országos Honvédelmi Bizottmány, Magyarország 

Az oláh néphez! A magyar nemzet testvéri 
módon megosztotta az oláhokkal minden szabadságait 
és nem tartott meg magának csak egyet sem kizárólag... 
Az ország kormánya megparancsolja... kik magatokat a 
bujtogatás által félrevezettetni engedjétek, hogy nyolc 
nap alatt mindenki a rend és törvényes engedelmesség
nek magát alája vesse... A szabadság, egyenlőség és 
testvériség szelleme járja át sziveiteket, hogy tisztelet
ben tartsátok a törvényt... Béke veletek. Költ Pesten 
october 10-kén 1848. / Az ország védelmére megbízott 
országgyűlési választmány, KOSSUTH Lajos elnök; 
Idősb gróf ESZTERHÁZY Mihály bizottmányi tag. -
(Budapest) Nyomatott KOZMA Vazulnál 

2 p. 1 fol. - 40 x 25 cm. 

A felszólítás részletezi, hogy a közös történe
lem során hogy küzdött együtt a román és magyar nép, 
most a felforgató és bujtogató ellenfél aknamunkája 
nyomán a Délvidékről betört az országba JELLA-
CSICS, zendülőkkel és pártütőkkel. A Honvédelmi Bi
zottmány figyelmezteti a románokat, ne higgyenek az 
ellenségnek, maradjanak békeszerető, hű fiai közös ha
zánknak, testvérei a magyaroknak. 

(Vö. román nyelvű változata a 2.14.) 

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/8/10 

2.14. 

1848. október 10. 

Appel Kötrö Romünj. 
Ludovicu KOSSUTH m.p. President : Cont 

Michail ESZTERHAZI m.p. Membru Comisiunei / Ön 
tipariu lii Vaszil Koszma. 

2 p. 1 fol. - 39,5 x 25,5 cm. 
Nr. 208. 
Román nyelven, cirill betűkkel nyomtatott 

példány (a nyomtatott aláírás latin betűkkel). A 2.13. 
román változata. 

Sign.; ÖNB FI UNG 1848/8/11 

2.15. 
1848. november 13. 
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WINDÍSCH-GRATZ, Alfred Fürst zu 

Proclamation des Fürsten Alfred zu WIN-
DISCHGRÄTZ, k. k. Feldmarschalls, Oberbefehlsha
bers k. k. Truppen... des Königreichs Ungarn und des 
Großfürstenthums Siebenbürgen. 

Bewohner Ungarns und Siebenbürgens! 
Die wenige Monate dauernde Gewaltherr

schaft einiger verrätberischer Aufrüberer... Schutz dem 
Getreuen, Verzeihung dem Bereuenden und Verderben 
den Aufrühren, - ist mein Wahlspruch! Hauptquartier 
Schönbrunn den 13. November 1848. / Fürst zu 
WINDISCHGRÄTZ m. p. k. k. Feldmarschall. - S 

(Wien) K. k. Hof- und Staatsdruckerei 
1 p. 1 fol. - 44 x 28 cm. 

A magyarországi főparancsnokká kinevezett 
WlNDISCH-GRATZ felszólítja Erdély és Magyarország 
lakóit, hogy térjenek az uralkodó hűségére, a lázadókat ne 
támogassák. Az uralkodó által szentesített törvények élet
ben maradnak, személyes szabadságát mindenkinek biz
tosítja abban az esetben, ha nem állnak a lázadók oldalára. 

Német nyelvű példány, román változatát 1. 2.16. 
Sign.: ÖNB FL UNG 1848/9/6 

2.16. 
1848. november 13. 

Graiul Lui H. WINDISCHGRÄTZ Alfred lo-
cuitorii ori de care limba si plasa a Ungariei si Trans-
sylvaniei... S.l. s.n. 

1 p . 1 fol. - 39 x 25 cm. 
Nr. 211. 

A 2.15. román nyelvű változata, latin betűkkel 
nyomtatott példány. 

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/9/5 

2.17. 

1848. december 6. 

BEM, [Józefl 
A felső erdélyi hadsereg fővezérétől. 
Az erdélyi főhadseregnek korlátlan telyesha-

talommali főkormányzatára meghivatván, első köte
lességemnek tartom Erdély és a körülfekvő vármegyék 
lakosainak a kormány eltökéllett szándékát tudtára ad
ni... Erdélynek és a körülfekvő vármegyéknek minden 
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lelkészei ezen hirdetményt templo maikban több napon 
át felol-vasni tartoznak. / Nagyvárad December 6-kán 
1848 / BEM s.k. 

Poruncsitoriul csel máj máre a Oásztej Árdele-
nesty de kepetenie! Kiemát ftind ká Oaszteá Árdelenyász-
ka de kepetenie ku nehoterita putere de plin sze okermu-
jeszk, cse din tie dátorincze a me jeszte, ká pre lakiutóri 
Árdeáluluj si á Vármezsiilor dinprezsur deszpre vojá oker-
muitórilor Czeri szej invenczu... Tócz pópi a Árdeáluluj si 
a Vármezsiilor dinprezsur ácsásztá Vesztíre in Biszericsíle 
száléin máj múlté zile sze o csetyászke. Dat in Orade-
mare 6. Deczembrie 1848. / BEM m. s. - S.l. s.n. 

1 p. = 1 fol. - 36 x 44 cm. 

Minden lakos nemzeti, vallási és rangkülönb
ség nélkül egyenlő, vallását, nyelvét szabadon gyako
rolhatja, ha bárki a harcok során megrokkan, nyugellá
tásban részesül stb. 

A román nyelvű rész latin betűkkel, fonetiku
san nyomtatott. 

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/10/3 

2.18. 

1849. március 21. 

BEM, [Józef] 

PROKIEMÖCIUNE KÖTRÖ LOKUITORI 
TRÁNSZILVÁNIEI 

Dupö multe si grele lupte,... komunul inimik, 
milícia ruszö si áusztriakö, ünvinszö si ün Románia pre-
fudzsitö, si pacse ün toatö ceárá eluptátö eszte.... Mágyárj, 
Szászj si Románj! üntindecivö möjnile fröceste, alungácj 
delá voj toátö úrá nácionáló, si ficj fericsicj. Brásov, 9/21. 
Mártié 1849. Delá szupremá komandö á ármátej ungárö 
ün Tránszilvániá / J. BEM / Duká. - S.l. s.n. 

1 p. - 1 fol. - 38 x 23,5 cm. 

Kiáltvány Erdély lakóihoz. Sok és nehéz harc 
után... a közös ellenséget, az orosz és osztrák csapato
kat legyőztük, Romániába űztük. Az egész országban 
kiharcoltuk a békét. 

BEM békességre szólítja fel Erdély egymás 
mellett élő népeit, óvja őket attól, hogy az orosz propa
gandának hitelt adjanak. Elrendeli, hogy a győzelem 
alkalmából a templomokban hálaimát mondjanak, ki-ki 
saját vallási rítusa szerint. 

Cirill betűkkel, román nyelven. Az időpont 
mind ortodox, mind Gergely-naptár szerint megadva. 

Sign.: ÖNB FL UNG 1849/4/11 

* 

1848-1849-es erdélyi és partiumi 
vonatkozású manifesztumok, proklamá-
ciók az Országgyűlési Könyvtár Magyar 
Parlamenti Gyűjteményéből 

3.1. 
1848.06.21. 

A kormány előtt elvádolt és a közönség előtt 
gyanúsított székely katonaságnak... = Nemes Alsó
fejérmegyében Koslárdon és Mihálcz falván a lakosok 
által a birtok szentségének hatalmasul lett megtámad-
tatása...; BÉLDI Ferenc; Ifj. KEMÉNY István Fő korm. 
biztosok; TEUTSCH Hauptmann; SÁNDOR hadi 
ügyész és százados. Hadi biztosok. - N. Enyed Június 
21. 1848. 

3 p. ='2 fol.; 36 x 22 cm. 

A törvények mielőbbi végrehajtását birtok 
foglalásokkal szorgalmazó jobbágyok ellen kiszállt ka
tonaság cselekedeteit a helybéli románok a fővezérség-
hez bepanaszolták - a vizsgálóbiztosok helyszíni jegy
zőkönyvének kivonata a nyomtatvány. - Restaurált, 
részben körülvágatlan. 

00330 

3.2. 
1848.07.02. 

Magyarország, Belügyminiszter 

Az országgyűlés megnyitásának rendé Július 
5-kén 1848. = Július 4kén reggeli 10 órakor úgy a 
képviselők, mint a felsőház tagjai teremökben össze
gyűlnek.; SZEMERE Bertalan, belügyminiszter. -
Budapest, Július 2-án 1848. 

1 p. = 1 fol.; 37 x 22 cm. 
00104 

3.3. 
1848.07.03. 

[Magyarország - Erdély. Szász Nemzet
közösség] 

Emlékirat az Erdélyi Nemes Szász Nem
zetnek Magyar országgali egyesülésének feltételei 
felöl. : (Magyar ország nemzeti gyűlésének előterjesz
tendő.) = Az utolsó Erdélyi ország gyűlésen a Szász 
követek...; Az Erdélyi Nemes Szász Nemzetnek 
egyeteme. SALMEN Ferencz a n. szász nemzetnek 
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grófja, SIGERUS Károly helyett, egyetemi jegyző. -
N. Szebenbe, Július 3-kán 1848ban. 

4 p . = 2 fo l . ; 41 x 2 5 cm. 

A szász nemzet eddigi eredményeit, amelyek a 
korábbi törvényekből fakadnak (pl. Diploma Leo-
poldinum) „bizonytalan eredményű reformoknak fel 
nem áldozhatja", így csak akkor hajlandó elismerni 
Erdély és Magyarország közjogi együvétartozását ma
gukra nézve is, ha jogaik (önrendelkezés, iskola, nyelv, 
bíráskodás stb.) továbbra is biztosítottak. - A példány 
láthatóan szándékkal kettészakított, bankjegyragasztó
val mindkét oldalán javított. 

00454 

3.4. 
1848.07.00. : 1848.08.22. 

Magyarország mélyen tisztelt hongyűléséhez 
benyújtott alázatos kéreményök szabad és kiváltságos 
Szász-Régen városa, Petele, Dedrád, Felső-Idets, Alsó-
Idets és Vajola helységek községeinek, : mellyben egy 
önálló törvényhatóság Szász-Régenszék nevezete alatti 
alakítását czélzó egyesületöket, és ezen törvényható
ságnak a szász nemzethezi csatoltatását törvényczikk-
ben kegyesen kimondani és biztosítani alázatosan 
kérik. = Mélyen tisztelt hongyűlés!; A mélyen tisztelt 
hongyűlésnek legalázatosabb szolgái szabad és kivált
ságos Szász-Régen városa... - [Pest] Nyomatott LAN-
DERER és HECKENASTnál., [1848]. 

5 p. = 3 fol.; 39 x 23,5 cm. 

A Statuta jurium municipialium Saxonum in 
Transylvania (1583) szabályaira, az erdélyi Decretu-
mok és a Tripartitum megfelelő paszszusaira hivatkoz
va az aláíró települések a szászok egyeteméhez kíván
nak tartozni. - A többi aláíró: Dedrád, Petele, felső 
Idets, alsó Idets, Vajola helysége. - Feltételezett megj. 
ideje: az országgyűlést 1848.07.02-re hívták össze, az 
itt leírt felterjesztést a 08.22 -i ülés tárgyalta. -
Erőszakosan eltépett pld., bankjegyragasztóval össze
tartva. 

00463 

3.5. 
1848.09.10. 

Román testvérek! = Kevés idő alatt nagy vál
tozások történtek!...; PAP Zsigmond; MIHÁLYI Gá
bor; SZERB Tivadar; MÁNY József román képviselők. 
- Nyomatott LANDERER és HECKENASTnál 
Pesten. - Költ Pesten, september 10-én 1848. 

4 számozott oldal = 2 fol.; 41,5 x 25 cm. 

A magyar országgyűlés román képviselői öt 
fejezetben sorolják fel, hogy a kivívott szabadság és jo
gok a román népet/nemzetet ugyanúgy érintik, mint a 
magyart, fogjanak tehát fegyvert az ország védelmé
ben, a magyarokkal egyetértésben. - Sem lelt. szám, 
sem tulajdonbélyegző. - Kettétépett pld., bankjegyra
gasztóval javított a 2. és 3. oldalon, szöveg kivehető. 
(Vö. ACTA - 1997/11, 119, 12. tétel). 

00462 

3.6. 
1848.10.01-15. 

V-dik Ferdinánd magyar király és a vitéz szé
kely nemzet nevében: Székelyek! = Az idő szalad, 
ellenségeink készülnek...; BERZENCZEY László s.k. 
Kormány Biztos, 1848. 

1 p. 1 fol.; 35,5 x 45 cm. 

BERZENCZEY László (1820-1884) október 
15*.-re VAY Miklós királyi biztos nevében összehívta az 
Udvarhely melletti Agyag falvára a székely nemzeti 
gyűlést. - A gyűlés időpontja október 16-17. Elnöke 
MIKÓ Imre volt. 

00199 

3.7. 
1848.10.00. (?) 

Szász és román testvérek, polgártársak! = 
Agyagfalváról szóllunk tihozzátok, hol őseink törvényt 
hoztak...; G. MIKÓ Imre s.k. Elnök; KOVÁCS Elek 
s.k. Tolvivő. - Agyagfalván 1848-ban. 

1 p. = 1 fol.; 36,5 x 44 cm. 

Feltételezett kiadási ideje október 16. -
Görgényi vízjeles, merített papírra nyomott, körülvá-
gatlan. - További pld. ld. 00305. sz. 

00296 

3.8. 
1848.10.00. (?) 

Szász és román testvérek, polgártársak! = 
Agyagfalváról szóllunk tihozzátok, hol őseink törvényt 
hoztak...; G. MIKÓ Imre s.k. Elnök; KOVÁCS Elek 
s.k. Tolvivő. - Agyagfalván 1848-ban. 

1 po. = 1 fol.; 36 x 44 cm. 

Feltételezett kiadási ideje október 16. -
Görgényi (GÖRGÉNY) vízjeles, merített papír, körül-
vágatlan. Előlapján RÁKOSI-címeres tu. bélyegző Or
szággyűlési Könyvtár körirattal. Hátoldalon ETO 
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304.698:a. jelzet, kézírás ceruzával: 1948. (sic!) 
október 16. - További pld. ld. 00296. sz. 

00305 

3.9. 
1848.10.18. 

Proklamation an die k.k. Truppén in Sieben-
bürgen. = Wáhrend Sr. Majestat mit dem keiserl. Mani-
fest vom 3. October... ; Anton Freiherr von PUCHNER, 
Feldmarschall-Lieutenant und kommandirender Gene
ral in Siebenbürgen. - Hermannstadt am 18. October 
1848. 

1 p. = 1 fol . ,41 x 26 cm. 

Mivel az uralkodó október 3.-i manifesztuma 
szerint Magyarország és társországai hadtörvények 
alatt állnak, ha ezt követően bárki a Honvédelmi Bi
zottmánynak, vagy a törvényen kívül helyezett magyar 
hadügyminisztériumnak engedelmeskedik, maga is tör
vényen kívülivé lesz. A továbbiakban PUCHNER a pa
rancsnoksága alatt álló csapatok trónhűségéről nyi
latkozik. - Hermannstadt: Nagyszeben. 

00438 

3.10. 
1848.10.23. 

Hirdetmény. = Hazánk felett a vész, mind in
kább tornyosul...; B. VAY Miklós királyi biztos. -
Kolozsvárt, October 23-kán 1848. 

1 p. = 1 tel.; 40 x 25 cm. 

A királyi biztos a reá ruházott hatalomnál fog
va népfelkelést hirdet az „erdélyi részek minden lako
sai" számára Marosvásárhelyre. 

00235 

3.11. 
1848.10.00. (?) 

A székely táborból: Erdély minden ajkú pol
gáraihoz! = A székely tábor kiszállott megmenteni ki-
rállyát a hon szabadsága gyilkosaitól...; If. BETHLEN 
János Kormány Biztos; DORSNER Ezredes, és az elő
csapott vezére, 1848. 

1 p. = 1 fol.; 3 6 x 2 1 , 5 cm. 

DORSNER ezredes: DORSCHNER - Megje
lenése valószínű október 23. után. Ld. a népfelkelés 
meghirdetését 00235. 

00236 

3.12. 
1848.11.05. 
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Testvéreink barátink! = Hosszas szolgaság 
után a magyar nemzet kérésére jó királyunk...; Gróf 
TOLDALAGI Ferencz s.k. Főkirálybíró, SZENTKI
RÁLYI Zsigmond s.k. Főjegyző. - Nemes Maros-szék
nek 1848-ba mindszenthó 5-én tartatott tiszti üléséből. 

1 p. = 1 fol.; 36 x 22 cm 

mindszenthó = november 
00241 

3.13. 
1848.11.06. 

Ferdinánd, első, osztrák császár, ötödik, ma
gyar király (ur. 1835-1848) 

Mi Első Ferdinánd, Isten kegyelméből Auszt
riai Császár, Magyar- és Csehország e néven ötödik, 
Erdély nagyfejedelme stb. stb.: Magyar, Horvát, Tótor
szágok, Erdély és a katonai végvidék lakosaihoz. = Tet
szett a Mindenható Istennek azhon időszakot, melly a 
Mi Magyar koronánkhoz tartozó országaink...; Fer
dinánd s.k. - Ollmützben November hó. 6-kán az Ur
nák 1848-dik, Uralkodásunk 14-dik esztendejében. 

2 p. = 1 fol.; 38x25 cm. 

Az október 3-án feloszlatott magyar ország
gyűlés és KOSSUTH Lajos minden további ténykedése 
törvénytelen, az alkotmányos rendet és szabadságot a 
teljhatalommal kinevezett WINDISCH-GRÄTZ tábor
nagy védi, neki mindenki feltétlen engedelmességgel 
tartozik. - Német nyelvű kiad. ld. 00246. sz. Tótország: 
Szlavónia. 

00243 

3.14. 
1848.11.13. 

Proklamation des Fürsten Alfred zu WIN-
DISCHGRÄTZ, k.k. Feldmarschalls... an die Bewoh
ner jeder Zunge und jedes Standes des Königreichs Un
garn und des Großfürstenthums Siebenbürgen. = 
Herczeg WINDISCHGRAETZ Alfred, császári királyi 
tábornagy... Szózatja Magyarország és Erdély minden 
ajkú és rendű lakosaihoz...: Bewohner Ungarns und 
Siebenbürgens! = Magyarország és Erdély lakosai! = 
Die wenige Monate dauernde Gewalthwerschaft... = 
Néhány hazaáruló pártütők kevés hónapok óta tartó 
zsarnok uralkodása...; Fürst zu WINDISCHGRÄTZ 
m.p. k.k. Feldmarschall = Herczeg WINDISCH-



GRÁTZ s.k. császári királyi tábornagy. - Hauptquartier 
Schönbrunn den 13. November 1848. = Schönbrunni 
főhadi szállásomon, Novembert 13-án 184. 

1 p. = 1 fol.; 38 x 53 cm. 

A magyarországi császári-királyi hadsereg 
teljhatalmú parancsnokaként WINDISCH-GRÁTZ 
(Alfréd, 1787-1962) felszólítja a lakosságot, hogy a 
személyes szabadságot elnyomó pártütőket ne támo
gassák, térjenek királyuk hűségére, ellenkező esetben 
szigorú bíró lesz: „Oltalom a híveknek, bocsánat a 
megtérőknek, végveszély a pártütőknek". - Kéthasábos 
falragasz, bal német, jobb magyar nyelven. 

00258 

3.15. 

1848.11.29. : 1848.12.11. 

Magyarország, Országgyűlés 

A nemzet képviselői s az ország főrendéi Ma
gyarország népeihez. 

A teljes felvételt ld. a 00268. számon. A ki
rályt környezete megfélemlítette, fegyveresen támad
tak Magyarországra, a kényszerű védekezés eddig sike
res volt. Az uralkodó lemondó nyilatkozata magyar 
szempontból törvénytelen. A betolakodókkal szembeni 
védekezést a legnagyobb erőfeszítéssel folytatni kell, 
egyetértésben, kitartással. - A példányra nyomtatott dá
tum 1848. november 29. A szakirodalom szerint de
cember 11. 

00268-1 

3.16. 

1848.11.29. : 1948.12.11. 

Magyarország, Országgyűlés 

A nemzet képviselői s az ország főrendéi Ma
gyarország népeihez: 108-dik szám. Atyánk fiai! = Az 
örökkévaló Istennek nevében szólunk hozzátok az 
igazságnak szavával. / (KOSSUTH Lajos, SZEMERE 
Bertalan). - Budapest november 29-án 1848. (sic!). 

4 számozott oldal = 2 fol.; 42 x 26 cm. 

Tart. ld. a 00268-1. számnál. A példány dátu
ma 1848. november 29.! Az országgyűlés szeptember 
4-én határozott a kiáltvány elkészítéséről, tárgyalására 
december 4-én került sor, a képviselőház jóváhagyta 
december 5-én, a felsőház 11 -én és utasította az 
OHB-t a közzétételre. írod. SZEREMLEI I. köt. 185. p. 
kezdősorokkal, HERMANN 144. p. és 222. p., 
BEÉR-CSIZMADIA 689. p. és a 713. sz. (dec. 5.-i) 

jegyzőkönyv alapján szövegközlés 319-324. p. Az itt 
közölt szöveg több bekezdése eltér a felvett példány 
szövegétől! Jelzet: a példányon szereplő dátum, utalás 
december 11 .-re. 

00268 

3.17. 
1848.12.02. 

Ferdinánd, első, osztrák császár, ötödik, magyar 
király, Ferenc Károly, osztrák és magyar trónörökös. 

Mi Első Ferdinánd, Istennek kegyelméből 
Ausztriai Császár, Magyar- és Csehország e néven 
ötödik... királya... = Midőn Mi, édes Atyánk, idvezült 
Ferencz császár elhunyta után, törvényes trónörökö
södés rendin a Trónra lépénk...; Ferencz Károly; 
SCHWARZENBERG. - Kelt királyi fővárosunkban 
Olmützben, December másodikán (1848). 

2. p. = 1 fol.; 40 x 25 cm. 

Ferdinánd király, valamint a trónöröklés rend
je szerint utána következő Ferenc Károly lemondó nyi
latkozata ez utóbbi fia, (első) Ferenc József javára. -
Gótbetűs szlovák nyelvű kiad. ld. 00270. sz. -
„Visszatekintve" = „Zurückblicken" kezdetű, tartalmi
lag egyező, SCHWARZENBERG ellenjegyzése nél
küli szövegváltozatát ld. magyarul 00335. sz., németül 
00336. sz. 

00250 

3.18. 
1848.12.02. 

Ferenc József, első, osztrák császár (1849-1916), 
magyar király (1849-1916. Megkoronázva 1867). 

Mi első Ferencz-József, Isten kedvező kegyel
méből ausztriai császár, magyar... király... = Miután 
Fenséges Nagybátyánk, O Felsége I. Ferdinánd Csá
szár...; Ferencz József s.k. - Kelt királyi fővárosunkban 
Ollmützban, December hó 2-kán az Ur 1848-dik esz
tendejében. 

2 p. = 1 fol.; 38 x 26 cm. 

Ferenc József pátense, amelyben kijelenti, 
hogy érvényesnek tekinti V. Ferdinánd október 6.-i és 
7.-i nyilatkozatait, és megparancsolja Magyarország 
népeinek és a hadseregnek, hogy rendeljék magukat 
WINDISCH-GRÁTZ parancsnoksága alá. - Az ural
kodói címek felsorolásában Tótország: Szlovénia. -
Német nyelvű kiad. ld. 00272. sz. 

00271 
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3.19. 
1848.12.02. 

Az első népképviseleti országgyűlés határo
zataitól a délvidéki betörésen keresztül a románok er
délyi rémtetteit is felsorolva, a király hitszegéséig leír
va a történteket, az OHB nevében KOSSUTH Lajos 
elnök szólítja népfelkelésre a lakosságot. A szolgálatol 
vállalók vagy holtig tartó ellátást, vagy 10 hold örökös 
földbirtokot, vagy 1000 pengő forintot kapnak. - A pél
dánnyal teljesen megegyező a 00286. sz. alatti. 

00285 ' 

3.22. 
1848.12.22. 

Magyarország, Országos Honvédelmi Bizottmány 

Magyarország népeihez: A mindenható Isten... 
nevében! = Magyarország népei szabaddá lettek...; 
KOSSUTH Lajos; 

40,5 x'25 cm. 
A 00285. sz. alatt leírt példánnyal teljesen . 

megegyezik. 
00286 

3.23. 
1848.12.29. 

An die Wölker Ungarns = Nicht genug, daß 
der Rebell KOSSUTH und seine Helfer-shelfer...; 
Alfred Fürst zu WINDISCHGRÄTZ, k.k. Felmar
schall. - (Győr?). - Hauptquartier Raab, am 29. De
cember 1848. • 

1 p. = 1 fol.; 45 x 33,5 cm. 

KOSSUTH és társai törvényenkívüliek. Ma
gyar nyelvű kiad. ld. 00290. sz. alatt. - Raab: Győr. 

00291 

3.24. 
1849.02.15. 

Leg újjabb hir: BEM tábornokhoz 8000 ma
gyar országi segedelem érkezett. = WINDISGRÄTZ 
Pestről kéntelen vala kivonulni, - mert a seregei meg 
verettek három helyen keményen. - ; GÁL Sándor ezre
des. - Udvarhely 15 Febr. 1849. 

1 fol. = 1 p.; 17 x 22 cm. 

Teljes szöveg. - Hátoldalon kézírással: Sepsi Szt 
Györgyi BÁLJJNTH Károly felajánljja dij nélkül. - Sepsi 
Szt. György: Sepsiszentgyörgy. - Udvarhely: Székely
udvarhely. - WAGNER Tivadar gyűjteményéből: U 
849/30. - Rozsdafoltos, vízfoltos, ragasztott, szakadt pld. 

00148 
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Ferenc József, első, osztrák császár, magyar király 

Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gna
den Kaiser von Österreich. König von Hungarn... = 
Durch die Thronentsagung Unseres erhabenen Oheims, 
Kaisers und Königs Ferdinand...; Franz Joseph: 
SCHWARZENBERG. - So gegeben in Unserer 
königlichen Hauptstadt Olmütz, den zweiten December 
im Jahre (1848). 

2 p. = 1 fei.; 40 x 25 cm. 

Ferenc József trónralépési nyilatkozata. 
00251 

3.20. 
1848.12.13. 

Proklamation des Fürsten Alfred zu 
WINDISCHGRÄTZ = Herczeg WINDIS-CHGRÄTZ 
Alfred... Proclamatioja.: Bewohner Ungarns und 
Siebenbürgens = Magyar és Erdély lakosaihoz! = Aus 
meiner Proklamation vom 13. November 1. J. konntet 
vernehmen = Mi czélból lépek hazátokba, f.e. 
November 13-káról kelt Szózatomból nyilvános.; Fürst 
zu WINDIS-CHGRÄTZ m.p.k.k. Feldmarschall = 
Herczeg WINDISCHGRÄTZ császári királyi Tábor
nagy - Hauptquartier Schönbrunn am 13. December 
1848. = Kelt schönbrunni főhadi szállásomon... 

1 p. = 1 fél.; 38 x 52 cm. 

Egy hű és vitéz hadsereg élén jött a tábornok 
Magyarországra, hogy az élet- és vagyonbiztonságra 
vigyázzon a pártütők ellenében. - Kéthasábos, bal 
német, jobb magyar nyelvű. 

00278 

3.21. 
1848.12.22. 

Magyarország, Országos Honvédelmi Bizott
mány 

Magyarország népeihez.: A mindenható Isten 
- a szabadság - a népek Istenének nevében! Amen. = 
Magyarország népei szabaddá lettek a mult martiusi 
napokban...; Az országos honvédelmi bizottmány 
nevében KOSSUTH Lajos s.k. elnök. - (Bp.) Nyo
matott LANDERER és HECKENASTnál szabadsajtó-
utza. - Pesten december 22én 1848. 

3 számozott oldal = 2 fol.; 40 x 25 cm. 



3.25. 
1849.03.06. 

1 p. = 1 fol.; 37 x 22 cm. 

A rendkívüli kiadások fedezetéül az ország 
közjövedelmének terhére WINDISCH-GRÁTZ 5, 10, 
100 és 1000 pengős utalványok kibocsátását rendelte 
el. Ezeket névértékben (a kényszerárfolyamon) pengő 
helyett mindenki köteles elfogadni. - Három oldalán 
körülvágatlan pld. 

00350 

3.28. 
1849.04.19. 

Magyarország. Törvények, rendeletek 

A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata • 
Mi, a magyar álladalmat törvényesen képviselő nem
zetgyűlés; A magyar nemzet törvényesen egybegyűlt 
főrendéi s képviselői. B. PERÉNYI Zsigmond, a fel
sőház másodelnöke; ALMÁSSY Pál, a képviselőház 
alelnöke; SZACSVAY Imre, jegyző. - Nyomatott 
Kecskeméten. - Decemberben, 1849-ki april 19-dik 
napján tartatott nemzeti gyűlésünkből. 

4 p. = 2 fol.; 42,5 x 26,5 cm. 

Előlapon a cím felett babérkoszorúval szegzett 
magyar címer, hátoldalon a szöveg alatt Erdély címere. 
- Kéthasábos szedés. - Restaurált, körülvágatlan. 

00327 

3.29. 
00354 1849.04.19. 

Magyarország. Országgyűlés 

A magyar n(/emzet/) függetlenségi nyilat
kozata. - Mi, a magyar álladalmat törvényesen kép
viselő nemzetgyűlés...; B. PERÉNYI Zsigmond, a fel
sőház másod elnöke; ALMÁSY Pál a képvisel(...); 
SZACSVAY Imre, jegyző. - Kelt Debreczenben 
1849-iki april 19-ik napján tartatott nemzetgyűlé
sünkből. 

4 p . = 2 fol.; 41 x 2 4 c m . 

Az ülésnap és a nyilatkozat: április 14. - A 
Függetlenségi Nyilatkozat magyar nyelvű kiadása. -
Német pld. ld. 00352. sz. - Elvékonyodott, barnult, 
rozsda- és vízfoltos rongypapír, feltehetően aktív pe
nésszel fertőzött!! Széle szakadt, idegen anyaggal pó
tolt, szöveghiányos is! - Naplószám ceruzával. - Ko
rábbi poss. hiányos bélyegzővel (WAGNER Tivadar) 
8848/2 gyűjteményéből. 

00327 

II! 

Ausztria, Minisztertanács 

Seine Majestät haben geruht am heutigen Tage 
den Völkern Österreichs eine Verfassung zu verleichen, 
und in dem gleichzeitig erlassenen Manifeste 
die Gründe darzulegen...; Der Ministerrath: 
SCHWARZENBERG. STADION. KRAUSS usw. -
Ollmütz den 6. März 1849. 

1 p. = 1 fei,; 38 x 46 cm. 

Az „ausztriai alkotmány (1849.03.04. Oltl-
mütz) intézetei" bevezetésének fontosságát hang
súlyozza kiáltványában a minisztertanács, különös te
kintettel a forradalmi helyzetre. A birodalmat egységes 
egészként kezeli, tekintet nélkül a korábbi alkotmá
nyos/egyéb különállásra. - Aláírók még: BÁCH. -
CORDON. - THINNFELD. - KULMER. 

Kéthasábos falragasz. 
00160 

3.26. 
1849.04.07. 

Magyarország. Országos Honvédelmi Bizott
mány 

Szózat. = Magyarok! az Árpádok ezeréves 
szent földének ősi szabad lakói üdvöz legyetek. A nép
szabadság istene... / Az országos kormányzó honvédel
mi bizottmány nevében KOSSUTH Lajos s.k. elnök. -
Kelt a gödöllői főhadi szálláson, Krisztus feltámadásá
nak ünnepén, April 7-én 1849. 

2 p. = 1 fol.; 40 x 25 cm. 

A nyomtatvány első oldala szó szerint mege
gyezik a 00348. sz. alattival, az „Ezt adom nektek 
örvendetes tudomásul hazámfiai" mondatig, kivéve a 
nevek eltérő nyomását (AULIK. - AULICH stb.). A 
második oldal szól az újabb katonaállításról. Foglaló 
pénz 20 pft. Szolgálati idő 4 év. - A példány elvéko
nyodott merített papír, szélei ragasztással pótoltak, víz
foltos, penész(gombára) utaló jelekkel. 

00349 

3.27. 
1849.04.10. 

Kundmachung = Zur Deckung der außerordent
lichen Kosten...; Alfred Fürst zu WINDISCHGRÄTZ k.k. 
Feldmarschall. - Hauptquartier Ofen, am 10. April 1849. 



3.30. 
1849.05.01. 

A 00375-1. sz. alatt felvett falragasz jobb 
hasábja. A bal hasáb „Szabadságunkat veszély fenye
geti" dátuma 1849.06.27. - Bővebb inf. ld. 00375-1. 

00375-2 

3.33. 
1849.06.27. 

i 

Magyarország. Törvények, rendeletek 

Die National-Regierung an das Volk! : Das 
Vaterland ißt in Gefahr! = Bürger des Vaterlandes! Zu 
den Waffen! / KOSSUTH Lajos, SZEMERE Bertalan, 
CSÁNY László, GÖRGEI Artúr, VUKOVICH Sebő, 
BATTHYÁNY Kázmér, HORVÁTH Mihály, DU-
SCHEK Ferenc; Ludwig KOSSUTH Gouverneur; 
Barthol SZEMERE stb. - Budapest, 27. Juni. 1849. 

2 p. = 1 fol.; 40 x 25 cm. 

A kormány rendelete a népfelkelésről (keresz^ 
tesháborút hirdetett az oroszok ellen). - HERMANN 
359. p. szerint a kiáltványról a többi miniszter csak ki
nyomtatása után szerzett tudomást. Ennek ellentmond 
SZEREMLEI, ld. 00375-1. és 00375-2. sz. - Magyar 
nyelvű kiadása 00379. sz. - Körülvágatlan pld. 

00376 . 

3.34. 
1849.06.27. 

Szabadságunkat veszély fenyegeti! = Egy szó 
hangzik most hazánk bérczein völgyein keresztül, egy 
hang rezg minden honfi, minden honleány ajkán... „Jő-
nek a barbárok!" - Budapest, június 27-én 1849. 

1 p. = 1.fol.; 41 x 5 1 , 5 cm. 

Történelmi példákra (Róma, Athén - HU-
NYADIak, DOBÓk, RÁKÓCZYak) hivatkozva riaszt
ja a nemzetet a beözönlő orosz hadak ellen. - SZE
REMLEI 2. köt. 194. p. szerint GÖRGEI jún. 26-án 
sürgette a kormányt a veszélyt jelző felhívás kiadására, 
erről határozat született. A kiadvány, bár aláíratlan, 
ennek része lehet. - Stílusa alapján JÓKAI? - A fel
hívásokat ld. 00376. sz. (német) és 00379. sz. (magyar) 
- A példány kéthasábos, bal hasábon az itt felvett szö
veg, jobb hasábon „Jön a muszka.. ." (dátuma 
1849.06.26.) ld. 00375-2. sz. - Körülvágatlan. 

00375-1 
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Rendelet. = A polgári lázadás és hadjárat a 
múlt évi terményeket nagy részben fölemésztette = 
/CSÁNY László; CSÁNY László, s.k. teljh. országos 
biztos. - Kolozsvárt május l-jén 1849. 

1 p. = 1 fol.; 32,5 x 23 cm. 

A mezei rendőrségre vonatkozó 1840;XI.tc. 
kiterjesztése Erdélyre. - Merített, vízjeles (BORGO) 
papír, felül a címig (ferdén) levágott, ceruzával pótolt 
(?) szöveg: 2363/1849. sz. rendelet. 

00359 

3.31. , 
1849.05.23. 

Magyarország Lakosai! = Bewohner Ungarns! 
= Obiwatele Uherskeg Kragni! = Törvényes Fejedel
metek felhívására, ki felséges Uramnak segedelmét 
igénybe vevé, = Auf den Ruf eueres legitimen Monar-
chen, = Na powoláni wasseho prawneho Krala... / 
PASZKEVICS-ER1VÁNSZKIJ, Iván; Varsói Herczeg 
Eriváni Gróf PASKIEVITZ Tábornagy és Ő Felesége, 
minden Oroszok Császárja Hadseregének Főparancs
noka = Fürst von Warschau, Gráf PASKIEWICZ von 
Erivan, Feldmarschall und Commandant... = Wars-
sawski Knize, Grof PASKIEVITZ Erivanski, Polni 
Marssal...? - Franz v. Schmid's Buchdr. Prom. Nr. 749. 
- Varsón, Május 23-án (Június 4-én) 1849. = Warschau 
den... = We Warssawe... 

1 p. = 1 fol.; 47 x 59,5 cm. 

„Az orosz hadsereg nem ellenségkép, hanem 
Királytok felhívására jön Hazátokba... Bárha intéseim 
titeket töredelmes megtérésre s alávetésre bírnának." -
PASZKEVICS varsói kiáltványa. - Dátum óegyházi 
(orosz) időszámítás szerint is (június 4.) - Három
hasábos, háromnyelvű (tükörfordításos) falragasz. - A 
szlovák és német szöveg gótbetűs. 

00368 

3.32. , 
1849.06.26. 

Jön a muszka, - fegyverre, hadd vesszen el! = 
Jön a muszka, jön a világ legnagyobb zsarnokának 
durva, féktelen népe, a magyar nép földére. - Budapest, 
június 26-kán 1849. 

1 p. = 1 fol.; 41 x 51,5 cm. 



3.35. 
1849.07.01. 

3.37. 
1849.07.27. 

Magyarország. Törvények, rendeletek 

A nemzet kormánya a néphez! : A haza ve
szélyben van! = Fegyverre! fegyverre! minden honpol
gár!; KOSSUTH Lajos kormányzó; SZEMERE 
Bertalan stb. - Budapesten, június 27-én 1849. 

1 p. = 1 fol.; 39,5 x 50 cm. 

A népfelkelés elrendelése. Bővebb inf. ld. 
00376. sz. (német) példánynál. - Kéthasábos nyomt. 

00379 

3.38. 
1849.08.11. 

Felszólítás Erdély népeihez = Proclamation an 
dié Einwohner Siebenbürgens = Proclematiune Catra 
lecuitori Transilvanii = Az erdélyi Nagy Fejedelem
ségbe való beléptem alkalmával... = Mit dem Eintritte 
in da Großfürstenthum... = Cu intrarea mea in aquest 
mare Principat... / WOHLGEMUTH, Ludwig; B. 
WOHLGEMUTH Lajos. Erdélyi nagy fejedelemség 
polgári és katonai főkormányzója = Der k.k. Civil- und 
Militär-Gouverneur im Großfürstenthume Siebenbür
gen Feldmarschall-Lieutenent = Ludovicu Baro de 
WOHLGEMUTH Locutienent Maresal Campestru C r . 
Gubernatoru Civil, shi militariu in Marele Principatu al 
Transylvanei. - Költ Beszterczén Aug. 11 napján 1849. 
= Bistritz den... Bistritii. 

1 p. = 1 fol.; 46 x 59 cm. 

Mindenki nyújtson segédkezet a rend helyre
állításában. Az alkotmány egyenlő jogokat biztosít a 
nemzetiségeknek. Ne hallgassanak a lázítókra, bizalom 
s béke kell. „A széditteket az őket szédítőktől megkü
lönböztetni nem fogom elmulatni." (sic!) - Három
hasábos falragasz, a román szöveg latin betűkkel 
szedett. - Többször hajtogatott, középütt megtört hen
gerelt papír. - Felül anyaghiányos, szöveg ép. 

00419 

3.39. 
1849.08.11. 

Hirdetmény = Kundmachung = Instiintiare: 
No. 12/P.K.K. = No. 12/MCG = No. 12/G.e.m. = Ő 
csász. kir. felségének tábornoka... ide mellékelt, Er
délyországot egyaránt kötelező hirdetése = Die beifol
gende auch für Siebenbürgen geltende Proklama
tion = Aicia alláturata prochiematiune a Domnului 
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Proclamatio. = Ő. Cs. és K. Felsége folyó évi 
Május 30-áról szóló legfelsőbb Manifestuma által, a 
hadi és ostromállapotban lévő Magyar és Erdély koro
natartományokra nézve... / HAYNAU, Julius Jacob von 
(1786-1853); Báró HAYNAU, táborszernagy és had
sereg főparancsnoka. - Főhadiszállásomon Győrött Ju
lius 1-én 1849. 

1 p. = 1 fol.; 37 x 45,5 cm. 

Magyarországra és Erdélyre vonatkozóan 
hadiállapot kihirdetése visszamenőleges hatállyal, 
1848 októberétől. - Kéthasábos falragasz. - Vízfoltos 
pld. - Hátoldalán korabeli kézírással: B. HAYNAU 
proclamatioja, Győr 1. July 849. - A tinta megbarnult, 
átüt a szövegoldalra. - Magyar-német és román 
nyelvű példányát ld. WOHLGEMUTH parancsára 
(1849.08.11.) beépítve 00421. sz. 

00383 

3.36. 
1849.07.08. 

Hiradás = Kundmachung = Azon rendkívüli 
költségek fedezésére, melyeket magyar (sic!) ország
nak jelenlegi állapota igényel... = Zur Deckung der 
außerordentlichen Kosten... = Szpre dkoperjirk 
keltueliavr cselvr afarz...; HAYNAU, F.Z.M. = HAY
NAU, F.Z.M. = HAJNAU, F.C.M. - Temesvár, 
gedruckt bei Joseph BECHEL. - Főhadiszállás Nagy-
Igmand, 1849 Julius 8-án = Hauptquartier... = Kvartirul 
dekzpetenjie v Igmandul. 

1 p. = 1 fol.; 39,5 x 47 cm. 

HAYNAU kötelezi az ország lakosságát, hogy a 
kényszerárfolyamon kibocsátott (1, 2, 5, 10, 100 és 1000 
forintos) kincstári utalványokat névértékben, „mint 
pengő pénzt" fogadják el. - Háromhasábos falragasz. 
Nyomda csak németül. A szerb szöveg ó-egyházi szláv 
betűtípussal. - WAGNER Tivadar gyűjteményéből P 
849/10. - IPOLY vízjeles, merített papír. - Víz- és 
gomba-foltos, szélein szakadozott, anyaghiányos, körül-
vágatlan pld. - Csak német nyelven ld. a 00392. sz. 

00391 



C.R.Fedmaister (sic!)... care si Transilvania o 
respecteaza...; B. WOHLGEMUTH Lajos, Erdélyi 
Nagyfejedelemség polgári és katonai főkormányzója = 
Ludwig Freiherr v. VOHLGEMUTH, k.k. Civil- und 
Militär-Gouverneur in Großfürstenthume Sieben
bürgen, Feldmarschall-Lieutenant = Ludwig Baron de 
VOLGEMUTH Caesareo R.Gubernator Civil si mili-
taru in mare Prinsipatu a Transilvanii Feldmarsal Leite-
nant. - Költ Beszterczén Aug. 11.1849. = Bistritz den... 
= Bistritii. 

1 p. = 1 fol.; 45 x 61 cm. 

Az első sorban jelzett „ide mellékelt" hirdetés 
: Proklamatio = Proclamation = Prochiematiune / Báró 
HAYNAU tábornagy és hadsereg főparancsnoka = 
Freiherr v. HAYNAU = Baron de HAYNAU 
1849.07.01. Győrben kelt rendelete arról, hogy Ma
gyarországot és Erdélyt hadiállapotban lévőnek kezelik, 
úgy közigazgatási, mint büntetőjogi szempontból. -
Egyetlen, háromhasábos falragaszra nyomt. a két ren
delet. - Középen kettéhajtott, törött hengerelt papír, 
felül anyag- és szöveghiányos. A román nyelvű szöveg 
latin betűs. - HAYNAU eredeti rendeletét ld. 00383. sz. 

00421 

3.40. 
1949.08.11. 

Hirdetmény = Kundmachung = Inscientiare = 
O csász. kir. felsége, idei Julius 19-én... Erdélyország 
nagy fejedelemsége polgári és katonai főkormányzó-
nak, engem méltóztatott kinevezni. = Von Sr. k.k. 
Majestät... zum Militär- und Civil-Gouverneur... ernan
nt... = Ca gubernatoru civil si militariu al marelui prin-
cipat al transylvaniei...; B. WOHLGEMUTH Lajos = 
Ludwig Freiherr v. WOHLGEMUTH = Ludovicu Baro 
de VOHLGEMUTH. - Költ Beszterczén Aug. 11. nap
ján 1849. = Bistritz den... = Bistritii... 

1 p. = 1 fol.; 43 x 55 cm. 

Az 1848.10.18.-án PUCHNER által kihirde
tett ostromállapot (a rögtönítélő bíróságokkal együtt) 
továbbra is érvényben van, a fegyvereket azonnal be 
kell szolgáltatni. - Háromhasábos, a román nyelvű 
szöveg latin betűs. - Középütt hajtogatott, felül anyag
hiányos, szöveg ép. 

00422 

3.41. 
1849.08.11. 

Hirdetmény = Kundmachung = Inscientiari = 
Ezennel mindenkinek tudtára adatik = Es wird hiemit 

bekannt gemacht = Prin aceasta se face cunoscutu; B. 
WOHLGEMUTH Lajos Erdélyi nagy fejedelemség 
polgári és katonai főkormányzója = Der k.k. Civil- und 
Militär-Gouverneur im Großfürtstenthume Siebenbür
gen, Feldmarschall-Lieutenant Ludwig Freiherr V. 
W O H G E M U T H = Ludovicu Baro de WOHL
GEMUTH, Locümtenentu Maresal Campestru Caesa-
reoregiescu Gubernátor Civil si Militaru in Marele 
Principatu al Transylvaniei. - Költ Bestercén Aug. 11. 
napján 1849. = Bistriz, den... = Bistricii ... 

1 p. = 1 fol.; 44 x 55 cm. 

„...bár mi féle úgy nevezett magyar KOS
SUTH bankjegyek forgása, mint törvényelleni pénz 
megtiltatik." - Háromhasábos, a román nyelvű szöveg 
latin betűs. - Többször hajtogatott, felül anyaghiányos, 
szöveg ép. 

00420 

3.42. 
1849.08.14. 

A cs. kir. fő hadi szállásból Temesvárról = 
Nach den aus dem Hauptquartier v. Temesvár = f. hó 
14-éről érkezett hírek szerint a pártütők szerte szélled
nek. = unterm 14 d.M. angelangten Nachrichten zer
trauen sich die Rebellen. / KEMPEN von Fichten
stamm, Johann; KEMPEN s.k. cs.kir. altábornagy s 
Pest kerületi katonai parancsnok = KEMPEN, k.k. 
Feldmarschall-Lieutenant und Pesther Militär-Dis-
tricts-Commandant, 1849. 

1 p. = 1 fol.; 4 0 x 5 0 cm. 

KEMPEN közzétette KOSSUTH nyilatkoza
tát a kormány lemondásáról (A nemzethez / KOSSUTH 
Lajos, VUKOVICS Sebő, CSÁNYI László, HOR
VÁTH Mihály. - Aradvára, augustus 11-kén 1849) és 
GÖRGEI kiáltványát (Polgárok! / GÖRGEI Arthur) 
ideiglenes hatalomátvételéről. - A kinyomtatás va
lószínű dátuma a cím alapján. - Kéthasábos falragasz, 
KEMPEN szövege közrefogja a KOSSUTH és GÖR
GEI kiáltványt. 

00423 

3.43. 
1849.09.23. 

[Kolozsvár, Katonai Parancsnokság] 

Hirdetmény ; Kundmachung : Vestiré = A ko
lozsvári cs.kir. katonai vidéki parancsnokság ré
széről...: Von Seite des hiesigen k.k. Militär Districts-
Commando... : Déla Comanda militarea Districtului 



Clusiului.../ [URBAN, Karl (1802-1877) altábornagy]; 
A cs.kir. katonai vidéki parancsnokságtól URBAN Ká
roly cs.kir. ezredes ; Vom k.k. Militär Districts-Com
mando Karl URBAN Oberst : Comanda militare a Dis
trictului Carolu Urban Coloneii. - Kolozsvárt Septem
ber 23-án 1849. : Clausenburg am...: Clusiu... 

1 p. = 1 fol.; 40 X 49 cm. 

Báró Ludwig WOHLGEMUTH altábornagy, 
polgári és katonai kormányzó vezetése alatt Szebenben 
megkezdte működését az igazoló bizottmány (Purifika-
tions Kommision : Comisia de Judecata), amely a tisztek 
és hivatalnokok forradalom alatti magatartását vizsgálja. 
- Három oldalán körülvágatlan, felül anyaghiányos. 
Szöveg ép. Mentett papír BORGO N 2. vízjellel. 

00435 

3.44. 
1849.09.24. 

[...]: Cirkulare : Cerculare : A Császári Királyi 
Ausztriai Pénzügyet érdeklő Kölcsönözet megnyitása 
tárgyában : über die Eröffnung des Anlehens für die 
k.k. österreichischen Finanzen : despre deschiderea 
împrumutului pentru e r . Finantie austriace = A Csá
szári királyi Pénzügyministerium...: Die Beiligenden 
Bestimmungen über die Eröffnung...: Alăturatele régu
le pentru deschiderea... / [WOHLGEMUTH, Ludwig 
(1788-1851) altábornagy]; Erdély Nagy-Fejedelem
sége cs.kir. polgári- és katonai Kormányzója, Altábor
nagy, Báró WOHLGEMUTH Lajos : Der k.k. Civil
und Militärgouverneur im Großfürstenthum Sieben
bürgen, Feldmarschall-Lieutenant Ludwig Freiherr von 
WOHLGEMUTH : Cesaro Regesculu Gubernatoriu 
Civilu si Militariu in TranssilvaniaFeldmarechallu Lo
cotenentele Ludovicu Baronulu W. - N. Szeben Sept. 
24-én 1849.: Hermannstadt, am ...: Sibiu in... 

1 p. = 1 fol.; 32 X 50 cm. 

Az osztrák állami kibocsátású kötvényekről 
intézkedő 10.117. számú rendelet kihirdetése. A köt
vények 1000, 500 és 100 forint névértékűek, 4,5% 
kamattal, - jegyezhetők Frankfurtban és Amsterdamban 
október 4-ig. - N. Szeben : Nagyszeben. - Hengerelt 
papír, anyaghiányos: a Cirkulare magyar megfelelője 
hiányzik, a feltehetően korábbi possessorral együtt. 

00436 

3.45. 
1849.09.24. 

Hirdetés = Kundmachung = Azon hadi adó, 
melly Kolozsvárra rovatott, egyszersmind büntetés.; 

URBÁN Károly Ezredes és kat. vidéki parancsnok; 
GROISZ Gusztáv Vidéki biztos. - Kolozsvárt Septemb 
24-kén 1849. 

1 p . 1 fol.; 37 x 46 cm. 

Egyoldalasán nyomott, kétnyelvű plakát. - • 
Tisztított, körülvágatlan, anyaghiányos, szöveg ép. 

00332 

3.46. 
1849.09.29. 

Erdély, Főhadparancsnokság 

Kundmachung. = Das hohe k.k. Kriegs-minis
terium hat die Sicherstellung...; k.k. Militär-General-
Commando. - (Nagyszeben)? - in Hermannstadt am 
29. September 1849. 

4 p. = 2 fol.; 33,5 x 25 cm. 

A következő évi katonai ruházat és felszerelés 
biztosítására nyilvános szállítási tárgyalást hirdet had
ügyminisztériumi rendelet alapján a szebeni császári
királyi Hadsereg főparancsnokság a feltételek közre
adásával. - Restaurált, körülvágott pld. 

00341 

3.47. 
1849.11.19. 

Kundmachung : 2905/G. = Im Laufe des ver-
lossenen Jahres haben in dem Kronlande Ungarn haeu-
fig Namensvaerenderungen stattgefunden.../ HAY-
NAU, Julius Jakob; Der Befehlshaber der k.k. Armee 
in Ungarn und Sieben-bürgen HAYNAU Feldzaug-
meister. - Pest am 19. November 1840. [sie!]. 

7 számozott oldal = 4 fol.; 38 x 22 cm. 

Miután 1848^19-ben sokak megváltoztatták 
(magyarosították) nevüket uralkodói engedély nélkül, a 
feloszlatott magyar minisztériumi eljárás, ennek meg
felelően az új név érvénytelen. Függelékben a két név
sor, betűrend nélkül. Dátuma tévesen 1840. - Az első 
lap vízfoltos, a rendelet 1. pontja szöveghiányos, de 
nem értelemzavaró. - Keskeny, korabeli kék már
ványozott gerincragasztással! Vízjel az utolsó szöveg
oldalon H.I. 

00445 
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3.48. 
1857.09.09. 

Ő es. kir. Apostoli Felsége következő legma-
gasb kéziratot méltóztatott kibocsátani. Seine k.k. 
Apostolische Majestät haben nachstehendes Aller
höchstes Handschreiben zu erlassen gerucht. Maies-
tatea Sa Imparateasca reg. s-a indurat a emite suburma-
toriul Manuscris preanalt: Kedves rokonom Albrecht 
Főherczeg úr! Lieber Herr Vetter Erzherzog Albrecht! 
Amate Domnule vere Archi-Duce Albrechte! = Ma
gyar királyságom legnagyobb részén át legközelebb be
végzett körutam... = Bei Meiner nun beendeten Rund
reise durch den größten Theil Meines Königreiches 
Ungarn = In decursul acum ancheietei mele caletorie 
prin cea mai marea parte a regatului Meu Ungaria.../ 
[Ferenc József]; Ferencz József; Francz Joseph; 
Franciscu Josifu. - Laxenburg, September 9-kén, 1857. 
: Laxemburg, den... ; Lasenburgu... 

1 p. = 1 fol.; 35 x 42 cm. 

Az uralkodó megelégedését és köszönetét fe
jezi ki a főhercegnek, mind az ország elöljáróinak és 
lakosságának: Magyarország sokat fejlődött az eltelt öt 
esztendő alatt. - Három hasábos, magyar, német, ro
mán nyelvű falragasz. 

00451 

* 

Az Országgyűlési Könyvtár Magyar 
Parlamenti Gyűjteménye erdélyi 
vonatkozású nyomtatott 
hadijelentései 

(Armee-Bulletin 1848-1849) 

4.1. 

1848. december 14. 

Armee Bulletin 6. 

Zu Folge der eben angelangten Anzeige des 
commandierenden General-Feldmarschall-Lieutenants 
PUCHNER aus Hermannstadt... / BERGEN! Johann! 
F.M.L.; WELDEN! Franz Ludwig! Feldmarschall-
Lieutenant. 

Wien! Aus der Buchdruckerei der Edlen von 
Ghelen'sehen Erben. Festung Arad am. 14. Dezember 
1848. 

1 fol. - 45 x 30 cm. 

Hermannstadt: Nagyszeben, Sibiu. 

4.2. 

1848. december 28. 

Armee Bulletin 7. 
Se. Durchlauch der Fürst WINDISCH-

GRÄTZ hat den 27. Dezember um halb 2 Uhr Nach
mittags von Stadt Raab Besitz genommen... / 
WELDEN! Franz Ludwig! Feldmarschall-Lieutenant. 
!Wien! Aus der Buchdruckerei der Edlen von 
Ghelen'shen Erben. 

1 fol. - 4,5 x 30 cm. 

TudósUás Győr és Könnend elfoglalásáról, a 
honvédseregek visszaszorításáról Nagybánya és UR
BAN hátrálásáról Kolozsvár térségében. Híradás arról, 
hogy Feketetónál (Körösfeketetó) a „rebellisek pa
rancsnoka BEM volt" (BEM erdélyi hadseregparancs
nok nov. 29.-től). 

Feketetó: Körösfeketetó, Negreni (Cluj). 

4.3. 

1849.január 15. 

Armee-Bulletin 15. 

In dem ersten Tagen des Jänners war eine 
Colonne der Rebellen... / F.M.L. WELDEN! Franz 
Ludwig ! Militär- und Civil-Gouverneur. Wien, aus der 
Buchdruckerei der Edlen von Ghelen'sehen Erben. 

1 fol. - 46 x 30 cm. 
A január első napjaiban zajló események 

Galíciától Kolozsvárig. 

4.4. 

1849. február 2. 

Armee-Bulletin 20. 

Nachdem die unter BEM in Siebenbürgen 
eingedrungenen Rebellen... / Der Civil- und Militär-
Gouverneur: WELDEN! Franz Ludwig!, Feldmar
schall-Lieutenant. 

Wien, aus der k.k. Hof- und Staats-Druckerei. 
1 fol. - 45 x 28 cm. 
BEM sikertelen kísérlete Nagyszeben bevéte

lére, valamint a Debrecen és Arad környéki hadihelyzet. 

4.5. 

1849. február 17. 

Armee Bulletin 23. 
Gleichzeitig mit den bereits bekannten 

1Í6 



Vortheiler... / Der Civil- und Militär-Gouverneur: 
WELDEN! Franz-Ludwig! Feldmarschall Lieutenant. 

Wien, Aus der Hof- und Staatsdruckerei. 
1 fol. - 44,5 x 29 cm. 

URBAN eredményesen működik Észak-Er
délyben, Eszék megadta magát. 

GÖTZ és SCHLICK sikerei Felsőmagyar
országon. 

4.6. 

1849. február 20. 

Armee-Bulletin 24. 

Wie bereits im 20. Armee-Bulletin mitgetheilt 
wurde... / Der Civil- und Militär-Gouverneur WEL
DEN !Franz Ludwig!, Feldmarschhall-Lieutenant. 

Wien, aus der k.k. Hof- und Staatsdruckerei. 
1 fol. - 44 x 27 cm. 
PUCHNER altábornagy Vízaknánál február 

5-én megverte BEM seregét. Az elesettek, sebesültek, 
foglyok, valamint a zsákmányolt hadfelszerelés leírása. 

Stolzenburg: Szelindek, Slimnic - Hermann-
stadt: Nagyszeben, Sibiu - Salzburg: Vizakna, Ocna 
Sibiului - Reßmarkt: Szerdahely, Miercurea Sibiului -
Mühlenbach! Mühlbach!: Szászsebes, Sebeş (Alba) -
Petersdorf: Barcaszentpéter, Sânpetru (Braşov) - Carls
burg: Gyulafehérvár, Alba Iulia - Sibot: Alkenyér, Şi-
bot - Püski: Piski, Simeria - Strelia-Fluß: Sztrigy folyó. 

4.7. 

1849. február 28. 

Armee-Bulletin 25. 

Seine Durchlaucht der Herr Feldmarschall 
Fürst WINDISCH-GRÄTZ ist am 24. d.M. von Ofen 
angebrochen... / Der Civil- und Militär-Gouverneur: 
WELDEN !Franz Ludwig!, Feldmarschall-Lieutenant. 
Wien, aus der Hof- und Staatsdruckerei. 

1 fol. - 44,5 x 29 cm. 
WINDISCHGRÄTZ elhagyta Budát, főhadi

szállását Hatvanba, majd Gyöngyösre tette át, és 
egyesült SCHLICK hadseregével. URBAN ezredes 
hadmozdulatai Erdélyben, amelyeknek során vissza
vonult Besztercére. 

Bistritz: Beszterce, Bistriţa - Bayersdorf: 
Királynémeti, Crainimát. 

4.8. 

1949. március 14. 

Armee Bulletin 28. 

Um den Verwüstungen des Feindes Einhalt zu 
thun... / Militär- und Civil-Gouverneur: Freiherr v. 
WELDEN! Franz Ludwig! 

Wien, Aus der K.k. Hof- und Staats-druckerei. 
1 fol. - 45 x 28 cm. 
A medgyesi ütközet (márc. 2-3), a komáromi 

blokád (márc. 11.) és a délvidéki hadszíntér eseményei 
(Temesvár, Eszék, Mohács) URBAN, RUKAVINA, 
PUCHNER, NUGENT, TODOROVICS hadmozdulatai. 

Bistritz: Beszterce, Bistriţa - Stolzenburg: 
Szelindek, Slimnic - Marktschelken: Nagyselyk, Şeica 
Mare - Arbegyen: Szászegerbegy, Agârbiciu (Sibiu) -
Frauendorf: Asszonyfalva, Axente Sever - Groß-
probsdorf: Nagyekemező, Târnava (Sibiu) - Medis: 
Medgyes, Mediaş - ' Comorn: Komárom - Acs: Ács -
Gönyö: Gönyű - Türkisch-Kanisa: Törökkanizsa -
Theresiopol: Szabadka, Subotica - Fünfkirchen: Pécs -
Peter-wardein: Pétervárad - Essegg: Eszék, Osijek. 

4.9. 

1849. augusztus 20. 

Pester Zeitung. 

Extrablatt zur Pesther Zeitung: Amtliche 
Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Temesvár, am 16. 
August 1849.: Durch die kombinierten Bewegungen 
der mit beispilloser Schnelligkeit siegreich vorgedrun
genen österreichischen und russischen Haupt-Armee... 
Ausgegeben am 20. August 1849. - !Pest! s.n. 

1 fol. - 38 x 26 cm. 
A világosi fegyverletételről szóló különkiadás. 

(A családnevek majuszkulás kiemelését, 
beleértve a közlésbelieket is, kötetszerkesztési 
szempontok indokolják. Szerk. megj.) 
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1 
Tipărituri mici din 1848-1849 
din Transilvania şi din Părţi 
(Ţara Ungurească) II. 
(Despre publicare) 

Autorul continuă publicarea bibliografiei 
de tipărituri mici (conform terminologiei româ
neşti: documente, tip manifeste, proclamaţii în 
cazul nostru) începută în volumul ACTA -
1997/II,p. 113-121. Cele 16 titluri descrise acolo 
s-au păstrat în Bibliteca Naţională Austriacă 
(Österreichische Nationalbibliothek), respectiv 
în Arhivele de Honvezi (Honvéd Levéltár) trans
portate la Viena după războiul de independenţă şi 
rămase parţial acolo, în Arhivele Militare (Kri
egsarchiv). De data aceasta se publică trei cata
loage. Primul întregeşte, cu numerotare 2.n., cel 
publicat anul trecut cu numerotare n. Al doilea şi 
al treilea (rapoartele militare) - 3.n. şi 4,n. - se 
referă la documente păstrate în Colecţia Parla
mentară Maghiară a Bibliotecii Parlamentare de 
la Budapesta. Toate cele trei cataloage sunt ordo
nate după datarea documentelor. în cazul publi
cării materialelor de limbă română cu caractere 
chirilice, transcrierea este una preliminară, 
intenţionăm să le facem o publicare integrală în 
următorul nostru anuar, ACTA - 1999, De ase
menea, trebuie să ne cerem scuze pentru scăparea 
din anul trecut: introducem partea de faţă cu lista 
abrevierilor, inclusiv cele omise atunci. (Nota 
red.) 

Small Printings Referring to 
the Events of 1848-1849 in 
Transylvania and Partium II. 
(About the publication) 

The author continues the publication of 
the bibliography referring to the small printings 
that was started in the volume ACTA - 1997/TI, 
pages' 113-121. The 16 titles described there 
were preserved in the National Austrian Library, 
respectively in the Honvéd Archives, transported 
to Vienna after the war for independence, and 
partly remained there at the Military Archives. 
This time three catalogues are published. The 
first one completes the one that was published 
last year. The second and the third one refers to 
titles preserved in the Hungarian Parliament 
Collection of the Library of the Parliament in' 
Budapest. The catalogues are ordered according 
to the data of the documents. In the case of the 
publication of the materials in Romanian lan
guage, first the transcription from Cyrillic char
acters has to be done, as we intend to publish 
them entirely in our next yearbook, ACTA -
1999. 
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BENKŐ Levente 

Véczer emlékezete 
— Adalékok 1848-49 
erdővidéki eseményeihez 
és azok utótörténetéhez 

(Kivonat) 
A dolgozat a köpeci keresztútnál, a kö
zeli helyszínű, az 1848. decemberi üt
közetek emlékére felállított emlék
mű létrejöttének történetét tárgyalja 
(1896-1901), korabeli dokumentumok 
alapján. Az emlékművet a helyszínen 
egyszerű fejfa előzte meg, utóbb kétszer 
is újraállították, és a jelenlegi a közeli fal
vak polgári áldozatainak is emlékműve. 

* 
Az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc egyik emlékhelye Véczer. A Bá
rót, Ágostonfalva, Felsőrákos és Köpec közötti 
sík határrészen kétszer is megvívtak HEYDTE 
báró császári seregeivel a negyvennyolcas sza
badságharcosok. Az 1848. december 9.-i és 13.-i 
véczeri csaták helyén tömegsír alatt nyugszanak 
az önvédelmi harcban elesett székelyek, hantju
kat kopjafa jelzi. Közel kétszáz méterrel észa
kabbra, a véczeri négyes keresztút felsőráko
si-ágostonfalvi sarkában ma kőtömb emlékeztet 
az 1848 decemberében történtekre. A jelképes, 
pen-géje tört kard, TORNAI Endre képzőművész 
alkotása a harmadik emlékmű másfél évszázad 
óta. Az 1901-ben állított eredeti obeliszk emelése 
történetének pontos leírása MÓRIK Lajos néhai 
községi jegyző hagyatékából került elő. Az em
lékműállítást felvállaló ún. „48-as szakbizottság" 
titkáraként MÓRIK Lajos összegyűjtötte az 
ügyvitel - megfogalmazása szerint - minden 
iratát, amelyek szerencsés körülmények folytán 
kerültek a szerző tulajdonába. A dokumentumok
ból a véczeri csatákban elesett szabadságharco

sok egy része azonosítható. Az iratok a kor tár
sadalmi önszerveződésébe és gazdasági állapotá
ba is nyújtanak némi betekintést. 

Közel négy évtizeddel az 1848. decem- i 
beri véczeri csaták után MÓRIK Lajos 1887 már
ciusában jeltelen sírként említi a véczeri hősök 

tnyugvóhelyét 1. Az egykori jegyző az emlékmű
állítás iratait egy papírlapba csomagolta, amelyre 
egyebek között azt írta, hogy „mint baróthi 
községi jegyző [nem] nézhettem tovább" a sem
mittevést, „gyűjtést indítottam". Bárót község 
képviselőtestülete 1896. november 10-én hatá
rozta el, hogy a Véczeren emlékművet állítanak, 
18-án pedig összehívták az ügyintézéssel fel
ruházott bizottságot „a Barothi határban az 
1848/9-ik önvédelmi harczban elesettek emléké
nek állítandó síremlék" tárgyában 2 . „Baroth 
község képviselő testülete folyohó November 
10-én 61 pont alatt hozott határozattal az 1848/9-
ik. évi önvédelmi harczban Baroth területén 
(értelemszerűen: határában - BL) elesettek ré
szére egy emlék felállítását határozta el s annak 
előkészítésére bizottságot küldött ki ZATHU-
RECZKY Gyula elnöklete alatt, GÁSPÁR Antal, 
INCZE Gyula, INCZE Ferenc és MÓRIK Lajos 
tagokkal" - áll az ún. „48-as szoborbizottság" 
első, 1896. november 19.-i gyűlésének jegyző
könyvében. A testület még aznap pénztárosává 
választotta GÁSPÁR Antalt, titkárává MÓRIK 
Lajost, aki bejelentette, hogy „néhai BAIKÓ La
jos (volt negyvennyolcas honvédtiszt - BL) az 
elesettek sírja jelzésére az Ásási határrészben egy 
fát álli[t]atott fel, e helyett kell egy, az idő és ese
ménynek megfelelő diszes emléket állítani" 3. E 
célra özvegy BAIKÓ Lajosné 400 négyszögöl 
földterületet, WEISS Berthold országgyűlési 
képviselő pedig 200 forintot adományozott 4. 

A bizottság 800 forintra becsülte az em
lékműállítás költségeit. A testület úgy határozott: 
ahhoz, hogy „ezen összeget közadakozásból ösz-
szegyűjtse", Erdővidék minden községében 
gyűjtést szerveznek, s „a távolabb lakó idevaló 
születésűek és volt 1848/9-es honvéd[ek]nek" is 
gyűjtőívet adnak 5 . Kétszáz gyűjtőívet nyomatat
tak, amelynek egyik oldalán felhívás volt olvas
ható. Ebben egyebek között arra kérték a vidék 
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lakóit, hogy „Örökítsük meg az időt, rovjuk le a 
kegyelet adóját azok iránt, kik a magyar nemzet 
legkiemelkedőbb időszakában, 1848. évi de-
czemberi hó 9-én s 13-án, báró HEYDTE táborá
val vivott harczban a köpeczi és baróthi területen 
elestek. Az elesettek sirja jelezve van, de azon jel 
nem felel meg a kegyeletnek, melylyel Erdővi
dék lakossága elvérzett fiainak tartozik" 6. A 
bizottság nevében MÓRIK Lajos titkár engedélyt 
kért GÁBOR Péter Háromszék megyei alispántól 
a „szűkebb körű gyűjtésre". Arról tájékoztatta az 
alispánt, hogy a véczeri ütközetekben „számosan 
lelték halálukat" 7. Válaszában GÁBOR Péter 
1896. december 31.-ig engedélyezte a gyűjtést 8. 
A bizottság irataiból kiderül, hogy a baróti kez
deményezés támogatására Orbaiszéken is volt 
gyűjtés. A véczeri emlékmű javára összegyűlt 5 
forint 86 krajcárt HOLLAKI (?) főszolgabíró (?) 
elküldte Barótra és sajnálatát fejezi ki amiatt, 
„hogy nagyobb eredményre nem juttathattam 
ezen ügyet, de a közönség ki van fáradva az ada
kozásban" 9 . A gyűjtés Gyergyóra is kiterjedt. 
TAKÓ János baróti származású római katolikus 
plébános arról értesíti sógorát, MÓRIK Lajost, 
hogy a gyergyói medencében a gyűjtés nem járt 
sikerrel, mert „sokféle oldalról nyomorgatja az 
élet az embereket, ezért nem csoda," ha az ily 
gyűjtések nem sikerülnek a várt eredmény
nye l" 1 0 . 1897 márciusáig 473 forint folyt be a bi
zottsághoz, év végére az alap 517 forint 45 kraj
cárra gyarapodott 1 1 . 

A pénzgyűjtéssel párhuzamosan a bi
zottság körlevélben kért adatokat minden faluból 
a véczeri csatákban elesettekről, hogy megtud
ják, kik pihennek az egykori harcmezőn levő 
közös sírban. Bardócra, Vargyasra, Kis- és 
Nagybaconba, Köpecre, Bölönbe, Közép- és 
Nagyajtára küldtek adatkérő leveleket. MÓRIK 
Lajos arra kérte a jegyzőket, hogy a lakosság 
köréből próbálják „kipuhatolni", kik estek el a 
HEYDTE báróval vívott két ütközetben 1 2 . Vála
szában BENEDEK József köpeci jegyző egye
bek között azt írja, hogy „1848 deczember 13-án 
Kányás mezején AKöpecz mellett:/ Br. HEIDE 
táborával vivott ütközetben elvérzettek közül 
Köpeczi és Miklósvári bajnok egy se volt. Azon 

ütközetben a Csiki és Háromszék megyei nem
zetőrök vettek részt, azok vérzettek e l " 1 3 . BE
NEDEK József arról is ír, hogy az 1848. decem
ber 9.-i köpeci gyilkolásban „63 férfit és 3 nöt 
öltek le a fenti (HEYDTE báró - BL) tábora beli 
oláhok", de ezek a köztemetőben nyugvó lemé
szárolt köpeciek „nem a harcz alatt hullottak el 
(...). Ezek nevei az anyakönyvbe is megtalálha
tok" 1 4 . Néhai id. MÁTHÉ János magyarhermá-
nyi autodidakta helytörténész a köpeci reformá
tus egyházközség halotti anyakönyve alapján 
összeállította az 1848. december 9-én Köpecen 
legyilkoltak névsorát 1 5 . Eszerint a vérengzés 
köpeci áldozatai: 1. KERESZTES Mihály hely
beli pap, 2. SEBESTYÉN Sámuel megyebíró, 3. 
BENEDEK Sámuel ifjú legény, 4.. BENEDEK 
István Sz.[ékely] Udvarhelyt tanuló, 5. NAGY 
Mózes falus bíró, 6. KISS Mózes, 7. BOCZ' 
Gergely, 8. BEKE János, 9. HEGEDŰS István, 
10. GÚZS József, 11. ÉGETŐ János, 12. BE
NEDEK András, 13. BENEDEK Lajos, 14. 
KALLER István, 15. GYENGE János, 16. 
SEBESTYÉN Györgyné, 17. GYÖRKÉ Lajos, 
18. BOÉR Mózes, 19. DEMETER Mihály egy-
házfi, 20. BOCZ József ifjabb, 21. SZÁSZ Mi
hály harangozó, 22. neje GYENGE Ida, 23. 
MÁTÉ Kálmán, 24. BIRÓ Mózes, 25. BOCZ 
István, 26. GYÖRFI Gergely, 27. BÁNYAI 
József, 28. BENEDEK Áron, 29. DÁVITH 
Ferenc, 30. SEBESTYÉN János, 31. BENKŐ 
István, 32. BOCZ Dániel, 33. KOVÁCS Mózes, 
34. NAGY Mihály, 35. BIRÓ András, 36. 
BENKŐ Mózes, 37. TOKOS János, 38. BENKŐ 
János, 39. NAGY Ádám, 40. LUKÁCS István, 
41 . DUDÁS János, 42. KERESZTES Márton, 
43. GERGELY József, 44. BEKE Péter, 45. 
NAGY András, 46. HEGEDŰS Áron, 47. 
FRANKENDORF Ferenc csász.fári] kir.[ályi] 
hadnagy, 48. DINKA Ádám. MÁTHÉ János 
ZSIGMOND Ferenc pap feljegyzését idézi: 
„Ezeknek maradtak 106 árváik és a megöletett 
KE-RESZTESI Mihály helyébe pappá válasz
tatván, idejöttem 1849. jan. 18-án és ezen ele
setteket - legyilkoltattakat, kiket hátra maradott 
özvegyeik és árváik kertekbe halotti szertartás 
nélkül temették volt el, ki ásván nyugvó helyük-
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ről a köztemető kertbe halotti szertartással onnan 
egyen-egyen 3 hónapok leforgása alatt eltemet
tettek. (...) BELLE András lándzsa szúrásoktól 
olyan nehéz sebeket szenvedett, hogy a 
következő év tavaszán sérüléseibe belehalt. A 47. 
sorszám alatti FRANKENDORF F. a Köpecen 
állomásozó székely határőrszázad tisztje volt 
(...)" 1 6 . Az 1973-ban az emlékmű utánzatának 
felállítását kezdeményező és az ügyvitelt, majd a 
szekuritáté sorozatos zaklatásait és a velejáró 
verést is vállaló néhai BÁNYAI Sándor köpeci 
asztalosmes-ter hagyatékában megtalálható az a 
levél, amelyben néhai KOLUMBÁN Ellák 
köpeci református lelkész közli, hogy „az idézett 
anyakönyv, hol a halottak bejegyzése van, nincs 
egyházunk birtokában" 1 7 . KOLUMBÁN. Ellák 
néhai GÁSPÁR József „az anyakönyvek és más, 
hiteles okmá-nyok alapján megállapított (ti. 
összeállított - BL) és leírt" kéziratos falumo
nográfiájából idézi a köpeci veszedelemre 
vonatkozó részletet: „[1848. december] 8-án -
előző nap HEYDTE megsarcoltatta a községet. 
KELEMENT, BACZI és MIRCSE kapitányok 
vezetésével különböző utakon egymást be nem 
várva kisebb önkéntes honvédcsapat érkezett a 
háromszéki védörségből (ahol a hírt meghallot
ták), amely megütközött HEYDTE egész erejé
vel. Irtózatos küzdelem támadott. A KOSSUTH 
huszárok, amíg lőszerkészletük tartott, hősiesen 
állták a harcot, 5-6 dragonyost vágva le minde
gyikük. A muníció kifogytával 12 ember vesz
teséggel kénytelenek voltak visszavonulni a falu 
irányában. Ezek is drágán adták életüket, mert 
HEYDTE csapatának 2 svalizer (?) osztagjából 
alig maradt 2 -3 ember. HEYDTÉt a meglepetés
szerű támadás és súlyos veszteség kihozta telje
sen a sodrából. A szerencsétlen falu adta meg az 
árát (Köpecz). A visszavonuló honvédeket üldöz
ve a falut négy sarkán felgyújtották s az égő falu 
nyújtotta kísérteties fénynél szabadrablást enge
délyezett HEYDTE a gyülevész népnek. Meg
kezdődött a gyilkolás és fosztogatás. Rémje
lenetek fejlődtek ki. A lándzsákkal összeszurkált 
áldozatok hörgése, puskaropogás, égő házak re
csegése s a tűztól megvadult állatok bőgése teszi 
rémületessé ezt a napot (Megj. dec. 9[-re] virradó 

éjszaka). 51 embert gyilkoltak le a legrettenete
sebb kínzások közepette" 1 8 . CSÍKI István közsé
gi jegyző Közép-ajtáról közölte a bizottsággal, 
hogy „1848 évi Decezember ho 9-ki és 13-ka 
napái alatt Köpeczi csatában Baro HEIDTE Tá
borával szemben Közép Ajta községből ket har-
czos esett el: MÁRTON István és PARATÉ 
György" 1 9 . Nagybaconból SIGMOND Béniám 
községi jegyző azt közölte, hogy a véczeri ütkö
zet nagybaconi résztvevőitől érdeklődve megtud
ta: „Nagybacz'onból ottan és azon időben nem 
halt meg senki" 2 0 . TANA Sámuel községi jegyző 
Bölönből közölte, hogy a HEYDTE táborával 
vívott csatákban Bölön községből „KAISER 
Antal és KARÁCSONY András nevű szabadság 
harczosok" estek e l 2 1 . MÓRIK Lajos további 
neveket is feljegyzett. Az egyik szakadt papír
lapról valószínűleg Szárazajta (?) neve olvasható 
ki, majd alatta: „Olasztelek DOBOS János, 
baróti TAKO József. Elesett magyarság közül 
fenni négyen kivül még vagy 14 ember - össze
sen 18 ember. Az oláhok közül elesett 15 ember". 
MÓRIK Lajos „fenni négy"-ről ír, eszerint az 
olaszteleki DOBOS Jánoson és a baróti TAKÓ 
Józsefen kívül Szárazajtárói (?) ketten eshettek el 
a véczeri ütközetben. 

Sokáig tisztázatlan volt az, hogy miért 
nem a tömegsír felett áll a véczeri kőemlékmű. 
Az 1901-ben felavatott, s az 1934-ben BIDU 
Valér prefektus rendeletére ledöntött eredeti obe
liszk, majd annak 1973 nyarán-őszén újraállított 
s alig egy hét múlva a Kovászna megyei kom
munista vezetés által lerombolt, végül a ma lát
ható emlékmű kb. kétszáz méterrel távolabb áll a 
sírtól Felsőrákos irányában. Sőt, a mai emlékkő 
nem az 1901-ben, illetve 1973-ban állított oszlop 
helyén, a rákosi út jobb oldalán áll, hanem bal 
felől, az ágostonfalvi oldalon. Az emlékmű elhe
lyezésére a „48-as szoborbizottság" további ira
tai derítenek fényt. Az 1898. február 28-i gyű
lésen INCZE Ferenc szóvá tette, hogy a fával 
jelzett síremlék félreesik, nem látható és bizton
sága sem elég jó; ezért azt ajánlotta, hogy a 
leendő emlékművet „állítsák a kereszt úthoz hol 
f . [e l ső]Rákos-Köpecz-Ágos tonfa lva-Baro th 
felé az ut elágazik. Ő ott birtokos lévén hajlandó 
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az ut melle földéből a megkívánt területet a sír
emlék helyére megadni" 2 2 . A bizottság elfogadta 
INCZE Ferenc ajánlatát 2 3. 

Miután az emlékmű leendő helyét meg
határozta, a bizottság ZULIÁNI Péter málnási, 
BOSIN Antal apácai és PRÁZSMÁRI István 
baróti építőktől, kőfaragó vállakozóktól kért 
tervrajzot és árajánlatot. Ugyanakkor arról is 
döntöttek, felkérik WEISS Berthold ország
gyűlési képviselőt, hogy az emlékmű feliratát 
„valamelyik íróval állapit[t]assa meg" 2 4 . ZULI
ÁNI 850 forintra becsülte a költséget 2 5 , BOSIN 
Antal pedig tervrajzot kért, hogy megállapíthassa 
a leg-olcsóbb árat 2 6 . 1898 végén a szoboralap 
összesen 549 forint 21 krajcárra rúgott, s mert ez 
az összeg nem volt elegendő a 850 forintos költ
ség fedezésére, úgy határoztak, hogy „ennélfog
va a bizottság az emlék felállítására irányuló ter
vétől kénytelen elállni - s figyelmét a gyűjtésre 
fordítja" 2 7. 1900 tavaszán „a síremlék alap 1165 
K[orona] 50 fi l l[ér]" 2 8 , év végére a vagyon 1238 
korona 61 fillérre gyarapodott 2 9 . (Akkoriban 
mind a forint, mind a korona forgalomban volt -
BL). 1901. augusztus 11-én újabb tanácskozást 
tartottak. Eldöntötték, hogy az emlékoszlop 
,,[Magyar]Hermányi keményebb kőből" lesz el
készítve az INCZE Ferenc által felajánlott he
lyen, „ott lévén könnyebben szemlélhető s [fe
lette] őrizet gyakorolható". Arról is határoztak, 
hogy az obeliszket „4 méter hosszú és 4 méter 
szélességben" ércrács veszi majd körül 3 0 . A ba
rátiakat az idő is sürgette, annál is inkább, mert a 
köpeciek megelőzték őket és 1901. július 14-én a 
községháza előtti téren felavatták a falu fel-
dúlásakor legyilkolt köpeciek emlékoszlopát. 
PRÁZSMÁRI István baróti kovács és kőfaragó 
1800 koronáért vállalta volna a munkát, a bizot
tság legfeljebb 1600-at volt hajlandó adn i 3 1 . 
1901. augusztus 9-én PRÁZSMÁRI levélben 
közli a bizottsággal, hogy 1404 koronáért felépíti 
az emlékművet. A bizottság ekkor - az augusztus 
11-i gyűlés jegyzőkönyve szerint - 1272 koroná
val rendelkezett. Ilyen körülmények között ösz-
szehívták Bárót képviselőtestületének rendkívüli 
gyűlését. Az 1901. augusztus 29.-Í ülésen INCZE 
Mózes főbíró felszólította a képviselőtestületet, 

hogy a szobrot még ez évben fel kell állítani. A 
képviselők elfogadták a szoborbizottság tervét és 
úgy döntöttek, hogy „a község a kiadáshoz szin
tén hozzá fog járulni, de hogy milyen arányban? 
azt a jövő gyűlésen fogja meghatározni" 3 2 . A 
községi támogatás további részleteiről nincs adat. 

Végül megszületett az egyezség. A szo
borbizottság képviseletében ZATHURECZKY 
Gyula elnök és PRÁZSMÁRI István kőfaragó 
1901. szeptember 9-én megkötötték a szerződést, 
amely szerint „PRÁZSMÁRI István ur elvállalja 
az «Emlékkő» felállítását a rét és a rákosi ut 
szeginéi INCZE Ferencz ur által ajándékozott 
földterületre (...) M.[agyar]Hermányi kőből - re
mekül kicsiszolva (...)", amiért „fizet a bizottság 
a munka haladás[a] szerint 1600 irva ezer hatszáz 
koronát" 3 3 . 

Alig több, mint két hónap alatt PRÁZS- ' 
MÁRI eleget tett vállalásának. A bizottság 1901. 
november 26.-i gyűlésén ZATHURECZKY Gyu
la elnök bejelentette, hogy a síremlék elké
szült 3 4 . Az emlékoszlop felső részére, a Köpec 
felőli oldalra a magyar országcímert, alája a kö
vetkező szöveget vésték fel: 

„1848 
deczember 9- s 13-án 
a szabadságharczban 
e téren elvérzett 
honvédek emléke" 3 5 . 
MÓRIK Lajos hagyatékában talált, isme

retlen szerzőtől származó feljegyzés szerint ez a 
szöveg volt olyasható a Köpec felőli oldalon: 

„1848-ban 
e téren elesett honvédek 
emlékére". 
A másik felirat szövegére több változatot 

találtam. A MÓRIK-hagyatékban ismeretlen 
szerzőtől származó feljegyzés szerint ez volt a 
másik felirat szövege: 

„Nem halt meg a hű székely nép, 
csak hazájáért ontotta 
Honszerető vérét". 
Néhai BÁNYAI Sándor hagyatékában talált 

feljegyzések szerint ez állt az eredeti emlékművön: 
„Nem halt meg a hű 
székely nép! 
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Aki e hazáért ontá 
Hőn szerető vérét!! 
1848-1849". 
Más változat szerint, ugyancsak a BÁ

NYAI- hagy atékban: 
„Nem halt meg a hű 
székely nép! 
Aki e hazáért ontá 
Honszerető vérét! 
1948-1949". 
(Az évszám nyilvánvalóan elírás, a va

lóságban: 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - B L ) . 
Más változat ugyanott:.,, 
„Csak nem fajult el még a 
Székely vér! 
Minden kis cseppje drága 
Gyöngyöt ér!". 
Végül egy újabb változat ugyanott: 
„[...] halt meg a hű 
Székely nép 
Ki a hazáért ontá 
Hőn szerető vérét. 
1848-184[9]" 3 6 . 
Valószínűleg nem csak ennyi volt az em

lékoszlop felirata. Ha a szövegek bármely válto
zatát is fogadjuk el, a két szöveg betűinek száma 
akkor is összesen 130 körül alakul. Egy harma
dik szöveg létére az enged következtetni, hogy 
1914 nyarán MÓRIK Lajos a betűk (újra?)ara-
nyozása végett a festékkereskedő és -gyáros bu
dapesti STROBENTZ testvérekhez fordult a-
nyagért, illetőleg árajánlatért. Válaszlevelükben a 
STROBENTZ testvérek közölték, hogy „a szük
séglet 203 betűhöz 250 aranylap szükséges" 3 7 . 

PRÁZSMÁRI beterjesztette az emlékmű 
költségeit, amely a lándzsahegyű kerítéssel 
együtt 1523 koronába került 3 8 . A testület ha
tározata szerint a költség fedezéséből hiányzó 
összegre a takarékpénztárból váltóra 200 koronát 
vesznek fel, a farsangon törlesztésére mulatságo
kat szerveznek. A testület 1901. december 8-án 
délelőtt 10 órára tűzte ki az avatót 3 9 , amelynek 
kezdetét „indulás előtt 9 órakor két ágyulövés-
sel" je lz ik 4 0 . 

Az avatóra Erdővidék minden közsé
gének elöljárósága, valamint a Rikán belőli hon

védegylet és „az érdeklődő tisztelt közönség" is 
hivatalos volt. A Fogarasi Székely Társaság ne
vében KOVÁCS János elnök, PÁL Ferenc alel
nök és KISS Mózes honvédszázados felkérte 
MÓRIK Lajost, hogy képviseletében „a dicső 
szabadságharcz vértanúi emlékezetének, érzel
meinek halovány kifejezéséül", helyezze el „a 
barothi sikon elvérzett dicsőül székelyek emlé
kezetének megörökítésére emelt emlék-oszlo
pon" az e célra megküldött koszorút 4 1 . Az avató 
napján PÜNKÖSTI Gergely negyvennyolcas 
honvédőrnagy Nagyszebenből intézett levelet a 
bizottsághoz, s közölte: „hogy veletek nem lehe
tek oka a 80 év és a beállott nagy hideg. (...) 
Szivvel lélekkel közetetek vagyok Kedves 
bajtársaim". Az avatón a dalárda elénekelte a 
Himnuszt és a Szózatot, MÓRIK Lajos ismer
tette az emlékműállítás történetét, LŐFI Áron 
unitárius esperes, negyvennyolcas honvéd ün
nepi beszédet mondott és a „48-as szoborbizott
ság" átadta az emlékművet Bárót községnek. Az 
iratokat csomagoló papírra még ezt jegyezte fel 
MÓRIK Lajos: „Meggyűjtöttem minden iratot. 
Ha utódaimban akadna olyan sarj, mely ezt 
történeti alapon felkivánná dolgozni - megőr
zöm. Nekem elég volt a felállítás nehézségeivel 
való küzdelem. Nagy volt. Nagy örömet élvez
tem, a mikor átadhattam. Nem kis fáradságomba 
került a közöny leküzdése". 

Jegyzet 

1. Székelyföld. 1887. március 13.. VI. évf.. 21. szám. 

2. Meghívó. Bárót. 1896. november 18. 
3. A ,.48-as szoborbizottság" 1896. november 19.-i gyűlésének 
jegyzökönyve. 

4. Uo. 

5. Uo. 

6. Felhívás - Oyfljtölv, Bárót, 1896. december 1. 

7. MÓRIK Lajos 1896. november 20.-Í levele GÁBOR Péter alispánhoz. 

8. GÁBOR Péter alispán 1896. november 25,-i átirata. 
9. HOLLA KI (?) főszolgabíró (?) Kovásznán, 1896. december 31-én kelt 
levele a ,.48-as szoborbizottsághoz". 

10. TAKÓ János 1897. (Az 1896-os évszám elfrás - BL) január 4 - i leve
le MÓRIK Lajoshoz. 
11. A „48-as szoborbizottság" 1898. február 28.-i gyűlésének 
jegyzőkönyve. 

12. MÓRIK Lajos 1896. december 2- i körlevele. 

13. BENEDEK József 1896. december 8- i levele MÓRIK Lajoshoz 

14. Uo. 
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15. Id. MÁTHÉ János hagyatékában. A feljegyzés egyik másolata a szerző 
tulajdonában. 
16. KOLUMBÁN Ellák 1969. augusztus 21,-i levele BÁNYAI Sándor
hoz. Fénymásolata a szerző tulajdonában. 
17. Uo. 

18. Uo. 

19. CSIK1 István 1896. december 15.-Í levele MÓRIK Lajoshoz. 

20. SIOMOND Béniám 1896. december 8,-i levele MÓRIK Lajoshoz. 

21. TANA Sámuel 1897. január 5,-i levele MÓRIK Lajoshoz. 

22. A „48-as. szoborbizottság" 1898. február 28.-i gyűlésének jegyző
könyve. 

23. Uo. 

24. Uo. 

25. ZUL1ÁN1 Péter 1898. március 12.-Í levele MÓRIK Lajoshoz. 

26. BOS1N Antal 1898. március 9,-i levele ZATHURECZKY Gyulához. 

27. A ,.48-as szoborbizottság" 1899. március 26,-i gyűlésének jegyző
könyve. 
28. A ,.48-as szoborbizottság" 1900. április 17.-1 gyűlésének jegyző
könyve. 

29. A ,.48-as szoborbizottság" 1901. augusztus 4.-Í gyűlésének jegyző
könyve. 
30. A „48-as szoborbizottság" 1900. augusztus l l . - i gyűlésének jegyző
könyve. 

31. Uo. 

32. Bárót község képviselőtestülete 1901. augusztus 29,-i rendkívüli gyű
lésének jegyzőkönyv-kivonata. 
33. ZATHURECZKY Gyula PRÁZSMÁRI István kovács és kőfaragóval 
kötött 1901. szeptember 9--i szerződése. 
34. A „48-as szoborbizottság" 1901. november 26.-Í gyűlésének jegyző
könyve. 

35. Id. MÁTHÉ János: Magyarhermány monográfiája (kézirat). 153/3. 
oldal. 
36. BÁNYAI Sándor hagyatéka. Fénymásolatok a szerző tulajdonában. 

37. STROBENTZ-testvérek 1914. augusztus 25.-Í levele MÓRIK 
Lajoshoz. 
38. PRÁZSMÁRI István 1901. december l.-i levele a ,.48-as bizott
sághoz". 
39. A ,.48-as szoborbizottság" 1901. november 26,-i gyűlésének 
jegyzőkönyve. 
40. A „48-as szoborbizottság" 1901. december 6--i gyűlésének jegyző
könyve. 

41. A fogarasi Székely Társaság 1901, december 5. (?)-i levele MÓRIK 
Lajoshoz. 

(A családnevek majuszkulás kiemelését, 
beleértve az idézeteket, kötetszerkesztési szem
pontok indokolják. A szerk.) 

Contribuţii la istoria 
monumentului de la Baraolt, 
ridicat în amintirea luptelor 
din 1848 
(Rezumat) 

Lucrarea parcurge istoria ridicării monu
mentului de la Baraolt, în apropierea locului 
celor două bătălii din decembrie 1848, de lângă 
localitate (1896-1901), pe baza documentelor 
contemporane. Monumentul a fost precedat de 
un simplu stâlp funerar din lemn, marcând locul 
mormântului comun, iar ulterior a fost refăcut de 
două ori. Monumentul de acum s-a ridicat inclu
siv în amintirea victimelor civile din 1848, din 
localităţile apropiate. 

Contributions to the History of the 
Monument in Bárót (Baraolt), 
Erected in Memory of the Battles 
Fought in 1848 

The paper presents - on the basis of con
temporary documents - the history of the erec
tion of the monument in Bárót (between 
1896-1901), situated close to the field where two 
battles were fought in December 1848. The mon
ument was preteded by a simple wooden variant, 
marking the common grave. The present-day 
version was dedicated to the civilian victims of 
1848 as well. 

124 



SZŐCS János 

Csíkszéki falupecsétek a 
Csíki Székely Múzeumban 

V É C S E Y Gyula emlékének 

(Kivonat) 

A dolgozat a Csíki Széke ly Múzeum V É 
C S E Y Gyula gyűjtötte és adományozta 
pecsétgyűjteményének (összesen 141 db. 
lenyomat, i l letve pecsétnyomó) a csík
széki községekre, falvakra vonatkozó ré
szét ( 6 4 db.) mutatja be. A csíki pecsét
használatról már 1 7 7 6 - 7 7 - b ő l vannak 
adatok, de községeknek csak kivételesen 
volt a múlt század közepe előtt saját pe
csétje. Valószínűleg az 1848—49 utáni 
passzív ellenállás magyarázza, hogy 4 2 
esetben ott szerepel a székely jelképek
nek tartott „nap és hold" sz imbólum. 

V É C S E Y Gyula ( 1 9 0 8 - 1 9 8 9 ) Csíkszere
dában született , közép i sko la i tanulmányait 
ugyanott v é g e z t e . Budapes ten érettségizett 
( 1 9 2 7 ) é s szerzett e lektromérnöki ok leve l e t 
( 1 9 3 4 ) . Szü lővárosában vá l la lkozó . 1945-öt 
követően a csíkszeredai közüzemek osztályve
zetője, majd főmérnöke. Nyugdíjazásától (1968) 
mintegy 10 éven át a Csíkszeredai Múzeumnál 
dolgozik. A z 1970-es évek elején jelentős érde
meket szerzett a csíkszeredai MIKÓ-vár (a Csíki 
Székely M ú z e u m épülete) é s más csíki műemlé
kek restaurálásának a munkájában. A múzeum
nak fényképgyűjteményt és pecsétgyűjteményt 
adományozott . L e g y e n ez az írás részünkről ké
sői és szerény adósságtörlesztés önzetlenül és 
odaadóan végzett munkájáért. 

Már a kezdet kezdetén szétválasztjuk a 
pecsétet (pecsét lenyomatok) és a pecsé tnyomók 
gyűjteményét. Mindkettőt V É C S E Y Gyula gyűj

tötte és ajándékozta a Múzeumnak. A gyűjtés 
konkrét körülményeiről keveset tudunk. 

A z összegyűj tö t t pecsé t l enyomatokat , 
vagy i s a tulajdonképpeni pecséteket V É C S E Y 
Gyula három darab írópapír nagyságú kartonívre 
ragasztotta. A z elsőn 4 5 , a másodikon 50 , míg a 
harmadik íven 46 , összesen 141 összegyűjtött , 
leragasztott pecsét található. Különböző hely
ségek, egyházközségek és intézmények jobbára 
múlt század közepi pecsétjei. Itt csupán a csík
széki községek, falvak, mint gazdasági, politikai 
é s közigazgatási szerveződések, közösségek pe
csétjeit tárgyaljuk. 

Csíkszékben a községek, falvak eddigi 
ismereteink szerint a múlt század közepe tájáig 
nem rendelkeztek saját pecséttel. A z iratokat, ha 
egyáltalán használtak pecsétnyomót, a kiállító 
t isztségviselők saját pecsétükkel hitelesítették. 
Eddigi ismeretadatok szerint valamivel korábbi 
időből, 1831-ből csupán Borszéknek volt pecsét
nyomója. 

A csíki pecséthasználatról egy taplocai 
perben ( 1 7 7 6 - 7 7 ) is szó esik. H O L L Ó Lőrinc 
végrendeletének a hiteles volta körüli disputában 
a felperes így nyilatkozik: „ Tagadom, hogy egyik 
vagy másik bírónak (kézen fogott bírának) is 
lehetett volna tulajdon pecsettje..." A z alperes 
így reagált: „Com(m)unitás pecsétét nem szokták 
éjféle munkákhoz hordozni, hanem kinek micso
dás vagyon, aszerint s azzal szokta maga 
munkáját signálni". 

A pecíséthasználat a középkorban jött 
szokásba. A 13. században már e léggé általános 
Európában. A pecsétnek bizonyító, hitelesítő ere
je volt, van. A z ún. „autentikus (közhitelű) pe
csét tulajdonosának a tekintélyével ruházta fel az 
oklevelet", a kibocsátott iratot, szögez i le K U -
M O R O W I T Z Lajos Bernát, a magyar pecséttan 
(szfragisztika, szigillográfia) ismert tudós szak
értője. W E R B Ő C Z Y H á r m a s k ö n y v e ( 1 5 1 4 ) 
kimondja, hogy: „A levélre helyezett ilyen hiteles 
pecsét minden tényt, ami azokban a levelekben 
kitéve és előadva van, megerősít." 

A pecsét je lkép, sz imbólum az iraton, a 
tulajdonosának az akaratát fejezi ki, erősíti meg. 
A pecsétnek és a címernek a hűbéri társadalom
ban ugyanegy a jogi és társadalmi szerepe. B izo -
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nyos fokú tekintélyt jelentett. A pecsét a tulaj
donosa akaratának a kifejezője. A pecsétekre, így 
az általuk tárgyaltakra is, m é g az újkorban is, a 
legtöbb esetben valamilyen szimbólumot, je le
ket véstek. Ezek egyben a tulajdonos, a terület, a 
település vagy k ö z ö s s é g jelképét , címerét is 
képezték, jelentették. 

A pecséttan szerint a pecsét két fogalmat 
takar: az e l ső e g y pecsé tnyomón fémbe vagy más 
szilárd anyagba vésett negatív, a későbbiekben 
esetleg pozitív ábrázolást jelent, míg a második 
fogalom ennek egv puhább anyagon, viaszon, 
esetleg fémen l évő lenyomata. 

A gyakorlatban a pecséten csupán a le
nyomatot értjük. 

A z itt tárgyalt pecsétek használatának 
ideje a 19. század közepére, második felére te
hető. A felsorolt települések lakosságának a me
zőgazdaság, éspedig a fö ldművelés és az állatte
nyésztés képezte a megélhetés fő forrását. Csu
pán Balánbánya és Borszék számított kivételnek, 
mert míg az előbbi bányaközpont lett, addig az 
utóbbi fürdőhelységként vált ismertté, keresetté. 

Bár a forradalom és szabadságharc elfoj
tásával 1849 nyarától Erdélyben is véres ön
kényuralom veszi kezdetét, az ekkor és ezután 
je lentkező pecséthasználat a központi, hatalmi 
k e z d e m é n y e z é s mel le t t kapcsolatba hozható 
azzal a társadalmi átalakulással is, amelyet az 
1848-as forradalom indított el: a feudális v iszo
nyok nagyobb részének a megszüntetésével , a 
jobbágyfelszabadítással , és Csíkban je lentőség
ben nem utolsó sorban mindehhez még hozzá
adódik a székely határőrség intézményének a fel
számolása. Itt akkor nagyobb önkormányzati 
szerephez jutottak a korábban elsősorban az I. 
s zéke ly határőr g y a l o g e z r e d parancsnoksága 
által „patronált" és egyben elnyomott székely 
községek, falvak volt katonaközösségei , ugyan
úgy a volt jobbágyok és zsellérek is. 

A pecséteken je lentkező sz imbólumok 
egyben a községek, falvak címerei is. A 64 tár
gyalt pecsét közül harminckilencen a nap és a 
hold (vagy hold és nap) ábrázolását találjuk. 
Köztudottan a nap és a hold a széke lység je lképe. 
Erdély címerében a székelység szimbólumaként 
a nap és a hold bizonyítottan e lőször 1595-ben 

jelentkezik. Dan C E R N O V O D E A N U , magyar 
forrásokra hivatkozva, azokat átvéve, azt írja, 
hogy 1595-ben a B Á T H O R Y Zs igmond feje
de lem ( 1 5 8 8 - 1 6 0 2 ) udvarában do lgozó heraldi-
kusok „osztották ki", adták volna a székelység
nek ezt a szimbólumot, mint ahogyan a szászok
nak a hét vár (hét bástya) je lképe, az erdélyi ma
gyar nemességnek a sas jutott. 

A két égitest ábrázolása magyar királyi 
pecséteken II. András ( 1 2 0 5 - 1 2 3 5 ) idején tűnik 
fel először. II. András második nagypecsétjét és 
az aranybulla (1222) előlapját a nap és a hold 
díszíti. Díszíti csupán, ahogyan K U M O R O V I T Z 
L. Bernát állítja. Ennél többet, e g y é b funkciót a 
két égitest ábrázolásának nem tulajdonít. 

A 16. században János Zs igmond 
( 1 5 5 6 - 1 5 7 1 ) ' egyik aranyforintján e g y é b jelkép 
mellett jobboldalt a f o g y ó holdsarló, baloldalt-
pedig a nap (vagy egy csil lag?) képe látható. 

A 13. század végétől a székely dokumen
tumokra, amint azt J A K O Zs igmond professzor 
írja, a székely ispán pecsétjét tették. Tehát a 
székelységnek akkor nem volt saját pecsétje. 

Még i s léteznek olyan tárgyi emlékek és 
adatok, amelyeket e székely sz imbólumok régi 
voltának a tárgyalásánál nem mel lőzhetünk. 
Udvarhelyszék több középkori műemlékén fel
lelhetjük a vitatott két égitest ábrázolását. A 
bögözi református templom egyik gyámkövén a 
nap, a másikon 2 csil lag és a félhold alakja je
lenik meg . A székelydályai református templom 
felfestményén a másik, sőt egyesek által a régeb
bi székely jelképnek mondott kardot tartó karral 
együtt egy félhold és e g y csil lag is helyet kapott 
egy címerpajzson. Ugyancsak a dályai meny-
nyezeten látható a B A R L A B Á S I Lénárd címere: 
az ökörfej, a hold és csi l lag együttese , amely 
nagyjából azonos a Moldva pecsétjén található
val. A székelyderzsi unitárius templom szenté
lyében lévő g y á m k ő címerpajzsán a kardot tartó 
kart együtt jelenítették meg a félholddal és egy 
csil laggal. A z 1870-ben lebontott székelyszent
erzsébet i református t e m p l o m három, máig 
megőrzött boltzárókövére égitesteket faragtak: 
egyikére a napot, a másik kettőre e g y - e g y csil
lagot. Ezek az égitestábrázolások legkésőbb 15. 
századiak. 
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Csíkban a rákosi római katolikus temp
lom egyik boltzárókövére faragták a nap (csil
lag?) és a hold alakját, míg a torony déli falán 
ugyancsak a nap és a hold ábrázolásával talál
kozunk. A két égitest e megjelenítésének az ideje 
legkésőbb a 1 5 - 1 6 . század fordulója körüli időre 
tehető. Ugyanitt, a kórusfeljáró deszkamennye
zetére is napot és holdat festettek. A napnak és a 
holdnak ez az utóbbi megjelenítése 17. századi
nak tűnik, de nemigen lehet későbbi a 18. század 
végénél. A z 1659-es erdélyi országgyűlés külön 
határozatban foglalkozott az Erdély címerében 
lévő sz imbólumokkal , itt mondották ki, hogy kié, 
melyik kiváltságos „nemzeté" egy -egy jel , je l 
képcsoport. Különben ezeknek a sz imbólumok
nak az i lyen szerepük már jó ideje ismeretes volt 
Erdélyben. 

A 18. században Aranyosszék (1752) 
valamint Csík-, Gyergyó- és Kászonszék (1793) 
címerében is helyet kapott a nap és a hold, ami 
nem csoda, hiszen ismerjük Erdély címerét a 16. 
század végétől , továbbá az országgyűlés már 
említett határozatát 1659-ből . 

Marad tehát továbbra is a kérdés: mióta 
és hogyan vált a nap és a hold a székelység 
je lképévé? 

M é g e g y kitérőt teszünk: mind a mold
vai, mind a havasa l fö ld i vajdaság c ímerén 
(heraldikai szempontból tkp.: pecsétjén) a két 
égitest már kb. a 14. század végétől itt-ott jelent
kezik. N é m e l y e k azt a feltevést kockáztatták 
meg, hogy ezek az ott é lő magyarság (Havas
alföldön Secuieni m e g y e , Moldvában: csángók 
és székelyek) jelképei lennének. D e ennek sem
mi bizonyítható alapja nem ismert. í g y hát nem 
szándékozzuk újabb hipotézissel szaporítani a 
már létezőket. Moldva c ímerének az e l emzé
sekor Dan C E R N O V O D E A N U feltételezi, hogy 
a je lképek az ókorra v i s s z a m e n ő napkultusz 
sz imbólumai lehetnek. E fe l téte lezésen kívül 
közelebbit , m e g g y ő z ő b b érveket a nap és a hold 
jelképről nem mond. 

A 6 4 tárgyalt pecsét közül negyvenkettőn 
tűnik fel a nap és a hold. A csíkiak e sz imbólum
együttessel , talán 1-2 kivételtől eltekintve, szé
kely mivoltukat akarták kiemelni , demonstrálni 
az 1 8 4 8 - 4 9 - e s forradalom és szabadságharc el

fojtása után. További kilenc pecséten csak felirat; 
hét pecséten madár; a többin növényi motívum, 
madár és bányászkalapács; szív, korona és mér
leg alakja látható. 

I. Falupecsétek 

1. Balánbánya (Leltárszáma: történelem, 
346/85. sz.). Kör alakú pecsét, átmérője 3,5 cm. Körirata: 
BALÁNBÁNYA KÖZÖNSÉG PECSÉTJE * CSÍK
SZÉKBEN *. Középen egy balról jobb irányba repülő 
madár alakja, alatta két bányászkapalács, szokásos mó
don keresztbe téve. Balánbánya 1850-ben lett önálló köz
ség. Az eredetileg Csíkszentdomokos területén, 1800 
körül alapított településen rézbányászat folyt. 

2. Csíkborzsova (T. 346/61. sz.). A kör alakú 
pecsét átmérője 2,6 cm. Körirata: CSÍK BORZSOVA 
PECSÉTYE. Középen jobbról a fogyó félhold, bal 
felől a nap jelképe látható. 

3. CsOccsatószeg (T. 346/57. sz.). Kör alakú pec
sét, átmérője 2,7 cm. Felirata CSÍKCSATÓSZEG PE
CSÉTYE. Középen jobbra a fogyó félhold, balra a nap. 

4. Csfkcsekefalva (T. 346763. sz.). Kerek pecsét, 
átmérője 2,8 cm. Körirata: CSÍKCSEKEFALVA PE
CSÉTYE. Középen jobbra a fogyó félhold, balra a nap. 

5. Csíkcsicsó (T. 346/88. sz.). A kör alakú 
pecsét átmérője 3,2 cm. Körirata: CSITSÓ KÖZ. 
PECSÉTJE. Középen, de a körirattól nem elválasztva, 
mint általában szokás, jobb felől a félhold profilja, bal 
felől a szembetekintő naparc, alattuk 3 jegenyefa alak
ja, a középső magasabb a két szélsőnél. A pecsétnyomó 
készítője jelezte a talajt is. 

6. Csíkcsobotfalva (T. 346/48. sz.). A kerek 
pecsét átmérője 2,7 cm. Körirata: CSÍKCSOBOT
FALVA PECSÉTYE. A belső körben, jobboldalt a balra 
tekintő félhold, balra a nap. Csobotfalva Csíksomlyó
hoz tartozó falu. 

7. Csíkcsomortán (T. 346/91. sz.). Enyhén 
ovális alakú pecsét. Függőleges átmérője 3,8 cm, a 
vízszintesé 3,7 cm. Körirata: CSÍKCSOMORTÁNI 
KÖZÖNSÉG. Középen jobb felől az előre néző nap, 
balra, profilban az újhold látható. A napot és a holdat 
két különböző növénytől származó, lent összefűzött, 
felül nyitott ág választja el a körirattól. 

8. Csíkdánfalva (T. 346/49. sz.). A kerek pe
csét átmérője 2,7 cm. Felirata: CSÍKDÁNFALVA 
KÖZÖNSÉGE. Középen jobb felől a balra tekintő fo
gyó félhold, bal felől a napkorong. 

9. Csíkdelne (T. 346/62. sz.). Kerek pecsét. 
Átmérője 2,4 cm. Felirata: CSÍKDELNE PECSÉTYE. 
Középen jobboldalt a fogyó félhold, míg baloldalt a 
napkorong van. A felirat rosszul betűzhető. 
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10. Csíkjenőfalva (T. 346/64. sz.). A kör 
alakú pecsét átmérője 2,8 cm. Felirata: CSÍK
JENŐFALVA KÖZÖNSÉGE. Középen jobb felől a fél
hold, bal felől a napkorong. 

11. Csfkkozmás (T. 346/58. sz.). A kör alakú 
pecsét átmérője 2,7 cm. Felirata: CSÍKKOZMÁS 
PECSÉTYE. Középen jobbra a félhold, balra a nap. 

12. Csíklázárfalva (T. 346/70. sz.). A kör 
alakú pecsét átmérője 2,7 cm. Körirata: CSÍKLÁZÁR
FALVA PECSÉTYE. 1864. Igen nehezen olvasható 
felirat. Középen jobbra a napkorong, balra a hold. 
Fontos adata, bár nem látszik elég világosan, a datá
lása, így joggal feltételezzük, hogy a többi napos-hol
das csíki községpecsét is az 1850-1860-as évekből 
származik. 

13. Csíkmadéfalva (T. 346/89. sz.). A kör 
alakú pecsét átmérője 3 cm. Felirata: MADÉFALVA 
KÖZ. PECSÉTJE. Középen felül, jobboldalt a félhold, 
balról a napkorong, alattuk három egyenlő magasságú 
jegenyefa (?). A fáktól jobbra I betű, balra pedig CS 
látható. Hasonlít Csicsó község pecsétjéhez. A felirat és 
a jelképek között itt sincs, akárcsak Csicsó esetében, 
elválasztó vonal. 

14. Csíkmenaság (T. 346/53. sz.). A kerek pe
csét átmérője 2,8 cm. Felirata: CSÍK MENESÁG KÖ
ZÖNSÉGEI. Középen jobbra a félhold profilja, balra a 
napkorong. Egy megjegyzést teszünk a község nevét 
illetően: a Meneság forma valószínű az eredeübb, régebbi 
alak. A korábbi századokban az írott forrásokban százakra 
menő a Meneság alakok száma. A közönségei szó a koráb
bi katonaközösségre, valamint az 1848 előtt függő vi
szonyban lévő „privincialisták", jobbágyok és zsellérek 
csoportjára utaló kifejezés lehet. 

15. Cs íkrákos (T. 345/42. sz.). Két pecsétjét 
is ismerjük a falunak. Az első kerek pecsét, átmérője 
2,4 cm. Felirata: 3 vízszintes sorban CSÍKRákos / Falu 
pecsétje / 1865(7). Az évszám olvasata bizonytalan. A 
pecséten nincsen semmilyen jel, szimbólum. 

16. Cs íkrákos (T. 346/81. sz.). A második, 
szintén kör alakú pecsét átmérője 3 cm. -Körirata: Csik 
Rákos Pecsétye. A középen széttárt szárnyú madár, 
csőrében gallyal. Alatta a madarat is közrefogva két, 
alul összefűzött leveles ág. A „pecsétye" sző írása a 
kiejtést tükrözi. Az ilyen feliratúak régebbiek, mint a 
„pecsétje" alakot mutatók. 

17. Csíkszentgyörgy (T. 345/38. sz.). A kör 
alakú pecsét átmérője 3,1 cm. Felirata: Csík Szent 
György Község / pecsétye. A „pecsétye" szót vízszin
tesen a középre helyezték, alatta kapcsos zárójel, míg a 
felirat első része körirat. 

18. Csíkszentimre (T. 346766. sz.). Kör alakú pe
csét Átmérője 2,5 cm. Körirata; CSÍK SZENTIMRE. 
Középen, jobb felől a fogyó holdsarló, bal felől a napkorong. 

19. Csíkszentkirály (T. 346/60. sz.). A kerek 
pecsét átmérője 2,7 cm. Felirata CSÍKSZENTKIRÁLY 
PECSÉTYE. Középen, jobboldalt a balra tekintő hold
sarló, baloldalon a napkorong. 

20. Csfkszentlélek (T. 346/79. sz.). A kerek 
pecsét átmérője 2,8 cm. Felirata: CS.Sz. LÉLEK. 1869. 
Középen felemelt szárnyú madár, csőrében talán olajág 
(?). A Szentlélek jelképe lehet. Alól két összefűződő 
faág. Igen lényeges adata a datálása. 

2 1 . Csíkszentmihály (T. 346/55. sz.). A kör 
alakú pecsét átmérője 2,8 cm. Felirata: CSÍKSZENT
MIHÁLY PECSÉTYE. Középen jobb felől a balra né
ző holdsarló, baloldalt a napkorong. 

22. Csíkszentmiklós (T. 346/72. s z ) . Kerek 
pecsét. Átmérője 2,8 cm. Körirata: CSÍK SZENT MIK
LÓS. Középen, felül napábrázolás, alatta a nap felé for
duló holdsarló. A két jelképet két, alul összeérő ágnak 
látszó alakzat is közrefogja. 

23 . Csíkszentmiklós (T. 346/76. s z ) . A má
sodik csíkszentmiklósi kör alakú pecsét átmérője 2,7 
cm. Felirata: CSÍK SZ. MIKLÓS PECSÉTJE. 1870.' 
Középen felül a székelység régi címerének is mondott, 
hitt szablyát tartó kar, alatta a székelység szimbóluma, 
jelképe: jobboldalt a nap, balfelől a jobbra néző hold
sarló. A három jelképet alul egymást keresztező olajág 
(?) fogja közre. 

24. Csíkszentsimon (T. 346/69. s z ) . A kör 
alakú pecsét átmérője 2,6 cm. Felirata: CSIK SZ. SI
MON. Középen, jobbra a majdnem kereszt alakúra si
került napkorong, bal felől a jobbra tekintő hold. A feli
ratot és a szimbólumokat vonal nem választja el. 

25. Csíkszépvíz (T. 346/77. sz.). A kör alakú 
pecsét átmérője 2,6 cm. Felirata: Csik.szépvíz Pecsét
gye. Középen monogram (talán) SV. (Szépvíz?). A mo
nogram alatt két egymást keresztező ág. 

26. Csíkvárdotfalva (T. 346746. sz.). A falu 
Csíksomlyó része. Különálló gazdasági, politikai község 
volt. (Csíksomlyó másik része Csobotfalva.) A kerek pe
csét átmérője 2,8 cm. Felirata: CSIK VÁRDOTFALVA 
KÖZÖNSÉG. Középen jobbra a félhold, balra a napko
rong alakja. 

27. Csíkverebes (T. 346/90. sz.). A kör alakú 
pecsét átmérője 3,2 cm. Körirata: CSÍK VEREBES 
KÖZSÉGE. A középen lévő körvonallal a felirattól 
elkülönülő jelkép mibenléte bizonytalan, talán korona. 

28. Csíkzsögöd (T. 346/47. sz.). A kerek pe
csét átmérője 2,7 cm. Körirata: CSÍKZSÖGÖD 
KÖZÖNSÉGEI. Középen jobboldalt a holdsarló, bal 
oldalon a napkorong. A közönségei kifejezése itt is 
talán az 1848 előtti társadalmi rétegekre, csoportokra 
vonatkozhatik. 

29. Gyergyóbékás (T. 345/12. sz.). Ma Neamţ 
megyéhez tartozó település (Bicazul Ardelean). Ovális 
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alakú pecsét. Magassága 3,2 cm, szélessége 2,7 cm. 
Román nyelvű felirata: SIGILULU COMUNEI BICA-
ZU. Középen egy röptében lévő madár, csőrében mérleget 
tart. A pecsétnyomót 1850-1867 között metszhették. 

30. Gyergyóbélbor (T. 345/10. sz.). Kerek 
pecsét. Átmérője 3 cm. A középen vízszintes sorban 
lévő felirata: Bélbor Pecsétje. A feliratot két olajág 
fogja közre. Pecsétnyomóját 1867 után készíthették. 

31. Gyergyócsomafalva (T. 345/44. sz.). Kör 
alakú pecsét, átmérője 2,1 cm. Felirata: GYERGYÓ
CSOMAFALVA PECSÉTJE. Középen két betű, a falu 
monogramja, nevének rövidítése: CF. Szimbólum, jel
kép a pecséten nincs. 

32. Gyergyódamok. (T. 345/11. sz.). Ma 
Neamţ megyéhez tartozó település (Dámuc). Ovális 
alakú pecsét. Magassága 3,4 cm, szélessége 2,8 cm. 
Középen csőrében gyűrűt tartó, repülni készülő madár, 
holló (?) alakja. A pecsétnyomó, amelytől a pecsét 
származik, az 1850-'1867 közötti időszak terméke 
lehet. Felirata ro-mán nyelvű: SIGILU DEMUCU. 

33. Gyergyóditró (T. 346/80. sz.). A kerek 
pecsét átmérője 3,4 cm. Körirata: A Ditrai Nemes Kö
zönség Pecséttye. Középen kitárt szárnyú madár, cső
rében olajág. A madár alakját két ág fogja össze, ame
lyek lent összekapcsolódnak. A szöveg eléggé nehezen 
olvasható. 

34. Gyergyókilyénfalva (T. 345/15. sz) . Kerek 
pecsét. Átmérője 4 cm. Körirat: Gyo Kilyén Falva 
Petsettye. 1859. Az első szónak, valamint az évszám két 
utolsó számjegyének olvasata bizonytalan. Középen egy, a 
fajtáját nehezen meghatározható fa, növény. Lent a szöveg 
kezdete és vége közötti térben díszként összekapcsolt 
növényi ág. 

35. Gyergyótekerőpatak (T. 346/50. s z ) . 
Kerek pecsét, amelynek átmérője 2,7 cm. Felirata: 
GYERGYÓTEKERŐPATAK PECS. Középen jobb 
felől a holdsarló, bal felől a nap. 

36. Gyergyótölgyes (T. 346/82. sz.). Kör ala
kú pecsét. Átmérője 2,7 cm. Felirata: A Tölgyesi Kö
zönség Petsétje. Középen széttárt szárnyú madár, cső
rében három gabonakalász. Lába alatt két ágból álló 
növényi dísz. Legalul évszám: 1853. Lényeges adata a 
datálás. 

37. Gyergyóújfalu (T. 346/75. sz.). Kör alakú 
pecsét. Átmérője 2,5 cm. Felirata: Gyo. UJ. FALVI . 
KÖZÖNSÉG . PETSÉTJE. Középen öt halom. A leg
magasabb csúcsán fenyőfa, annak jobboldalán a nap, a 
baloldalán pedig a holdsarló. A halom alatt növényi 
dísz látható. 

38. Gyergyóvárhegy (T. 345/18. sz.). Ré
gebbi magyar neve Várhegyalja. Régi román neve Var-
viz (Varvizu) volt. Mai román neve Subcetate. A pecsét 
ovális alakú, magassága 2,3 cm, szélessége 3 cm. 

Felirata: SIGILU COMUNEI VARVIZU. A szöveg alatt 
növényi dísz. 1850-1867 közötti időszakra datálható. 

39. Gyergyóvárhegy község (T. 345/41. sz.). 
Kör alakú pecsétjének átmérője 2,6 cm. Felirata két 
vízszintes sorban: Gyergyó / Várhegy. Minden dísz és 
szimbólum nélküli pecsét. 1867 utánra datálható. 

40. Gyergyózsedánpatak, Zsedánpatak, Zsa-
dánpatak (T. 345/14. sz.). Ma Neamţ megyéhez tartozik 
(román neve Valea Jidanului). Ovális alakú, magassága 
3,3 cm, szélessége 2,9 cm. Felirata: SIGILULU CO
MUNEI VALEA JIDANULUI. Középen egy egyen
súlyban lévő mérleg. A pecsét 1850-1867 közöttre 
datálható. 

41. Gyimesközéplok (T. 346/73. sz.). Kör 
alakú pecsét, átmérője 2,3 cm. Felirata: Gyimes
középlok. Középen egy kis körben jobbra a nap felé 
forduló holdsarló, balra a nap. A pecsétnyomó, amely
től a pecsét származik, 1849 után készült, ugyanis 
Gyimeslok ekkor szakadt két részre: Gyimesfelsőlokra 
és pyimesközéplokra. A Gyimesközéplok helynév 
használata hivatalosan ezt követően honosodott meg. 

42. Kászonaltíz (T. 346/68. sz.). A kör alakú 
pecsét átmérője 2,5 cm. Felirata: KÁ-SZONALTÍZ 
PECSÉTYE. Középen jobb oldalt a balra tekintő fél
hold, bal oldalon a napkorong. A feliratot és a szim
bólumokat nem választja el körvonal. 

43. Kászonújfalu (T. 346/74. sz.). A kerek pe
csét átmérője 2 'cm. Felirata: KÁSZONÚJFALU PE
CSÉTJE. Jobb felől a balra tekintő holdsarló, baloldalt 
a napkorong. A körirat és az ábra között nincsen kör
vonal. 

t 

II. Pecsétnyomók 

A pecsétnyomók a Csíki Székely Múzeum nu
mizmatikai leltárkönyvébe vannak bejegyezve - a pe
csétek, mint már mondottuk, a történelmi leltár 3 lapján 
(T. 345., 346., 347.) találhatóak. Amennyiben egy tele
pülés rendelkezik pecsétnyomóval és a gyűjteményben 
egy vagy több pecséttel is szerepel, ez utóbbiakat a pe
csétnyomókkal együtt közöljük. 

VÉCSEY Gyula gyűjteményében 13 pecsét
nyomót találtam. 

1. Borszék (Leltárszám: N. 1269). Rézből 
készült, fafogója hiányzik. Magassága 4,5 cm. A kerek 
pecsét átmérője 2,8 cm. Felirata: BORSZÉK - KÖZ
SÉG PECSÉTJE. A PECSÉTJE szót a belső körbe he
lyezték. A 3 szótól körülzárt térben jobb felől a hold
sarló, balról a nap. 

2. Borszék. A VÉCSEY-féle pecsétgyűj
teményben található, valószínűleg az előbbinél régibb 
pecsét (T. 345/9. sz.). Átmérője 2,3 cm. Felirata két 
sorban, vízszintesen: Borszék / 1852. 
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(Megj.: Az Erdélyi Történeti Múzeumban 
található egy korábbi borszéki pecsétnyomó is. Latin 
nyelvű felirata a következő: Sigillum Aciduale Bor-
székiensis / PRO DEO et HOMINIBUS 1831.) 

3. Cs íkmadaras (Ltsz.: N. 1266). A pecsét
nyomó rézből van. Magassága 5,5 cm. Nyele átfúrt. A 
kerek pecsét átmérője 2,8 cm. Körirata: CSIKMADA-
RAS KÖZÖNSÉGEI. Középen jobb oldalon a balra te
kintő félhold, bal felől a napkorong. A közönségei szó 
talán még az 1848 előtti katonai-feudális viszonyokat 
tükrözi, amikor még „mixta communitásról", katonai 
és jobbágyközösségről beszéltek az iratok. 

4. Csíkszentdomokos (Ltsz.: 1258). Rézből 
készült, fanyelű pecsétnyomó. Magassága 10,1 cm. 
Átmérője 2,5 cm. Körirata: CSÍKSZENTDOMOKOS 
PÉCSÉ. Középen jobb felől a balra tekintő holdsarló, 
baloldalon a napkorong. 

5. Csíktaploca (Ltsz.: 1343). A pecsétnyomó 
rézből készült. Magassága 5,5 cm. Felirata CSIKTA-
PLOCZA PECSÉTYE. A pecsét átmérője 2,6 cm. Kö
zépen jobbról a hold, balról a nap látható. 

6. Csíktusnád (Ltsz. 1268). Rézből készült 
pecsétnyomó. Magassága 4 cm. A pecsét átmérője 3,8 
cm. Felirata: CSIK TUSNÁD. KÖZSÉG. Középen a 
napkorong, fölötte egy csillag és a holdsarló. 

7. Cs ík tusnád (T. 346/56. sz.). Csíktusnád 
másik pecsétje, tehát létezett egy másik pecsétnyomó 
is. A kerek pecsét átmérője 2,7 cm. Felirata: CSIK-
TUSNÁD PECSÉTYE. Középen jobb felől a holdsar
ló, balról a napkorong. 

8. Csíkvacsárcsi (Ltsz. 1262). A pecsétnyomó 
rézből van. Hiányzik a fanyele. Magassága 5,3 cm. A 
pecsét átmérője 3 cm. Felirata: CSÍKVACSÁRCSI 
KÖZSÉG. Középen jobb oldalt a félhold, bal felől a 
napkorong. 

9. Gyergyóalfalu (Ltsz. 1261). Rézből van. A 
fanyele hiányzik. Magassága 4 cm. A kerek pecsét át
mérője 3,4 cm. Felirata: GYERGYÓ ALFALU. KÖZ
SÉG. Középen jobboldalt az ember arcú napkorong, 
alatta a szintén emberi arccal megmintázott hold. 

10. Gyergyóalfalu (T. 346/52. sz.). Gyergyó
alfalu községnek az előbbinél egy korábbi pecsétje. A 
kerek pecsét átmérője, amelyet ismerünk, 2,7 cm. Fel
irata: GYERGYÓALFALU PECSÉTYE. Középen 
jobbra a holdsarló, balra a nap. 

11. Gyergyóholló (Ltsz. 1263). A község 
román neve Corbu. Magassága 4,3 cm. A fanyele 
hiányzik. A kerek pecsét átmérője 4,1 cm. Felirata: 
GYERGYO - HOLLÓ KÖZSÉG PECSÉTJE. Közé
pen madár, holló, csőrében ágat tart. 1867 után vésett 
pecsétnyomó lehet. 

12. Gyergyóholló (T. 345/13., T. 346/84. sz.). 
Az előbbinél korábbi pecsétnyomó. Az ovális alakú 

pecsét magassága 3,1 cm, szélessége 2,9 cm. Felirata: 
SIGILULU COMUNEI CORBU (Holló község pecsét
je). Középen széttárt szárnyú madár, csőrében három 
gabonafejet (levelet?) tart. 

13. Gyergyóholló (T. 346/94. sz.). Harmadik 
hollói pecsét. Ovális alakú, magassága 3,1 cm, szé
lessége 2,9 cm. Felirata: Gyo Hollói Közönség Pe-
csétye. Felül korona, középen szív alakú keretben egy 
madár (holló?), csőrében három gabonakalásszal. A 
szív alakot alul összekapcsolt két ág övezi. 

14. Gyergyóremete (Ltsz. 1264). A pecsét
nyomó rézből van, fém(-fa?)nyele hiányzik. Magassága 
4,1 cm. A kerek pecsét átmérője 2,9 cm. Felirata: GYER
GYÓREMETE KÖZSÉG PECSÉTJE. Középen a jobbról 
balra tekintő holdsarló, jobb felől a szemben lévő naparc. 

15. Gyergyóremete (T. 346/67. sz.). Az előb
binél korábbi remetei pecsétnyomó ma nincsen meg. A 
kerek pecsét átmérője 2,6 cm. Felirata: GYERGYÓ 
REMETE PECSÉTYE. Középen a csíkszéki községek 
többségében használt jelkép: a hold és a nap. Jobb felől 
a balra tekintő holdsarló, balról a napkorong. 

16. Gyergyóvasláb (Ltsz. 1280). Régi, 17-18. 
századi magyar neve Vaslábú volt. Mai román neve 
Vo§lobeni. Magassága 5 cm, átmérője 3 cm. Felirata: 
GYERGYÓ VASLÁB KÖZSÉG HIVATAL PECSÉT
JE *. Mivel évszám nincsen rajta, úgy hisszük, hogy 
1867 utáni datálása lehet. Középen jobbra a hold, balra 
a napkorong látható. 

17. Kászonfeltíz (Ltsz. 1256). A pecsétnyomó 
3 részből tevődik össze. A tulajdonképpeni pecsétnyo
mó kaucsuklemezből készült, vastagsága 0,3 cm, ame
lyet 3 x 3,3 x 1 cm nagyságú falemezre ragasztottak. 
Fafogója van. Teljes magassága 6 cm. A kaucsuklemez 
egyik oldalán nyomott, lapított. Felirata: KÁSZON 
FELTÍZ PECSÉTJE. Középen jobb felől a nap, 
baloldalt az újhold. A pecsét átmérője 3,2 cm. 

18. Kászonfeltíz (T. 346/54. sz.). Kászonfel-
tíznek az előbbit megelőzően létezett egy másik pe
csétnyomója is. Átmérője 2,7 cm. Felirata: KÁSZON
FELTÍZ PECSÉTYE. Középen jobboldalt a holdsarló, 
balról a nap. 

19. Kászonimpér (Ltsz. 1260). Fakockára 
ragasztott kaucsuklemez. A fakocka méretei 3,4 x 3,1 x 
1 cm. A fogója is fából van. Teljes magassága 2,8 cm. 
A kaucsuklemez vastagsága 0,3 cm. A pecsét átmérője 
3 cm. Körirata: KÁSZON IMPER PECSÉTJE *. Az 
IMPER szóban az R betű sérült. Középen jobbra a nap
korong, balra a holdsarló. 

20. Kászonjakabfalva (Ltsz. 1259). Fakoc
kára ragasztott kaucsuklemez. A fakocka méretei 3,4 x 
3,1 x 1 cm. A fogója hiányzik. 

A pecsétnyomó teljes magassága 1,5 cm, a kör 
alakú pecsét átmérője 3,1 cm. Felirata: KÁSZONJA-
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KABFALVA K Ö Z S É G H I V A T A L O S P E C S É T J E + . A 
pecsét közepé t j o b b felől a f o g y ó hold karéja, bal felől 
a napkorong tölti ki. 

21. Kászonjakabfalva. A z e lőbbiné l va ló 
színűleg korábbi p e c s é t n y o m ó . A kerek pecsé t átmérő
je 3,1 c m . Felirata: K Á S Z O N . J A K A B FALVA. K ö z é 
pen e g y törzsön n é g y l e v e l e s ág látható. 

A t á r g y a l t c s íkszék i t e l epü lé sek 
m a g y a r - r o m á n n é v t á r a 

1. Balánbánya - Băian, oraşul Bălan 
2. Borszék - Borsec 
3. Csíkborzsova - fiârzava 
4. Csíkcsatószeg - (Statuia 
5. Csíkcsekefalva - Ciucani 
6. Csíkcsicsó - Ciceu 
7. Csíkcsobotfalva - Cioboteni 
8. Csíkcsomortán - Şoimeni 
9. Csíkdánfalva - Dăneşti 
10. Csíkdelne - Delniţa 
11. Cskjenőfalva - Ineu 
12. Csíkkozmás - Cozmeni 
13. Csíklázárfalva - Lăzăreşti 
14. Csíkmadaras - Mădăraş-Ciuc 
15. Csíkmadéfalva - Siculeni 
16. Csíkmenaság - Armăşeni 
17. Csíkrákos - Racu 
18. Csíkszentdomokos - Sândominic 
19. Csíkszentgyörgy - Ciucsângeorgiu 
20. Csíkszentkirály - Sâncrăieni 
21. Csíkszentlélek - Leliceni 
22. Csíkszentmihály - Mihaileni 
23. Csíkszentmiklós - Ntcoleşti 
24. Csíkszentsimon - Sânsimion 
25. Csíkszépvíz - Frumoasa 
26. Csíktaploca - Topliţa-Ciuc 
27. Csíktusnád - Tuşnad Sat 
28. Csíkvacsárcsi - Văcăreşti 
29. Csíkvárdotfalva - (de) Şumuleu 
30. Csíkverebes - Vrabia 
31. Csíkzsögöd - Jigodin 
32. Gyergyóalfalu - Joseni 
33. Gyergyóbékás - Bicazul Ardelean 
34. Gyergyóbélbor - Bilbor 
35. Gyergyódamok - Damuc 
36. Gyergyócsomafalva - Ciumani 
37. Gyergyóditró - Ditrău 
38. Gyergyóholló - Corbu 
39. Gyergyókilyénfalva - Chilieni 
40. Gyergyóremete - Remetea 
41. Gyergyótekerőpatak - Valea Strâmbă 
42. Gyergyótölgyes - Tulgheş, 
43. Gyergyóalfalu - Suseni 
44. Gyergyóvárhegy - Varviz, Subcetate 
45. Gyergyóvasláb - Voşlobeni 
46. Gyergyózsedánpatak, Zsedánpatak -

Valea Jidanului 

47. Gyimesközéplok - Lunca de Jos 
48. Kászonaltíz - Plăieşii de Jos 
49. Kászonfeltíz - Plăieşii de Sus 
50. Kászonímpér - Imper 
51. Kászonjakabfalva - Iacobeni 
52. Kászonújfalu - Caşinu Nou 

I r o d a l o m 

1. ANDRIŢOIU, M.; CERGHEDEAN, M. (1971): Sigiliile 
săteşti în Comitatele Hunedoara şi Zărand. In: Revista Arhi
velor 1971/1. sz. 3-26 . old. 

2. BERTÉNYI Iván (1992): Erdély címere. In: Székely útke
reső. 1992. 1-3. sz. Székelyudvarhely. 

3. BORSOS András Imre (1991): A félhold képe Erdély cí
merében. In: Honismeret 1991/3 sz. 52-56 . old. 

4. CERNOVODEANU, Dan (1977): Ştiinţa şi arta heraldică 
în România. Buc. 113-116.. 133., 214-245. , 257-259. old. 

5. DOGARU, Maria (1986): Contribuţii la cunoaşterea 
comitatelor din Transilvania. In: Revista Muzeelor 1986/2. 
47.-53. old. 

6. DÁVID László.(1981): A középkori Udvarhelyszék mű
vészeti emlékei. Buk.. 33., 80.. 95-96. . 564., 273., 296. old. 

7. JAKÓ Zsigmond (1956): Sigilografía cu referire la 
Transilvania până la sfârşitul sec. al XV-lea şi documente 
privind istoria României. Buc. 560-619. old. 

8. JUDE, M. M.; CORDOŞ, N. (1978): Sigiliile săteşti tran
silvănene. In: Acta Musei Napocensis. 1978/XV 467^479. old. 

9. KUMOROWITZ L. Bernát (1993): A magyar pecséthasz
nálat története a középkorban. Bp. 11., 13-13. , 54., 80-81. . 
112. old. 

10. NÉMA Sándor (1997): A közösség jelképei a mai Győr-
Moson-Sopron megye falvainak pecsétjein a 18. században. 
In: Honismeret. 1997/3. sz., 58-61 . old. 

11. ORBÁN Balázs (1869): A Székelyföld leirása... II. Pest,. 
67-68. old. 

12.'PÁL-ANTAL Sándor (1996): A székely székek címeres pe
csétjei. In: Hargita Kalendárium 1997. Csíkszereda, 56-59. old. 

13. PLEŞA. loan (1974); Sigiliile de la Arhivele Statului din 
Alba-Iulia. In: Apulum. MCMLXXIV (1974). 4 0 5 ^ 3 0 . old. 

14. SZŐCS János (1998): Románok megtelepedése, román 
falvak kialakulása Csíkszékben (1614-1850). In: Székelyföld 
(Csíkszereda) 1998/4. sz. 79-101. old. (Adatok a 17-19. szá
zadban kialakult településekről. A többi, régebbi csíkszéki falu 
múltjáról az alapvető műveken (ENDES MikJós, ORBÁN 
Balázs) kívül lásd a Hargita Népe (Csíkszereda) „Faluról falu
ra" című rovatában 1990-1993 között KELEMEN Sándor. 
PÁL-ANTAL Sándor és az alulírott által dióhéjban megírt 
cikkeket.) 

15. VÉCSEY Gyula (1978): A csíkrákosi műemlék jelképei. 
In: A Hét. 1978/10. sz. 

16. *** Csíktapcolai falujegyzőkönyv töredéke. Csíki Székely 
Múzeum. 

17. *** (1986) Erdély története I. Bp. 157. kép. 

131 



Ştampile ale comunelor din 
scaunul Ciuc în Muzeul 
Secuiesc al Ciucului 
(Rezumat) 

Lucrarea prezintă partea referitoare la 
comunele din Ciuc a colecţ iei de ştampile co lec 
tate şi donate muzeului de Gyula V É C S E Y (64 
de ştampile şi ştampile aplicate din totalul de 
141). Referitor la utilizarea ştampilelor în Ciuc 
primele date le avem din 1 7 7 6 - 7 7 , însă comu
nele au avut ştampile proprii înainte de mijlocul 
secolului trecut cu totul excepţional . Faptul că în 
4 2 de cazuri dintre ce le prezentate, „soarele cu 
luna" considerat s imbolul secuilor figurează pe 
ştampilă, se expl ică probabil prin rezistenţa pa
sivă maghiară de după 1 8 4 8 - 1 8 4 9 . 

The Stamps of the Localities 
of the Seat Csík in the 
Székely Museum of Csík 
(Abstract) 

The paper presents a part o f the stamp 
col lect ion donated to the museum by Gyula 
V É C S E Y (64 stamps and applied stamps from a 
total of 141), the part referring to the localities o f 
the Székely seat Csík. Concerning the use of 
stamps in Csík, the first data are from 1 7 7 6 - 7 7 , 
but the localities had in exceptional cases stamps 
of their o w n even before the middle of the previ
ous century. The fact that on 4 2 stamps out of 
those presented one can see „the sun with the 
moon" - considered to be the symbol o f the 
Székelys - , can be explained probably by the 
pass ive res is tance of the Hungarians after 
1 8 4 8 - 4 9 . 

132 



3. Csíkcsatószeg. Átm. 2.7 cm 7. Csíkcsomortán. Átm. 3.8-3.7 cm 11. Csíkkozmás. Átm. 2.7 cm 



13. Csíkmadéfalva. Átm. 3 cm 17. Csíkszentgyörgy. 
M 3,5 cm, szélessége 3,1 cm 

21. Csíkszentmihály. Átm. 2,8 cm 

14. Csíkmenaság. Átm. 2,8 cm 18. Csíkszentimre. Átm. 2,5 cm 22. Csíkszentmiklós. Átm. 2,7 cm 

15. Csíkrákos. Átm. 2,4 cm 19. Csíkszentkirály. Átm. 2,7 cm 23. Csíkszentmiklós. Átm. 2,7 cm 

16. Csíkrákos. Átm. 3 cm 20. Csíkszentlélek. Atm. 2,8 cm 24. Csíkszentsimon. Átm. 2,6 cm 



T 

25. Csíkszépvíz. Átm. 2.6 cm 

26 

27. Csíkverebes. Átm. 3,2 cm 

28. Csíkzsögöd Átm. 2,7 cm 

29. Gyergyóbékás. Magassága 
3,2 cm, szélessége 2,7 cm 

Csíkvárdotfalva. Átm. 2.8 cm 30. Gyergyóbélbor. Átm. 3 cm 

33. Gyergyóditró. Átm. 3.3 cm 

34. Gyergyókilyénfalva. Átm. 4 cm 

31. Gyergyócsomafalva. Átm. 3 cm 35. Gyergyótekerőpatak. Átm. 2.7 cm 

32. Gyergyódamok. Magassága 
3,4 cm, szélessége 2,8 cm 

36. Gyergyótölgyes. Átm. 2.7 cm 

3. ábra Falupecsétek (folyt.) 135 



40. Gyergyózsedánpatak. Zsedánpatak. 
M 3.3 cm. szélessége 2,9 cm 

136 4. ábra Falupecsétek (folyt.) és pecsétnyomók (1-3.) 











JÓZSEF Álmos 

Sepsiszentgyörgy postai és 
cenzúrabélyegzői (1835-1948) 

(Kivonat) 
A dolgozat a Sepsiszentgyörgy (városi és 
állomási) postahivatalaiban 1948-ig al
kalmazott posta- és cenzúrabélyegzőket 
mutatja be, beleértve a tranzitbélyegző
ket. A katalogizált típusok száma 52. A 
dolgozat román nyelvű változata két 
részben jelent meg (Buletinul Cercului 
de Studii al Istoriei Po§tale din Ardeal, 
Bánat si Bucovina, VI/3, VII/1). 

» 
A Római Birodalom területén megszer

vezett postaszolgálatot annak felbomlása után 
csupán a 14-15. században kezdték felújítani. 
Előbb mint udvari intézmény, a híreket és paran
csokat közvetítette a központ és a távol eső hiva
talok vagy katonai egységek között. A főbb utak 
mentén felállított állomások láncolata biztosítot
ta a futárok, hírnökök pihenését, váltását. A pos
tavonalakat később, megállapított bér ellenében 
levél- vagy személyszállításra megánszemélyek 
is igénybe vehették. Megalakultak a postaállo
mások, majd postahivatalok, ahol levelek felvé
telét, kiadásást, kézbesítését végezték. Ezekhez 
később táviratok, utalványok, csomagok stb. 
szállítása is csatlakozott. 

Magyarország területén a fő postai útvo
nalak a 18. század első felében körvonalazódtak, 
melyek egyike 17 állomással a Budapest-Kecs-
kemét -Szeged-Temesvár -Lugos-Szászváros-
Nagyszeben-Brassó irányt követte. Ennek egyik 
szárnyát képezte - az elején csupán helyileg 
szervezve - a Földvárnál leágazó Előpatak-Sepsi-
szentgyörgy-Kézdivásárhely vonal. Sepsiszent
györgyön 1835-ben létesült postahivatal. 

A postai szolgáltatás tökéletesítéséhez, 
működésének ellenőrzéséhez nagy mértékben 

hozzájárult a postabélyegző, a különböző díjak, 
illetékek lerovásának ellenőrzéséhez pedig a pos
tabélyeg bevezetése. Az első postai jellegű bé
lyegzőt 1485-ben alkalmazta a Milano és Velen
ce közötti forgalmat lebonyolító futárszolgálat. A 
postai szolgáltatás a 17-18. században már mint 
az állam által irányított és ellenőrzött tevékeny
ség terjedt el. 1690-ben Angliában megjelenik az 
első keltezést jelző bélyegzés (keltbélyegző), 
1750-ben pedig Franciaországban a helységbé
lyegző, végül 1840-ben Angliában a postabélyeg. 

Ismereteink szerint Magyarországon el
sőként Debrecen postahivatala alkalmazott hely
ségbélyegzőt, 1752-ben. Erdélyben és Bánátban 
az 1780-as években rendszeresítették a postaigaz
gatást. Ekkor már 56 helységben működött posta
hivatal, ezek között is elsőként Nagyszebenben, 
Brassóban és Temesváron, már 1749-től. Helység
bélyegzőt Temesvár használt elsőként e régióban, 
1766-ban. A postabélyeg kiadásának ötlete Ma
gyarországon már 1848-ban felvetődött, amikor 
THAN Mór festőművész bélyegtervet készített, 
megvalósítása' azonban a szabadságharc bukása 
miatt lehetetlenné vált. Az osztrák kormányzat 
1850. július 1-én bocsátotta ki az első osztrák pos
tabélyeget, amelyek Magyarországon, mint tar
tományi területen is forgalomba kerültek. 

A postahivatalok által használt bélyeg
zők előállításuk szerint két fő típusra oszthatók: 

1. - postamesteri bélyegzők, melyeknek 
kivitelezését, alakját, méreteit postarendelet nem 
szabályozza, így teljesen a postamester elképze
lése, ízlése szerint alakul ki a méret, betűtípus, 
díszítőelem számos változata. Alapanyaguk fa 
vagy fém volt. Kprai válfaja, a sorbélyegzők úgy 
készültek, hogy két fa- vagy fémléc közé külön
álló betűket illesztettek be. Kopás miatt ezek né
ha kicserélésre szorultak, így változhatott a betű, 
ilyenkor pedig a bélyegző újnak minősül. 

2. - egységes terv és kivitel szerint köz
pontilag készült egy- vagy kétkörös acélbé
lyegzők, melyeket 1846-tól kezdve kötelezővé 
tettek. E típuSnál körön belül, vagy a két kör 
között a helységnevet tüntették fel, alkalmanként 
díszítőelemekkel - girland, virág, csillag stb. -
látták el, középre pedig betétrendszerrel a dátu
mot helyezték. 
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Rendeltetésük szerint a postai bélyegzők 
lehetnek: a) hely-, b) hely-kelet, c) ajánlási, d) 
franco, illetve portó, e) expressz, f) utalvány-, g) 
vasúti (állomási és mozgópostai), h) emlékbé-
lyegzők. Ide sorolhatjuk a cenzúrabélyegzőket is, 
bár a cenzúrázás nem postai tevékenység, de a 
küldemények ellenőrzése a postahivatalokban 
történt. 

Jelen összefoglaló célja Sepsiszent
györgy postahivatalaiban (városi és állomási) 
1948-ig alkalmazo't posta- és cenzúrabélyegzők 
bemutatása, beleértve a pályaudvari és a városon 
áthaladó vonatok mozgópostai bélyegzőit is. Az 
ismertetésre kerülő bélyegzőket különböző pos
tai dokumentumokon mutatjuk be. Megjegyez
zük, hogy voltak időszakok, amikor egyidejűleg 
több bélyegzőt használtak, függetlenül a fel
használás céljától vagy az új bélyegző beveze
tésével a régit a továbbiakban csak mint érkezési 
vagy átmenő (tranzit) bélyegzőként használták. 

Két körbélyegzőt különböző sorszámmal 
látunk el, ha eltérnek a következők egyikében: 
körök száma, különböző átmérők, betűk mérete, 
típusa, a dátum megjelölésének módja, díszítések 
formája. 

Térjünk ki röviden a város nevének írás
módjára is. Az elnevezés három összetevő szava 
az évszázadok folyamán az egybe- és különírás 
szempontjából is sokszor módosul. Így a múlt 
század negyvenes-hatvanas éveiben Sepsi Szent 
György, 1870 és 1898 között Sepsi Szentgyörgy, 
de Ferenc József császár városcímert adományo
zó levelében ismét Sepsi Szent Györgyként ol
vasható. A belügyminisztérium 1902. július 31.-Í 
rendelete értelmében a város törvényes írásmód
ja: Sepsiszentgyörgy. 

Az 1918-as év meghozza az első hivata
los román elnevezést is: Sepsi Sângeorgiu, hogy 
aztán 1919-ben már Sfântul Gheorghe, 1923-ban 
Sfântu Gheorghe jelenjen meg. Az 1953. évi he
lyesírásmódosításig (â helyett î) a Sfântu és Sfân
tul írásmódok, valamint ezek különböző rövidíté
sei rendszertelenül váltogatják egymást. 

A postai bélyegzőkön is változatos for
mában jelenik meg a város neve, bár ez nem kö
veti mindig a hivatalos írásmódot. 

E b e v e z e t ő u tán k ö v e t k e z z e n e k a felkuta
tott b é l y e g z ő k . A s o r s z á m o z á s ö n k é n y e s , de 
igyeksz ik köve tn i a meg je l enés sorrendjét . 

Katalógus 

1. sz. bélyegző. 33 x 10 mm-es vonalbé-
lyegzö, melyet 1835 és 1838 között használtak SZ. 
GYÖRGY. 1836-ban Pápára küldött levélről mutatjuk 
be (1/1. és 4. ábra). 

2. sz. bélyegző. A BÉR Andor és társai által 
kiadott, a Magyar Posta bérmentesítéseinek és bé
lyegzőinek kézikönyve szerint szintén 1835 és 1838 
között alkalmazták. Felirata Sepsi Szt. György. Ez már 
a levél feladásának napját és hónapját is megjelöli. 
Méretei 38 x 5 mm. Érdekességként jegyezzük meg, 
hogy Kézdivásárhely azonos időbeli bélyegzője ezzel 
azonos betűtípussal készült, tervezője tehát ugyanaz a 
pecsétmetsző (1/2. és 5. ábra). 

3. és 4. sz. bélyegző. 1843, illetve 1844-ből " 
ismerjük, s bár méretei azonosak, a következőkben 
különböznek: az elsőben az O betű fölött jel van az 
ékezet helyett, az SZT után kettőspont, a kezelési 
dátum teljes (nap, hónap, év), míg a másodikban Ö 
betű, a dátumban csak nap és hónap, az SZT után pedig 
csak egyetlen pont jelenik meg. Méretei: 50 x 10 mm. 
(1/3—4. ábra). A 4. sz. bélyegzőt 1850. július 1. után is 
hasz-nálták, amint azt egy 1851. március 4-én Bécsbe 
küldött levél bizonyítja. Megjegyezzük, hogy ezeket a 
bélyegzőket az ötvenes évek folyamán rendszeresen 
alkalmazták tranzit- és érkezési bélyegzőként. Eddigi 
ismereteink szerint csak a felsorolt négy postamesteri 
bélyegző készült Sepsiszentgyörgy postahivatala 
számára. (Brassó 12 különböző típust használt.) 

5. sz. bélyegző. Az első ismert körbélyegző, 
átmérője 23 mm, felirata SEPSI SZ:GYÖRGY, közé
pen a nap és hónap. Alkalmazási ideje ennek a leg
hosszabb: legalább 1851-től 1874-ig. Három postai do
kumentumról ismerjük: 1857-ben Barótra, 1870-ben 
Kolozsvárra küldött levélről, valamint 1862. évi térti-
vevényről, melynek érdekessége, hogy a bélyegzőt be
tét nélkül ütötték rá (1/5. és 6. ábra). 

A 6 sz. bélyegzőt 1874-ből ismerjük. Átmérő
je 24 mm, középen a teljes dátummal (1/6. ábra). 

A 7. számú bélyegző az előbbivel több hason
lóságot mutat, de átmérője csak 23 mm, betűi vastagab
bak, a napot a hónaptól pedig egy vonalkával válasz
tották el. Egy 1881-ben postázott levélről mutatjuk be 
(1/7. ábra). 

A 8. sz. bélyegző betűi az előzőnél jóval na
gyobbak, átmérője 22 mm. Egy 1883-ban küldött levé
len fedezzük fel (1/8. ábra). 
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9. sz. bélyegző. 1890 és 1900 között egy 23 
mm átmérőjű, az előbbivel azonos formájú betűkkel 
ellátott bélyegzőt használtak, melynek újdonsága, hogy 
a keltjelzés először jelenik meg magyaros sorrendben: 
év, hónap (betűkkel), nap (1/9. ábra). 

10. sz. bélyegző. Időközben, 1894-ben megje
lenik egy 25 mm átmérőjű bélyegző, mely összhatá
sában hasonlít a 6. számúhoz, betűi azonban kisebbek, 
a keltezés pedig magyar sorrendben van (1/10. ábra). 

A 11. sz. bélyegzőt egy 1899-es levélen talál
tuk. Átmérője 24 mm, és első alkalommal vésték rá 
egészben a Szent szót (1/11. ábra). 

12. sz. bélyegző. Eddigi kutatásaink alapján 
úgy tűnik, hogy az első kétkörös bélyegzőt 1897-ben 
készítették. Külső körének átmérője 27, a belsőé 18 
mm, középen 9 mm széles pánttal, a felső körszeletben 
a magyar királyi koronával. Az ilyen típusú bélyegző 
bevezetését a magyar postaigazgatóság még 1894-ben 
javasolta. A város neve Sepsi-Szent-György alakban 
jelenik meg, a dátum jelzésénél pedig először jelenik 
meg az óra is (N-l 1= nappal 11 óra). Az alsó Jsörszelet-
ben A. B, C vagy D betű jelenik meg, mellyel a lebé
lyegzést végző postai alkalmazottat azonosították. Ezt 
a bélyegzőt egy 1902-ben felülportózott levélről mu
tatjuk be (1/12. ábra). 

A 13. sz. bélyegző szintén kétkörös, átmérői 
29, illetve 18 mm, hasonló az előbbihez, de betűi maga
sabbak. Főleg 1904 és 1911 között alkalmazták, de vi
szontlátjuk 1920-ban is (1/13. ábra). 

A 1 4 . sz. bélyegzőt 1906 és 1916 közötti pos
tai küldeményeken találjuk. A körök átmérői meg
egyeznek a 13. sz.-éval, de a város neve először itt 
jelenik meg egybeírva. Egy 1910-es kézbesítési ve-
vényről mutatjuk be (1/14. ábra). A-tól G-ig terjedő 
azonosító betűivel ismert. 

15. sz. bélyegző. 1910-11 között újból megje
lenik a 11. sz. bélyegző, de hiányoznak a kötőjelek a 
városnév három összetevő szava között (1/15. ábra). 

16. sz. bélyegző. Az előbbivel hasonló helyzet 
adódik, összehasonlítva a 12. sz. bélyegzővel. A már 
ismertetett bélyegzőkkel egyidőben alkalmazták, 1910 
és 1919 között (1/16. ábra). 

lS.a. és 16.a. sz. bélyegzők. Az 1918. decem
ber l.-i impériumváltozás következtében az 1919. feb
ruár 1-én beiktatod román postai adminisztráció román 
nyelvű anyag hiányában egy ideig még a magyar pos
taigazgatás értékpapírjait, rangjegyeit, bélyegeit (felül
nyomással vagy anélkül) és bélyegzőit használta. E 
téren a románosítás első lépése a bélyegzők dátuma 
sorrendjének felcserélése volt (nap, hónap, év). A 15. 
sz. bélyegzőt felcserélt dátummal az ún. Kolozsvári 
kiadás (a magyar Arató-Parlament sorozat Regatul 
României és BANI felülnyomással) 50 banis értékén 

mint szívességi bélyegzést (3.JAN.920.) találtuk 7. 
ábra, balról (szívességi bélyegzés: postai értékcikkek 
nem rendeltetésszerű felhasználás során, hanem fel
kérésre - mintegy szívességből - , gyűjtési célra történő 
lebélyegzése). A 16.a. sz. bélyegző fordított dátummal 
(23.MÁJ.920) egy levelezőlapon maradt fenn, melyen 
az 1918-as kiadású Ferdinánd könyvnyomású román 
sorozat PTT felülnyomással ellátott 10 banis értékét 
pecsételték le (7. ábra, jobbról). 

17. sz. bélyegző. A legkorábbi román feliratú 
bélyegzőt egy 1920. november 6-án továbbított képes 
levelezőlapon találtuk. A kétkörös bélyegző (az átmérők 
29, illetve 18 mm) felirata SFÂNTUL-GHEORGHE, a 
körgyűrű alján pedig virágdíszítés van (2/17. ábra). 
Érdekes az a magyar kiadású portómentes levelezőlap, 
melyet még magyar ajánlási ragjeggyel, de már a román 
feliratú 17. sz. bélyegzővel ellátva, 1921 márciusában 
Kisborosnyóra továbbítottak, ahol az érkezését igazolva 
a helység magyar feliratú bélyegzőjével pecsételték le, 
mivel a román feliratú bélyegző valószínűleg még nem 
készült el (9. ábra). A 17. sz. bélyegzőt különben még az 
1922. év folyamán is használták. 

18. sz. bélyegző. A körök átmérője 32, illetve 
21 mm, a SFÂNTUL GHEORGHE (a szavak között 
kötőjel nélkül) felirat betűi kisebbek az előzőn lévők
nél. Ezt mint érkezési bélyegzőt ütötték az 1922. január 
9-én Szentgyörgyre érkezett levélre (2/18. ábra). 

A 19. sz. bélyegző (kétkörös, átmérője 30, 
illetve 18 mm) 1924-26 között volt forgalomban, 
SFÂNTU GHEORGHE felirata majdnem betölü a teljes 
kört. Az a, b vagy c azonosítási betűket két kis csillag 
közé helyezték (2/19. ábra). 

A következő évek folyamán itt is találkozunk 
a magyar postaigazgatás jellegzetességével: a külön
böző bélyegzők egyidejű alkalmazásával. 

20. sz. bélyegző. 1927-28 postai küldménye-
in látható, a körök átmérői 33 és 20 mm, felirata SFT. 
GHEORGHE, a kör alján három négyszirmú virággal 
(2/20. ábra). 

21. sz. bélyegző. 1929-ben volt forgalomban, 
átmérői 28 és 1» mm, felirata SFANŢUL GHEORGHE 
(â helyett a), az alsó körgyűrűben fekete alapon fehér X 
jel (2/21. ábra). 

22. sz. bélyegző. 1930 januárjában 30, illetve 
20 mm átmérőjű kétkörös bélyegző felirata SFANTU-
GHEORGHE, a körgyűrűk alsó felén pedig fekete ala
pon négyszirmú fehér virág (2/22. ábra). 

23. sz. bélyegző. 1930 novemberében 35, 
illetve 23 mm-es körökkel, SFANTUL-GHEORGHE 
felirattal és alul négyszirmú virágmintáva (2/23. ábra). 

A 24. sz. bélyegzőt 1930-33 között találjuk. 
Átmérői 33 és 21 mm, felirata SFT.GHEORGHE, alul 
fehér X fekete alapon (2/24. ábra). 
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A 25. sz. bélyegzőt egy 1934 szeptemberében 
postázott levelezőlapon találjuk. Átmérői 34 és 23 mm, 
felirata SFANTU-GHEORGHE, a körgyűrű alsó felén 
nyolcágú csillagszerű minta (2/25. ábra). 

26. sz. bélyegző. 1932-33-ban ismét feltűnik 
a kétkörös pántos bélyegző, bevonalkázott körszeletei
vel. Felirata SFANŢUL GHEORGHE, átmérői 32 és 
22 mm, alul négyszirmú virágmotívum (2/26. ábra). 

27. sz. bélyegző. 1935-39 között a leggyak
rabban használt bélyegző, hasonlít az előbbihez, de 
átmérőinek mérete 27, illetve 19 mm-re módosul, feli
rata a körgyűrű felső ívében SFT.GHEORGHE, az 
alsóban pedig JUD.TREI SCAUNE. A két megne
vezést fekete alapon fehér X választja el (2/27. ábra). 
Az 1936-ban postázott levélen a helyi postahivatal 
ajánlási bélyegzője is látható (10. ábra). 

28. sz. bélyegző. 1929-32 között felbukkan 
egy 33, illetve 21 átmérőjű kétkörös bélyegző is SF. 
GHEORGHE felirattal, A vagy B azonosító betűvel a 
gyűrű alsó felén (2/28. ábra). 

A 29. sz. bélyegző átmérői 32 és 21 mm, 
1939. június 14. a levél feladási dátuma, felirata SFT. 
GHEORGHE, alul fekete X (2/29. ábra). 

A 30. sz. bélyegzőt 1940 márciusában ütötték 
egy 25 banis, II. Károlyt ábrázoló bélyegre, mellyel az új
ságszállítás díját rótták le. A körök átmérői 33 és 20 mm, 
felirata SFT.GHEORGHE, alul három X (2/30. ábra). 

A 31. sz. bélyegzőt szintén újságon találtuk, 
1940. május dátummal. Átmérői 31 és 19 mm, felirata 
SFANTU-GHEORGHE, alul azonosító kisbetű fekete 
alapon fehér x között. (2/31. ábra) 

32 sz. bélyegző. Az 1940. augusztus 
30,-i bécsi döntést követő magyar postaigazgatás ideje 
alatt egyetlen levélbélyegző típus volt használatban. E 
kétkörös (25, illetve 16 mm átmérőjű) pántos formájú, a 
felső körgyűrűben SEPSISZENTGYÖRGY felirattal, 
az alsóban pedig girlandos díszítés. A felső, vonalkázott 
körszeletben a magyar királyi korona rajza látható, míg 
az alsóban az A-tól K-ig terjedő betűk valamelyike (a 
2/32. ábrán az A betű). Felhívjuk a figyelmet a postabé
lyeg melletti SEPSISZENTGYÖRGY VISSZATÉRT-
1940 feliratú emlékbélyegzőre, középen a városcímer
rel. A magyar csapatok bécsi döntést követő bevonu
lásának emlékére Erdély 20 városának postahivatala 
emlékbélyegzó'vel adózott az eseménynek (11. ábra). 

33. sz. bélyegző. A 2733. ábrát, egy adóintés
ről mutatjuk be, melyet nem postabélyeggel bérmente
sítettek, hanem a postai díj lerovása készpénzzel 
történt. Ezt egy kétkörös (33 illetve 18 mm átmérő) 
pántos piros bélyegző igazolja, melynek felirata 
KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESITVE-SEPSISZENT-
GYÖRGY. Ezt a bélyegzőt a postai ügyintézés egysze
rűsítése végett alkalmazták, abban az esetben, mikor a 

feladó (általában intézmény vagy vállalat) egyszerre 
több levelet adott postára, s ezek egyenkénti felbélyeg
zése a hivatalnok helyett a fenti egyszerűbb eljárást 
alkalmazta. 

34. sz. bélyegző. Az 1944 augusztusát követő 
újabb határmódosítás következtében beiktatott újabb 
román postai adminisztráció eddig elsőnek ismert 
bélyegzője egy 1945 márciusában postázott képes leve
lezőlapról. A kétkörös bélyegző átmérője 27, illetve 18 
mm, felirata SF.GHEORGHE, alul X jelzés a kör
gyűrűben (2/34. és 12. ábra). 

35. sz. bélyegző. 1945 októberétől 1946 októ
beréig a 28 és 18 mm átmérőjű kétkörös bélyegzőt ta
láljuk a postai küldeményeken, melyeknek felirata SF. 
GHEORGHE felül és CARTARE (osztályozás) alul, 
köztük átmérősen ellentetten egy-egy X fekete alapon 
(2735. ábra). • 

36. sz. bélyegző. Egy 1946. decemberi kül
deményen talált bélyegző sok hasonlóságot mutat a 34. 
számúval. A lényeges különbség az, hogy itt a SF.GHE
ORGHE felirat egy félkörnél több helyet foglal el, és a 
belső kör átmérője csupán 16 mm. (2/36. ábra). 

37. és 38. sz. bélyegző. A levélbélyegek ér
vénytelenítésére használt bélyegzők felsorolását az 
1947-ben bevezetett két különböző ajánlási bélyegző
vel zárjuk. A kétkörös bélyegzők átmérői 27, illetve 20 
mm, a felső körgyűrűben a SF.GHEORGHE felirat, 
í r ig az alsóban az egyiken RECOMANDATE PRE
ZENTATE (feladott ajánlott levelek), a másikon RE
COMANDATE SOSITE (érkezett ajánlott levelek) 
olvasható (2737-38. ábra). A 13. ábrán bemutatott aján
lási szelvényen a postahivatal akkori ajánlási bélyegző
je is látható. 

A 32-38. sz. bélyegzők mindegyikén dátum 
mellett a feladás, illetve érkezés órája is leolvasható. 

A postai bélyegzők sajátos csoportját képezik 
az állomási postaügynökségek és a mozgóposták bé
lyegzői. Ezekből is az eddig felkutatottakat mutatjuk be. 

39. sz. bélyegző. A képes levelezőlapot a sep
siszentgyörgyi állomás postaládájába dobták, és azt a 
pályaudvari ügynökségen bélyegezték le a SEPSI
SZENTGYÖRGY P.U. 48 x 8 mm-es, téglalap alakú 
bélyegzővel. A postabélyeget Kezdi vásárhely-Brassó 
személyvonaton érvénytelenítették, 1907. február 7-én 
(3/39. és 14. ábra). 

40. sz. bélyegző. Hasonló körülmények között 
került egy 1944. március 14-én feladott levelezőlapra a 29 
x 18 mm méretű, téglalap alakú bélyegző, melynek felira
ta SEPSISZENTGYÖRGY- P.U. LEVÉLSZEKRÉNY
BŐL, középen két A betű között a dátum (3/40. ábra). 

A 41 . sz. bélyegző a Bereck-Sepsiszent-
györgy személyvonat mozgópostáját igazolja. A körök 
átmérője 25, illetve 15 mm, a felirat BERECK-SEPSI-
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SZENTGYÖRGY és a 357, amely a vonat számát je
lenti. Dátum: 1940. december 20. (3/41. ábra). 

A 42. sz. bélyegzőt a MAROSVÁSÁR
HELY-SEPSISZENTGYÖRGY vonalon használták, 
amint a bélyegző felirata bizonyítja - erről még a vo
natszám is megtudható (A 349 A vagy B 349). Körök 
méretei: 25 és 15 mm, küldeményeken megtalálható 
1940-44 között (3/42. ábra). 

A sepsiszentgyörgyi postahivatal bélyegzői
nek felsorolását három utalványbélyegző ismertetésé
vel folytatjuk. 

A 43. sz. bélyegző a múlt század utolsó évti
zedéből származik, átmérője 28 mm, felirata PÉNZ-
UTALVÁNY SEPSI-SZ-GYÖRGY, középen a dátum
mal (3/43. ábra). 

A 44. és 45. sz. bélyegzők a 30-as évekből 
valók. Mindkettő téglalap alakú (35 x 26, illetve 30 x 24 
mm). Az egyiket egy 1933-ban küldött utalványon lát
tuk, melynek félkor alakú felirata SFANTU-GHEOR-
GHE TRANS, alatta dátum és MANDATE (utalványok), 
a másikat egy 1938-as utalványon. Ennek felirata SF. 
GHEORGHE, dátum és MANDATE (3/4-45. ábrák). 

Annak ellenére, hogy a cenzúrabélyegzők 
nem kapcsolódnak szervesen a postabélyegzők kate
góriájába, szükségesnek tartjuk bemutatásukat, ugyanis 
mind 1919-20, mind pedig 1944-45 között a román 
cenzúrairodák a postahivatalokban kaptak helyet, 
együttműködve azokkal. A postai küldemények cen-
zúrázottságának bizonyítékai szerves részét képezik 
az említett időszakok postai dokumentumainak. 
1919—20-ból a szentgyörgyi cenzúraközpontnak öt 
különböző cenzúrabélyegzőjét ismerjük, melyekből 
kettő friss felfedezés. 

46. sz. bélyegző. St. GHEORGHE, CENZU
RAT 1919, semn felirat négy sorba, 
téglalap alakba rendezve (39 x 20 mm), ibolya színű 
bélyegzés. A pontozott részben a dátum (jelen esetben 
május 19., illetve a cenzor aláírása került (3/46. ábra). 

A 47. sz. bélyegző a szakirodalomból is is
mert, jelen sorok írójának közlése nyomán (az 1995-
ben megjelent TELEGUŢ-THIELK: Postzensuren in 
Rumänien, 1913-1950 katalógusban 33.3 számmal 
szerepel). Méretei 23 x 13 mm, fekete színű tussal 
nyomták, felirata SFANŢUL GHEORGHE CENZU
RAT, három sorba rendezve (3/47. ábra), - bélyegző 
dátuma: 1919. aug. 19. 

A 48. sz. bélyegző felirata ST. GHEORGHE, 
CENZURAT, 1919, Semn négy sorba 
rendezve, méretei 46 x 28, kék tussal alkalmazva, 
1919. szept. 9-én (3/48. ábra). 

A 49. sz. bélyegzőt a már említett katalógusban 
33.1 sorszámmal jegyezték be. Felirata: ST. GHE

ORGHE, CENZURAT, 1919, három sorba rendez
ve, méretei: 59 x 24 mm, kék tussal nyomták egy portó
mentes levelezőlapra, 1919. november 6-án (3/49. és 
8. ábra). 

50. sz. bélyegző. TELEGUŢ-THIELK kataló
gusszáma 33.22, felirata: ST. GHEORGHE, CENZU
RAT, 1919. Semn (négy sorba rendezve), 
méretei 43 x 26 mm, ibolya, kék vagy piros tussal 
nyomták. A vele lepecsételt Brassóba küldött képes
lapot 1920. május 30-án cenzúrázták (3/50. ábra). 

Az 1944-45-ös időszakból a következő két 
cenzúrabélyegzőt ismerjük: 

51. sz. bélyegző. 78.1. katalógusszámú -
JÓZSEF Álmos közlése. Felirata: Cenzurat Sft.Gheorghe 
1, méretei 47 x 4 mm, ibolyaszínű bélyegző, 1945. már
cius 31 ,-i dátummal (3/51. ábra). 

52. sz. bélyegző. 78.2. katalógusszám. Fel
irata: Cenzurat Sft.-Gheorghe, mellette 1, 2 vagy 3-as 
cenzorszám, méretei 57 x 9 mm, téglalap alakú ke
retben. A 3/52. ábrán bemutatott példányok 1945 októ
beréből, illetve decemberéből származnak. 

Sepsiszentgyörgy város 1948-ig ismert, 
használt postai bélyegzőinek felsorolását itt befe
jezzük. Elégséges adatok, információk hiányában 
nem ismertettük a portó, franco, ajánlási, 
expressz bélyegzőket, bár ezek némelyike megjele
nik néhány közölt ábrán. Ujabb kutatások, újabb 
bélyegzők felfedezéséhez vagy az ismertek hasz
nálati idejének módosításához vezethetnek. Mind a 
bemutatott bélyegzők, mind pedig az ezután fel
tárásra kerülők egységes katalogizálása, más hely
ségek bélyegzőivel együtt, a jövő feladata. 
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Ştampilele poştale şi de 
cenzură ale oraşului 
Sf. Gheorghe (1835-1948) 
(Rezumat) 

Lucrarea prezintă ştampilele poştale şi de 
cenzură utilizate în oficiile poştale (orăşeneşti şi 
de gară, inclusiv cele de tranzit) din Sf. Gheor
ghe, până în anul 1948. Catalogul enumera 52 de 
tipuri de ştampilă. Varianta românească a luc
rării a apărut în două părţi, în Buletinul Cercului 
de Studii al Istoriei Poştale din Ardeal, Banat şi 
Bucovina (VI/3, VII/1). 

The Post-Stamps and the 
Postal Censorship-Stamps of 
the Town of Sepsiszentgyörgy 
(Sf. Gheorghe) until 1948 
(Abstract) 

The paper presents the post-stamps and 
the postal censorship-stamps used by the post 
offices (the town, railway and transit office) in 
Sepsiszentgyörgy until 1948. The catalogue lists 
52 types of stamps. The Romanian translation of 
the paper was published in two parts, in the 
Bulletin of Circle of Studies of the Post-History 
from Transylvania, Banat and Bucovina. 
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ROEDIGER Lajos 

Emlékirat 

(A közlésről) 
A sajátos, nem tipikusan periférikus 
fekvésű Székelyföld tudományos, de 
akár művelődési életének története is tele 
van fehér foltokkal. Kiragadva az 
1867-1946 közötti korszakot, min
denekelőtt a megfelelő szakmai nyilvá
nosság időszakos és elégtelen volta a 
szembetűnő, ezzel magyarázható az a 
számos elfekvő, kéziratban maradt vagy 
csak helyi sajtóban közzétett szellemi tel
jesítmény, amelynek ma már értékelését 
is csak komoly előzetes feltáró munka 
után végezhetjük el. Amikor a Székely 
Nemzeti Múzeum beindította a „Szelle
mi sivatag" tudománytörténeti Délkeleti 
Intézet-kutatóprogramot, amely elsősor
ban a régió reprezentatív tudományos 
intézménye-közgyűjteménye történeté
nek prizmáján át kívánja a témát megkö
zelíteni, kézenfekvő volt az első szemre
vételezést a részben a múzeumban ma
radt, részben a Sepsiszentgyörgyi Állami 
Levéltárba átkerült ROEDIGER Lajos
hagyatékon kezdeni. ROEDIGER Lajos 
színes, sokoldalú egyénisége, megélt 
magas életkora (1854. március 8, Torja -
1941. február 20., Kovászna) és életének 
változatos helyszínei kivételes rálátást 
kínálnak arra nézve, hogy honnan indul
tak és milyen körülmények között, mi
lyen látásmód birtokában dolgoztak a-
zok, akik a régió tudományművelésének 
szolgálatát a vizsgált korszakban felvál
lalták. ROEDIGER emlékirata az indu
lásra világít rá, az első világháború vé
géig örökíti meg részletesebben az életút 
pillanatait. Régiónkbeli, további mun

kásságát a hagyaték feldolgozása teheti 
átláthatóvá: az idei évkönyv kezdi közöl
ni a néprajzos ROEDIGER-ről feltárta
kat, a következőben kívánjuk megkez
deni régészeti, geológiai, meteorológiai, 
fényképészeti örökségének nyilvánossá 
tételét. Az emlékiratot a közlő KÓNYA 
Ádám előszavazta és látta el jegyzetek
kel. (A szerk.) 

ROEDIGER Lajos (1854-1941) 

Nagyapja - Szász-Weimar nagyherceg
ség szülötte - orvosként vetődött a türingiai táj
ból Erdélybe, s fiai főtisztként küzdöttek végig 
az 1848-49-es magyar szabadságharcot. Túlélték 
a várbörtön éveit is. Az unoka - jelen önéletírás 
szerzője - a műszaki tiszt ROEDIGER Rudolf 
gyermeke, már iskolás korában rácsodálkozott 
mindennemű szerkentyűre, az újdonsült kolozs
vári egyetemen pedig az azóta is találmányaikról 
emlegetett természettan-professzorok voltak 
mentorai. 

Csak természetes tehát, hogy kezdő ta
nárságának kiskunsági éveiben fő törekvése a 
szertárteremtés, miközben - miként alkalom adó
dott - a fémesztergályozástól a kazánkovácsság 
fortélyain át a szövőszék kezeléséig - empirikus 
alkatként - mindent elsajátított. Tartósabb bács
kai éveiben közéleti munkásságát ismerve az 
ottani Történelmi és Régészeti Társulat titkári 
tisztségére kérték fel: ásat, feldolgoz, közöl, ado
mányoz, szerkeszt. 

Századunk első évtizedében tér vissza 
„szülővármegyéjébe" - Háromszékre, ahol nép
rajzosként bontakozik ki munkássága: fényké
pez, rajzol, gyűjt, adományoz, közread. Élete 
nyolcadik évtizedének derekán még díszítőmű
vészeti tanulmányt közöl, mellőzött képző- és 
iparművészünk, BÁLINT Benedek munkáinak 
összegyűjtését sürgeti a sajtóban. 

Nevét ne keressük a Néprajzi Lexikon
ban. Igaz, nem leljük a nevét a tízezernyi tárgyat 
adományozó és a „MALONYAI"-ba bedolgozó 
BALÁZS Mártonnak sem. Vagy a KÓS Károlyt 
megelőzően hatalmas népi építészeti emlék
anyagot kiadó KERTÉSZ K. Gyula és SVÁB 
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Róbert említését. Helyette vall sajátos, empirikus 
látásmódjával, önmagáról és koráról önéletírása, 
amelyben döbbenetesen életes a boszniai „okku-
páció" vagy az 1916-os menekülés megje
lenítése. 

Az emlékirat gépelt kézirata két példány
ban maradt fenn, a Székely Nemzeti Múzeum 
könyvtárában. A könyvtár és kézirattár bolyga
tott állapota következtében az emlékirat ideke
rülésének körülményeit, időpontját nem lehetett 
még tisztázni. Az egyik kéziratpéldány az 1937. 
évi múzeumi belső levéltári anyagból került elő, 
de korántsem biztos, hogy eredetileg is ott volt. 
Megírása időpontjára valószínűbbnek tűnik az 
1930-as évek eleje (az emlékiratbeli utolsó élet
rajzi adat 1929-re vonatkozik, és a következő 
években ROEDIGER kapcsolatai a múzeummal 
megélénkülnek). A ROEDIGER és CSUTAK 
Vilmos közti levelezés feldolgozása feltehetőleg 
több homályos foltot tisztázni fog, de erre is csak 
az 1974-ben az Állami Levéltárba elvitt és a 
múzeumban maradt hagyatékrészek feldolgozá
sa, egybevetése után kerülhet sor. A másik kézi
ratpéldány „vegyes" (rendezetlen) anyagból ke
rült elő, számozatlan, iktatatlan SzNM-iratgyűj-
tőjén tárgyként ceruzával a következők állanak: 
ROEDIGER Lajos életrajza és annak mellék
letei. A mellékletek, amelyekre különben szö
vegközi utalás is akad, hiányoznak. 

A kézirat közlése általában a mai he
lyesírást követi, de eredeti alakjában maradnak 
pl. a forrásértékű korabeli és tájnyelvi formák, 
névhasználat, idegen kifejezések. 

A jegyzetanyag csak a tárgyalt időszak 
ismertebb (mindenekelőtt tudományos) szemé
lyiségei irányába történő első bemérést szolgálja, 
néhány tévedést pontosít, pár kipontozottan 
hagyott helyet old fel stb., illetve ROEDIGER 
csillagászati érdeklődésével kapcsolatos moz
zanatokra hívja fel a figyelmet. 

A más. gazdagabb érdeklődési és tevé
kenységi területek részletes feldolgozására jövő 
évben fog sor kerülni. 

KÓNYA Ádám 

ROEDIGER Lajos 

Életrajzom 
születésemtől savanyodásomig 

„Én is éltem 
Vagy nem éltem 
Születésem kezdeni 
És egy nehéz tizedévet 
Jól, rosszul leküzdeni." 

Ott kell kezdenem, hogy első magyarországi 
ősömről, dr. ROEDIGER A. Vilmosról beszéljek, ha 
valamiként érthetővé kívánom tenni hányattatott 
életünket. 

Nagyatyám, aki Szász-Weimarban született -
abban az időben - midőn az „Egalité, Fraternité, Liberté" 
jelszavaival megindult az ifjúsági mozgalom, éppen or-
vostanhallgató'volt Berolinumban 1. Ám mivel túl hango
san hirdette eszméit, neki is kámforrá kellett válnia és 
Berlinből Stuttgarton át Bécsbe kellett menekülnie. 

Családjától elszakítva, az osztrák katonai ha
talom adott (neki) katonai ösztöndíjat, mellyel orvosi 
tanulmányait elvégezhette, és katonai orvos lett. 

Ám jött Napóleon, és Ferenc császárt hadi
segély nyújtására kényszerítette. Nagyatyám is beleju
tott a 22 000 főnyi, Moszkvába induló segélyhadba. 
Onnan ő is mint rokkant katona került vissza. 

Mint vesztegzári igazgató kapott alkalmazást 
Károlyvároson, hová magával vitte feleségét, a Ma
gyarországról Bécsbe került RESCH ékszerész lányát. 
Ott született atyám, ROEDIGER Rezső. 

Nagyatyám Károlyvárosról Karánsebesre, 
majd Tölgyesre és onnan Bodzára került. Atyám ezen 
idő alatt a gratzi katonai iskola növendéke volt 2 és a 
nyári szünetek alatt a családi otthonba kerülvén megta
nult magyarul és románul beszélni. Midőn cursusát 
elvégezte atyám, nagyatyám éppen akkor került a bod
zái vesztegintézet élére és némi utánjárással sikerült 
elérni, hogy atyám a kézdivásárhelyi határőrvidéki ka
tonai iskolához kerüljön. Persze, mint afféle indigena, 
csakis mint növendék vétetett föl oda, ám pár hónap 
alatt kiderülvén a matematikában való alapos jártassá
ga, rövidesen tanári székbe került. 

Ezen minőségben való alkalmaztatása után 
külső katonai szolgálatra osztatott be és a 2. sz. gyalog 
határőr ezred angyalosi companiájának commandán-
sává neveztetett ki. Ez időben nősült meg, elvette 
örvendi KOVATSI Sámuel kézdivásárhelyi birtokos és 
KOVÁTS Teréz leányát, Saroltát. 
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Angyaloson érte atyámat a szabadságharci 
mozgalom. Jelen volt azon „ős gyűlésen", midőn a 
székelység a szabadságharcban való részvétele fölött 
határozott, amidőn SZENTIVÁNYI G. 3 vállalkozott 
puskapor gyártásra, GÁBOR Áron pedig ágyúöntésre. 
A gyűlés határozatainak behatása alatt atyám is előke
reste grátzi jegyzeteiből a lőfegyver gyutacsainak (a 
durranó higanynak) készítésére való receptet és azt át
adta GABRIÁNYI kézdivásárhelyi gyógyszerésznek, 
ki aztán magára vállalta a honvédség fegyverei számára 
a gyutacsok készítését. 

(Atavizmus talán, hogy én később, midőn a 
gymnáziumban és a kereskedelmi iskolában vegytan 
tanításához jutottam, mindig alaposan betanítottam 
növendékeimet a durranó higany, a trinitrocelluloze, a 
trinitroglycerin, a trinitrotoluol előállítására. Sohasem 
tudja az ember, minek mikor veheti hasznát!) Atyám
mal együtt résztvett a szabadságharcban két fiútestvére 
is, Lajos és Herman. 4 

A szabadságharci küzdelemnek az lett a vége, 
hogy atyám az 1849. év végétől az 1853. év elejéig az 
aradi várbörtönben lakozott, biztos fedezet alatt ké
szülve a mérnöki pályára. Midőn 1853 elején anyja és 
bécsi nagynénje kegyelmet eszközöltek ki számára, 
Aradról egy sárga könyvecskével, biztos fedezet alatt 
hazakísérték Torjára, hol anyámnak háza és kisebb 
földbirtoka volt. Ott születtem én 1854. március 8-án, a 
villámsújtotta altorjai templom közelében, 6 évvel 
leánytestvérem(nek,) Laurának születése után. Szüksé
gesnek tartom annak felemlítését, hogy kivilágosodjék, 
miért is kereszteltettem én reformátusnak, midőn 
atyám a róm. kath. vallásnak volt híve. 

Akkoriban még az volt a törvényes usus, hogy 
az elsőnek született gyerek vallása döntötte el a később 
születendő gyermeknek a vallását, ha fiú volt, akkor az 
apáét, ha leány, az anyáét követte. Mivel anyám refor
mátus, s mivel az elsőszülött leány volt, tehát én is 
anyám vallását követtem. Ezen uzus lehetővé tette a 
vallási villongások elkerülését a gyermekek között. 
Ugyanott született testvérhúgom, Emma is. 

A születésemkor való nehéz időben minden 
második, harmadik éjjel bekopogtatott a K.K. Gendarm 
az ablakunkon, oda idézve atyámat meggyőződést szer-
zendő, hogy csakugyan otthon tartózkodik-e? Amidőn 
pedig Kézdivásárhelyre, Torja piacára bement, először 
be kellett menni Torján a K.K. Gendarmarie-hoz, hol 

beírták a sárga könyvecskébe, mikor indult el Torjáról, 
és amikor beérkezett Vásárhelyre, jelentkezni kellett a 
K.K. Gendarmarien-nél, ahol bejegyezték, hogy hány 
óra, hány perckor érkezett be, s midőn dolgát végezve 
hazaindult, ismét be kellett menni Vásárhelyen K.K. 
Gendarmarie-hoz, hol pontosan bejegyezték, hány óra, 
hány perckor indult vissza Torjára, ahol jelentkeznie kel
lett a K.K. Gendarmarie-nél, hogy a sárga könyvecskébe 
bejegyezhessék, hány óra, hány perckor érkezett haza. 

Ez a mívelet akkor is megismétlődött, midőn a 
mezőre vonult ki szántani vagy aratni, ott meg is láto
gatta a K.K. Gendarmarie éber őre, vajon szánt-e, vet-
e avagy - talán azzal a verflute KLAPKÁval levelez, 
avagy Garibaldistákat toboroz, oder so etwas. 

De ennek a nehéz sorsnak véget vetett nagy
atyámnak, a „K.K. Contumar Directornak" közben
járása, ki atyámat beszerezte az állami sóbányákat bér-
lő'bécsi Creditanstallt marosújvári hajógyárához. Ott 
vette atyám hasznát aradi, zárt körben tartott mérnöki 
tanulmányainak, és ott azonnal megbízták az atyám 
áltál javasolt új alakú, lapos fenekű hajók építésével. 

Én tehát a Torja pataka mellől, ahol apránként 
felcseperedtem, és ahol annyit lábatlankodtam a szesz
főzdében, és ahol az udvaron libák, rucák számára föld
be ásott vizes csöbörből hajánál fogva húztam ki hú-
gocskámat, más, csodásabb világba kerültem, a Maros 
partjára, ahol csudásabb dolgok képe maradt meg em
lékezetemben. 

A bányatoroknál lófogatú szárazmalmi kerék 
emelte föl a mélyből a bivalybőr tartályokba berakott 
kősót, amelyet onnan vasút szállított le a Maros-parti 
raktárakba, ahol ismét a hely kihasználása okáért sik
lópályán taposómalommal húzatták föl a kocsikat a 
magasabb részekre. Amely gépezet emelte föl a kősót a 
bányából, ugyanaz hajtotta a szivattyúkat. A kiemelt 
sósvíz K.K. Finanzok által őrzött csatornába folyt le a 
Marosra. 

Lakásunk egyik kincstári épületben volt, a 
Holtmaros partján, jó kilátással az esténként fényben 
úszó MIKÓ-kastélyra. Ottani emlékeim közül a leg
kiemelkedőbb, hogy midőn az atyám által tervezett el
ső új típusú hajót vízre bocsájtották, atyám vitézi mi-
voltomra hivatkozva beemelt a hajóba, és midőn már a 
Maroson úszott a hajó, akkor jöttek csónakon értem. 
Kedves emlékeim közé tartoznak azok a kellemes ki
rándulások a hordőraktár tetején kedves bajtársaimmal, 
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a JOVIÁN fiúkkal. Már nem olyan kedves volt azon
ban az az emlékem, hogy a lakásunkba vezető magas 
kőgrádicson behengeredve vállperectörést szenvedtem. 

Midőn az első 60 drb. új típusú hajó elkészült, 
azokkal atyám is lehajózott Szegedig. Ott már várták a 
Creditanstalt bécsi küldöttei a hajórajt. Kérdésükre, 
hogy atyám mily jutalmat óhajt, ő, útközben tapasztal
va, hogy milyen békés állás a sótárnokság, sótárnoksá-
got kért. Rögtön meg is kapta a rablógyilkosság útján 
megürült sótárnokságot Makón. 

Odaköltözésünk után én és a húgom azonnal 
megkaptuk a maláriát, mellyel másfél évig kínlódtunk. 
Az idő folyásával nálam 6 évvel idősebb néném kedves 
kormánya alatt tanulgatni kezdem a Nagybibliából, 

K e-Ke. (Kezdetben teremte Isten ....) 
Ilyenformán aztán könnyen ment megtanulni TYUKO-
DI úrtól az első osztályban az olvasást. 

Makón egy ideig a vármegyeház szomszéd
ságában laktunk, hol a vármegye kisfiáival megbarát
kozva megtekinthettem a vallatókamarát. Ott egy 
hosszú lánckötélre erősített lánckosárba helyezték bele 
a vallatott rabot, és a kosarat egy csiga segélyével a 
magasba húzva intézték hozzá a vallató kérdéseket. 

Ne feledjük el, hogy akkor volt a „RÓZSA 
Sándor-világ". 

A vármegyeháza mellől a sóraktár telkén levő 
házba költöztünk, ott nyílt meg előttem a világ. La
kóházunk telke, egyik oldalon a csanádi püspök rezi
denciájának parkjával, másfelől a Comisarius kertjével 
volt szomszédos, kertünk végénél pedig a püspökség 
prokurátorának, FARKAS ügyvédnek más utcára nyíló 
telke vonult el. A négy szomszéd család 9 gyerme
kének a jóságas kertész türelme alapján a rezidencia 
parkja volt szabad játszótere és egyúttal botanikai isko
lája. A parkba pedig a legközveüenebb utakon, a kerí
tések tetején jutottunk el. A rezidencia udvarán a dar
vak, túzokok, pávák, őzek, nyulak elég jó játszótársak
nak bizonyultak. De ezen lakásunkból már föl kelletett 
járni a ref. templom mellett eső elemi iskolába, SZON
DI bácsi keze alá. 

A NAVAY kúria előtt eső park, a nagy piactér, 
a KRAUSZ Maxiék boltja, az Ér hídja mennyi csínyte
vésnek volt tanúja. Nem is tudom, hogy jutottam én 
úgy hirtelenében SZABÓ, majd KOMÁROMI tanító 
urak osztályába. Végül a partikulába SZALÁRDI 
MOLNÁR úr elébe; de addig sok mindent meg kellett 

tanulnom, „a Hármas Kis Tükörből" 5 , meg aztán -
otthon. 

A finánc laktanya szomszédsága, és hogy 2 
éjjeli őr is őrizte a sóraktárral együtt házunkat, lehetővé 
tette, hogy estenden atyám régi honvéd bajtársai, CSE-
REY Ignácz ezredes, GYERŐFFY, a búsköltő és ZAY 
Róbert, POZSONYI János, SZILVÁSSI István és má
sok, továbbá testvérnéném oktatói, SZEREMLEI Sá
muel 6 , mint hitoktató, szalárdi MOLNÁR Albert, az 
irodalom és történelem tanára, gyakran fölkeresték 
házunkat. Reám pedig akkoriba nagy szükség volt, 
mert a faggyúgyertya világában kinek másnak kiálthat
ták volna: „koppancs". Amikor meg divatba jött a mo-
deratur lámpa, akkor meg már beleszoktam a nagyok 
közé, meg akkor is kellett forgatni a lámpa kulcsát, és 
még szükség is volt reám, mert amikor atyám és CSE-
REY bácsi SZEREMLEI tiszteletes úrnak diktálgatták 
a magyar szabadságharcra vonatkozó adataikat, akkor 
nekem kellett a nagy térképben (A magyar szent korona 
országának térképe, Buda, 1863. NAGEL és WI-
SCHAN. Rajzolta: SKRIESZERWSK1 Adolf) kikeres
gélni a helyneveket. Ebből az időből őrzöro én mai 
napig KAMPIS Tamásnak SZEREMLEI S. által fordí
tott „Krisztus követése" című munkáját. 

Egy estén összes ismerősei atyámnak meg
jelentek házunknál és sok szó folyt SMOLKA reichs-
rathi lengyel képviselőnek a Reichsrathban tartott be
szédéről, mely felől csak serdültebb koromban értettem 
meg, hogy az a magyarság apothe(o)zisa volt. 

Ilyen környezetben nőve föl, nem csoda, h o e y 
én a SZONDI úr vizsgálatán ilyen kezdetű költeményt 
szavaltam: „Nincs nevetségesebb az embernél". 

Hiába született meg ez idő tájban a milligyer-
tya, amelyet már nem kellett koppantani, én mégis csak 
a nagyok között maradtam. Atyám úgy nevelt, hogy 
vasárnaponként, midőn hazaérkeztem a ref. isten
tiszteletről, egyik vasárnapon elvitt a rom. kath. temp
lomba, másik vasárnapon a gör. kath. vagyis orosz 
templomba, sőt elküldött az izraeliták zsinagógájába is, 
arra tanítván, hogy Isten mindenkiben egyformán jelen 
van. Egy napon a re>;n. kath. templomba mentünk, hol 
SZÉCHENYI István gróf requiemén gyászolt u makói 
magyarság. A gyászistentisztelet végén atyám ölbe 
kapott engeri, azon utasítással, nézz szét, nem látsz-e 
zsandárt. S mivel nem láttam, atyám rázendített a 
„Szózatra". 
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„Akkor még az volt a Himnusz". Nem volt 
akkoriban olyan magyar úriház, melynek falán ott ne 
díszlett volna gróf SZÉCHENYI Istvánnak kőnyomata 
arcképe, alatta ezen sorokkal: 

„így ápolá galambjait, 
Fúván az édes bús dalt 
Melyet honszerelem 
S érző szíve sugalt." 
Nem sok idő telt el, midőn ismét requiemre 

szólította a rom. kath. templom harangja a makói magyar
ságot. Az „öngyilkos", ref. vallású TELEKY László gró
fot parentálta el BOGYÓ apátplébános. Ezen alkalommal 
is felhagzott a „Szózat", de elkövetkezett erre az apát
plébános gyásza is. Ám a TELEKY László gróf temetését 
ábrázoló kőnyomatú kép megjelent az úrilakok falán. 

Pedig akkor BACH volt a mindenható úr az 
osztrák császárságban^ és spiclijei mindenfelé bőven el 
voltak szórva az egész országban. És mégis ez idő tájt 
írta az élclapok költője, KIPFELHAUSER úr, a szél
tében szavalt híres költeményt: 

„BÁCH urnák kertje 
Kivirult hajnalra 
Hábe méhtsz úr a nadrágját, 
Mossa a patákban, 
Mossa a patákban 
Egy Stádtleinak szélén 
Kicsit schmutzig, kicsit poros 
Messziről jött szegény" stb. stb. 
Említettem, hogy nővérem neveltetésében 

milyen szerepet vittek SZEREMLEI és MOLNÁR 
urak. Akkoriban nyilvános leányiskolák hiányában a 
leány növendékeknek csak házi nevelésben volt részük. 
Tehetősebb családoknál mindenütt ott találjuk a nagy 
szerepet játszó „Freuleint", Elize-t, Leontin-t és Jose-
phine-t, ki a ház leányát, esetleg leányait a francia és 
német nyelvre, klavírozni, esetleg egy kis földrajzra és 
mindenesetre táncolni tanították. Városokban ismerős 
családok együttesen tartottak nevelőnőket, Stefánia és 
Júlia kisasszonyokat. így az én nővéremet Juliette a 
német és francia nyelvekben oktatta és táncra tanította, 
míg BECK úr - ki közköltségen érkezett Cseh
országból - zenére oktatott minket. Megvallom, hogy a 
mi zongoránk - melynek billentyűibe annyiszor verte 
bele ujjaimat BECK úr - egy divatjamúlt Klavikordium 
volt, s amelynek édes négyszögletes testvére ott díszel
gett a Székely Nemzeti Múzeumban. BECK úr, mint 

afféle tősgyökeres civilizátor addig nevelte a szülőket, 
míg Bécsből egyszerre 3 drb rövidebb zongorát nem 
hozott Makóra. (De ezen már nem verte ujjaimat a bil
lentyűkbe, mondogatván „ászándérentette ászász uj".) 
Említem, hogy akkoriban tartott még a RÓZSA Sán
dor-világ. A K.K. Postamt emiatt nem fogadta el Ma
kón a pénzküldemények szállítását. A Creditanstalt 
megbízta atyámat a sóeladásból befolyó összegeknek 
bizonyos percentnyi részesedés mellett való, a szegedi 
főpénztárba való beszállítására. Szabadságot adott 
neki, hogy akkor zárja be a sóraktárt, mikor lehetséges
nek tartja a pénz beszállítását Szegedre. Ezen művelet 
csak úgy volt lehetséges, hogy atyám látszólag beállott 
mulatós embernek, ki egyszer Földeákra (NÁVAYék), 
máskor Kiszomborra (RÓNAYak) vagy Leiére (Püs
pöki uradalom) rándult ki látogatóba, honnan aztán 
könnyebb volt beillanni Szögedébe. Ezen manipuláció 
j é anyagi helyzetet teremtett házunkban és ennek 
következtében atyám az akkori viszonyokhoz mérten 
elég kiadósan áldozhatott pártolásra. Az akkoriban 
jelentősebb napilap, a „Hon", továbbá a „Vasárnapi 
Újság", a „Bolond Istók", „Ludas Matyi", rendes 
olvasmányunk volt, a „Honderű"-vel együtt. A számot
tevő kiadványok közül a KISFALUDI társaság, VÖ
RÖSMARTY költeményei, VASS Gereben és JÓSIKA 
regényei és BEÖTHY László művei, JÓKAInak regé
nyei, HORVÁTH Mihály nagy történelmi művei, 
JÁMBOR Pál irodalomtörténete, HUNFALVY János, 
Magyarország és Erdély eredeti képekben 1860-64. 
Darmstadt, LANGE Gusztáv György. Rajzolta: 
ROCHBOCK János, GALETTI nagy földrajza, 

ROESSLER világtörténelme, SCH A Természet 
könyve" 8 voltak kis könyvtárunknak díszei. 

Akkoriban lakásunk falait a már említett SZÉ
CHENYI és TELEKI-féle képeken kívül BARABÁS 
Miklós acélmetszetei, „ZRÍNYI esküje" (a horvá
tországi árvízkárosultak javára rendezett magyar főu
rakból álló élőképmásolata, „Hadak útja" vagy talán 
„Holtak harca" című, Csaba királyfi mondájára emlé
keztető képek, atyám katonakori „Daguerre" fényképe 
és más családi képek fedték. 

A jobb anyagi helyzet lehetővé tette, hogy két 
ízben is felkereshessük Kovászna gyógyvizeit. Először 
1861-ben utaztunk be. Aradig csak amolyan ekhós 
szekéren mentünk. Ezen utunkban Pécska felé jártunk, 
midőn egy utánunk rohanó felfegyverzett emberekkel 
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telt kocsiból ránk kiabáltak, hogy álljunk félre az útból, 
és azzal mellettünk fenyegetőzve elhaladtak. Nem
sokára újból észrevettünk egy hátunk megett rohanó 
lovas vértes szakaszt, kinek parancsnoka megtudakolta 
tőlünk, hogy láttuk-e a mellettünk elrohanó fegyveres 
csapatot, és azzal elrohant az előbbi kocsi után a svali-
zsár csapat. Kevés vártatva egy útfordulónál láttunk 
egy hámból kivágott döglődő lovat, mi aztán abból 
tudtuk meg, hogy a vitéz svalizsérek RÓZSA Sándor 
egyik bandáját kergették meg. Aradtól Brassóig 
„Dilige(n)ce"-on utaztunk be, honnan torjai nagybá
tyánk kocsija vitt be Kovásznára. 

Akkoriban Kovászna tele volt Magyarország 
minden megyéjéből és Moldvából való fürdővendé
gekkel, és minden kiadandó ház falán ott díszelgett 
CUZA Sándor moldovai és havasalföldi fejedelem, 
török kajmakám arcképe is. Amikor is a szomszédos 
országok vendégei nagy barátságba keveredtek. 

Mi egy udvaron laktunk ANTOS József úr bá
tyámmal, kinek felesége báró RADAK Katalin nagy
asszonyunk volt. 

Másodízben 1864-ben kerestük fel Kovásznát, 
akkor is persze kocsin és Diligence-on téve meg az 
utat, mert vasútnak még csak a híre volt meg akkor. 
Elénk emlékezetemben van, hogy ezen alkalommal a 
NAGY Ézékiel 9 uram családjában tartott nagyszabású 
keresztelőre voltunk hivatalosak, amidőn egyszerre ta
lán 3 gyereket kereszteltek és Ézsi-bá vasöntödéje is 
működésben volt ez alkalommal. Négy nagy kovács
fúvó élesztette a vasolvasztó tüzét és a kifolyó vasból 
néhány hamuzsírfőző üst tellett ki. 

Nem lenne teljes makói emlékezetemnek a 
képe, ha mellőzném azon két nagy természeti tüne
ményt, melyet ott éltem meg. Az első az 1861 -ki 
DONÁTHI-féle üstökös megjelenése vo l t 1 0 , melyet én 
János gazdának (az egyik éjjeliőrünknek) szakszerű 
magyarázata alapján ismertem ugyan meg, de GAL-
LETTI földrajzának ábrázolásai után kétségbe vontam, 
hogy az Attila kardja lehetett volna. 

A második az 1864-diki nagy szárazság és az 
azzal járó éhínség volt. Ezen alkalommal Makón, mint
egy közmegegyezéssel minden tehetősebb polgár a hét 
egy napján cipókat osztogatott a szenvedő szegények
nek, így atyámék is. Mi, a ház gyermekei teljesítettük 
ezen kötelességet, a kinyitott kapunál, az udvaron. Egy 
ilyen alkalommal a következőket láttuk: 

Boldog megelégedéssel tolta haza talicskáján 
a városházától a makói gazda az állam által kölcsön 
adott, vetőmagnak adott búzát. Rövid egy óra múlva 
visszafelé indult a most már síró asszonyoktól is kísért 
menet, minden talicskát két cserepár vitéz is kísérve, 
mert adóhátralékban elszedték a kölcsön adott vető
magot CSEÖRGEŐ adminisztrátor uram dicséretére. 
(Ezt a cselekményt szívet facsaróan írta meg JÓKAI 
Mór a „Szerelem bolondjai" című regényében). 

Mivel minden jónak és minden rossznak vége 
szokott lenni, így a bécsi Creditanstalt-nak is lejáróban 
lévén bérletideje, sok sóraktárt feloszlatott, így a 
makóit is. 

Családunk 1865 nyarán újból vándorútra in
dult, ez alkalommal a torjai hétszilva felé. Ezen alka
lommal a saját, bőrrel fedett kényelmes útikocsinkon 
utaztunk a temesvári híres lókupec SCHWIMMER-
cégtől bérelt három kis póni segítségével. 

Földrajzi ismereteim szörnyen tágultak ezen 
az úton, mert ezen jártunkban Nagy Szent Miklós-, 
Temesvár-, Aradon át utazva a glogováci hét híres 
kurgán mellett elhaladva Paulis-, Radna-, Déva-, Piski, 
Szászváros-, Nagyszeben-, Fogaras-, Brassón át, bi
zony nem a torjai szilvafák felé, hanem Kézdivásár-
helyre, anyai nagyapám kantai kúriájába vonultunk be. 
mert már Brassóban kiderült, hogy anyai nagyszüleim-
nek úgy tetszett, hogy az én alsótorjai szülőházamat a 
mi 7 évi távollétünk alatt egyik nagybátyámnak en
gedték át, és minket Kézdivásárhelynek kantai részén 
fekvő nagyanyai kontignációs házban helyeztek el. 
Olyan házban laktunk tehát, hol ha tyúkunk az utca 
átellenes oldalára tévedt, ezen ügyes-bajos dolgunkban 
nem a kézdivásárhelyi tanácshoz kellett fordulnunk, 
hanem a Felső-fehérmegyében eső peselneki Dulló-
h o z " , aki aztán a maga részéről ezen ügyben átírt a 
Kézdiszék Felsőtorján lakó Dullójához, ő tette át az 
ügyet a kézdivásárhelyi Tanácshoz. 

Anyai nagyatyám, örvendi KOVATSY Sámu
el amolyan igazi kézdivásárhelyi, nyugalomba vonult 
szeszgyáros és a nemes tímár-, csizmadia- és szűcs
céheknek külső tagja volt, aki a szokásos világoskék 
abaposztó ruhában járt, melynek kabátját, mellényét 
ezüst gombok tartották össze. Egymagában élt, mert 
nagyanyám felsőtorjai birtokán élt volna, ha nem látta 
volna jónak a Torja vize túlsó oldalán lakó JANKÓ Ká-
rolyné nagynénémnél tölteni el idejét, és csak akkor 
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jött be nagyatyámhoz, mikor pénzügyi manipulációi 
megkívánták megjelenését. (Igen ám, mert ő elsőrendű 
szakértője volt a ,,vekszlik"-nek). Ilyen alkalmakkor 
aztán megelevenedett az emeletes kúria kinyúló föld
szintes része, a nagy családi konyha, ahol a család tag
jai adtak találkozót vásáros napokon. Bezzeg sokszor 
biztatott ott engem nagyatyám „forgasd, édes unokám, 
egyformán a nyársat, és lepcsegtesd sűrűn a zsír
fogóból". 

De bezzeg összezsugorodott a 7 évi távollét 
után a mi kis földbirtokunk, mert úgy látták jónak 
Nainkámék, hogy édes anyámnak többnyire ún. zálo
gosföldet adtak át, úgy vélekedvén, hogy édesanyám 
nevelő anyjától, SZABÓ Andrásné nagynénjétől úgyis 
eleget kapott. Azoknak a zálogos földeknek, ha azok 
ősi vagyonhoz tartoztak, a családnak legkésőbbi le
származottjai is, ha letette az azért kapott zálog össze
get (a minor summát) akkor az visszaszállott az ősi 
családra. Így estünk el mi is több darab földtől, azok 
között a Bálványosvár oldalán eső nagydarab kaszá
lótól, amelyre pedig ^aszaláskor két hétre kellett föl-
tarisznyálni. 

1865 nyarán iskolai vakáció időn kerültem 
Kézdivásárhelyre, és mivel híre volt, hogy VAJA úr(, a) 
s.szt.györgyi gymnázium igazgatója nagyon szigorúan 
veszi a nimet nyelvet (amivel pedig STEINER úr, a 
makói zsidó iskola igazgatója hétszer is hiába próbál
kozott, ezen „madárnyelv" elemeibe bevezetni engem) 
a vakáció idő alatt a vásárhelyi ref. pártikula tanára 
SZÁSZ uramhoz a német nyelv tanulmányozása cél
jából kellett följárnom, holott is nem egymagam, de 
KOVÁTS János társammal együtt tanulgattuk aztán a 
német declinatiót és conjugatiót. 

Ekkor nyílt ki előttem a világ! 
Jankóval végigtanulmányoztuk Kézdivásár-

hely összes szeszgyárait, BENKŐ Pálét, CSISZÁR 
Pálét, SZABÓ Mózesét, NAGY Pálét, NAGY Józsefét, 
JANCSÓ Mózesét, NAGY Ferencet, CSISZÁR Imréét, 
NAGY Mózesét, TÖRÖK Samuét, és a serfőzdéket, 
WINTERNICÉT, WELL(E)NREITERÉT, TÖRÖK 
Samuét, a BAKA-félét, POPOVICSét és a NAGY 
uram sörházát. 

Ezen idő tájt a kézdivásárhelyi volt határőr
vidéki gyalogezred laktanyáiban „CONDRECOURT"-
ról elnevezett K.K. gyalogezred galíciai származású 
legénysége volt elhelyezve, amelynek gyakorlatai sok 

élvezetes órát s,zereztek. Példának okáért a fegyver
töltésre fölhangző vezényszavak ezek voltak: 

Habt Acht! 
1. Laden! 
2. Beim Fuss! 
3. Patron abreissen! 
4. Patron ab beissen ! 
5. Pulver hinein! 
6. Kugel hinein! 
7. Ladestock heraus! 
8. Hinein schlagen 1-2-3! 
9. Ladestock hinein! 
10. Gewehr auf! 
11. Kapsel darauf! 
12. Ziel! 
13. Feuer! 
Rövidesen azt is megtanultam, hogy a gyakor

latra kivonuló katonaság trombitái mit harsognak a 
székely levegőbe: 

1. Kezdi a század trombitás: 
Peszternákom peszternák, 
Jönnek, mennek a katonák, 
Nem mennek ők messzire 
Csak a város végére. 

2. Folytatja a batalion trombitás, egy quintet-
tel följebb: 

Mikor Pécsben lóger vót, 
Akkor piszu hideg fót. 
Zenyim bakkancs lyukas vót, 
Zenyim lábam fázik fót. 
De bizony tudta Jankó azt is, hogy az estvéli 

Capistrangnál, mit tudakozódik a trombitás. 

3. Apád, anyád hovávaló? 
Galíciai! 

! Hoos, hoos, hoos, 
Kis nyavalya, nagy nyavalya. 
Rontson ki! 
Ilyen körülmények között kerültem én az „ő-

ző" területről a sepsiszentgyörgyi ev. ref. algymnázium 
második osztályába, éspedig (III. melléklet, rajz) városi 
„Vörös korcsma" emeletére bennlakónak, IZSÁK 
József 1 2 tanár úr keze alá. Új társaim szörnyű nagy 
megbotránkozására sehogy sem tudtam megszokni a 
„Tanár úr instálom" megszólítást, hanem következe
tesen „Tanár úr kéröm"-öt mondottam. Nem éppen 
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székölyös nevem, mög aztán vörössel szegett makói 
fekete szűröm és sasorrom igen gyanús színben tüntet
ték föl új társaim előtt személyemet, és - kineveztek 
„zsidónak". Ámde ennek a névnek consequentiáját 
akkor is viselni kellett. Este 9 órakor, midőn lefekvés 
előtt meg kellett járnunk a földszinten az udvar hát
sórészén eső illemhelyet, akkor tanuló társaim egyrésze 
fölállott a csak két végén világító ablakkal ellátott 
folyosón és engem végig püfölt minden este az első 
diligentián. Csak természetes, hogy amikor az első, a 
szüreti vakáción hazatértem, én ugyan nagybátran 
kinyilatkoztattam, nem megyek vissza többé Sepsi
szentgyörgyre, mert ott minden este végigdöngetnek 
engem a folyosón. Majd az állam esett le ijedtemben 
atyámnak azon kérésére: „Hát te miért nem ütötted 
vissza?". Mikor aztán kinyögtem a feleletet: „vannak 
azok között nagy fiúk is, van 17 éves is, én még csak 
11 éves vagyok." Apám megszidott, és megmutatta, 
hogy fogjam össze öklömet, és hogy hová vágjak azzal. 
Igaz lélekkel mondom, dehogy is maradtam volna 
otthon, alig vártam az első folyosói sétát. Elkövetkezett 
a séta és a döngetés is, de a folyosó végén a lejáró lépc
ső kezdetén az ablak világa mellett megláttam BIK-
FALVI Simon társamat, oda ütöttem öklömet, hol az 
eleség emésztődik, mire ő nagy ordítással hanyatvá-
gódva végiggurult a lépcsőn, kiabálva „Jaj megölt a 
ROEDIGERÜ!" Természetesen minden szobából kitó
dult a nemzet, lámpákkal, élükön jó IZSÁK József 
felügyelő tanárunkkal, ki rám kiáltott: „Mit tettél, 
szerencsétlen?!" Előadtam, hogy a múlt diligentián 
végigvertek, de nem akartam lealjasodni árulkodásra, 
de megelégeltem a döngetést és most hasba vágtam az 
egyik döngetőt. IZSÁK úr néhány riadt társamtól meg
kérdezte: „Hát te ütötted-e?" Egyhangú volt az igenlő 
felelet. (Elmúlt idők emléke az őszinteség.) Felhozatta 
Simont, megkérdezte, hol vágott meg ROEDIGER, 
mire ő fájós hasára mutatott. Tőle is megkérdezte 
IZSÁK úr, hát te ütötted-e őt?, mire BIKFALVI igent 
rebegett. Erre IZSÁK úr kihozatott egy széket és a nád
pálcát, a székre rá Simont, és hangosan pattogó ellen
szert mért hasának ellenkező oldalára. Bezzeg rögtön 
új nevet kaptam, cingárságom miatt gyufakirály címet 
kaptam. Csak természetes, hogy ezután én jártam 
mindig a többiek feje tetején. Ebben a gyönyörűséges 
1865-66-ik tanévben sok dolog van élénk emléke
zetemben. Így a hetivásárról az „Istoria" árus, némelyik 

karongoló képekkel illusztrálva a földreterített istoriák 
tartalmát, sőt verklivel kísért dalban adta elő: 

„Esz a kicsi kutyácska 
Tizenhármat szópotitá" 
És, ott volt kiterítve a sok gyönyörű istoria Ár-

gilus királyfiról, Csontos Szikfridról, Tündér Ilonáról, 
Piroska és a farkasról, A cigány vajda temetése stb. 
gyönyörűséges olvasmányokról, melynek darabja 2-3 
o. ez. krajcárba került. Szomszédjában árult a képárus, 
általunk elérhetetlen magas árakkal árulván a Vadász 
temetését, Az öregek ifjító masinériáját és más hasonló 
műtermékeket. De a piacra sem kellett menjünk, hogy 
meghalljuk a papirosmalmok számára rongyot gyűjtő 
árus kiabálását, „Gyűrűt, borsot, foncsikát", mert akko
riban még működött a gelencei, a csíkszentmártoni és a 
többi székelyföldi papírmalom. De ma már nemigen 
halljuk azt a másik ajánlkozót, ki „Fazekát drótoztas-
sanak asszonyok", ha még hallik is máma a kiáltás, 
hogy „éveg-ablak". 

Mivel ezen évben atyám összebeszélve 
NAGY Mózes prókátor, HANKÓ Dániel kereskedő és 
HOSSZÚ Ferenc K.K. Steuer preceptor kézdivásárhe-
lyi lakosokkal és IZSÁK tanár úrral, a PÁL István 
vendéglőjéből hordattak számunkra ebédet, vacsorát 
nekünk osztálytársaknak, a többi cipóhoz szokott tanu
ló társunkkal szemben tősgyökeres ellentétbe kerül
tünk, és most már belátom, hogy tanulótársaimnak 
tőlem való idegenkedése ezen tényből származhatott. 
Ebben a tanévben az egyiptomi szemfájás járványa 
ütötte föl magát iskolánkban, melynek gyógyítására 
egy-egy ép szemű társunk vezetésével seregestől ment 
fel a délelőtti tanórák végeztével VIZIÁK doktor úrhoz 
a szék kórházába 1 3 az ifjúság. Ezen tanévtől élénk 
emlékezetemben van azon délután, midőn tanáraink 
vezetése alatt kimentünk az Orkő alá, hol a megfelelő 
elővigyázati szabályok után egy négyszögletes meszes 
hely körül a négy osztályt négyszögben felállítván ta
náraink, egyikök így kezdé hozzánk intézett beszédét: 
„Itt halt vértanú halált VÁRADI Antal és BARTHALIS 
Is tván" 1 4 . Az is élénk emlékezetemben van, hogy szép
írási óráink miként folytak le. A délelőtti harmadik óra 
végén ott fogott minket mindig pár percre oktató mes
terünk, DEMETER úr, és fölírt a táblára egy-két dalt, 
melyet nekünk caligraphikus írással be kellett írni a 
daloskönyvünkbe, lehetőleg csinos iniciálékkal díszít
ve. Daloskönyveinket szerdán és szombaton délutánon-
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ként átvizsgálta. Ugyanazon időtájt átjött Zalánból 
ZAYZON tiszteletes úr is, ki a dalok dallamára meg
tanított. Ezen módszer mellett a három tanév alatt 200 
dalnál is többet tanultunk be. Kiemelem itt, hogy ezen 
tanévben aránylag sok szentimentális német dallamra 
szóló dalt (pl. 1. Nyögdelő gyenge nemzet, 2. Be gyö
nyörű este van, 3. Galambom édes, 4. Vedd a füzért 
homlokodra, 5. Egy pásztor leány kis báránykát, 6. 
Hegyen ülök, búsan nézek le róla) és a lengyel dalok 
közül kettőt (1. Néma hölgy fut a nagy éjszakán, 2. 
Búsul a lengyel hona állapotján) ' 5 tanultunk. A követ
kező tanévben aztán mindinkább több, több díszbetűt 
kellett megtanulnunk, hogy évvégén (III. melléklet) 
szépírási vizsgálati dolgozatunkra „Fractur" lapokat 
kellett beadnunk. De a szépírási óráinkon meg kellett 
tanulnunk, hogy lehet záróléceket, békát, gólyát; vad
kacsát, emlékoszlopot, szomorúfüzet stb. egyvonalba 
kirajzolni, miről a méretek felbecsülését tanultuk meg. 

Emlékemben él a sétatéri zene, nem a mai sé
taterét értem Sepsiszentgyörgynek, mert azon az egész 
helyen az állami méntelep lovainak jártató helye volt, 
hanem a lábas háztól Szemerja felé elhúzódó sétateret 
értem, amely lábas háznak oldalán egy nagy sárga táb
lán nagy kétfejű sas fölött ez volt írva, K.K. Bezirk-
samt, földszintjén pedig az oszlopok közötti fekete
sárga festett korlátfára támasztva feküdtek az őrség 
fegyverei. Ott szólott a rezes banda. '* 

A tanév alatti vakációkon Kézdivásárhelyen 
tartózkodván lementem nagyapónak faházába, ahol ő 
rendesen tartózkodni szokott, és a csempekályha 
világánál hallgattam nagyapó elbeszéléseit. A nagy 
futásról, amidőn a törökök 1797-, vagy talán 1798-ban 
utoljára ütöttek be Erdélybe, éspedig a bodzái szoro
s o n 1 7 át, amikor az összes fehérnépeket, gyerekeket a 
torjai erdőkben rejtették el, féltett javaikat elásták, a 
férfiak pedig a templomkastélyokba vonultak be őrize
tre. Elmesélte, hogy ö a rozsból és törökbúzából főzött 
spirituszát 5-6 szekérre rakva hogy szállította át a 
moldvai határon Ónfalva, Grózafalva (így!), Dormány-
falva csángóközségekbe, ha el nem kelt, tovább Bakó
ba, esetleg Foscaniba (így!). És kapott azokért jófajta 
magyar ezüst húszasokat, körmöci dukátokat, esetleg 
„Napóleon d'or-okat", mert bizony akkor Moldvának 
nem volt saját pénze. Elmesélte, hogy gyerekkorában 
örmény kereskedők teveháton is hozták a keleti árukat, 
perzsaszőnyegeket, citromot, narancsot, datolyát, 

szentjánoskenyeret és jóféle teát. Mivel pedig még az 
én gyerekkoromban is a határon túlra való kereskedés 
könnyen ment, a kézdivásárhelyi nagyszámú iparosság 
is ott értékesítette áruit. így pl. KUPÁN bácsi, a kalapos 
céh atyamestere összeszedvén a kalapos mesterek 
gyártmányait, maga vitte azokat át Moldvába értéke
sítés végett. Éppen így szedte össze a csizmadiák atya
mestere a rámás csizmákat, a vörös szattyánbőrökből 
készült kifordított, varrottas talpú csizmákat, melyek 
itthon ugyan egy új forint és harminc-negyven krajcár
ba kerültek, de a határon túl már Dukát és Napóleon 
d'or volt az áruk. Ezenképpen jártak el a többi céhek 
atyamesterei is, tímároké, cserzővargáké, bútorasz
talosoké stb. mind. (Nagy volt pedig a forgalom Galac 
felé is, mert jól emlékszem, hogy az egyik SZABÓ 
András nénitől örökölt házunkban lakott egy piaci árus, 
ki Galacról hordta a narancsot, citromot, teát, kávét, és 
a házbért ezen árukkal fizette.) 

Ezen tanév nyarán történt, hogy atyám ragyo
gó arccal, de könnyes szemekkel tért haza hozzánk, 
fennhangon kiáltva: „nagy öröm ért minket, megvertek 
minket a poroszok, estére fényesen kivilágítunk!" 1 8 

Volt is olyan fényes kivilágítás Kézdivásárhelyen, ami
lyen azóta sem volt többször. Másnap pedig nagy 
hálaadó Istentisztelet tartatott a kézdivásárhelyi ref. 
templomban, melyre még a kantai barátok is feljöttek 
miseingben, az isteni tisztelet végeztével pedig lement 
Kantába az egész gyülekezet, ahol a rom. katholikus 
templomban fényes „Te Deum" tartatott. 

Ezen vakáción történt meg, hogy egy délután, 
Torjára, a BENKŐ Dénes úr bátyámhoz igyekezvén 
gyalog, utolért egy fehérvászon nadrágos, sötét kabátos 
úr, kinek kabátja alól kilátszott a vörös ing. Beszédbe 
elegyedvén elmondta, hogy ő Futásfalvára igyekszik, 
LUKÁCS kapitány úrhoz (kinek kertjében 500 almafa 
volt, de mindenik más-más fajtájú) és sok minden 
szépet mondott GARIBÁLDIról. Belemelegedvén a 
beszédbe, tőle tanultam meg ezt a nótát: 

Kerek ez a zsemlye, 
Nem fér a zsebembe. 
Ketté kéne vágni, 
Úgy kell megpróbálni 
Éljen GARIBALDI! 
Az 1866-67. tanév új jelekkel kezdődött meg 

számomra, mert szüleim meggyőződvén arról, hogy a 
közhangulat ellen kellemetlen lévén cselekedni, engem 
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is a többi ifjúsággal egyezőleg „expora" adtak és pedig 
jó szerencsémre a TÉGLÁS néni expójára. Az expo 
rendszer értelmében 7 fizető és 1 nem fizető növendék 
alkotott egy expót. Minden fizető növendékért kellett 
évente 18 o. é. forint főzési díjat fizetni, azonkívül egész 
évre 1 véka fuszulykát, 4 bécsi font húsnak az árát. Ezért 
mindennap megkaptuk húsleves-, sóbafőtt- és mártásból 
álló ebédet és valamely főzelék- vagy túrós puliszkából 
álló vacsoránkat. A kész ételeket nem fizető társunk 
hozta be a collegiumba a kifőző helyről és ugyan ő vitte 
vissza az üres edényeket. Az étkezésnél pedig sorrendet 
kellett tartanunk, már azért is, hogy a hús vagy más étel 
szétosztása igazságosan történjék, amenyiben a sorrend
ben az utolsó volt az osztó. A kásztrolos túróspuliszka 8-
felé való osztásánál, ilyen szisztéma mellett megtanul
tuk a körnek pontos 8-felé osztását. 

Ezen tanévben már zászlók alatt mentünk a 
vasárnapi Istentiszteletre éspedig: I. k.o. piros, II. k.o. 
fehér, III. k.o. zöld, IV. k.o. kék zászló alatt. A Temp
lom utcában sokszor párhuzamos rendben ment a 3 
első osztály. 

Itt említem meg, hogy mindjárt a tanév elején 
vezényeltek ki minket a ref. templomhoz, hol a várkas
tély egy olmadozó falrészletét és bástyáját kőműves 
mesterek bontogatván, mi hosszú láncot alkottunk és 
egyik a másik kezéből adta le a követ, a kastély kijárata 
mellett álló épülethez, amelyből később, ha jól tudom, 
elemi iskola épült. 

Szomorúan emlékszem vissza, hogy jó rajzoló 
FŰZI tanár uram sikertelen fáradozott velem, hogy 
engem a germán-nyelv elsajátítására serkentsen. Egy 
délután BRASSAI bácsi „Okszerű vezér"-éből betanu
lásra feladott négy soros körmondatban egy „das" 
helyett „der"-t mondván, ő engem órák után elpáholt. 
Másnap délután aztán közölte velem, hogy minden 
délután 4 órakor német leckére kell előállnom. Persze 
az ő fáradozása - éppen úgy, mint Makón STEINER 
igazgató úré is - ugyan kárba veszett, mert még ma sem 
tudom, hogy pl. az ajtó „der"-e, „das"-e vagy „die"? 

Meg kell említenem, hogy ezen tanévben nagy 
zenei-mű élvezésében részesültünk. REMÉNYI Ede 
hegedűművész ragyogtatta előttünk tehetségét, a „Re
pülj fecském ablakára" és „Szeretlek én egyetlen egy 
galambom" dalokat, POLÁNYI zongoraművész kísé
retével. Énekóráinkon egy újabb lengyel dalt tanultunk 
meg, amely így kezdődött: 

„Óh te méltán lángzó forró lengyel, 
Fájdalmaidnak öléből életre vidulj föl. 
Itt rád vád s gyötrelem vár, 
Mit zsarnok dölyf reád tár," 
etc. etc! (ma nem lehet leírni.) 
Ezen tanév záróvizsgálatán nyilvános szavaló

verseny volt a harmadik osztályban, szokásosan VÖ-
RÖSMARTYnak „Élőszobor" című költeménye volt a 
verseny tárgya, s habár keményen pályáztam is a dicső
ségre, a pálmát az orrom elől DOBAI Jancsi vitte el. 

Nem emlékszem egészen, ezen tanév végén 
vagy a következő elején vonult-e fel a Székházba gróf 
KÁLNOKY Dénes 4 fakó lovával vontatott kocsiján, 
mint Háromszék főkirálybírája, megnyitni az annyi év 
után első „Sedria"-t. Megértük, hogy a piros, fehér, 
zöld színek egy zászlóra kerüljenek, de a lábasházról is 
lekerült a kétfejű sasos sárga tábla és helyébe fehér 
került a magyar címerrel. 

Az 1867-68. tanévtől kezdve BARTHA M. 
tanár úr felügyelete alá kerültünk, „Wasmivel" a „Was 
sagt er"-ek végképp kiköltöztek a lábas házból, olyan 
bátran énekeltük a collegium udvarán az 

1. „Isten adj hazánk felett...-" 
2. „Fel, fel vitéz, fel erős, fel erős, fel erős ma

gyar nép..." 
3. ,JVlár a vár fokán..." kezdetű magyar indulókat, 

és amellett vígan éltünk az expo jóvoltából. Tömegesen 
biflálva be a , JJe-bello, gallico"-caputjait, nem felejtve el 
AESOPUS meséinek előző évről elmaradt darabjait. 

Ám, ha szorgalmasan bifláztunk is, de a dél
előtti iskolazárás után, kimenve a mai szövőgyár akkor 
üres telkén keresztül a mai dohánygyárnak akkor is 
bekerített telke mögé, már gyakorlatilag igyekeztünk 
tudomást venni a szemerjai akkor még finom kicsiny 
sárga levelű dohány minősége felől, VASS Dénes, 
CSISZÁR Pál, SÍPOS, KILYÉNI András és mások tár
saságában egy ilyen alkalommal megmentettük egy do-
hánycsempésznő egész dohánykészletét a spinát hu
szároktól. Máskor meg azzal szórakoztunk, hogy a 
CSISZÁR Pali jó társammal közösen bírt egycsövű 
pisztolyból, saját gyártmányú puskaporunkkal célba 
lövöldöztünk. Évközben már kiváló eseményeink 
voltak, hogy CSŐSZ János tanuló társunk a szemerjai 
templomban, KILYÉNI András pedig a kilyéni temp
lomban tartottak ref. Istentiszteletet, és mi osztálytár
saik, iskolai engedéllyel mind kivonultunk oda. 
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Szégyenkezve bevallom, hogy a szemerjai pa
tak partján céllövészeteink alkalmával már megismer
kedtünk a Jenigde, Damenzigarett, Inländer és Latos 
dohány nevű kincstári termékekkel, de ezenkívül a 
„Szemerjai-papusá"-val is, melyet aztán egy, a Csíki 
utcán lakó öreg bácsi vágott föl finom dohányvágó gé
pén laskadohánnyá és nem kellett a „Cornelius Nepos" 
bekötési tábláját agyonfaragni. De a Latos dohány 
jussán későbbi időben megtanultuk az új és a régi súly
mértékek között való váltószámot. Mert a Latos dohány 
ára 17 krajcár volt és a bécsi latt = 17 gramm, mert hogy 
el ne felejtsem, akkoriban a húst bécsi fonttal mérték. 
(Egy bécsi font A gabonát vékával, a bort kupával, 
itcével, meszejjel. Kilyénben persze a SZÉKELY 
Gergely családhoz voltunk uzsonnára meghíva. 

A tanév végén a „Herceg SCHWARZEN
BERG Csarnok"-ban 2 0 tartott nyilvános vizsgálatunk 
alkalmával a „Rendületlenül" című költeményre volt 
nyilvános pályázat kitűzve, melynek egy császári arany 
jutalomdíját CSŐSZ János tanulótársam vitte el elő
lem. Erről a csarnokról jut eszembe az akkor annyival 
is inkább köztudatba ment tény, hogy előttünk történt, 
midőn CSÁSZÁR Bálint uram a POTOCKI uram bolt
jában megvásárolván a stemplis papirost, arra ráírt va
lamit, de tévedésből nem porzót öntött az írásra, hanem 
tentát. Akkor aztán másik stemplis papirosra írva az 
állítólag azonos tartalmú szöveget, azt megszárítva, 
gondosan zsebredugta. POTOCZKI uram az eldobott 
papirost felvéve, arról leolvasta, hogy CSÁSZÁR Bá
lint tetemes összegről szóló ajánlatot szándékozott 
beadni az akkori pénzügyigazgatósághoz a sepsiszent
györgyi regale bérletek fejében. Nosza rajta, BOGDÁN 
és POTOCKI uramék, egy még nagyobb összegről szó
ló ajánlatot adtak be, és csak a versenytárgyaláson tűnt 
ki, hogy CSÁSZÁR Bálint a zsebében felejtette az 
offertet. 2 1 A következő időszakban aztán CSÁSZÁR 
Bálint sutytyomban adta be bérajánlatait és ezzel kez
dődött Sepsiszentgyörgy városa anyagi fellendülése és 
a város lakóinak megrendíthetetlen bizalma CSÁSZÁR 
Bálint személye iránt. 

Nem végzek talán felesleges munkát, ha a 
nyelvhasználatra nézve megjegyzem, hogy még ekkor 
is vajúdott az egyének megszólítása, folyt a kegyed, 
nagysád megszólítás divatja, de nem múlt el a „Hon
derű" stílusa sem, melyről a következő, VAS Gereben 
művéből való idézet szolgáljon: 

„Ifjú: (Tonelépésben közeledik a háziasszony
hoz, kezet csókol és köszönti) Óhajtám tiszteletemet 
tenni a teinsasszonynál. 

Úrnő: Kegyed révén a jogászi minőség való
jában létezendik városunkban. 

Ifjú: Ez irányt jelöltem ki életcélomul! 
Úrnő; Nemes célját a polcok magaslatáig 

akarja ön egykor beszárnyalni, - vagy mint a jog
védelem apostola fog küzdeni az elnyomott 1 felek 
igazságáért? 

Ifjú: A jövendőnek burkaiban rejlik még sor
somnak ujjmutatása! 

Úrnő: Ígérje meg kegyed, hogy kedvenc gyer
mekemnek védkarát nyujtandja és az ifjú élet görön
gyein iránytűje leend. 

Ifjú: Szent kötelességemnek érzetében ígérem, 
hogy lámpája leszek a zajló tengeren, hogy örvényeitől 
megóvjam. 

Úrnő: Az anyai kebelnek ihlete súgja nekem, 
hogy kegyedben a vezércsillagot lelem fel és sugarai 
szerencsésen vezérlendik magzatomat." 

Más idők, más kifejezésbeli szokások. Ma az 
Élet, Ember, Gondolat szokását éljük. 

A lefolyt három tanév alatt mi, a négy össze
tartó kézdivásárhelyi családnak fiai sokszor róttuk a 
Kézdivásárhely-Sepsiszentgyörgy közötti országutat, 
és ebből a sok utazásból az első karácsonyi vakációi út 
volt a legemlékezetesebb, amennyiben Sepsiszent
györgyről nagyon szép időben indultunk el, de már a 
Szépmezőn elkezdett fújni a „Nemere", amikor be
értünk a brassói-berecki főútvonalba, már elkezdett ha
vazni, Maksán már meleg bort itatott velünk HOSSZÚ 
nénikénk, Csernátonban pedig az „Itt a bakánál, leg
jobb bort innál" című korcsmánál egyik társunknak 
lábát már hóval kellett feldörzsölni, és a nagy hófúvá
sokban alig tudtunk hazavergődni Kézdivásárhelyre. 

Akkoriban Sepsiszentgyörgyön még csak a 
négy középosztály volt felállítva, és így szüleinknek 
választani kellett, hogy melyik collegiumban folytas
suk tanulmányainkat. Mivel pedig NAGY Géza tanu
lótársam testvérei a nagyenyedi BETHLEN főtano-
dában tanultak, én is HANKÓ Iván társammal oda ván
doroltam. És egy szép augusztusi délután megindult a 
két borított szekérből álló karaván, az akkor egyedül 
lehetséges úton, a Székelyföldön keresztül, Nagyenyed 
felé, hogy 4 napi bolyongás után kiköthessen a két 
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szemközt néző nyíllal átlőtt nyakú hattyúból álló 
címtáblájú vendégfogadóban. A vándor csoport feje 
MOLNÁR Dénes theológus volt, mellé sorakoztunk 
NAGY Béla II. é. theol., ZAYZON Albert I. é. jogász, 
SZOTYORI J. I. é. theol., NAGY Gyula II. é. philoso-
phus (vagyis VIII. g.o.t.) NAGY Géza, HANKÓ Iván és 
jómagam V. g.o. tanulók, MOLNÁR I. mézeskalácsos 
fia, kinek az apja volt a szekeresünk és még két-három 
kisebb társunk és a két kocsis. Uramfia, micsoda kara
ván volt! - ahány diák, annyi láda, és a szekér oldala is 
kantárba rakott töltöttkáposztás fazekakkal és túrós ta-
risnyákkal. A pakolás, búcsúzkodás Kézdivásárhelyen 
délig tartott, úgyhogy csak később délután juthattunk be 
Kászonújfaluba. És itt kezdődik igazi deáki életem. 
Némely gastronomiai megnyilatkozásom alapján köz
akarattal az elemózsiás tarisnyák, káposztás-fazekak és 
túróskupák directorává kiáltván ki azzal, hogy úgy igye
kezzem, hogy az utolsó, gerendi stáción is maradjon 
még valami. Étkezésünk közben egy másik szekér ér
kezett oda csupa diákkal. Meg kellett tanulnom, úgy 
énekelik állva a köszöntőt, „Gaudeamus igitur", - és -
akkor azon éjszakára meg van kötve közöttük az örök 
béke, és egy asztalhoz költözik a két felekezet. De csak 
akkor lőn nagy ijedségem, midőn NAGY Béla odasúgá 
nekem, Lajos, maga vigyázzon a dugókra. Egyszóval 
nekem, 14 évet múlt gyerekembernek kell vigyáznom, 
ha idősebb társaim eleresztik a gyeplőt. Nos hát most is 
megveregetem a vállamat, amiért reggel 2 órakor - mi
kor a siserahad aludni tért - kabátom jobb zsebéből 
előadtam az össztársaság által elfogyasztott 12 számú 
boros és a 11 borvizes üveg dugóját. De addig megeredt 
a nóta, és én egy ültömben, stantepede, meg is tanultam 
a deáki életre legszükségesebb tudnivalókat: 

1. Kórus: (Kört, kört, köréneket és jó bort 
Szeretjük mindnyájan.) 
N.N. (akire rámutatnak) kedvesed neve. 
Szóló: Eulália (Eufrosina, Leokádia, kinek mi 

tetszik) 
Kórus: Eulália, Éljen! éljen, éljen, mindkoron. 
NB. (Ez alatt a töltött poharat a felszólított 

N.N. ki kell, hogy igya, a többi meg nézi.) 
Kórus: (Jaj de, jaj de, jaj de kár, 
Üres a pohár;) 

Kórus: Kört, kört, köréneket és jó bort... 
(és ez így megy mindaddig, míg minden részt

vevő megitta a maga egy pohár borát.) 

• 

2. Ha a diák útra kél, s útra kél, 
Friss cipóval vígan él, vígan él! 
Egy, két pohár krampampuli 
Ezer milljom paropli 
Juphaidéra, juphaida 
Juphaidera, juphaida - (és változatai). 
3. Igyunk, igyunk barátim! 
Rövid az élet, örök a sír, 
Ne nézz, ne nézz a jövőre, Élvezd a jelent, 
Igyál, és ne sírj! -
4. Keserge, Fiuk, az Isten áldjon meg, 
Én is iszom, igyatok. 
Mert nem nézhetek vidáman 
Végig elpusztult hazámon, 
Csak mikor részeg vagyok.-
Közbe-közbe aztán egy-egy hazaszóló lelke

sítő dal is elhangzott. 

5. Székely vagyok, szabad bércek szülötte 
Kapum előtt foly el a Nyárád vize, 
Szabadon foly, de hogyha mi gátolja 
Kicsap akkor rét-, mezőre, szántóra. 

6. Bekecs alatt Nyárád töve, 
Ott egy kunyhó zsúppal födve, 
De belseje aranybánya, 
Arany benne egy kis lányka, 
Ihajja! - (és a többi.) 

A muri végén pedig, felállván a társaság, el-
zengé a „Gaudeamus igitur"-t. 

Amikor beszámoltam KOVÁTSY Bálint 
uramnak a dugókkal, kiderült, hogy vérint való atyafi
ak vagyunk anyai ágon, és bevitt engem aludni a vizit
szobába. 

Másnap reggel aztán állatkímélési szempont
ból gyalogoson másztuk meg a Nyergestetőt, ahol meg
illetődéssel szemléltük meg a szabadságharc idején 
hányt védelmi sáncokat (melyekről csak később tudtam 
meg, hogy azokat éppen édes atyám építette volt), és 
erre mind felültünk a szekerekre, nem számolva az ak
kori lejtő meredekségével és hogy csak a lovak farhá-
mával volt fékezve a rohanásunk. Mikor Isten kegyel
me szerencsésen lesegített a lejtő aljára, megfogadtuk, 
hogy ezután lejtőre is csak gyalogosan járunk. 

Ebédidőre Csíkkozmásra értünk, honnan pár 
lépés volt a csíkszentmártoni papirosmalom. Csak ter
mészetes dolog, hogy a 3 órai etetési idő alatt a malom 
vezetőjének szívességéből alaposan megtanultuk a me-
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rített papír gyártását. Megtanultuk a kender és len ron
gyok szétválasztását, a rongyok fehérítését, a rongyok
nak „Hollender"-ben való aprítását, a szétfoszlatott 
rongy masszá(já)nak enyvezését és a most már kész 
papírmasszának merítését, és a merített lapnak nemez 
lemezekre való fordítását, a felesleges nedvességtől va
ló kipréselését, a szárítópadlásra való kiteregetését. A 
késői délutáni órákban értünk Zsögödre, ahol nemcsak 
a fürdőt szemléltük meg, de az ottani papirosmalomban 
az itatóspapír gyártását is. 

Késő este jutottunk el Csíkszeredába, hol egy 
faluvégi (pardon város) vendégfogadóba szállásoltuk 
be magunkat. Emlékezetemben csak az éjszakai alvás
nak képe őrződött meg, amint mi négyen a korcsomai 
hosszú asztalon helyezkedtünk el, a többiek pedig, 
amint lehetett, a hosszú padokon és a szekereken he
lyezkedtek el. A*kissé nyugtalanul eltöltött éj után a 
nagyobb diákok kissé több fenyővízzel igyekeztek erőt 
gyűjteni, és ezután indultunk el a Nagyerdőre. A Har
gita lábánál leszálltunk a gyaloglás megkezdésére. 
Amíg lovaink egy kis szusszantóra megálltak, a hágó 
kezdetén levő kocsmánál valami nézeteltérés szárma
zott fővezérünk és a kocsmai népek közt, pofonok csat
tantak el a bennszülöttek arcain. De bezzeg rosszra for
dult a sorsunk, mert fent a „percal"-on szolgálatra be
vonuló szabadságos katonák mulattak, megfelelő 
számú Marisaikkal és az alólról felszaladó Anis jaj
veszékelésére ők le, és - na igen, vezérünk fejét be, 
másiknak olyan hasbavágást adtak, hogy alig lehetett 
szekérre föltenni, a harmadiknak vállcsontját törték le, 
és csak az mentett meg minket, hogy éppen akkor 
ereszkedett le a hegyen két borért járó kézdivásárhelyi 
szekér, akiknél lőfegyver is lévén, és azokkal az em
berekkel túlsúlyba kerülvén, megszűnt a harc. De 
bizony mi Szentesegyházas-Oláhfaluig folyton szűköl
tünk, hogy az erdei gyalogutakon elébünk kerülnek a 
katonák. A falusi korcsmákban nyerték aztán sebe
sültjeink az első esélyt. Magunkat kipihendők, ott időz
tünk délig, és ezen idő alatt meg akartuk látni, hogy és 
miként legeltetik a falu bikáját a kizöldült torony tete
jén és mikor üldözik a tarka-jézust az erdőn keresztbe 
vitt lajtorjákkal 2 3 , de a falusi mester tanácsára mégis
csak jobbnak láttuk átsétálni a szentkeresztbányai vas
hámorhoz, ahol szeretetteljes fogadtatás után HROBO-
NYI igazgató úr aprólékosan bevezetett a vasöntés 
titkaiba. Ismereteink itt is gyarapítván, estére bevonul

tunk Székelyudvarhelyre, ott is a ref. collegium udva
rára, ahol a collegiumnak seniora hamarosan szalmát 
kerítvén, pompás, jó ágyakat készített nekünk az egyik 
tanteremben. Másnap reggel, a mi sebesültjeinket amíg 
a doktorok reperálgatták, mi megfürödtünk az udvarhe
lyi sósfürdőben és megtekintettük a Jézus Kápolnát, és 
elindultunk Agyagfalvára, Nagygalambfalván, Gagyon 
át (hol ugyan hiába kerestük az elvetett aranymag ter
mését) Marosvásárhely felé. 

Marosvásárhelyen egy, a főtéren, a BODÓ-
kútjához közel eső vendégfogadóba szálltunk be. A 
BODÓ-kútja nem szólalt ugyan meg a mi kedvünkért, 
de a káposztás fazekak is szörnyen megürültek. Főve
zérünket a vásárhelyi kórházban hagyva súlyos fejse
bével, Nyárádtő és Kutyafalva mellett elhaladva, ezen 
ötödik napon elindultunk Enyed felé. Déli időre az 
Aranyos folyó hídja mellett eső vendégfogadóban 2 2 

kötöttünk ki, hol már csak a túrós bödönök segítettek ki 
ebéd dolgában, mivel mi nem számítottunk ezen ötödik 
napra, mert a tarisnyák szalonna tartalma „Tabu" volt 
számunkra. Még jókor délután beértünk Nagyenyedre a 
collegiumba, VITUS senior úr hamarosan „dislocala" 
is minket, és mivel szalma ugyan bőségesen állott ren
delkezésünkre, hamarosan megteltek a szalmazsákok 
is, hogy jó nyugodt éjszakát tölthessünk el, de előbb, 
mivel a déli rántott túró igen nagy üreget hagyott 
gyomrunkban, amúgy frissiben a híres „Enyedi dög"-
ből is falatoztunk. 

Az enyedi collegiumban azon időtájt u.m. 
„mentor sistema" rendszer uralkodott. A gymnázium 
hat alsó osztályának tanulói seregéből és VII., VIII. 
osztályosok (filozófusok) közül, kiknek naponta fel 
kellett mondanunk (ami leginkább a latin-, görög-, ma
gyar irodalom-, történelemből föladott könyvnélküliek 
felmondásából állott), és akik kezelték zsebpénzünket. 

A collegiumi törvények megtartása fölött egy, 
a theologusok, jogászok, filozófusok által választott 
juratus testület működött, s amelynek élén a megvá
lasztott senior állott (ezen évben VITUS úr) és hű társa, 
(a) contra scriba. Minden panasz és kihágás megvizs
gálása a jurátus testület elé tartozott, melynek ítéletei 
fölött a tanári testület őrködött. Minden lakószobának 
megvolt a főnöke, primárius és másodfőnöke, secundá-
rius, kik a szoba rendjére, tisztaságára felügyeltek és a 
mentorságuk alá tartozókat tanulmányaikban segítet
ték. Szegénysorsú tanulótársainkat a collegium nem-
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csak teljes tandíj, lakásdíj, fűtésdíj elengedésével, 
hanem naponta 2 ingyen cipó adásával is segítette, az 
általuk végzett szolgáltatásokért kisebb jutalmakkal is 
segítette. Az V-VI . osztálybeli csoportba eső szegény 
tanulókat, akik minden kedvezményt élveztek, akiket 
neuter-eknek neveztek, kik úgyszólva rendőri szolgá
latot teljesítettek, ezekből teltek ki a párosával szolgá
latot teljesítő kapuőrök (cursorok) és a fő éjjeli őrök 
(vigilek), kik néhanapján a collegium kórházában is 
elég jó díjazás mellett ápolói szolgálatot is teljesítettek. 
A négy alsó osztály szegény tanulói pedig seperték a 
szobákat, folyosókat, udvart; fát és vizet hordtak be a 
szobákba, és éjjel felváltva őrködtek a folyosókon. 
Megfelelő díjazásért kosztot is hordtak be (mert akkor 
nem volt közétkezés), és a lustább diákoknak megfele
lő díjazás mellett még mosdóvizet is hordtak be, és 
naponként segédkeztek délelőtt 11 óra után, a collegiu-
mi cipók kiosztásánál. Bezzeg megindult az üzlet a 
cipókiosztás után a hangos „ki ad el cipót?", „Ki vészen 
cipót?" kiáltásoktól. Az elmondottakból megérthető, 
hogy lehetett az, hogy pl. okáért egy háromszéki tanu
ló, kinek kezébe édesapja, mikor őt az igazgatói iro
dában ott hagyta, 20 krajcárt tett le évi költségül, mégis 
mikor hazatért, 2 -3 forintott vitt haza. Amikor én enye-
di diák voltam, a theologiai, jogi facultásokon, a VIII. 
gimnázium(i) osztályban, a tanítóképezdében összesen 
1160-an voltunk beiratkozva, akik közül 300-an kap
tunk hazulról ellátásunkra kisebb-nagyobb összegeket. 

Ezen tanévban mutatta be FABER tanár az ő 
emberi hangot utánzó beszélő gépét az enyedi kollé
giumban az ifjúság nagy gaudiumára. Az ő gépje az 
emberi gégecső- és szájüreget utánzó szerkezet volt, 
mely(hez) a gégefőnek, szájüregnek, nyelvnek minden 
mozgató izmát billentyűkkel összekötött emeltyűszer
kezet tartozott, hogy a mú'izmot szükség szerint feszí
teni vagy elernyeszteni lehessen. Mondanom se kell, 
hogy a billentyűzet kezelése nagy gyakorlatot igényelt. 
Az egész szerkezet emberi, éspedig női alakra volt for
málva. Hozzátartozott a beszélőgéphez a tüdőt helyet
tesítő fújtató, melyet a kezelő a lábával hajtott. 

FABER tanár bemutatván beszélő gépének szer
kezetét, megkérdezte ezen nőalaktól; mi a neved? A 
felelet volt Eufrozina (ropogós r-vel); ki készített? Fáberrr 
tanárrr! Mit tanultál a kollégiumban? Ki ad el cipót? Ki 
vészen cipót? (célzással a d.e. 11 óra utáni cipóosztásra). 
És elmondatta a géppel, hol, merre járt a nagyvilágban. 

Azóta sok minden furfangos gépezetet építettek, 
de egyet se olyant, melyik ezt a munkát teljesítette volna. 

Amint hírlett, a feltaláló megőrült, és Eufro
zinát agyonverte. Este 9 órakor a contra scribával az 
élükön megjelentek minden szobában az appaditorok 
névsorolvasásra, távozásuk után le kellett feküdni. 

A collegiumi rendnek éber ellenőre pedig 
HEREPEY K á r o l y 2 4 tanárunk (szabadságharci tüzér
kapitány volt). A rendtartás előírta, hogy mikor a felü
gyelő tanár belép a terembe, mindenik tanuló az ágya 
végéhez áll, és figyel a tanárra. Egy ilyen alkalommal 
esett meg, hogy midőn HEREPEY úr belépett, alsó sor 
1. szám alatt eső termünkben kettős kihágáson kapott 
rajta, mert az ajtóhoz legközelebb álló ágyamon feküd
tem és regényt olvastam. Ám mialatt én ágyam lábánál 
vigyázzállásba helyezkedtem, tanárom. szeme meg
akadt a kályha melletti fatörmelékbyi, és hatalmasan 
kéfdé, „Urrraim, micsoda szemét ez itt?" Azonban 
keményen reámesett tekintete, és mivel mély hallgatás
ba voltam merülve, felkapá a szögletből a nyírfa seprőt, 
bozontos végével fogva, fonott végével elkezdett en
gem suprikálni. Bámulva hajtám oldalra fejem, hogy 
ütése ne érje fülemet; elém álla, reám szavalla „Hát te 
gyalázatos, még csak nem is sírsz", és jól képen terem
te. Mire én így: Tanár úr kérem, jelentem alásan, engem 
nem illetett a kérdés, mert itt van úgy a primárius, mint 
a secundarius úr. „Te szamár - monda ő, miért nem 
szóltál előbb" - és ezzel kész volt a barátság. 

Mulasztást követnék el, ha meg nem említe
ném, hogy azon időben a nagyenyedi collegium min
den theologusnak, jogásznak, filozófusnak, képezdész-
nek, minden igazolt szegény tanulónak 2 ingyen cipót 
adott naponta segélyezésül. Ezen jótéteményen felül 
minden tanulót, aki beteg lett, saját kórházában gyó
gyíttatta, ősszel-egy párszor a collegium gyümölcsö
sébe vitte el szüretelni. Szüretkor pedig a miriszlói sző
lőbe szabad bemenetet engedett a tanulóseregnek. A 
Felenyed felé eső fűrészmalmánál saját uszodájában 
ingyen tanította úszni. 

Ezen tanév alatt a karácsonyi vakációra KO-
VÁTS József uram bátyám, br. BORNEMISSZA alsó-
detrehemi jószágigazgatója invitált meg. Mi négyen 
KOVÁTS úr fiával és Enyeden növeldében járó leányával 
és a Béla fiú mentorral a Felvinctől Tordáig húzódó nagy
iapályon, verőfényes napon utazva Aranyosgyéres felé, 
folytonosan daloltunk, énekelve az akkor divatos dalokat: 
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Fakó lovam fel van kantározva, 
El is megyek a rózsámhoz rajta, 
Repülj Fakó szikrázzék a patkó, 
Ez a kislány de kedvemre való. 

Arra kérem, arra kérem Tórök bíró uramat, 
Ne lőjje ki, ne lőjje ki alólam a lovamat, 
Patkó pál leánya férjhez mén, 
Annak a lakodalmára megyek én. 

Nagy szélfúvás van, 
Nagy szélfúvás van, 
Nagy szélfúvás van a pusztába, 
Szerelmes vagyok egy kislányba. -

Nincs cserepes tanyám, 
Se szűröm, se gubám nékem, 
Kőből a nyoszolyám, 
Nem különb a párnám nékem, 
Vihar mossa a takaróm fehérre, 
De az igaz betyár 
Mégse kerül mindjárt kézre. -

A kapusi kanális, kanális. 
Elhagyott a babám is, babám is, 
Ha elhagyott, hagyjon is, hagyjon is. 
Megélek én egyedül magam is, magam is. -

Nincsen kedvem, mert a fecske elvitte, 
Egy száraz jegenyefára letette. 
Akkor leszek édes rózsám én még víg, 
Mikor ez a jegenyefa kivirít, jegenyefa kivirít. 
A nagy dalolás közt eljutottunk Egerbegyig, 

hol igen akurátus disztótoros vacsorával várt reánk Jó
zsef bátyám uram másik leánya. Onnan a társaság egy 
része szánon vonult a detremi kúriába. 

Két nap múlva Mezőkókon át elmentünk szá
non a mezőtóháti halastóhoz jégalatti, öreg hálóval va
ló halászatra. Karácsonyra megjött Kolozsvárt lakó 
nagybátyám fia is, kit akkor ismertem meg. 

A húsvéti vakációra Kolozsvárra dirigált 
atyám nagybátyámhoz, és én a jó diligenssel Tordán át 
hiány nélkül jutottam el nagybátyámhoz, útközben 
megbámulván a tordai hasadékot. 

Atyám, ki akkor az orsz. telekkönyvi felmé
réseknél volt alkalmazva Bánffyhunyad mellett, szeke

ret küldött utánam, és én Gyalun, Gyerővásárhelyen, 
Körösfőn, Bánffyhunyadon át eljutottam Székelyjóra, 
és két nap után vissza Kolozsvárra, Kolozsvárról Nagy-
enyedre. Enyeden a stúdiumokon kívül a collegium 
mellett lévő díszkertben is munka várt reánk, mert min
den osztálynak a kert gondozásából egy részlet jutott. 
Ezen díszkert mögött terült el nyári tornahelyünk, míg 
a téli nagy tornaterem a templom várkastély(á)ba esett. 
(Ebben a teremben tartották a nagyobb ünnepélyeket.) 

A pünkösdi vakációt ismét Alsódetrehemben, 
KOVÁTS J. úr bátyámnál töltöttem, hol naponta fel
mászván a szőlőkön keresztül a hegytetőre, a görög 
aoristusok alaposabb tanulmányozására, s a tetőről vé
gigtekintve a Pietrosul, az Ünőkő, a Vlegyásza, a Re-
tyezát és Fogarasi havasok, és a háttérben emelkedő 
Hargita által körülhatárolt térségre, láttuk majdnem 
egész Erdély határait. A hegy túlsó oldalán ültetett 
erdőben meg azt láttuk meg, hogy milyen óriási ká
rokat okozhat az apácahernyó. 

Ebben az évben állították fel a m. kir. honvéd
sereget és a honvéd huszár toborzók eljutottak Enyedre 
is, amikor KÖVÉR András és NAGY Ferenc volt 
szentgyörgyi osztálytársam és SZŐKE Vilmos enyedi 
osztálytársam honvéd huszároknak csaptak föl. 

Az V. g. osztályon szerencsésen átlábolván, 
megjött a nagy vakáció, és azzal MOLNÁR I. kézdi-
vásárhelyi mézeskalácsos is két ekhós szekerével, hogy 
haza vigye a fiát és engem, és hogy megtöltesse hordóit 
Marosvásárhelyen színmézzel. Hazafelé tehát ismét 
Marosvásárhely felé indultunk nagy vígan. De hogy a 
hordók megteltek mézzel, annál inkább lépésben indul
tunk Gagyon, Oklándon, Élőpatakon át Vásárhely felé. 
Utunkban a Rikán átmenve Réka sírjánál is megálltunk 
Réka emlékének adózandók. Még Enyeden csatlako
zott karavánunkhoz egy bérkocsis 5 bardóczszéki tanu
lótársammal, és ott tartottuk a búcsúzót, mert a felsö-
rákosi korcsmától utaink elváltak. Onnantól kezdve 
csikóink csak lépésben haladgattak, nem bírván a méz-
terhet, igazolván, hogy „mézből is sok, ami sok". így 
baktattunk Köpecen át, hol akkor éppen „nem volt baj", 
hacsak siralmas gyaloglásunkat nem tekintjük bajnak. 
Estélig mégiscsak beérkeztünk Hidvégre, másnap reg
geltől délutánig beértünk Alsócsernátonba, az „Itt a 
bakánál legjobb bort innál, hogyha megállnál" korcs
mánál búcsút mondtam MOLNÁR bátyámnak, és 
alkalmi szekérrel hazamentem Kézdivásárhelyre, hová 
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még elég jókor érkeztem, hogy segíthessek testvéreim
nek a szénatakarásban. 

A nagy vakáción pedig én is vígan üdültem. 
BENKŐ Dénes úr bátyám meghívott a Büdös-fürdőbe 
felállított bungalóvjába feredőzni. A kitűzött nap reg
gele előtt egy nappal elindult a zsúppal, ponyvákkal, 
konyhaedényekkel, élésládákkal, ágyneművel megra
kott szekérrel, az utána kötött bivallyal egyetemben a 
Torja pataka mentén, úttalan úton, hogy másnapra fel 
legyen verve a feredői úrilak, a konyhával együtt. Más
nap mind Dénes bátyám, Veronka néném, BERNÁT 
Bertával (egy nyári testvéremmel) el - kikocsiztunk a 
híres fürdőre, tudja Isten hányszor kelvén át a Torja- és 
Bálványos-patakokon. Nagyszerű kunyhótábor várt ott 
minket három utcában, 60 drb karók között ágból jól 
megfont putriból és a szükséges melléképületekkel 
(konyha, félszer a bivalynak, esetleg a szekérnek). A mi 
kunyhónknál a karók közé szalmát is fontak, és azon
felül belől nagy ponyvák voltak felfeszítve. Földbevert 
karókra voltak felépítve az ágyak és az asztalok. A léc
ajtót éjjelre ponyva födte. Egyedül a kantai barátok épí
tettek maguknak deszkából fényűzőbb palotát. Onnan, a 
magasba épült nyári táborból jól lehetett látni a kovász-
nai „Tündér Ilona-vár"-ra és ugyan az Olt menti „Vápa
várára". Ha az említett helyeken porladó ősök szellemei 
feltekintettek estenden magaslati tanyánkra, csodálkoz
va tűnődhettek azon, melyik késői unokának jutott 
eszébe és miért jeltüzeket gyújtani. Mert esténként a 
közigyekezettel összeszedett száraz gallyakból fellán
golt a máglya. Annak lángja mellett megszólaltak a 
regék, az ifjúság között pedig sok jó szavaló leány és fiú 
is akadt, és jó énekes is, felcsendültek a dalok, a zsarát
nok fénye mellett pedig öregje, ifja egy lélekkel 
énekelte a „Szózatot". Sok érdekes intermezzo 
élénkítette a - többnyire két hétre szabott - üdülést. 

Csak természetes, hogy egész napi kirándulá
sokat is rendezett az ifjúság. Amikor a Szent-Anna
tóhoz rándultunk ki, sok minden cókmókot kellett 
cipelni, nekem két kulacsot - azóta sem voltam többé 
soha kétkulacsos - melyeket egyik jó kedvű confráter-
rel egyetértve vízzel megtöltötteknek állíttattunk lenni. 
A messze úton vízért epedőknek kemény szívvel kellett 
megtagadnom a vizet, megmagyarázván, hogy a víz 
ebédidőre kell, mert a tó vize ihatatlan. Amikor aztán a 
tónál étkezésünk véget ért, confráter társunk buzgó 
fohász után megáldotta a kulacsok tartalmát, kérvén 

Istent, hogy változtatná borrá. És megtörtént a csoda -
bor folyt a kulacsból. Egyéb sem kellett MISKOLCZY 
Máriának, ki az egész úton vallási vitákat folytatott az 
egyik fráterrel, rácsapott, mint a kánya a confráterre, 
hogy meri az Isten szent nevét belekeverni az ilyen 
profán tréfákba. Bezzeg meglapultunk szégyenkezve 
megleckéztetésünkért, de nem is volt többé vallási vita. 
Vita nélkül jártuk meg a „Bálványos várát" is. A Szent-
Anna-tó tündéreiről és a „Bálványosvár" mondáiról 
elég érdekes thema volt. Mikor egy fürdővendég el
távozott, palotája a fürdővendégek közakaratából az 
estéli közvilágítást látta el, a lángok martaléka lett. 

De lejárt a vakáció is, és ismét vándorútra kel
lett kelni. Szüleim Enyedre irányították szekerem rúd
ját, és én ezen alkalommal a karatnai kántortanító úrral 
igyekeztem kifelé, kinek egyik fia szászvárosi tanár, 
másik pedig enyedi képezdész volt. Utunk Kászonon, 
Csíkon, Székelyudvarhelyen, Nagygalambfalván vitt 
keresztül, Bözödre, a tanár egy ismerőséhez. A földbir
tokos úr medvebőrrel leterített pamlagán ült, az akkor 
divatos hosszúszárú csibukból eregetve a füstöt, aki 
másnap reggelig vendéglátó gazdánk volt. Onnan 
Erdőszentgyörgyön, Balavásáron át le Dicsőszentmár
tonba utaztunk,, másnap pedig Bethlen-Szent-Miklő-
son keresztül a régi sóúton át Magyarcsesz(t)vére 
mentünk, tanár útitársunk ismerőséhez. Ezen földbir
tokos fiának volt mentora képezdész útitársam. Egy 
napi pihenés után Marosújváron és Miriszlón át 
bevonultunk Enyeden a collegium nagyvendéglőjébe. 
Ott várt reám a szerencse, mert amint leszálltam a kó-
borosról, ugyanakkor szállott ki egy előző évi dézsi 
tanulótársam a gyékényes szekérről, kit atyja hozott 
vissza a collegiumba. Én azonnal megegyeztem a 
dézsi bácsival a Kolozsvárig terjedő út fuvardíja irá
nyában, és a fogat kipihentetése után búcsút mondtam 
Enyednek és Kolozsvárra mentem, nagybátyám laká
sára. Bezzeg nagy volt az öröm öt darab fiú unoka
testvérem között, hogy eggyel szaporodott a jámbor 
csapat létszáma. Másnap már az unitárius collegiumba 
iratkoztam be, ami azzal a szembetűnő nagy előnnyel 
járt a más collegiumokkal szemben, hogy a tanár urak 
minket VI. g. o. tanulókat már önöztek és jurátus vá
lasztók is voltunk. Felvételem ugyan némi nehézség
gel járt, mert a jó HEREPEY bácsi a nekem adott 
nyakleves után annyira megkedvelt volt, hogy többet 
fel sem szólított az isteni algebrából, amelyet szerinte 
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még az utolsó kondásnak is tudni kellett volna, az év 
végéig fel sem szólított, hanem egy ötös calculussal 
elégített ki (ami kevésbé kielégítőt jelentett) és amiatt 
csak nagy fenyegetések és fogadkozások után vétettem 
föl a VI. g. o.-ba. Itten is divatban volt a mentor sis
tema, de enyhébb alakban, mint Enyeden. 

Az első kedves iskolai élményem az volt, 
hogy iskolatársaim: DÁNIEL Gábor, PÁLFFY Mór, 
ÁRKOSI, DIÓSZEGI, GEREI meghívtak a DANIEL 
Gábor nagybátyjának szőlőjébe, egy kis szüreti lako
mára. Nem tudván, hogy mit jelent diáki nyelven a 
nagybácsi szőlőjébe való invitálás, természetesen szí
vesen csatlakoztam hozzájuk. Csak akkor kaptam ész
be, mikor a fellegvár háta mögé felkapaszkodva a sző
lős kertek kerítésén kívül sétálgattunk, és csak miután 
ÁRKOSI társunk felszólítására két csoportra oszoltunk 
és a szőlőcsősz ÁRKOSIékat kísérgette a kerítésen be
lül, mi többiek pedig nyugodtan besétáltunk a nagy
bácsi szőlőjébe, akkor lettem tudós a kérdés felől. 

Két unokatestvéremmel együtt a collegium 
bentlakói voltunk, csak a reggeli, déli, estéli étkezésre 
mentünk haza nagybátyámhoz, a Külső-Monostor utcá
ba, és így bőven nyílt alkalmunk a Kolozsvár vidéki 
népviselet és népi szokások tanulmányozására. Napon
ta hatszor haladtunk el gr. PECHY Manó - akkor még 
ténylegesen működő erdélyi Gubernátor - lakása előtt, 
hol kinn állott a díszőrség, s kinek ablakai alatt a had
sereg kétszer adott szerenádot, s kinek a kolozsvári 
Nemzeti Színházban díszpáholy állott rendelkezésére, s 
kinek tiszteletére az I. emeleti páholysor közönsége 
udvari toilettben ültek. 

A gymnáziumban pedig szorgalmasan tanul
mányoztuk Micipsa háborúit, Toldi magyar irodalom
történetét, ARANYOSRÁKOSI SZÉKELY S. az „uni
tária vallás történelme" című művét és legfőképp MIL
NE Edward „Phisiologia" művét, melyet maga BEN-
CÉDI Gerge lye igazgató úr adott elő. Ő látva negy 
érdeklődésemet, mindig előttem helyezte a padra az 1 
méter hosszú gyermekcsontvázat és ugyan sűrűn felel
tetett engem. (Az évvégi, BRASSA1 bácsi elnöklete 
alatt tartott nyilvános vizsgálaton azzal tüntetett ki, 
hogy a kihúzott sédát elvette tőlem, és összefoglaló 
kérdést adott az állat-ország egyes családjainak ideg
rendszeréről.) 

Itt felemlítem, hogy karácsony tájáig csak rit
kán kaptam színházba menésre engedélyt, de iskolai 

előmenetelem folytán, a leglehetetlenebb pénzügyi 
manipulációk útján hetenként 3-szor is eljutottam a 
színházba, elválhatatlan társammal, KISS Mórral. 
KISS Mór akkor 13 éves ifjú volt, velem és testvér
bátyjával, Dáviddal együtt járt a VI. g. o.-ba. A színmű 
előadások után elkísért engem KISS Mór a collegium 
kapujáig, és ilyen sétákon állapítottuk meg végérvé
nyes kritikánkat a darabról és a szereplőkről. Egyforma 
lelkesedéssel élveztük az operai előadásokat (Trouba-
dour, Nabúgodonizov, Mártha, Luida stb.), az operette
ket (Tíz leány, egy férj sem, Szép Heléna, Háromcsőrű 
kacsa. Szép Galathea stb.), a színműveket (Kaméliás 
hölgy, Két pisztoly stb.), drámaiakat (La Patrie, Bánk 
bán. Korona és kard, Notre Dame-i toronyőr stb.). A 
Notre Dame-i toronyőr alapján lettem én KISS Mórnak 
„quasimodo"-ja. A „La Patrie" előadása alkalmat adott 
a közönségnek az akkor Kolozsvárra visszatért E. 
KOVÁTS Gyula 1 ünneplésére, de nevezetes forduló volt 
KASSAI Vidorné szül. JÁSZAI Mari életére is, mert ő 
E. KOVÁTS Gyula kívánságára akkor jutott először 
elsőrendű szerephez, melyet oly kitűnően játszott, hogy 
mi, az „unit. coll. állósor" 3-szor hívtuk lámpák elé őt, 
égővörösre tapsolva tenyerünket a nagy lelkesedéstől. 

A szombati és vasárnapi szabad délutánokon 
többször sétáltunk ki nagybátyámnak Szászlónán lévő 
kis birtokára, hol a nép (KONRÁD, HETZEI, ... stb.) a 
Kalotainak nevezett magyar viseletben járt, ahol ha 
nem is akadt nyúl, de annál több Szent László-pénzét 
(nummulith), Grypheát szedtük ki a Bocsort oldalából, 
és közelről szemlélhettük RÁKÓCZY György nagy
ságos erdélyi fejedelemnek gyalui kastélyát, hiszen 
arra már a Kolozsmonostor végén álló RÁKÓCZY-
emlékmű is elkötelezett. A húsvéti vakáción pedig 
atyám akkor már Kalota-Szent-Királyról szekeret 
küldött értem és én ilyen módon újból láthattam az egy 
év előtt látott tájakat. Már akkor közölte velem atyám, 
hogy felszólítást kapván a honvédséghez újból való 
belépésre, alighanem a Székelyföldre kap beosztást, 
ami persze ismét iskolaváltozást jelentett számomra. 
Kolozsváron kezdtem megtanulni a tanulás módját az 
élettan és a magyar irodalomtörténet kapcsán. 

1869 tavaszán megjött az első honvéd huszár 
szakasz is, és azzal két enyedi huszárönkéntes társam 
is, már mint huszárőrmesterek. Onnan kerültek föl a 
Ludovika Akadémiába. Ezen tanév második felében 
kezdték építeni a „Keleti vasutat", mely Nagyváradtól 
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Brassóig húzódott. Csak természetes, hogy mint aféle 
tudnivágyő ifjak gyakran rándultunk ki a kolozsvári 
pályaudvar építési munkálataihoz, megtekintendők a 
híres-nevezetes „GARIBALDI" nevű segédgép eről
ködéseit. Mert ám ennek a kis lokomotívnek történeti is 
voltak. Gyulafehérvártól Felvincig hajón vontatták fel, 
Felvinctől pedig Tordáig pótkerekekkel az országúton. 
De már Tordán a híres fából épült rácshídon nem enged
te keresztül a városi tanács. Nagy volt elálmélkodása a 
nemes tanácsnak, midőn a város közepén 4-5 szekérről 
kezdték összeállítani a piac közepén a híd előtt szét
szedett lokomotívot. „Si non e vero, e bon trovato". 

Elkövetkezett a tanév vége is, és atyám már 
Besztercén teljesítvén tényleges szolgálatot, én is 2 hét
re hozzá utaztam diligenson. Útközben a válaszúti ven
déglőben váltott a postakocsi lovat, mi ott megvacso
ráztunk, s mivel én gr. LÁZÁR E. útitársunk gráciájá
ba kerültem, a tiszteletére adott vacsorán ingyen ven
dégként működtem. Másnap későn reggel beértünk 
Besztercére, hol atyám már megkezdé a honvéd zász
lóalj megszervezését. Az első sorozáson atyám 1600 
Beszterce vidéki ifjúra mondván ki „Auf meine 
Verantwortung tauglich", és annak legnagyobb része 
csakugyan tauglich volt és bekerült a besztercei óriás 
zászlóaljba. 

Új légkörbe kerültem, és aránylag hamar meg
tanultam én is a „Gán Toch, Herr Nober"-t - szíves 
kérdésükre, hogy „Váj gidet, váj gidet, jonger Herr?" 
illendően „Esz gekt, esz gekt mer"-rel feleltem. Ren
delt nekem Isten egy hasonkorú társat, annak a BÖ-
SZÖRMÉNYInek a fiát, kiről szólott a kortes nóta: 

Lefelé folyik a Tisza 
Nem folyik az többé vissza. 
Éljen TISZA, BÖSZÖRMÉNYI 
Alkotmányunk hű védői. 
Germán szóra küldték a fiút Besztercére, és 

vele rándultam ki Borgó Prundra, megtekinteni azokat 
a sáncokat, melyeket atyám hányatott ki 1849-ben, mi
kor a honvédsereg kirándult Vatra Dorna felé, hogy 
Húsvét reggelén meglocsolhassa a fekete-sárgákat. 

Dacára a pompás borjúszeleteknek, amit 
„Bombardir" vendéglőben élveztem, mégis csak ott 
kellett hagyni Besztercét, hogy atyám új állomáshelyé
re, Brassóba utazzunk. Az utat Kolozsvárig diligenson 
tettük meg, Kolozsvártól pedig Brassóig a BIASINI-
féle gyorskocsin, ami akkor a vasutat pótolta. Minden 

3 órában új ötös fogat állott a kocsink elé. Az ilyen 
átfogások alkalmával étkeztünk. Első stációnk Tordán 
volt, ahol étkezés közben atyám egy ismerős arcot fe
dezve fel, minden szó nélkül rágyújtott egy nótára: 

TOROCKAI Jankó, Jankó, Jankó, 
Elfogyott a bankó, bankó, bankó. 
Lett erre örömrivalgás, mert az apostrófát 

atyámnak egyik aradi honvéd fogolytársa volt. Gyu
lafehérvárra a késői éjjeli órákban érkeztünk be, és mi
vel a menetrend szerint be kellett várnunk az „Első 
Erdélyi Vasút" aradi vonatát, volt időnk bőven megte
kinteni a várost, is, de főleg az emlékezetes gyulafe
hérvári kazamatákat, hol atyám is néhány hónapig 
fogva volt 1849-ben. 

Gyulafehérvártól aztán Szászvároson, Szász
sebesen, Nagyszebenen, Fogarason keresztül simán 
folyt le utazásunk Brassóig. 

Brassóban újból is megcsodálva a vízvezeték • 
csurgóit és a már 1864-ben látott világító gázlámpákat, 
atyámnak egyik ismerőse által átengedett kocsin Ko-
vásznára hajtattunk ki, ahol anyám és testvéreim akko
riban fürdőhasználatért időztek. Kovásznán ekkoriban 
egészen más összetétele volt a fürdőző közönségnek, 
mint 1864-ben, leginkább Háromszékmegyéből tobor
zódtak össze. Anyámékkal együtt aztán augusztus hó 
végén beköltöztünk mi is Brassóba, a Bolgárszegbe, 
KENYERES Testvérek és RÉTHI Lajos tanfelügyelő 
szomszédságába. Húgom sürgősen megkapta a brassói 
tífuszt, melyben majdnem 5 hónapig kínlódott. Mivel 
az ő betegágyánál felváltva mindig ketten őrködtünk, 
hogy lázálmaiban el ne szaladjon, teljesen elfelejtkez
tünk arról, hogy nekem iskolába is kellene járnom vala
hová, így azután csak januáriusban próbálkoztunk meg 
a beiratkozással, éspedig elsőbben az ág. ev. gimnázi
um igazgatóságánál. Igen hiányos germán nyelvisme
retem miatt az igazgató úr csak az V. osztályba akart 
felvenni - engem ki a VI. c. osztályt már kitüntetéssel 
végeztem. A szintén német tannyelvű róm. kath. gym-
náziumban azon tanévben állították fel a VI. g. o.-t, és 
egy év elvesztéséről volt szó, azon eshetőségre való 
kilátással, hogy megtanulok németül beszélni, oda irat
koztam be. Mivel a germán nyelven való felelés, külö
nösen a rettentően választékos germán irodalomból ne
hezemre esett, kapva kaptam az alkalmon, midőn az 
iskolai értesítőből megláttam, hogy a gimnázium tan
nyelve: német, magyar, román. Atyám beleegyezésével 
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íözöltem osztályfőnökömmel, ROSKOZNI Elek világi 
paptanárommal, hogy ezután magyarul fogok felelni. 
Nem is gondoltam, hogy mekkora ágyút sütöttem én el 
;zzel, mert tanárom erre a hírre megölelt és biztatott: 
„felelj csak magyarul, ne félj, nem hagyunk el", és 
nagy örömmel közölte a tanári teremből kilépő VAR-
GYASI Endre világi paptanárommal, miszerint atyám 
kívánságára ezután magyarul fogok felelni. Uccu erre 
VARGYASI úr is megölelt, biztatott; „Csak felelj ma
gyarul, nem hagyunk!" 

Ez időtől kezdve magyarul nem tudó tanáraim 
érthető bosszúságára majdnem mindég magyarul felel
tem, főleg midőn igazgatóm MAROSCHAU Jakab, a 
Gazetta Transilvania szerkesztője is beleegyezett abba. 
Tanulótársaim az én bevonulásom idején sorjában re
feráltak a hatványozás tételeiről és ők az én nagy ije
delmemre minden tételt mathematice igazolni tudtak, 
míg én, ki Kolozsváron kitűnőt kaptam a mennyiség
tanból, ha a tételeket és azok alkalmazásait tudtam is, 
de a bizonyításhoz nem is konyítottam. Otthon beszá
molván atyámnak ijedségemről, ő megvásároltatta 
velem a használt „MOCNIK"-féle algebrának magyar 
fordítását, és még aznap este 8-tól reggel 3 óráig tartó 
társalkodásunk alatt rávezetett a dolog nyitjára, és 
amikor társaim mindnyájan elvégezték a referálást, 
akkor én is referáltam, de már magyarul. Ezen én 
annyira nekibátorodtam, hogy midőn a gyökvonásra 
áttértünk volna, jelentkeztem tanáromnál, ROSKOZNI 
úrnál, hogy a leendő új leckét előadom magyar nyel
ven, ami szerencsésen sikerült is. A következő órán 
egyik germán tanulótársam arra jelentkezett, hogy ő 
meg németül mondja el a leendő új leckét. Ez időtől 
kezdve az érettségi vizsgálatig tanárunk többet nem 
magyarázott, mert németül BLUM Károly, magyarul 
meg én adtuk elő az új leckét. Tanulmányaim meneté
ről azt emelem ki, hogy a görög nyelvet GRÜNHUTH 
tanárunk kedveltette meg velünk, főleg azáltal, hogy a 
szöveg olvasása közben ránk dirigált „Reichlin", 
„Erasmus", ami azt jelentette, hogy újgörögül vagy 
ógörögül olvassunk. Mivel pedig egy újgörög tanuló
társunk is volt, az ő segedelmével könnyen ment a 
szöveg olvasása. A történelmet SIMIGENOVITE ta
nárunk adta elő német nyelven, a „Thun" korszakból 
írott német tankönyv alapján. A latin nyelvet MARO
SCHAU igazgatónk adta elő, az ő kedves előadó mo
dorával, igyekezve megkedveltetni velünk a lingua lati

nát. A phisicát HERMANN tanárunk, de később mi 
ketten BLUMmal adtuk elő. A magyar irodalomtörté
netben LÉGÁRDI tanár volt a lelkesítőnk. 

Brassói időzésem alatt záródott le a po
rosz-francia háború, ami persze már szász polgártár
sainknak is nagy tüntetésre adott alkalmat. Meg
említem itt, hogy a brassói magyar, német, román pol
gárság a szász tüntetés ellensúlyozására nagy testvéri 
egyesülési ünnepélyt tartott, ugyanazon napon, mikor a 
szászság tartotta ünnepélyét „Nr. 1." vendéglőben. 
Ezen zártkörű ünnepélyen az ablakok belőlről deszká
val, matracokkal voltak tapecírozva, nagyobb bizton
ság okáért a helyőrség is készenlétbe volt helyezve, és 
mégis reggelre - óh csudák csudája - a bezárkózott 
teremben összetört tálak-, székek- és vérnyomokra 
talált a felszolgáló személyzet. A testvérülési ünnepély 
első része a bolgárszegi gör. kel. gimnázium előtt folyt 
le, honnan katonazenekar klrérete mellett vonult le né
gyes sorokban a hosszú ünneplő sor s a városház terén 
fogadtak egymásnak örök hűséget, este pedig a „Nap" 
című (ma rom. kath. apácazárda) vendéglőben ünne
peltek. (Amelyen még atyám is mondott román nyel
ven üdvözlő beszédet.) Ezen évben kezdték építeni a 
„Keleti Vasút"-nak Brassóig terjedő részét. 

Az 1871. évi képviselőválasztáskor a brassói 
magyarság összefogva a németség- és románsággal, 
TISZA Kálmánt és SAGUNA metropolitát állította 
képviselőjelöltül, de aztán a brassói tanács 400 - leg
inkább bolgárszegi - választót önkényesen törölve a 
választók lajstromáról, emiatt a sértett magyar, német, 
román választők együttesen példás rendben emeltek 
óvást a választás ellen, akkor is a román gimnáziumból 
indulván ki a tiltakozó menet. 

Ugyanakkor zajlott le a kovásznai - Három
székre oly végzetes - képviselőválasztás is, midőn az 
orbai szék népe TISZA Lajos akkori közlekedésügyi 
miniszter és dr. CSEH Károly borszéki fürdőorvos kö
zött választhatott. Mivel a választók bizalma inkább az 
utóbbi jelölt felé hajlott, a választási elnök, gr. MIKES 
(a most élő gr. MIKES Ármin atyja) oly mérhetetlenül 
felbőszült, hogy kilépve a választási helyiség (a mos
tani takarékpénztár) erkélyére, onnan szidalmazni 
kezdte a várakozó választókat, kiejtve a „paraszt szé
kely" szidalmat is. Erre az inzultusra kőzáporral felelt a 
tömeg. Szerencsére a kirendelt karhatalom megfontolt
ságának (hála) nem következett be vérontás, mert a pa-
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rancsnok látva, hogy a szuronyt szegezve előrenyo
muló katonák elé élőfalként odaállanak az atyák, biz
tatva fiaikat „szúrd le hát atyádat" kiáltással, ő maga 
kiállott a katonasor elé, fölszólítva a tömeget, hogy hát 
üssék agyon előbb őt, mert neki kötelessége a válasz
tási elnöknek engedelmeskedni, neki előnyomulni 
„muszáj". Erre a szóra szétoszlott a választók tömege, 
de megválasztatott dr. CSEH Károly. MIKES gróf pe
dig csendőrök és katonaság által őriztetve ért haza, de 
2 éven át nem került uradalmába székely munkás, a 
bérlőt is elüldözték, és csak akkor csendesedett le Za
bola népe, midőn a grcf emeletes iskolaépületet ajándé
kozott a községnek. 

Bolgárszegi lakásunkon láttam az első, azóta 
sem látott természeti tüneményt, az északi fényt, amely 
esti 11 óra tájban már a háromszéki sík felett lebegett 
zöldes-sárgás sugaraival. 2* 

Mivel atyám testestől-lelkestől katona volt, én 
is szert tettem némi katonai ismeretekre, így megtanul
tam a menetközben való térképezést. Phisicai ismere
teim gyarapítására nagy hatással volt, hogy volt enyedi 
mentorom, ZAJZON Albert a brassói távíró hivatalhoz 
kapott beosztást, és az S szíves meghívására, midőn ő 
éjjeli szolgálatban volt, gyakran felmentem a távíró hi
vatalba, és ott beletanultam a „MORSE" gép kezelésébe, 
és phisicai ismereteim más irányban is gyarapodtak. 

A Brassóba beosztott „mitreleuse" ifjú kom-
mandánsával ismeretségbe jutván alaposan megismer
kedtem „GATTLING" mitreleuse kezelésével, és hon
véd mundurba bújva, mint kész katona résztvettem a 
Szent Péteren tartott bemutató céllövészeten. Ezen 
bemutatás igazolta ezen fegyvernek használhatóságát, 
egyúttal azonban nehézségét is, és megmutatta a 
messzehordó ágyúkkal (szemben) való hátrányait is. 
Ezen alkalommal a közös hadsereg-beli .tüzérség fiata
labb tagjai meginvitáltak, hogy az ők gyakorlataikra is 
menjek el. Kapva kaptam az alkalmon, s az első na
gyobb manőver alkalmával tüzér uniformist kapva 
magamra, beültem az első procnira és teljesítettem a 
csőkefélő tisztét, mert hát akkor még elölről töltötték az 
ágyút erre mifelénk. 

Brassó városa akkor egészen más képet muta
tott, mint a mai. Azon nagy tér, melyen ma a törvény
szék, a posta, a pénzügyigazgatósági paloták és a bel
városi indóház állanak, akkor vásáros napokon vásár
tér, más napokon gyakorlótér volt. A Cenk hegy felé, a 

Csigadomb alatt volt a gázgyár, melyben bükkfából 
állították elő a világító gázt. A volt Klastrom utca E. k. 
végén ott állott még a kettős városkapu, egyik oldalán 
a rendőrőrmesteri lakással, másfelől az idegenforgalmi 
irodával. A vásáros szekerek ezen a kapun haladhattak 
be a főtéri piacra, hol áruikat lerakván, a volt Kapu ut
cán haladhattak kifelé a nagy piactérre. A volt Rezső-
körűt helyén, a felhordott sétatéri út tövén húzódott el 
a „Graben", amely a városi erdőkből hordott bükk tűzi
fával volt telehordva. 

Megvolt még a Fekete utca végén az erős vár
kapu, melyet ott időzésem idején állandó zenesző mel
lett bontatott le a városi tanács. Az utcákon minden 
százötven lépésnyire csurgó-kutakból ömlött a városi 
vízvezeték vize, melynek fölöslegét az utcákon végig 
futó pallóval végig befödött árok vezette le a bolgár
szegi patakba. 

A városi tanács azon idő berendezése szerint ' 
Brassó széknek a közigazgatási feje volt. Minden vá
rosi szenátor l-l járásnak főszolgabírói tisztjét viselte 
inspektori címen. Onnan tudom ezt bizonyosan, hogy 
amikor a Keleti Vasút nyomjelzése volt, akkor engem 
SCHEIDER senátor magával vitt, azon a bizonyos Má
ria Therézia korabeli hintón, melyhez a négy lóból álló 
előfogatot az érdekelt községek adták. Két napig tartott 
ezen excursio, Földvár-, Vörösmart-, Apácán át. Felem
lítem most azt is, hogy a mostani Kút utca ott végző
dött, ahol a mai Egres utca nyúlik el, mert nem lévén 
még vasúti pályudvar, nem is volt szükség útnyitásra. 

A Fekete-toronynak délnyugati oldalán még 
ott tarkállottak a posztós céhek posztószárító rámái. 
Még bolgárszegi tartózkodásunk idején is a bolgársze
gi lakosok a Brassó város ellen régi időkben tervezett, 
de dugába dőlt árulásuk büntetéseképpen, a belvároson 
keresztül való átvonulásokat a fegyveres erő sorfala 
között kellett végezni. Ugyanezen időtájt építette 
atyám vezetése alatt álló honvéd dandár utászosztag a 
Cenk tetejére felvezető szerpentint és a Polyánába fel
vezető országutat. 

Ezen időtájt tűnt fel Brassóban Mr. IZOS fran
cia nyelvmester, ki arra vállalkozott, hogy 6 hónap 
leforgása alatt megtanítja a növendékét franciául be
szélni. Hármas csoportokba osztotta be növendékeit, 
egyik ilyen hármasba engem is. Emlékezet okáért 
leírom módszerét. Az első tanórától kezdve a kétrétbe 
tűrt füzetbe (csak 1 példánynál) felírt sajátkezűleg egy 

174 



szócsoportot és rámutatott az egyes szókra, fennhan
gon felolvasva azt. Nekünk addig kellett ismételnünk, 
míg helyes franciasággal hangoztattuk azt. Akkor aztán 
lediktálta német nyelven az egyes szók jelentését. Más
nap aztán a szócsoportból kérdő mondatokat alakítván, 
nekünk arra állító mondatokkal kellett felelnünk, és 
megfordított szereposztással is. Circa tizednapon fél
órai tanítás után felesége váltotta fel a mestert, ki na
gyon kedves modorú, víg asszony lévén, bizony igye
keztünk, hogy szégyenbe ne maradjunk, megfeszített 
szorgalommal tanultunk, hogy a 2 mester előtt meg
álljuk a sarat. Egy hónap múlva már sétákat rendezett 
velünk, hol a városban, hol a Cenk alatt, ily módon az
tán nagy szóbőségre tettünk szert. De még a második 
hónap végén se kukkintottunk bele holmi „grammais"-
be, „Syntax"-ba. Csak a három első hó eltelte után 
kezdtek társaim (én időközben typhusommal ki
maradtam a sorból) nyelvtannal és irodalommal foglal
kozni. (Mr. IZOS a budapesti egyetem lektora lett.) 

Mi 1872 tavaszán a város által adott lakásba 
költöztünk, a Rózsa piacra, ahol rózsát ugyan nem, de 
annál inkább lehetett halat, békát, csigát vásárolni, 
ahonnan háromfelé is lévén kijárásunk, benne voltunk 
a városi életben. Itt ért engem uto! a brassai betegség, a 
tífusz, melyben 2 hónapig feküdtem, mint a hulla. Ma
gamhoz térvén, két botra támaszkodva jutottam el az 
évvégi vizsgálatra. Tőlem elkapta édesanyám is a tí
fuszt, ki rövid szenvedés után elhalt és ott temettetett el 
a KENYERES család sírboltjába. 

Ezen időben indult útjára HERMANN 
Anta l 2 7 tanárom szerkesztésében a „Nemere" című lap, 
melynek én kezdettől fogva correctora voltam. A lap 
szerkesztősége HERMANN tanár lakásán volt, a Klast
rom utcában, szemközt a GÖTZ házzal, a „Kronstadter 
Zeitung" szerkesztőségével. Önként kínálkozott a hely
zet HERMANN úrnak, hogy 1872. március 15-én egy 
kis parázs tüntetést rendezzen. Az utcára néző 2 szoba 
egyike, a nagyszámú meghívott vendégsereg, KENYE-
RESék, RÉTH tanfelügyelő, Dr. OTROBÁN Nándor, 
SZELE bácsi, VERZÁR kereskedő, atyám és sok má
sok számára volt felterítve, míg a másik szoba abla
kában nagy transparens volt a magyar címerrel és 1848. 
március 15 felírással. Ugyanakkor szervezte meg HER
MANN Antal a brassói polgári kört. A megalkuváskor 
mi is, az ő tanítványai, szavalatainkkal élénkítettük a 
hangulatot, és a legelső estélyen a körnek közreműköd

tünk és én olyan lendülettel szavaltam el ZALÁR 
„Zizimjét", hogy megismétlése helyett TOMPÁnak „A 
leány szeretőnek való" című költeményét szavaltam el 
tejfeles szájjal. 

Telt az ' idő és épült a Keleti Vasút és annak 
folytatása is, a brassói pályaudvartól kezdve Ojtoz felé, 
egészen Szászhermányig nyomjelezve volt, de TISZA 
Lajos közlekedésügyi miniszter a kovásznai képviselő
választáson megbukván 2 8 , a pálya folytatása elma
radt. De másfelől kiépülvén a Kiskapus-nagyszebeni 
szárnyvonal, a szebeni szászok felhasználták az alkal
mat, hogy a brassói szászokat meglátogassák. A többi 
között megtekintették a Fekete templomot, holott is 
tiszteletükre „MAUKS" - porosz származású - orgo
nista VÖRÖSMARTY „Szózatát" játszotta 14 variáció
val. Utolsó variáció volt, „Szózat a viharban", amely
ben az Orgonák összes sípjai, 72 regisztere, 24 pedálja, 
9 fújtatója mind működésbe léptek. Rettentő szélvihar 
zúgott ki az orgonából, majd mennydörgések voltak 
hallhatók, később egy távoli embertömeg énekéből 
egyes részleteket kapott ki a szél, s a szélvihar enyhül
vén egyre hallgatóbb lett a dallam és a szél elültével 
teljes tisztaságban hangzott fel a „Szózat" dallama Eu
rópa ezen akkorjban negyedik nagyságú orgonájából. 

Nemsokára ezután I. Károly román király ér
kezett a brassói állomásra, Erzsébet királynévei (írói 
nevén Carmen SYLVA), ahol az elöljáróság nagy ünnep
léssel fogadta. A királyi pár a Sinaiából elébök érkezett 
udvari 5-ös fogattal hajtatott a városba, ahol a királyné 
őfelsége a Fekete-templomi nagy orgonán játszott is. 

Elkövetkezett érettségi vizsgálatunk ideje is, 
és azzal a mi nagy megpróbáltatásunk is. A közokta
tásügyi minisztérium ugyanis kezdetben nem akarta 
engedélyezni gimnáziumunknak az érettségi vizsgálat 
tartásának jogát. Mi már megfogadtunk három zernyes-
ti szekerest, hogy minket Udvarhelyre a rom. kath. 
gimnáziumhoz szállítson, ahol mi már jelentkeztünk 
érettségi vizsgálatra. De megmozdult erre nemcsak 
Brassó város, de Háromszék magyarsága is, és az 
összes szülők is, külön-külön kérvényt adtak be a mi
nisztériumhoz az érettségi engedélyezése tárgyában. 
Ezen nagy mozgalom idején ért azon kitüntetés, hogy 
igazgatóm, MAROSCHAN Jakab behíván engem a 
tanári szobába, úgymond „Maga tiszta szájú, hallgatni 
is tud, másolja le szépen, amit elébe adunk" - a tanári 
testület minősítvényi táblázatát. Az utolsó órában érke-
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zett meg aztán a minisztérium engedélye, mikor már mi 
indulni akartunk Udvarhelyre. 

Az érettségit PÁLL István kir. főigazgató 
vezette le, melyből én „rite" minősítéssel kerültem ki. 
Huszonkét társam közül 8-an magyarul, (a) többi 
németül tette le az érettségit. Fölemlítem, 22-őnk közül 
9 magyar, 9 román, 3 német és 1 görög nemzetiségű volt. 

A pályám választása már akkor el volt döntve, 
mikor én tanárom helyett adtam elő a mathematikát és 
katonai térképfelvételeket készítgettem. Mérnök akar
tam lenni, ám de mivel sem atyám, sem nagyatyám 
nem tudták biztosítani számomra, hogy a költséges pá
lyán nyugodtan haladhassak, azért hogy én mégis ked
venc tanulmányaim mellett maradhassak, a kolozsvári 
egyetemnél kötöttem ki, beiratkozván egyelőre a 
mennyiségtan-természettudományi szakra. 

Az első egyetemi tanév alatt többször tekintve 
bele a távcsőbe és a mikroszkópba, azzal búcsút mond
tam a vagyonszerzés lehetőségének és beiratkoztam a 
tanárképzőbe. 

A kolozsvári egyetemen töltött időm első 
évében egyenlő lelkesedéssel hallgattam a mennyiség
tani, természettani, vegytani, paedagogiai előadásokat, 
olyannyira, hogy ott lakó unokatestvéreim nagy szo
morúságára még a szászlónai vadászati kirándulásokra 
se jutott idő. Ha mégis kimozdultam, akkor természet
rajzszakos tanárjelölt barátaimmal PRIMITS G y . 2 9 , 
KOCH F. tömösvári tanárjelölt társaimmal, a Hólyában 
Szász-Lónára, Magyarfenesre jártam el, kövületeket és 
kőzeteket gyűjteni, kik viszont engem a mikroszkóp 
csudáival ismertettek meg és igyekeztek engem kiok
tatni az ásványcsiszolás mesterségére. 

Ritka szabad időmet az „Egyetemi körben" 
vagy az egyetemi könyvtárban, olvasással töltöttem el. 
A világi társadalmi életből ugyan keveset'láttam. Egy
szer megtörtént, hogy JANCSÓ Benedek 3 0 , HEGE
DŰS és társai felszólítására elmentem a belső Farkas 
utcai HEGEDŰS kúriába szavalóversenyre, melynek 
eredményéül az „Egyetemi kör" által tartott ünnepé
lyen magam is szavaltam. Ezen tanév telén fellángolt 
ugyan még kincses Kolozsvár fénye, midőn az „Úri 
kaszinó" fényes szánkirándulást rendezett Válaszútig, 
honnan a fényes fogatok fáklyafénynél tértek vissza 
Kolozsvárra. 

Az első egyetemi év vakációján mentem el 
Kecskemétre, 1 éves önkéntesi sorozásra való megje

lenésre. Az elnöklő ezredes azon kérdésére, akar-e ka
tona lenni, el találtam szólni magam: „Jelentem alásan, 
nekem mindegy, mert ott is tanár leszek." Erre fölhang
zott a katonai pályát elzáró ítélet „Untauglich, wegen 
Plattfüsse und platté Brust. Erwarbsfachig." Ha nem is 
lettem katona, de átmenve Kis-Kun-Félegyházára, a-
tyám akkori állomáshelyére, ahol az emberek, „Mamaa 
csaardaba jaarnak pipaazni" és ott aztán ezen 59 szél
malommal körülvett kun városban tanultam megismer
ni a kun népet és a kunságot. A vakációm nagyobb ré
szét a Székelyföldön, márkosfalvi rokonoknál töltöt
tem, ahol akkor testvéreim is időztek. 

A második egyetemi tanévben a mennyiség
tan, természettan, vegytan, paedagogia órákon kívül a 
hetenként 25 órás vegytani gyakorlatokra is beiratkoz
tam azon szándékkal, hogy a vegyészeti pályára pár
tolok át. Tanárom, dr. FLEISCHER 3 1 a maga előszo
bájába osztott be szolgálatra, hol nekem mindjárt az ' 
első naptól kezc}ve merkaptánokat kellett előállítanom 
nagy mennyiségben, mert ő merkaptán vegyületekkel 
foglalkozott. Ám Isten úgy rendelte, hogy néhány hét 
múlva tanárom assistense ágyba került, és nekem kel
lett az előadási kísérleteket, úgy a kísérleti, mint az 
elemző vegytani előadásokra előkészíteni. Ugyan ked
vemre való foglalkozás volt ez! De bezzeg megsava
nyította ezen örömömet a gyógyszerész hallgatók keze
járására való felügyelet. A gázcsapok és a kiöntő edé
nyek ugyan éber őrködésemet igényelték. Hozzájárult a 
pályához való elidegenedésemhez, hogy künn az ud
varon felállított fabódékban kellett ezen a rettentő hi
deg télen ellenőrizni a „magisterium"-okat készítő 
gyógyszerész hallgatók munkálatait, sőt nem egyszer 
kellett magamnak is vegytiszta légensavat meg sósavat 
előállítani. Én ezen alkalmakkor nagyon meghűltem. 
Ezen okból második egyetemi évem második felében 
már bejelentettem a tanárképezde igazgatóságának, 
hogy végérvényesen a mennyiségtan, természettani 
szakra lépek vissza. 

De még a félév bezárta előtt a város minden 
épkézláb emberével egyetemben én is felmentem a 
Fellegvárra 1874. dec. 9-én reggel, a Vénus bolygónak 
a Nap korongja előtt való elvonulásának megfigyelé
sére. Ezen alkalommal dr. KONKOLY THEGE Miklós 
műkedvelő csillagász eljött Kolozsvárra, hol még meg 
lehetett figyelni ezen égi tüneményt, és műszerét a Fel
legváron állította f e l . 3 2 A kolozsvári egyetemnek csil-
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lagászattal foglalkozó tanára három eszközt is felállított a 
tudós sátora tájékán, hogy ezáltal a túlságosan érdeklődő 
közönség figyelmét elvonja. Az egyik távcső felügyele
tével engem bízott meg tanárom, és az akkor kifejtett 
működésemért jutottam be jóindulatú pártfogásába. 

Ezen év nyarán történt, hogy hajnaltól kezdve 
látván a föld közelében járkáló Venus csi l lagot 3 3 és 
annak helyét folytonosan szemmel tartván, jelent
keztem déli 1 órakor dr. MARTIN Lajos egyetemi taná
romnál, a csillagászat előadójánál, hogy én a Naptól 
nem nagy távolságban jól látom a Venus csillagot. Na, 
ha igen - mondta ö - állítsa be reá (a) theodositót. Rö
videsen kikerült az udvarra egy kis asztalka, reá tört-
csövű theodolit a zárt objektívvel. Beállítám a Venusra, 
s tanárom leszedvén az objektív fedelét, benne volt a 
távcsőben a Venus. Másnap délben megvizsgáltatta 
szememet tanárom dr. SCHULEK híres szemgyógyász 
tanárral, és előtte ismételtem most már a merideán cső
vel látási produkciómat . 3 4 

A második egyetemi év után való vakációmat 
Kolozsvárt töltöttem el, mint a kolozsvári erdőigaz
gatóság napidíjasa. És mivel foglalkozásom sok sza
badidőt engedett, a mérnöki szobában elhelyezett 
könyvtárban búvárkodhattam, főleg POGGENDORF 
Annalissaiból olvasva. És üres időmben föllebvalóm-
nak fiát készítem elő a javítóvizsgára. 

Dacára sűrű elfoglaltságomnak, mégis jutott 
idő 3- vagy 4-szer színi előadásokat látogatni, beval
lom csak azért, hogy segítsek cimboráimnak akkor, mi
kor a híres tenorista „ZAJONGHI" 3 ^ nem bírta kivág
ni a magas „c-ét" és mi a tapssal segítettük ki őt. 

A harmadik egyetemi év kora reggeltől késő 
estig folytonos laboratóriumi munkával telt el, sőt igen 
sokszor az egyetem udvarában felállított deszkabódéba 
áthelyezett merideán műszer mellett. A nappalok a 
mágnestű vízszintes componensének, a „WEBER"-féle 
induktorral való naponként 3-szori megfigyelésén kí
vül sok más képezdei gyakorlattal telt(ek) el. (gy példá
ul a megfordítható inga hosszának meghatározása volt 
az egyik feladat, amelynek kivitele egyetemi tanárom 
nyilatkozata szerint ugyan hosszabb volt, mint az arról 
tartott előadásom. Ezen mérés a nehézségi gyorsulás 
pontos meghatározásán kívül sok más laboratóriumi 
munkára szükséges. Amidőn a földdelejesség vízszintes 
componensének a „GAUSS"-féle módszer szerint való 
meghatározásával kezdtem fogalalkozni, észrevettem, 

hogy a műszer valamely ismeretlen okból semmiként 
sem működik az elméletnek megfelelően. Kutatván 
okát, egy hosszú vascsövet lassú sétával végigvittem a 
folyosón vízszintes és függőleges állásokban is, és a 
vizsgálati adatokat és gondolatomat közölve dr. ABDT 
A n t a l 3 6 tanárommal és a vizsgálatokat előtte is megis
mételve, annak eredménye az lett, hogy a hátulsó udva
ron, egy teljesen vasmentes fabódé állíttatott fel, mág
neses megfigyelés céljaira. 

Ezen tanév második felében sikerült nekem 
egy megüresedett tanárképezdei ösztöndíjat elnyernem. 
Ugyanakkor kaptam egy ősi háromszéki család sarja 
mellett magántanítói alkalmazást. Ami azon anyagi 
haszonnal járt, hogy közeledvén tanári vizsgálatom 
ideje, magamnak értékesebb műveket vásárolhattam be 
s azonfelül egy másodpercütő ún. duplexes zsebórát, 
ami a csillagászati megfigyeléseknél szükséges segéd
eszközöm volt. 

Annyival is bátrabban mertem ilyen befekte
téseket eszközölni, mivel júniustól kezdve az erdő 
igazgatóságánál ismét napidíjas állást kaptam. Ezen 
állásban csak a munkaidőm kezdete és vége volt meg
határozva, de csak délelőtt 1 órán át, délután 1/2 órán 
át volt komolyabb elfoglaltságom, a nyugalmas órák 
alatt egyik tisztviselő fiát tanítottam és a mérnökség 
könyvtárában búvárkodtam. 

Ezenközben sokszor éjjelezvén dr. MARTIN 
tanárommal a meridián cső végénél, előkészítettük a 
csillagda földrajzi hosszúságának meghatározását. A 
minisztérium engedélye alapján néhány éjjelen keresz
tül távirati összeköttetésbe jutottunk az ógyallai csil
lagvizsgáló intézettel , 3 7 és dr. MARTIN tanárom fel
ügyelete alatt eg'y jól sikerült holdészleléssel meghatá
roztam a kolozsvári csillagda hosszúságát. 

Egyik éjjel várakozási idő alatt megemlítettem 
tanáromnak, hogy Makón lenne egy mathematikai, phi-
sicai tanári állás, melyet elnyerni remélhetek. 0 azt a 
tanácsot adta, hogy a berlini egyetemre szóló ösztöndíja
mat hagyjam ott, pályázzak az állásra, mert a magyar
országi három egyetemen (Budapest, Kolozsvár, Zág
ráb) túl sok mennyiségtan, természettani tanárjelölt van, 
jó lesz helyet fogni. Szót fogadtam, pályáztam, és hála a 
sok régi makói ismerősnek, meg is választottak az ev. 
ref. algimnáziumhoz tanárnak (az) 1876-77. tanévre. 

Mivel alapvizsgálatom ideje szept. 4.-re volt 
kitűzve, azért pár nappal előbb leutaztam tájékozó-
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dásom végett Makóra. Utamban az Alföld Fiumei 
vasútvonalán azon észleletet tettem, hogy Hódmezővá
sárhelyen a cigányzenekar a vonat beérkeztével rázen
dítette a nótát: 

Vásárhelyi sétatéren Béla cigány muzsikál. 
Hajlik ide, hajlik oda, gyönyörű szép kisleány. 
Én felém is hajladozott mosolygott egy rózsa 
Bár ne hajlott hajladozott, ne mosolygott volna. 
Ott bizony minden vonatot zeneszóval várt 

Béla cigány. 

Szegedre beérve a várost ünnepi díszbe öltöz
ve láttam, mert azon napon leplezte le a város közön
sége DUGONITS András író életnagyságú szobrát. Én 
PÁKH sótárnok úrhoz hajtattam - atyám egyik régi 
ismerőséhez - bizonyos információk végett, és sze
rencsésen bele is cseppentem egy nagy családi ebédbe, 
mert PÁKHné DUGONITSsal rokonságban állott. Ám 
azért bérkocsin naplementekor már a Kis-Zombor (és) 
Makó közötti kompon állott, és ott tapasztaltam, mi
lyen messzire elhangzik az emberi hang a víz fölött. 
Felülről jött le egy molnárlegény énekelve: 

Jaj Istenem, én Istenem de félek, 
Baja történt tegnap éjjel az égen. 
Akit illett rá vigyázni, nem tudott 
És fa. égről egy szép csillag lehullott. 
Ma is hallom! 

Másnap, midőn bemutatkozni voltam, csak 
akkor tudtam meg, hogy az algimnáziumot felerészben 
az ev. ref. egyház, másik felében Makó város közönsé
ge tartja fenn, és ennek megfelelően a gimnázium isko
laszékének tagjait felerészben az ev. ref. egyház, másik 
felében Makó város közönsége küldi ki. Az ev. ref. 
egyház részéről: CSÉCSI-NAGY Imre ev. ref. második 
pap, SZ. MOLNÁR Albert gimn. igazgató (volt pár-
tikulai tanárom), SZALÁRDI J. ev. ref. káplán, 
ZSAKÓ M. ref. egyházi gondnok, SZÉLL földbirtokos 
és BÁNFFY Zs. nyug. ref. pap, a város részéről pedig 
POZSONYI János polgármester, BOGYÓ apát
plébános, HORVÁTH M., az orosz egyház (gör. kath.), 
STEINHARDT J. zsidóiskolai igazgató, NEMCSIK M. 
városi képviselő, SZÉLL István földbirtokos. Az isko
la vezetője CSÉCSI M. Imre volt. 

Az iskolaszék előtt bemutatkozva, az iskola
szék a német nyelv tanítását is reám akarta bízni, mivel 
azonban én ezt nem mertem vállalni, kijelentettem, 
hogy hálás köszönetem ugyan a megválasztásért, de 

nem foglalhatom el az állást, mert nem tudok németül. 
Erre STEINHARDT zsidó isk. ig. közderültség közt 
adta elő, hogy ő a hibás abban, hogy nem tudok néme
tül, mert hétszeri próbálkozása után sem tudott német 
szót verni belém, levonja a következtetést és énhelyet
tem elvállalja hetenként 4 órában a német nyelv taní
tását díjmentesen. így lettem aztán én heti 24 órai 
tanítási kötelezettség mellett makói gimnáziumi tanár. 

Visszautazva Kolozsvárra, szerencsésen fejez
tem be alapvizsgálatomat. És ezzel búcsút mondtam az 
erdélyi bérceknek, hogy aztán 30 éven át kinn az al
földön időzzem. Makóra visszautaztomban Hódmező
vásárhelyen Béla cigány most így kesergett: 

Hullámzó Balaton tetején 
Sajkáján ül egy halászlegény, 
Hálóját szerencse, őt meg a kedvese, 
Elhagyta, el a szegényt. 
Szegeden este, a Próféta étteremben vacsoráz

ván, a hírős halpaprikásozó helyen, megszámlálhatat
lan változatban zúgott a „Hullámzó Balaton". Hiába 
próbáltam éjjel altató mesterfogást, szüntelen ott zúgott 
fülemben a „Hullámzó Balaton". De bizony még Ma
kón is folyton zúgott fülemben a „Hullámzó Balaton". 

CSÉCSI tiszteletes úr - ki éppen philosophiai 
doktorátusra készült - előre beszerezte a tankönyveket, 
s mivel ő a jeles paedagogiai művekből úgy látta, hogy 
a legkitűnőbb mértani mű Euklidesnek mértana, hát ő 
beszerezte Euklides geometriájának BRASSAI bácsi 
által fordított példányait. Földrajzi tankönyvül pedig 
LOCZI Ferencnek katonai iskolák számára írt föld
rajzát, és nekem szigorúan ezen könyvekhez kellett tar
tani magam. 

Ezen tanév próbára tette minden erőmet, nem 
csak azért, mivel az akkor még csak 3 osztály óráinak 
ellátására csak hárman voltunk, hanem mert se könyv
tárunk, sem semminemű szertárunk nem volt. A fizikai 
szertár, egy WINTER-féle elektromos gép(en) és egy 
DÖBERREINER-féle gyújtógépen kívül egyebet alig 
tartalmazott, természetrajzi szertár egyáltalán nem volt. 
A könyvtárunk csak a partikuláről maradt csekély
számú könyvekből állott, nagyobbrészt BUDAI Ézsai
ás latin gramatikájából. Én ezekből a gramatikákból 
egy egész kis kézi könyvtárt cseréltem össze, sok szá
mos iskolával való levelezésem útján, mert jól sejtet
tem, hogy ezeknek a gramatikáknak antikváriusi értéke 
elég nagy lehet. 
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Természetrajz szakos egyetemi kartársaimmal 
való levelezésem útján egész csinos kis ásvány- és 
kőzetgyűjteményt szereztem össze. A fizikai szertár sa
ját kézimunkámmal kisebb eszközöket, mint p(l). oká
ért mozgások egyenközényét, hajtási parabolát, inga
állványt, Leideni palackokat, Minottó-elemeket, szik
rázó kerekeket, Caleidoskopot állítván elő. Az iskola
szék azzal méltatta szorgalmamat, hogy a fizikai szertár 
számára 800 forintot szavazott meg. Ezen összegből 
elsősorban a SÜSS-féle egyetemes fizikai állványt, 
ATWOOD-féle ejtőgépet, Centrifugális gépet összes 
mellékleteivel szereztem be, úgyhogy év végén elég 
szép szertárt tudtam összehozni. 

Amint mondják, közös lónak túrós a háta. Be
igazolódott ez az egyház és a város által közösen tartott 
gimnáziumnál is, mert sem a város, sem az egyház nem 
akarta másként ruházni a gimnáziumot, mint a cigány 
szokta a purdét, mikor felruházza egy gatyamadzaggal. 
Nekem is a mindennapi szükségletért atyám támogatásá
hoz kellett fordulnom a tanév első negyedében. Csak 
akkor kezdett rendesebbre fordulni az anyagiakban a 
dolgunk, midőn én franciakulcscsal a kezemben gyakor
latilag mutattam be ZSARKÓ gondnok úrnak, hogy nem 
fizetés esetén könnyedén szét tudom választani a gim
názium főépületéhez utólag hozzácsapott lépcsőházat. 

Makói tanárkodásom idején felszólított PO
ZSONYI polgármester, hogy a képviselő testületet 
győzném meg a rácshidak előnyéről, azon időben lévén 
kérdésben a Maroson keresztül vezető közúti híd, 
melynek még a kisvonatot is el kellett bírnia. Felada
tomnak közderültség közt alaposan megfelelvén, ked
vet kaptam a vízről kísérletekkel egybekötött előadást 
tartani. Ezen célból Nátrium fémért beutaztam a 
megáradt Maros hátán Szögedébe, és ekkor a várost 
ismét lobogódíszt öltve találtam. 

A reáliskolában hamarosan megtudtam, hogy 
a város Konstantinápolyból a Szoftáhok küldöttségét 
várja. Megtáviratoztam a nagy eseményt igazgatómnak 
Makóra, mire aztán estére rengeteg makói tömeg is sza
porította az ünneplő közönség számát. 

Bármilyen ízletes volt is a makói túrós lepény 
és kedvesek voltak is a NÉMETH színtársulatához tar
tozó társulat tagjai, kik szabad estéikben segítettek ne
kem deszkákat politúrozni, klikkereket körösztülfúrni, 
mégsem bírtam elfelejtkezni arról, hogy a Maros vize 
normális vízálláskor is egy szintben van íróasztalom

mal. Amikor pedig kilép medréből és megtölti a töl
tések tágas közét, akkor felszíne lakásom tetejével áll 
egy szintben. Ezen eset ottlétem alatt kétszer is be
következett. Ilyen esetben másfél hétig is felhangzott a 
harangok félreverése után a ref. templom tornyának 
tetején lakó toronyőr által a városi tanácsnak szócsövön 
át leadott parancsa: „Minden ember ásóval, kapával a 
Verebesi töltésre, mert nagy a veszedelöm", vagy pe
dig: „Minden gazda hordjon trágyát a hídvári töltésre, 
mert nyúlgátat kell csinálni". Egy ízben mi is ki vol
tunk rendelve a nagyobb tanulókkal nyúlgátverésre. 
Máskor meg a tanári testület is ki volt rendelve éjjeli 
őrségre csolnakokra. 

A makó(i) ref. vártemplom tökéletes mintája 
volt a török betörések idejében épült vártemplomok
nak. Téglaalakú területének négy sarkán állott a négy 
zömtorony, roppantul vastag falaival, mindenik össze
kötve a túlsó sarkon álló zömtoronnyal vastag és magas 
falakkal, amelyek csekély munkával várfolyosókká 
voltak alakíthatók. A terület közepén a hatalmas méretű 
templom épült az igen széles, vastag falú és igen magas 
toronnyal (a toronyőr folyosójáról a reggeli órákban jól 
lehetett látni a világosi várhegyet.) 

Belátván, hogy rettentő elfoglaltságom mellett 
nem tudok kellően elkészülni szakvizsgámra, és másfe
lől pedig meggyőződvén arról, hogy a fennálló körül
mények között nem fejlődésképes a gimnázium, le
mondtam állásomról és Kis-Kun-Félegyházára húzód
tam meg, atyám mellé. 

Katonák közt élve, katonai ismeretekhez jutot
tam. Akkoriban osztogatták ki először (a) „LINE-
MANN" ásókat, és atyám a tisztikarral egyetemben 
gyakorlatilag tapasztalta ki, hogy ezen harci eszközök
kel mit lehet elérni, jómagam is részt vettem az ők gya
korlataikban. 

A nyári vakáció elején hazalátogattam három
széki rokonaimhoz, akiket nagy izgalomban találtam. 
Akkor kezdődött az orosz-török háború. Egy külső ha
talom biztatására br. ORBÁN Balázs puccsot készített 
elő az „Adjud"-i híd felrobbantására, ami által az orosz 
katonai utánpótlás lett volna meghiúsítható. Mivel túl
ságos nyíltan folyt az ügy előkészítése, és ellenkém
kedés útján igen könnyen vehetett tudomást a dologról 
Oroszország is, az Osztrák-Magyar-Monarchia kormá
nyánál közbeléphetett, és ezáltal meg lett hiúsítva a kí
sérlet. A m. kir. csendőrség folytonos éberlétben volt, 
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házkutatásokat tartott. Mikor én hazakerültem, a Dal
mácia felől becsempészett, a cs. kir. hadseregből ki
mustrált „WENZEL"-féle fegyverek nagyrésze már 
részben a csendőrség kezében volt, másik része a dal
noki erdőkön ládákba csomagolva hevert. Onnan, mert 
a csendőrség már nagyon közel kutatott a ládák után, L. 
A. útján Márkosfalvára került B. B. kezére, ki a ládákat 
Attila koporsójának temetési módjára társaival a Cser-
náton pataka egyik holtmedrébe ásta el, és azután a vi
zet rávezették. Azon időtájt igen sok kéményben füg
gött sonka helyett füstölt „WENZEL". Magam is egy 
ilyen füstölt WENZEL puskához jutottam. Ezen moz
galom szervezője, mint biztos résztvevőktől tudom, br. 
ORBÁN Balázs volt - legalábbis Csíkszéket és Há
romszéket illetőleg, és nem UGRÓN Gábor, mint azt 
egyidejű újságok hirdették. Br. ORBÁN Balázs járta be 
gigjén Csíkmegyét, mind pedig Háromszékmegyét. 

Visszatérve Kis-Kun-Félegyházára, onnan fel-
felrándultam Budapestre, hogy ott a tudom, egyetem és a 
műegyetem néhány tanárának előadásait hallgassam meg. 

1878 januáriusában, bevégezve szakvizsgámat 
még pótlólag megismerkedtem a kolozsvári egyetemen 
a BELL-féle telefonnal, mintegy ráadásképpen az 
egyetemi tanulmányaimra. 

Atyám kívánságára Aradra mentem, ott élő 
nagybátyámhoz, leginkább azért, hogy ott társadalmi élet
hez csiszolódjak. Nagybátyám, ki nyugdíjas tisztviselő 
létére a SZÉCHÉNYI gőzmalom pénztárosa vol t 3 8 , a vál
lalat főgépészével hozott össze, ki módfelett igyekezvén 
megérteni a kézi könyvében foglalt mathematikai képle
teket, hamarosan megcsináltuk az egyezséget, hogy én a 
gépész urat az algebrára tanítom, ő meg engem vas-, réz-, 
faesztergálásra tanít. Ám azért elég idő jutott arra is, hogy 
a reáliskola híres kísérletező tanárától egyet-mást tanuljak, 
aki a BELL-féle telefon rezgő lemezeinek kérdésével 
foglalkozott. Ebből az időből származott első esztergálási 
remekem, egy BELL-féle telefon. 

Megemlítem a későbbiekért, hogy atyám la
kása Kis-Kun-Félegyházán, ugyanazon városi épület
ben volt, hol Svalizsér-" őrnagy korában József fő
herceg Őfensége lakott. Ezt a T-alakú épületet a város 
később két lakásra osztotta szét. A szomszédunk 
HOSSZÚ Sándor erdélyi származású nyug. adótárnok 
volt, kinek neje egy bécsi származású, vidám kedélyű 
úrnő, TEKUTS Rozália ki szerette az ifjú nemzedéket 
maga körül gyűjteni. A zongorázás és nagy vidámság az 

egy helyt vékony közfalon át hozzánk is áthallatszott. 
Ilyenkor megesett, hogy a közfalon való átkopogtatás-
sal engem is átidéztek. Egy ilyen alkalommal esett 
meg, hogy a szűnni nem akaró kopogtatásra, mivel mi 
ifjabbak nem akartuk otthagyni a kártyapartit, atyám 
ment által. Ámde rögtön vissza is tért azzal, hogy „Jer
tek, mert az öreg HOSSZÚt megütötte a szél". Én jó 
társammal, VARGA Bandi hadnaggyal átrohantam, de 
akkor már atyám is ott volt egy közelben lakó orvossal, 
ki utasításul adta, hogy a szenvedőnek tarkójára és mel
lére reszelt tormát rakjunk, karjait s lábait folytonosan 
súroljuk. Társam maga helyett atyám lovászát küldte, 
és mi ketten addig súroltuk a szegény HOSSZÚ testét, 
míg a belépő doktor felvilágosított, hogy fáradozásunk 
immár hiábavaló. A temetés után az özvegy felszólí
tására átmentünk hozzá, hogy jogtanácsosának jelen
létében felvegyük a közös vagyont. Megállapítottuk, 
hogy állampapírokban, takarékpénztári könyvekben,' 
kitűnő értékű váltókban a többi felkelhetőkön kívül 56 
ezer forint volt a birtokában. 

Ezen időben jelentkezett VARGA Endre bará
tomon a tüdővész, kinek ápolásában élénk részt vettem, 
de időnként minden kínálkozó állásra benyújtottam pá
lyázatomat. Folytattam levelezésemet „Mező-Szakál-
háza"-i úri család (gr. BETHLEN) fiainak nevelőjével, 
ki engem a maga utódául beajánlott. Létre is jött a meg
egyezés azon esetre, ha én szeptemberig nem kapnék 
állami alkalmazást, atyám kívánságának óhajtván ezen 
tekintetben eleget tenni. 

Kis-kun-félegyházai vakációzásom alatt jött a 
parancs violaszín pecsét alatt, hogy a Mollinári bakák
nak Boszniába kell vonulniok. 4 0 Mivel az ezred kör
letének Kis-Kun-Félegyháza volt az utolsó városa, itt 
vett utolsó búcsút hozzátartozóitól az ezred legénysége. 
Az ellenszenves excursióra induló legénység búcsúja 
igen keserves volt. Circa tíz bakát kellett kiráncigálni az 
indulófélben levő vonat kerekei alól - akik persze rög
tön bilincsbe kerültek - de a tömegen hy(p)nozisos erő 
hatalmasodván el, asszonylányok csoportosul fektették 
nyakukat a sínekre, és csak nagy későre sikerült kordont 
húzni a vonat mellett, és a vonat előre-hátra tolatásával 
végképp elillanni, de a robogó vonatról is sűrűn hang
zott „csokjasa ozmanili" kiáltás. Ennek a hangulatnak 
megfelelően hozta aztán a hír, hogy a hadbíróság 11 egy 
éves önkéntest lövetett főbe Bosznapródban, mert nem 
akartak a török testvérek ellen harcolni. 
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Augusztus végén, midőn éppen indulni akar
tam Mező-Szakáiházára, akkor kaptam a hírt, hogy 
szeptember hó folyamán állami alkalmazást fogok 
kapni, és így Mező-Szakáiházára való indulásom abba
maradt. Kineveztetésemig Kis-Kun-Félegyházán tar
tózkodtam, kirándulva a honvéd-utász tanosztaggal 
Alpárra, Zalán bolgár „boila" csatavesztési helyére. 

1878. szeptember 28-án kineveztetvén a kecs
keméti állami reáliskolához tanárnak, én bevonultam 
Kecskemét híres városába. A kaján sors azonban úgy 
rendelte, hogy atyámnak egyik szab. állományú főhad
nagyához, egy ref. collegiumi tanárhoz szálltam be, aki 
akkor éppen szöges ellentétben állott dr. DEKÁNY 
Rafaellel (most már igazgatómmal) a városi iskolaszé
ki, elnökség felett való küzdelemben, amelyben dr. 
SZAKÁTS István jó székely társam lett a győztes. 
Gondolható, hogy helyzetem nem volt kellemes, főleg 
ha megemlítem, hogy a tanári testület nagyobb fele 
„Zipser" kathólikusokból állott, akik a székely faj ellen 
való ellenszenvüket elég nyíltan is kimutatták. Csak 
nagy későn tudtam kedvezőbb nézetekre hangolni kol
légáimat, és sok hónapba került, míg megindult ebéd 
után a búcsújárás „ROEDIGERékhez" feketekávéra. 
Egy közel lévő vendéglőben étkezvén, ebédután haza
felé igyekeztemben 2-3 tanárt láték lakásom felé sétál
ni, kiktől megtudakoltam, merre igyekeznek, mire a 
felelet az volt: „ROEDIGERékhez" feketekávéra. 
Mikor együtt megérkeztünk lakásomra, már ott vala 
egy-kettő-három, kávéőrléssel, és már 1-2 kávéfőző gé
pen főzték is a kávét az elkövetkezendő számára, és rö
vid időn minden szék, divány és az ágyak megteltek 
ref. kollégiumi, piarista gimnáziumi és reáliskolai 
tanárokkal, kik aztán szent egyetértésben szívták az 
előre kikészített békepipát. Különösebben összeboro
náltak minket a reáliskolai tanárok által kezdemé
nyezett nagyböjti ismeretterjesztő előadások. A nagy
részben ismeretterjesztő előadásokra fáradságot nem 
kímélve készültünk elő, meggyőzve a közönséget, 
hogy a „lejáriskolai" tanárok is megállják a helyüket. 
Négy évi kecskeméti időzésem alatt aztán minden év
ben megújítottuk a böjti előadásokat. 4 1 

Tanulmányi tekintetben újdonság volt előttem 
a szerkesztő mértani stúdium, melyből 2-2 óra volt szá
momra előírva, IV., V. osztályokban. Mivel nem igen 
nagy volt tanítványaim tisztaságérzete, hogy az is
mételt rajzpapír kiadásoktól a szülőket megmentsem, 

10 rendbeli kitűnő rajzszertételt szereztem be, és szom
batonként egész délutánomat az ifjúság segítségére szen
teltem: amiből kifolyólag aztán a szerkesztő mértani 
stúdium gipsz és lombfűrész munkákra szélesedett ki. 

1879. márc. 5-én a Tisza elöntvén Szeged vá
rosát, mihelyt kiépült Dorozsmától Szegedig az ideig
lenes hídpálya, azonnal kirándultunk Szögedébe meg
tapasztalni a nagy vizet. Az állomástól fiakkerek he
lyett csolnakokon jutva be a városba, élőtanúi lettünk a 
város romlásának. Otthon Kecskeméten aztán elhatá
roztuk, hogy a szegedi árvízkárosultak javára minden
féle előadásokat rendezünk. 

1879 nyarán vakációzni Székelyudvarhelyen 
lakó testvéremékhez jöttem és onnan velük együtt a 
kászonjakabfalvi fürdőre mentem. Onnan egy súlyosan 
beteg unokatestvéremhez Torjára szólíttattam ápoló
nak. A beteg állapotának jobbrafordultával másik test
véremhez, Márkosfalvára mentem át. Ott talált meg 
engem egyik kecskeméti tanártársam levele, ki apósa 
és sógornője társaságában gyógycélokból Élőpatakon 
tartózkodott, híva engem, hogy lennék útitársa székely
földi kirándulásán. Mivel Kászonjakabfalván időző 
testvéremék is Márkosfalvára érkeztek, és onnan Élő
patakon át Udvarhelyre tartottak, velük mentem Élőpa
takig. Ott ismerkedtem meg leendő menyasszonyom
mal. Harmadnap megindultunk Sepsiszentgyörgy-, 
Tusnád-, Szent-Anna-tó-, Büdösbarlang-, Torjára és az 
ottani rokonok meglátogatása után Márkosfalvára. 
Midőn jó BARABÁS József úr bátyámhoz befordult 
szekerünk, ő éppen az ámbituson csibukozott, és meg
látva engem nagy fennszóval kezdett hátra az udvarba 
rendelkezni: „Öljetek libát, süssetek kürtöskalácsot, 
kedves vendég jött!" De már erre én is felkiálték: „De 
már akkor itt maradunk egy hétig, Józsi bácsi!" De erre 
ő emígy kiálta: „Hagyjatok békét a főzésnek, sütésnek, 
jó lesz ezeknek puliszka is!" Mire erre kecskeméti kol
légám, emígy: „De már akkor úr bátyám, puliszka mel
lett is itt maradunk egy hétig, hadd tanuljam meg, mi
lyen az a puliszka." Pár nap múlva aztán elindultam 
kollégámmal Élőpatak felé, és akkor esett meg, hogy 
nagykőrösi kollégám először látott délibábot, a Szép
mezőn, Angyalos alatt. Élőpatakon pár napig időztem 
MUTTER élesdi járásbíró családjával. Onnan kalandos 
úton jutottam Brassóba, majd Homoródkarácsonfalvára 
PÜNKÖSTI G. sógorom szüleihez, honnan aztán Se
gesvárra utaztam bevárandó kecskeméti kollégámat és 
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fürdőző társait. Segesváron találkoztam iskolatársam
mal, KÖVÉR Á., most már honvédhuszár hadnagy úr
ral. Másnap reggel aztán megérkezett Élőpatakon ha
gyott SZŐKE Gy. Kollegám is társaságával, kikkel 
együtt tekintettük meg a város nevezetességeit, a várat, 
PETŐFI szobrá t 4 2 és a segesvári csatában elesett 
„SCARIATIN" orosz tábornok impozáns szobrát, mert 
ezen helyen sebesült meg MUTTER úr honvéd had
nagy korában, 17 lándzsadöféstől, és onnan szedte őt is 
föl egy jólelkű szász család. Segesvárról Kolozsváron 
át Élesdre mentünk, hol én is egy hetet töltöttem MUT
TER úr szíves meghí 'ása folytán. 

Az új 1879-80. tanév sok munkával kezdő
dött, mert egy fáradhatatlan munkakedvű tanártársam
mal a reáliskola vegytani intézete számára világítógáz 
előállítására szolgáló készüléket terveztünk, saját kézi
munkánkkal szándékoztunk azt előállítani. Mivel azon
ban csapokat, csöveket, hordót nem szoktak ingyen 
adni, a költségek előteremtése céljából előadásokat ren
deztünk. E célból EDISON „Phonograph"-jának segé
lyével akartuk megadóztatni a közönséget. STEFLI-
CSEK bécsi tanszerárustól 5 forint napibérért haszon
bérbe vévén ezt a rém csuda szerszámot, és 5 napi kísér
letezés után összetanultunk ezzel a gyermekkorát élő 
géppel (melynél a hengerre fölragasztott staniol leme
zekre íratott rá a hang), és be mertük mutatni a közön
ségnek. A trombita és a kisbőgő hangjának felvétele ki
tűnően sikerült, már kevésbé a klarinét és emberi éneké, 
gyengécskén a „vochumana"-é. Ugyanis minden körül
fordulásnál egyszer csúnya zörej hallatszott, a staniol 
lapnak összeragasztási helyén. 

Sikerünkön felbuzdulva átmentünk azzal Kis-
Kun-Félegyházára is, természetesen zsúfolt ház előtt 
mutattuk be a beszélő masinát, ahol az ilyen tudomá
nyos előadásokat nem tapasztalt közönség soraiban 
gyakran hangzott föl a felkiáltás: „humbug az egész". 
Mikor pedig ráadásul a BELL-féle telefont is bemutat
tuk volna, melynek egyik példányát a második házban 
egy zongora tetején helyeztük el, midőn észrevették, 
hogy egyszerre csak egy személy hallgathatja az úrnő 
zongorázását, kitört a méltatlankodás. 

Nem is mertünk elmenni Nagykőrösre, hogy 
bejelentett előadásunkat megtartsuk, hanem magunk 
helyett levelezőlapot küldtünk robogó vonat rajzával, 
melynek tetején ott volt elhelyezve a fügét mutató 
phonograph. 

De a gázfejlesztő elkészült, és a reáliskola sok 
népszerű előadásnál vette annak hasznát. A tanév alatt 
többször voltam meghívva Élesdre vadászatra. 1880. aug. 
8-án házasságot kötöttem MUTTER járásbíró lányával, 
Juliskával. Ezen a nyáron mértem föl az Élesddel szem
közti hegyoldalon eső pesterei, később „Igric" névre ke
resztelt barlangot, és ástam ki több „cap de oriasu"-t 
vagyis barlangi medve koponyát, melyből egy példányt a 
Székely Nemzeti Múzeumnak küldtem. 4 3 

1881. júl. 28-án született első fiam, Kálmán, 
Élesden. 

Az 1881-85. tanévben sűrűn látogatott el há
zunkba özv. HOSSZÚ Sándorné jogtanácsosa, dr. 
SZABÓ ügyvéd úr, hogy feleségemet rábírja, egyeznék 
bele, fogadna az özvegy a maga és a mi számunkra egy 
nagyobb lakást, hogy barátságos környezetben várja be 
élete végét. Feleségem azonban sógornőmnek (az 6 
testvérének) és sógoromnak (kiket az ügyvéd közve
títésért szintén felkeresett) sürgős rábeszélésre sem volt 
hajlandó elfogadni. Pedig az özvegy hajlandó volt 
egész vagyonát átadni nekünk. Egy hónap múlva újból 
megjelent az ügyvéd házunkban azzal, hogy az özvegy 
végrendeletet akar csinálni, és 5000 forintot kínál ne
künk, ha feleségemmel együtt meglátogatjuk, de fele
ségem ezt az ajánlatot sem akarta elfogadni. 

1882. május 1.-től betegszabadságra mentem, 
ahol 3 hónapot töltöttünk el a SZINY-féle telken időzve. 
Kovásznán kaptuk kecskeméti sógorom azon értesítését, 
hogy HOSSZÚ Sándorné elhalt, de halála előtt fölke
restette férjének egyik távoli rokonát Erdélyben, egy gör. 
kath. HOSSZÚ nevű papot, és miután a kis-kun-félegy-
házai tanítóképezdének férje nevére alapítványt tett, 
magának és férjének sírkápolnát építtetett, öreg cselédjét 
végkielégítette, 22 kis-kun-félegyházai ifjabb nő és férfi 
ismerőseinek - köztük nekem is - egyenként 300-300 
forintot hagyományozott, a fennmaradó 26 000 forintot 
férje felkutatott rokonának hagyta. 

Az 1882. év nyarán meglátogatván sepsiszent
györgyi rokonainkat, velük megtekintettük a Székely 
Nemzeti Múzeum kiállítását is, mely akkor ez ev. ref. 
kollégium régi emeletes épületének emeletén volt elhe
lyezve , 4 4 NAGY Géza múzeumőr gondos kezemunká
jával rendezve, hol az egyik szoba majdnem egészében 
székely családok adományleveleivel volt feldíszítve. 

De meglátogattuk a DACZÓ kúriában elhe
lyezett székely műipariskola helyiségeit is, mely in-
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tézmény akkor PÁLMAY Lenke úrhölgy erélyes ve
zetése alatt állott. Ezen intézmény működéséről csak 
annyira emlékszem, miszerint módot adott a székely 
asszonyok- és leányoknak arra, hogy a szövés techni
káját, kiindulva a legegyszerűbb régi szövőszékekből, 
megtanulhassák a 4, 8 nyüstös szöveteket szőni, szem
mel látható módon tanulságot meríthessenek a gyors
vetélő előnyeiről és megismerhessék a soknyüstű 
nyüstgépek kezelését. 

Amint pedig ezt a nyüstgépet megkedvelte a 
tanfolyamokon résztvevő közönség, akadt egy aszta
losmester Szemerjára menőben, az út baloldalán az 
első házban, ki 19 o.m. forintért készített egy 600 plati
nas, 24 o.m. forintért pedig egy 900 platinas nyüstgé
pet, fnelyhez a szükséges kártyalemezeket az iparisko
la kártyaverő gépén verte ki SZOPÓS I. szövőmester. 
NB. A szövési tanfolyamokra 2 - 3 - 4 hétre jelentkez
hettek és 2-3 hónapra a székely asszonyok. 

Ugyan megkedveltük feleségemmel együtt a 
szövés mesterségét, mert Kovásznára hazatérve azon
nal beszereztük a fehér, vörös, kék fejtőt, na meg kerít
ve egy szövőszéket, KAKASné asszonyom tudós veze
tése alatt megkezdtük néhány uzsonnázó abrosz szövé
sét 8 nyüstre, magam levén őkemének segítő inasa. 

Most is látom KAKASné asszonyom őkemé
nek megrökönyödését, midőn egy reggel azt vette ész
re, hogy estenden elhagyott munkája az éj folyamán 
ugyan megszaporodott. Addig nézegettem, számolgat
tam a lábitók járását, míg betanultam a 8 nyüstösbe. 

Egyik kecskeméti születésű kartársam emi
nens oktatást adott arról, miszerint meggyőződésem
mel ellenkezőleg még tanárember is szerezhet vagyont 
a legtisztességesebb módon. Elő például szolgált ő ma
ga, ki szegénysorsú szülőktől származván Kecskemét
ről eljövetelemkor már mindkét takarékpénztárnak, 
nagy szőlőterületnek, két nagyobb háznak tulajdonosa 
volt. Jó példája azonban máig sem fogott rajtam. 

Kovásznáról újult erővel tértem vissza Kecs
kemétre. Visszatérésem után felszólítást kaptam egy 
fehértemplomi tanártársamtól, nem cserélnénk-e he
lyet? Mivel hegyvidéken született feleségem sehogy-
sem bírta Kecskemét poros levegőjét, belementem a 
helycserébe, ami aztán a minisztérium által engedé
lyezve is lett. Midőn már ott voltam, csak akkor tudtam 
meg, hogy a magyar állami hivatalnokon és a többnyire 
Gátajáról származó cselédeken és a nagyszámú közös 

hadsereg-beli katonákon kívül más nem igen beszél 
magyarul. Igazgatóm is közölte velem már a bemu
tatkozásnál, hogy I., II. g. osztályokban kötelesek va
gyunk német nyelven is segíteni a növendékeken. Még 
igen fennhangon emlegették a bennszülöttek „Diese 
ungarische Wirtschaft wird nicht lange dauerén". De ezen 
megismerés egyszerre kecskeméti emlékeket költött fel 
bennem. 

Eszembe jutott, hogy midőn 1880. augusztus 
8-án tartott esküvőnk után a székelyföldi havas tájak 
helyett Kecskemét homokjára kellett kitelepednünk, a 
vakációi forró napok alatt csak a reggeli és estéli órák 
alatt mertünk kimozdulni, és amíg feleségem házi
munkával foglalkozott, én a kézdivásárhelyi „Székely
föld" számára írogattam cikkeket. Első cikkemben a 
kecskeméti racionális gyümölcstermelés előnyeit is
mertettem, utalva az egyidőben érő gyümölcsfaj terme
lési előnyeire, szemközt a háromszékivel, hol ismertem 
olyan kertet, hol az 500 drb almafából mindenik más
fajta volt, más időben érett be, tehát piacképtelen volt. 
Második cikkem a köpeci barnaszénről szólott, felhíva 
a figyelmet arra, hogy a gyengébb minőségű szenek bá
nyászata csak akkor fizeti ki magát, ha (a) termelés he
lyén elégettetve, villamoserő átvitelére használjuk fel. 
Harmadik cikkemben a barnaszén elégetésére használt 
újabb rendszerű kemencék (regencvátoros kemencék) 
leírását adtam. Negyedik cikkemben a bolgár rendszerű 
kertöntözést ismertettem. Mindenik cikket saját készí
tésű cinkográfiával illusztráltam, melyből annyi pél
dányt, ahány példányban jelent meg az újság. 

Új viszonyok közé jutottunk. Hogy mást ne 
említsek, a majdnem örökösen dudáló keleti szél, a 
„Krusevo" (melyet Háromszéken Nemerének, a havas
alföldi román(ok) „Krivot"-nak neveznek) és egy ed
dig ismeretlen természetű csapás, a „sváb-bogár" meg
hökkentettek. Másfelől, amíg Kecskemét gazdálkodó 
város, addig Fehértemplom a szó teljes értelmében ka
tonaváros volt. A lakosság fő jövedelme a nagyban ter
melt boron kívül a katonaságnak (egy teljes közös had
seregbeli ezred, 2 eskadron huszár) számára kiszolgál
tatott árukból került. És ehhez a mindennapos katonai 
zene lakásunk környékén. A talaj is más volt, mert a 
lábunk alatt fekvő szármát emeleti képződményben 
„Congeria" és „terebratula" ugyan bőven volt, de ho
mok nem. A Delibláti homoktenger illő távolságban 
volt tőlünk. 
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Ezek és sok más egyéb jutott eszembe az új, 
fehértemplomi környezetben, midőn hírül vettem, hogy 
kollégám, kivel cserét tettem, várakozásában csalódva 
öngyilkos lett. Nekünk is súlyos gondokat okozott az 
idegennyelvű lakosság között való megélhetés, ami 
csak akkor enyhült, midőn egy németül is beszélő gát-
tajai magyar háztartási alkalmazotthoz jutottunk. Ott 
született második fiam, Ernő 1883. dec. 7-én. Jó TÖ
REKI Gábor igazgatóm tanácsára megismerkedvén 
egy sétálni szerető nyug. auditor úrral, az ő dicséretére 
legyen mondva, ott szólaltam meg germán nyelven 33 
éves koromban. A sé'ák közben világosodott fel a fe
hértemplomi őslakosság vagyonosságának az oka, mi
dőn megtanultam, hogy 50 akós hordókban is szüretel
het bort valaki, akinek egy talpalatnyi szőlője sincs. A 
szomszédos községekből a lakosság szekérderék szám
ra hordta be a leszedett szőlőt, olyanformán, mint ná
lunk a disznó-dinnyét szokták. 

Ernő fiam keresztelője után - kit ref. pap 
hiányában rom. kath. lelkész keresztelt meg - a katho-
likus plébánia kérésére utánajártam, melyik ref. egyház 
illetékes az anyakönyvezésre. Csak hosszas iratváltások 
után sikerült megtudnom, hogy a mi illetékes egyházunk 
a pancsovai református egyház. Levelezésben lévén a 
pancsovai egyház lelkészével, FA István úrral, ő ellá
togatott a fehértemplomi szórványhoz. Második látp-
gatását előre jelezvén, összeszedtem a ref. híveket, és aki 
konfirmálatlan volt, azt előkészítettem, és előhozták a 
kereszteletlen csecsemőket is, és tartottunk ezen alka
lommal keresztelés!, konfirmálást és egy esketést. Ezen 
fáradozásomért a pancsovai ref. egyház tiszteletbeli 
presbiterévé választott meg. Ami jó volt Kecskeméten, 
Fehértemplomon is kézimunkáztam egy gázfejlesztő 
készüléket, a mikroszkóphoz egy mikrotomot és az újon
nan bevásárolt dinamóhoz több apró segédeszközt, 
BELL-féle telephont, egy kezdetleges mikrofont. 

Az 1883-84. tanév nyári vakációján született 
harmadik kisfiam, Élesden, René Lajos, júl. 4-én. A 
meggyarapodott család augusztus végén hazatérve 
Élesdről, már jó TÖREKI Gábor igazgatónkat nem lát
hattuk viszont, mert őt Budapestre helyezték át. Utóda 
ideiglenesen SIMON Péter csíkszentimrei kedves kol
legám lett a fehértemplomi zipser kollegáim nagy meg
ütközésére. 

1885. februárius közepén feleségem súlyos 
idegbajt kapván, március közepén apósommal gyógy

kezelésre Budapestre vittük. (Apósom anyósommal 
együtt már februárius közepén ott volt.) Anyósom a 
három kis unokáját magával vitte Elesdre. 

Gyászos idők voltak ezek, s így nem is csodá
lom, hogy olyan könnyen hagytam ott nagy munkával 
helyreállított lakásunkat és költöztem el, SIMON Péter 
kollegámnak nem éppen jószántából épített házába. Ót 
ugyanis, ki Nagyszebenből helyeztetett Fehértemplom
ra, a nagyszebeni szászok átirata folytán a fehértemp
lomi németség a legbarátságosabban fogadta, úgyhogy 
2 hónapnál tovább lakott a vendéglőben. Azután is csak 
egy magyar hivatalnok adott helyet nekik az ő szűkös 
lakásában. Ő akkor telket vett és rá házat épített, én az S 
kiadó szobáiba költöztem és nagy kertjét bérbevettem. 

A nagy anyagi igyekezetemben két szobát se-
lyemgubó tenyésztésre rendeztem be, de a selyemter
melésben nem volt szerencsém. 

Az 1885-86! tanév végén, éppen a vizsgálatok 
idején lepett meg bennünket dr. KLAMARIK János 
miniszteri osztálytanácsos, a középiskolai ügyek inté
zője. A látogatást bezáró értekezlet végén tudakolta, 
kik azok a tanárok, kik nem tudnak németül. Németül 
nem tudó kartársaim a feltett kérdésre hallgatva felel
tek, de én mint értekezleti jegyző mellette ülve, a meg
ismételt és inkább csak hozzám intézett kérdésre ki
kottyantottam, hogy én is csak annyit tudok, amennyit 
prakszisból tanultam. Erre kitört a művihar: „portás 
ön? Hausknecht ön? hogy így beszél?" És ezen akord-
dal bezárta az értekezletet, azon megjegyzéssel, hogy 
akinek valami kérnivalója van, délután 3—5-ig keresse 
fel őt a vendéglőben, azután pedig Fehértemplom kör
nyékét megismerni óhajtván, szeretné, ha sétáján 
kísérnénk. A jegyzőkönyvet elkészítvén, 3 perccel öt 
óra előtt bekopogtattam hozzá. Azzal fogadott, hogy mi 
kérni valójavan Önnek? Az alkalmat fel akarván hasz
nálni, kértem, helyeztessen át Erdélybe. Na, úgymond, 
ennél semmi sem könnyebb, mert Brassóban egy reál
iskolát állítunk föl, és jegyzőkönyvébe nevemet és utá
na, hogy Brassó, jegyezte be. Ámde jegyzőkönyvét hir
telen lecsapta és felkiáltott: „De hiszen Ön nem tud né
metül", és erre folytatása következett a délelőtti leckéz-
tetésnek. Szerényen megjegyeztem, hogy akikkel tár
salgók, meg vannak elégedve előrehaladásommal, és 
még azt is, hogy a brassói szász gyerek 5-6 éves koráig 
jól beszél magyarul, és csak a gimnázium középosztá
lyaiban lesz ultranémet. Engedélyére aztán megkérdez-
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tem, hogy ő, aki annyi érettségi vizsgálaton voltjelen, és 
mindenesetre látott jeles tanárok által oktatott kitűnő ta
nulókat, kik 8 éven keresztül, heti 5-6 órán át tanulták a 
gramatika és syntésis alapján a latin nyelvet, beszélt-e 
csak egy is latinul. „Az más!" kiáltotta főnököm. Sze
rényen megjegyzem, hogy KLAMARIK János logiká
jából nem úgy tanultam. Erre ő beültetett a szegletbe, 
elibém vonta a székét, két más jelenlevő tanártársamat 
oda ültette, felszólított, mondjam el életem történetét 
németül. Kezdetén jártam előadásomnak, amidőn föl
kiáltott: „de hiszen önnek nagyobb szóbősége van, mint 
nekem, csak a der, die. das és a deklináció hiányzik" - és 
arra elmentünk sétálni a Néra csatornán át, az aranyat 
hordó Néra folyó mellett elterülő mulató kertbe, előbb 
megtekintvén az ezen vidéken szokásos kanalas 
(turbinaszerű) hajtású vízimalmot, és azután, áldomást 
tartván - uzsonnámat főfő főnököm fizette. 

1886 nyarán SCHELLING Kornél nőtlen kar
társam toborzására otthagytam a dinnye, a borsó, ubor
ka stb. ágyásokat és elvándoroltam vele, bevándorolni 
a Székelyföldet. O előbb megjárván Déva, Petrozsény, 
Szeben tájékait, Brassóban találkoztunk, mivel én 
előbb Elesdre mentem, gyermekeimet látogatandó. 
Programunkhoz híven a földvári állomásra utaztunk, 
honnan megkezdtük gyalogtúránkat. Keresztül is men
tünk szerencsésen az Olt hícfjá n, de amint Árapatak felé 
kanyarodánk, utolére minket egy kaszálással megrakott 
szekér, és elhaladtában gazdája megmustrálván minket, 
megállítá lovait, megtudakolá hová megyünk, és felvi
lágosításunkra, hogy Előpatakára mennénk, meginvi-
tála, hogy üljünk fel, elvisz minket Árapatakáig sze
kérrel, hamarább is, és beszélgetni is lehet. SCHEL
LING vonakodott, mert ő gyalog akar járni, de én átve
tem magamat a saroglyán, SCHELLING is fellépe a 
gazda mellé, és beszélének Arapatakáig. Onnan aztán 
gyalog indulánk el Előpataka felé, de egy rég nem látott 
ismerősöm felszólíta szekerére, és így érénk be Előpa
takára. Ott megháltunk, és másnap megtapasztaltuk az 
előpataki fürdőt is, és fürdői séta fejében az erdőn ke
resztül (mentünk) Szemerja végébe. A falunak Sepsi
szentgyörgy felé való végébe eső ház előtt ott üle egy 
ismerős alak, s hát csakugyan REMÉNYIK K á l m á n 4 5 

volt. O, ki időközben megházasodott, ott üté fel sátor
fáját. A szíves invitálásra be is mentünk a házba, hol 
asszonyom őkelme megvendégele minket jóféle to
kánnyal és rétespalacsintával. Kálmán pedig azzal ke-

resztezé gyalogjárási programunkat, hogy szekeret állí
tott a ház elé, megmagyarázá, hogy merre van az út 
Tusnád felé, és minket a mexikói induló hangjainak 
tilinkózása mellett elindított. Mi azonban Sepsiszent
györgyön még megtekintettük a Székely Nemzeti Mú
zeumot is. Másnap reggel Tusnádon megfürödve, ve
zetővel a Csomagon át a Szent-Anna-tóhoz és onnan a 
Büdösfürdőig gyalogoltunk. A kénbarlangban meg
gőzölvén magunkat, a vendéglőben az ebédnél kaptuk 
az értesítést, hogy KÖNCZEI Miklósné, kedves, régi 
ismerősöm hazafelé indulva K. Szentlélekre, meghív 
minket, hogy elvisz Torjáig vagy Kézdivásárhelyre. Így 
jutottunk el Torjára, hol jó rokonaim körében töltöttünk 
el egy estéi, és másnap begyalogoltunk Kézdivásár
helyre, a kocsitulajdonosokat elkerülendő a Torja vize 
mellett, gyalogutakon. Mivel SCHELLING okvetlenül 
meg akarta nézni az ojtozi szorosban a RAKOCZI-
Várat és Bereckben a római castrumot, másnap pedig a 
kovásznai fürdőt, én ezen két napot testvéreimnél töl
töttem el Kézdivásárhelyen és Márkosfalván. Vásár
helyről szekéren utaztunk el Kászonújfaluig. Onnan 
gyalog igyekeztünk a Nyergesen át, Csíkkozmás felé. 
A gyaloglás annyival inkább sikerült, mivel a Kászon-
vize völgyén az én napernyős kollegám láttára felbő
szült bika a meredek oldalra felszorítván, majdnem két 
kilométeren át kísért bennünket az országúton. Csík-
kozmástól ismét fogadott szekéren haladtunk Csík
szeredáig, honnan kirándultunk Csíksomlyóra is. Más
nap nagy elhatározással indultunk neki a nagyerdőnek. 
De amint a vendéglő kapuján kiindultunk, egy fiákeres 
is jött utánunk, megkérdezé, hová utaznak az urak? 
válaszunkra meginvitála, hogy üljünk föl, mert ő elvisz 
minket Udvarhelyig egy forintért. Lemondtunk a gya
loglásról, feültünk, és a Szent-Egyházas-Oláhfaluban 
való három órai etetési idő alatt kirándultunk Szent
keresztbányára is. Udvarhelyről kollegám Parajdon át 
elment Marosvásárhelyre, én pedig Segesváron át 
Elesdre, a gyerekeimhez. 

Augusztus közepén ismét Fehértemplomon 
voltam, ahol tanúja voltam a párját ritkító égitüne
ménynek, az augusztus végi csillaghullásnak 4 6 . No
vember hónapban ért azon meglepetés, hogy a fehér
templomi kereskedők és urak isteni csoda folytán egy
szerre elkezdtek magyarul is beszélni. Ezt a csudát a 
„Philoxera vastatrix" idézte elő, amennyiben (a) Fe
hértemplom város határának túlnyomó részét tevő sző-
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lős területeket elpusztította. Tulajdonosaikat a magyar 
állam a delibláti-i immúnis homokterület átengedésé
vel megmentette. Kiderült, hogy a urak majd mindeni
ke cseregyerek volt szegedi, hódmezővásárhelyi, halasi 
vagy kecskeméti gyerekkel. 

Négy évi fehértemplomi időzésem alatt isme
rőseim és vétel útján több, mint 100 régi érmet gyűjtöt
tem, mivel a vidék történelmi múltjánál fogva alkalmas 
volt arra, és ezen érmeket beküldtem a Székely Nem
zeti Múzeumba . 4 7 

Az 1886/87. tanév kezdete ugyan még Fehér
templomban talált, de október végén megkaptam áthe
lyezésemet Zomborba, hol tanári vándorlásaim meg is 
szűntek. FEHÉR Ipoly tankerületi főigazgatóm rendel
kezésére ott a phisikai szertár gondozása reám bíza
to t t . 4 8 A gymnázium építése alkalmával a sok költöz
ködésen átment szertár eszközei alapos javításokra szo
rultak, azoknak rendbehozása kötötte le két éven át 
majd minden szabad időmet. Rövidesen megismerked
hettem a zombori élet barátságos formáival. 

Odahelyeztetésem harmadik napján, máris 
megkedvelt igazgatóm tanácsára megtettem a tisztelgő 
látogatásokat úgy a vármegye, mint a város és az egy
házak fejeinél, és a két szerb képezde igazgatóinál, 
melyet természetesen a látogatások visszaadása kö
vetett. A minden tanult embert társasága körébe befo
gadó akkori bácskai társadalom körében már ottlétem 
első hónapjában nagyszámú ismeretségre tettem szert. 

1887. jún. 19-én hosszas, súlyos betegség után 
feleségem elhalt, és én magamra maradtam, mivel há
rom árva gyermekem a nagyszülőknél volt. Ismerőseim 
és a józan ész tanácsára szept. végén megkértem 
GFELLER Ferenc vármegyei alszámvevő úrnak leá
nyát, Bertát, kit összes ismerősei szelídsége miatt egy
szerűen „galamb"-nak szólítottak, és nov. 12-én meg is 
tartottuk az esküvőnket. Így nyertek árva gyermekeim 
második új édes anyát és én mindig gondos és hű élet
társat, az árvák nagyszülői pedig leányuk helyett egy új 
leányt. Azon körülmény, hogy feleségemnek rokonai 
még a bácskai fogalmak szerint is dúsgazdagok voltak, 
sok kellemetlen órát szerzett nekem kartársaim egy ré
szénél, mert nagy ismeretségemnél fogva igazgatóje
löltet láttak bennem. Pedig nekem sohasem voltak 
igazgatósági fájdalmaim. Csupán a fizikai szertár tö-
kéletesbítésére fordult minden gondom. Ami érthető is, 
mert akkor kezdett óriási léptekkel előhaladni a fizikai 

tudomány. Ezért szereztem én mindjárt az első tanév 
vége felé egy pompás esztergát, melyen kisebb-na
gyobb vas- és réztárgyakat is lehetett esztergálni. 

Az 1887/88. tanév vakációján feleségemmel 
ellátogattunk Kovásznára feredőzni, de mivel akkor 
már nem volt a vajnafalvi részen vendéglő, ahol étkez
zünk, másodnap már tovább vittük a sátorfát, elmen
tünk rokont látogatni Márkosfalvára, Kézdivásárhelyre 
és torjai rokonaink felé. Onnan a Büdösön át első 
feleségem szüleinek szíves hívására Élesdre mentünk. 
Onnan pár hét múlva a gyerekekkel visszatérve, egy-
egy bácskai rokonunkhoz tértünk be egy és fél heti 
ismeretségre és onnan haza. Ekkor született negyedik 
fiam, István, aug. 30-án. 

Az 1888/89. tanév elején bízattam meg a pi-
rosi ref. egyház esperessége által a zombori ev. ref. ta
nulók hitoktatásával. Mivel pedig Zomborban ezidő 
szerint állami elemi iskola nem volt, csupán a város' 
által fenntartott felekezeti iskolák, éspedig: rom. kath., 
gör. keleti, szerb és zsidó elemi iskolák, ezen iskolák 
vezetői pedig nem adtak helyet a ref. hitoktatás céljaira, 
saját lakásomon tartottam hetenként 2 délután a vallás-
tani órákat. Nem egyszer kellett azonban gymnáziumi 
elfoglaltságom miatt eltávoznom hazulról, és olyankor 
rom. kath. vallású feleségem tartotta meg az órákat, 
amit aztán én azzal viszonoztam, hogy számtalanszor 
helyettesítettem rom. cath. hitoktató kollegámat. Ez az 
állapot addig tartott, míg ág. ev. testvéreink egyházi 
céljaikra lakást béreltek ki, attól kezdve ott folyt az 
elemi iskolások vallástanítása. Ev. ref. tanítványaim 
összeírására más adat nem állott rendelkezésemre, mint 
az 1890-ik évi népszámlálásnak a város polgármestere 
által átengedett adatai. A polgármester átengedte a 
nagytermet, és én önként vállalkozó tanítványaimmal 
négy délutánra szétosztályoztam a majdnem 30 000 drb 
népszámlálási lapot, megállapítva, hogy Zombornak 
ezen időben mintegy 300 ev. ref. lakosa volt. 

Ezen összeírás adott alkalmat a zombori ev. 
ref. fiók-egyház megalakítására, mely a pacséri ref. 
egyházhoz csatoltatott. 

Engem csak 1893-ban váltott fel gimnáziumi 
ref. hitoktató tisztemben RÁTZ Soma kartársam, az 
elemi iskolások oktatásában pedig 10 évi hitoktatós-
kodásom után CSETRI Károly kartársam. 

1889. szept. 1-én a Bács-Bodrog vármegyei 
kazánfűtőket és gőzgépkezelőket vizsgáló bizottság 
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tagjává neveztetvén ki, ezzel újabb munkakörbe jutot
tam. Sokat kellett tanulnom, ami mindenképpen hasz
nomra is vált. Azzal kezdődött, hogy felrándultam Bu
dapestre, a m. kir. államvasutak nyugati pályaudvará
nak kazánjavító műhelyébe. Két napon át egyik kazán
ból a másikba bújva megtanultam, hogyan kell a ka
zánokat kireperálni. 

A dologból az lett mintegy félév múlva, hogy 
a bizottságban szereplő két tag, a zombori állami épí
tészeti hivatal főnöke és a szegedi vasúti főfelügyelő 
felszólítottak, tartanék a kazánfűtők és gépkezelő-jelöl
tek számára tanfolyamokat, hogy a gépkezelést átlag
ban elég jól értő személyzet megtanulja a rendeleteket 
és a tárgykör phsihicai részét, és megtanuljon magyarul 
olvasni is. A rendeletek szerint ugyanis mindenkinek 
kellett magyarul írni, olvasni tudni, de nyelv dolgában 
ezentúl nem is mentünk, mert a németet németül, a 
szerbet is saját anyanyelvén vizsgáztattuk. 

Elfoglaltságom évről évre szaporodott, mert 
már az 1888/89-ik tanévben az akkor felállított keres
kedelmi iskolában is, az iskola igazgatójának kérésére 
is több más gimnáziumi tanár társammal óraadói tisztet 
vállaltunk. Én ott eleinte a vegytant tanítottam és, mint 
aféle új iskolában, tüzetesen résztvettem a szertárak 
felállítási munkálataiban, így a vegytani, természettani, 
s főleg az áruismei szertárak szervezésében. Az utolsó 
adott a legtöbb munkát, mivel én egyenként és külön-
külön kerestem meg Magyarország nevezetesebb 
gyártelepeit az áruismei szertár gyarapítására. A 
budapesti erzsébetfalvai petróleumfinomító, a zóly-
ombrézói állami vasmű, a Concordia gőzmalom és az 
állami dohányjövedék produktumaikkal egy egész ter
met töltöttek meg. Ezen iskolában 8 évig foglalatos
kodtam, felváltva vegytant, phsihicát, áruismét adva 
elő. 

Az 1890/91-ik tanévben a Bács-Bodrog vár
megyei Gazdasági Egylet titkára a társulat nevében 
megkeresvén, hogy a tagok által próbaként termelt cu
korrépákat cukortartalmukra nézve vizsgálnám meg, a 
megfelelő tanulmányozás után, és mivel a két intézet 
szertáraiban a szükséges eszközöket, a finom vegyi 
mérleget, a hydrostaciai sajtót, a szénsavfejlesztőt, a 
polaristrobometert megláttam, szívesen rendelkezésére 
állottam az egyesületnek. Vizsgálódásaim eredménye 
kimutatván, hogy a legtöbb kísérleti telepen termelt 
cukorrépánál a cukortartalom elérte a megkívánt, a leg

alább 13% cukortartalmat, a birtokosok ennek alapján 
felállították az első bácskai cukorgyárat Cservenkán. 

Az idő telvén elfoglaltságom is szaporodott, 
ami alkalmas volt arra, hogy a sorban harmadik kisfi
amnak elvesztése felett érzett fájdalmamat csillapítsa. 
Telt az idő és azalatt most már csak öt rendbeli pos
tatakarék pénztári könyvecskéik betétei gyarapodtak. 
Azért volt ez fontos, mert ráeszméltünk, hogy a köny
vecskék jussán állandó lakóhelyhez is juthatunk. 
Ugyanis első lakásunknál úgy jártunk, hogy két na
gyobbik fiacskám ujjongására kitekintvén az udvarra, 
azt láttuk, hogy ők a pincében egy mosóteknőben 
csolnakáznak. Azonnal felmondtuk a lakást és egy 
nagyobbat béreltunk, hogy aztán apósomékkal együtt 
közös háztartást folytathassunk. De a szerencse itt 
sem kedvezett nekünk, mert a lakást nagy költséggel 
helyreállítván, a ház 2 év múltán tulajdonost cserélt, a 

'tulajdonos maga költözött abba. Újabb lakásunkban is 
csak 3 évig lakhattunk békességben, mert házigazdám 
értesülve a lapokból, hogy lakbérünket az állam évi 
40 forinttal javította, rögtön 80 forinttal többet fi
zettem, mint kaptam. Már ekkor keresni kezdtünk 
laktelket. 

Új, ideiglenes lakásunkba már apósomék nem 
követhettek minket, de apósomnak rövid időn belül el
következett elhalálozása után anyósom és Mariska só
gornőm hozzánk költözött, és azóta mindvégig együtt 
laktunk Zomborban. 

Az 1881/82-ik tanév vakációján tanulmányi 
kirándulást rendeztem Erdélybe gimnáziumi és keres
kedelmi iskolai tanítványaimmal, honismertetés, bá
nyák és gyárak megtekintése céljából. Utunk Déva, 
Vajdahunyad, Kalántelep, Petrozsény, Piski, Brassó, 
Sepsiszentgyörgy, Élőpatakkal, Kézdivásárhely, Bü
dösfürdő, Tusnád, Csíkszereda, Szentkeresztbánya, 
Udvarhely, Segesvár, Aranyosgyéres, Torda, Kolozs
vár, Nagyvárad látnivalóinak és gyárainak megtekinté
se után, hazatértünk Zomborba, úgy amint azt a zom
bori gimnázium Értesítőjében megírtam. 

Az 1894. év elején vettünk meg egy alkalmas 
beépített telket Zomborban, a postatakarék pénztárban 
összegyűlt 1 300 forintból, és azonnal a ház lebontásá
hoz és anyagának felhasználásával az új ház építéséhez 
is kezdtünk. A ház cserép alatt volt, de szobái igen kes
kenyek, ablakai kicsinyek, fala pedig vert fal volt, ezért 
építettük át újra.-
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Ezen évben vállaltam el újra nagybeteg kartár
sam, ZSUFFA Vincze helyettesítését a városi könyvtár
egylet könyvtárában, míg aztán 1895-ben bekövet
kezett halála után könyvtárnokká meg nem választat
tam, mely tisztet aztán Zomborban időzésem utol
só órájáig viseltem. Azon idő alatt a 40 000 kötetes 
könyvtárnak megfektettem a cédulakatalógusát. 

Az 1894. év június végén legidősebb fiam, Kál
mán rohamos tüdővészbe esvén, orvosi tanácsra Lucsiv-
na fürdőre ment feleségem kíséretében 4 5 , hol állapota 
rohamosan rosszabbodott. Onnan el kellett hozni öreg
szülői kérésére Elesdre. 

Ilyen körülmények között az építkezés csak ne
hezen, de határozott tempóban haladt előre jó ismerő
seim és feleségem rokonai szíves kalákázásai mellett. A 
ház augusztus végére teljesen elkészült, és mi alig vár
tuk, hogy a falak a meleg nyáron kiszáradván, szük
séglakásunkból sajátunkba költözhessünk be. Kálmán 
fiamat már az új házból temettük el, november 24-én. 

1894. november elején szereltem fel udvaro
mon a meteorológiai eszközöket, és ezen időtől kezdve 
elköltözésemig táviratozó tagja a zombori állomás a 
magyarországi hálózatnak. Később zivatarjelző állo
más is lett az én állomásomon. 

Bácsbodrog vármegye ez idő szerint már elő
készületeket tett, hogy a megye monográfiáját a közel
gő milleniumi ünnepségekre megírassa. Felszólíttat-
tam, hogy írjam meg a megye földrajzát és éghajlattani 
viszonyait. Ám a monográfia titkársága belemester-
kedte vállalkozó iratomba, hogy mindazt megírom, 
amire más vállalkozó nem akad. Így jutottam én ahhoz, 
hogy Bácsbodrog vármegye földrajzi, éghajlati viszo
nyain kívül a vármegye akkori népességéről, a várme
gye mezőgazdaságáról, akkori iparáról, pénzintézetei
nek állapotáról, a megye akkori közlekedési és akkori 
közigazgatási viszonyairól kellett adnom hűséges 
felvilágosítást. Mindezeket a megyei állami építészeti 
hivatal, a folyammérnökség, a pénzügyigazgatóság, 
gazdasági egyesület és a megye közigazgatásának szí
ves útbaigazítása alapján érhettem el. 

Zombor szab. kir. város kereskedelmi iskolája 
1898/99-ik tanév végén mindenik tanszékre megkap
ván a megfelelő tanárokat, én 1899 júniusában felsza
badultam ezen oldalról a munkától. 

De úgy volt megírva, hogy nekem továbbra is 
kijusson a fölös munkából. Egy véletlen folytán a Bács-

Bodrog-vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat 
titkárának állása megüresedett és a társulat választ
mánya engem működő és választmányi tagjai közé 
beválasztván, a gyűlésére meghívott. Az ülésen felszólí
tottak, vállalnám el a titkári és múzeumőri állást. 
Beismerésemre, hogy én ugyan se archeológiához, se 
etnográfiához, se a numizmatikához, se a históriához 
nem értek, a mellettem ülő SÁNDOR Béla vármegyei 
főispán úr ezekre a szavakra fakadt: „De hiszen Ön 
székely, és amit a székely akar, azt meg is csinálja". Erre 
én a megdöbbenéstől megilletődve kevésvártatva így 
feleltem: „Állok a kötélnek, de - fordulék alispá
nunkhoz - ám akkor, alispán úr, helyet is kérek az 
épületbe." Igen, mert már akkor előre láttam, hogy az 
egy nagyobbacska asztalon elférő múzeum rövidesen 
meg fog gyarapodni. És megindult nagy lelkesedéssel 
küzdelmem, elsősorban a közönség közönyével, mert 
akkoriban a társulatnak csak három alapító és 81 pártoló • 
tagja volt. Lelkes és derék alelnökömmel, LATINO-
VICS Géza orsz. gyűl. képviselő úrral versenyezve 
gyűjtöttünk alapító és pártoló .tagokat, úgyhogy ottani 
működésem alatt, mely 1894 elejéig tartott, az alapító 
tagok száma 33-ra, a pártoló tagoké 228-ra emelkedett 
föl. Másfelől pedig arra is igyekeztem, hogy a társulat 
Értesítőjének munkatársai közé minél több egyént nyer
jünk még, hiszen azideig majd minden füzet ugyanazon 
szerző (DUDÁS Gyula és MUHOVAY Alfonz) cikkei
vel telt meg. Nem felejtkeztem meg arról sem, hogy 
Evkönyvünket lehetőleg illusztráljam, amihez JUHÁSZ 
Áipád zombori festőművészt megnyervén, 5 0 az általa 
rajzolt leletek képeit kőnyomati úton sokszorosítottam, 
esetleg megfelelő példányszámban fotográfiai másola
tokat is készítettem Értesítőnk számára. 

Azon körülmény, hogy múzeumunk könyvtá
rába igen hasznavehető numizmatikai műveket, VE-
SZELSZKY, COHEN, RÉTHY műveit hamarosan be
szereztük, és rendelkezésemre állott az Archaeologiai 
Értesítő és az Archaeologiai Közlemények több év
folyama, DARNAI Kálmán ősrégészeti műve és WO-
SINSZKY Mór Tolna megyei ásatásokról szóló műve, 
az Ethnográfia sok évfolyama, bőségesen segítettek 
tanulmányaimban. A Zomborban megjelenő újságokba 
buzdító, lelkesítő cikkeket írtam, és szakértő tudósok 
alapján Évkönyvünkben a régészeti leletek preparálá
sáról és a leletek csomagolási módjáról ismertető cik
keket írtam, eljövendő munkatársaink számára. 



Alelnököm kezdeményezésére négy napig 
tartó propagandakörutat tettünk a megye déli részein, 
miközben három jelentősebb régészeti telepet konsta
tálunk: a Vajsza (Vajasárok) melletti mintegy 300 tum-
mulusból álló temetőt, az ó-palánkai nagyterjedelmű 
avar-rhinget és a kiszácsi tumulus temetőt. Megjártuk 
Bogyánt, Novoszellót, Bukint, a Palánkákat, Csébet, 
Glozsánt, Begezset, Futtakot, Újvidéket és külön 
Zentát. Az archeológiai ásatások megélénkültek. 
GUBICA Kálmán Bodrog-Monostorszegen és Sziga-
Szigeten, Barthán-várán, CZIRAKI Gy. a bogővevai és 
a vajszkai telepeken ásattak, KUZMIAK S. a Lalityon, 
én magam pedig Bács-Madarason, Kiszácson és a 
bézdáni „Zöldhalom"-nál ásattunk. 

Alelnököm ösztönzésére a vármegye felsőbb 
részén eső LATINOVICS kúriákat és minden általam 
megközelíthető bácskai műemléket lefotografáltam, és 
a 90 drb-ból álló sorozatot albumba köttettem. Öt évre 
terjedő munkám alatt a Bács-Bodrog-vármegyei Mú
zeum, főleg az ásatásokból, három termet töltött meg. 
De már azután szem- és idegbajom miatt meg kellett 
vállnom a munkától. 

De még ezen munkálkodásommal kapcsolat
ban részt kellett vennem a vármegyei közművelődési 
palota építőbizottságának munkálataiban is, mint annak 
jegyzője. A vármegye vezető férfiainak és a közön
ségnek a) bizalmából úgy az építési alapra, mint annak 
belső berendezésére igen szép ajándékokat jártam ki, 
mert úgy a megye, mint a megye öt városának törvény
hatóságai előzetes tudakozódásomra jelentős összege
ket helyeztek kilátásba, másfelől egyes családok szép 
könyvtáraikat ajánlották föl átengedésre. így a LATI
NOVICS család tudományos művekből álló 14 000 
kötetnyi könyvtárát, FERNBACH Bálint földrajzi, va
dászati és szépirodalmi művekből álló 10 000 kötetnyi 
és ifj. VOJNICS József ugyancsak 10 000 kötetnyi 
könyvtárát. Ha ezekhez hozzátesszük a Zombor városi 
könyvtár egylet 40 000-nyi kötet könyvtárát és a Bács-
Bodrog-vármegyei Tört. Társulat könyvtárát, ezek 74 
000 kötetnyi tartalmukkal nagy súlyt adtak volna a 
zombori kultúrpalotának. Azonban másképp határozott 
a sors a kultúrpalota felől. Az előmunkálatokat vezető 
szűkebb bizottság szükségesnek találta egy nagyobb, 
200 tagú bizottság összeállítását. Azonban a szűkebb 
bizottság politikai okokból ellenszenves egyéneket 
nem akart beválasztani, akik pedig minden bizonnyal 

nagy hasznára váltak volna a kultúrpalota ügyének. így 
felemlítem, hogy nem akartak helyet adni a bizottság
ban dr. VÉRTESI Károly ügyvédnek, ki pedig asz
taltársaságával már akkor SCHWEIDL szabadságharci 
honvéd tábornok, aradi vértanú emlékét megörökítendő 
óhajtva, SCHWEIDL szobrának felállítását tűzte ki cé
lul. A szobor Zombor város legszebb terén, a Szabad
ságtéren fel is állíttatott nagy nemzeti ünnepségek kö
zött. A zombori származású SCHWEIDL tábornok re
likviáit mindössze másfél évvel azelőtt tudtam a múze
um számára a családtól megnyerni, és másfél év múlva 
állott a szobor. 5 1 És ezen lelkes hazafit nem akarta a 
bizottság tagjai sorába befogadni dr. GOZSDU Elek 
törvényszéki elnök ellenzése folytán. 

Én belátva azt, hogy a vaskalapos kultúrpalo
tái szabadkőműves bizottság munkája hiábavaló lesz, 
tisztemről lemondtam, és azzal el is aludt a kultúrpalota 

..ügye. A VÉRTESI asztaltársaság azonban újabb egy év 
múlva fölállította Zomborban a JÓKAI téren RÁKÓ
CZI fejedelem emlékszobrát. 

(Fájdalmas elégtételemre szolgált, hogy már 
1910-ben azt jelentette a Bács-Bodrog-Vármegyei Tört. 
Társulat titkára az évi közgyűlésen, hogy a működő ta
gok szellemi működése lanyhult, a közönség érdeklődé
se alábbszállott, a pártoló tagok száma 197-re olvadt.) 

Tanári működésem idejéből még a követke
zőket említem föl. 

Az 1896-ik évben, a milleniumi ünnepségekre 
való előkészületek alkalmával a gimnáziumi tanuló 
ifjúság KÖLCSEI Himnuszát betanulandó együttesen 
volt berendelve a nagy tornaterembe, mikor az egyik 
idősebb felügyelő tanár nagyon felindult állapotban jött 
be hozzám a könyvtárterembe, elmondva, hogy egy pár 
szerb fiú majdnem szembefordulva a többivel, karjait 
mellén összefonva, keményen összecsukott szájjal mu
tat rossz példát a többinek, és kért engem, hogy helyet
tesítsem őt a felügyelésnél. Bemenvén a terembe, kö
zöltem az énekvezető tanárral, hogy kinek helyettese
ként jöttem be, megkértem, hogy az ifjúságot egymás 
mögötti sorokba állítsa föl, ami meg is történt. Erre az 
a három tanuló a sorból kilépve, a többi felé fordult és 
nem énekelt. A teremből kiparancsolván a három ren-
detlenkedőt, az ünnepi hangulatában megzavart ifjúság 
lelkesen ünnepelt, és azután zavartalanul folyt tovább a 
tanítás. Estére kelve a szomszédból átjött egy ismerős 
hozzám, hogy az utca végén nagy tömeg közeledik fák-
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lyákkal és éneklés közepette. Egy pillanatig arra 
gondoltam, hogy a két szerb tanítóképezde növendékei 
óhajtanak kellemetlenkedni nekem, és annak megfe
lelően tettem meg intézkedésemet, de amikor ráeszmél
tem, hogy igen erélyes rendőrkapitányunk van, tisztába 
jöttem, hogy egy másoldalú kellemetlenkedés fenyeget 
engem, a magyarság tüntet mellettem. A matraccal ba-
rikádozott ablakon kitekintvén láttam, hogy a rendőr
kapitány vezetése alatt jött a menet, mire én a szomszéd 
szoba ablakából fogadtam egy magyar fiatalember üd
vözletét, biztosítva, hogy csak fájdalmas kötelességet 
teljesítettem, midőn a zavargókat rendre intettem. Más
nap egyidőben jelentem meg a megye főispánjánál egy 
szerb deputációval, amely áthelyezésemet akarta kiesz
közölni. Athelyeztetésemből semmi sem lett, ellenben 
a panaszosok ezután messziről köszöntek. 

1896 júniusában családommal együtt a mille-
niumi ünnepségekre, Budapestre szándékozván fel
menni, fiam tanulótársainak szülei azzal fordultak hoz
zám, vinném el fiaikat is magammal. Mivel 10 tanuló
nál több volt a csoportban, tanulmányi kirándulás lett a 
dologból. Utunk Eszéken, Pécsen vitt át Budapestre. 
Már Pécsen is megtekintettünk mindent, ami kis tanít
ványaimat érdekelhette. Budapesten hat napot töltöt
tünk, és ezalatt megjártuk Budát, a Svábhegyet, a nagy 
kiállításban is voltunk négyszer, voltunk a Múzeum
ban, az Állatkertben, a Népligetben, a FESZTI-körké-
pet is megnéztük, a Császárfürdőben és a Margitszigeti 
fürdőben is fürödtünk, végigélveztük a nagy tornaver
senyt, láttuk a királyi várba felvonuló tisztelgő küldött
ségeket, megtekintettük a koronázási jelvényeket a Má
tyás-templomban, és így csakugyan nem csoda, ha jú
nius 8-án kora reggel mindnyájan ünnepi díszbe öltöz
ve, zsebünkben a megváltott kitűnő tribünjegyekkel, 
kis tanítványaim azzal a könyörgéssel fordultak hoz
zám: „Tanár bácsi, ne menjünk oda, mert ott agyon
nyomnak minket." Ti. a hódoló körmenetben. Erre mi 
le az ünnepi dísszel, el a közeli Keleti pályaudvarra és 
haza Zomborba. 

Egy másik tanulmányi kirándulást Fiúméba 
vezettem UHLMANN és KIRÁLY kartársaimmal 
együtt. Ezen utunk 1903 júniusában Eszék-, Bród-, 
Zágrábon át vezetett Fiúméba. Ezen időben folytak 
Zágrábban a magyarellenes tüntetések, úgyhogy mi be 
se mertünk menni a városba. Fiúméban minden gyárat 
sorjában megtekintvén, egyszer a tengerhajózási fel

ügyelőség szíves jóvoltából az Előre nevű hajón Cirk-
venicába is kirándultunk, visszautazáskor pedig a Bucca-
ri-öblöt jártuk körül, és meglehetős erős bórával tértünk 
vissza. Más alkalommal Voloscába hajóztunk át, hol ten
gerparti sétaúton mentünk át Abbáziába. Ismét más alka
lommal a susaki oldalon vonultunk fel a Terszatói-várba, 
megtekintettük Szent Vid ereklyéjét. Amikor Fiuméből 
visszatértünk, már bemehettünk Zágráb városába, fel
mentünk a koronázó templomba, megtekintettük a JEL
LASICS szobrot, a színházat, egyik kávéházban megreg
geliztünk, hol énekelvén a „Besztebe drága lyubeozna" 
dalt, meg is vendégeltek minket. 

1903-ban minden tiszteletbeli állásomból, a 
városi könyvtárosságot kivéve megváltam, (s) mert ak
kor súlyos testi fájdalmaim miatt két botra kellett tá
maszkodnom, fél évi szabadságot kaptam, hogy Buda
pesten a batizfalvi vízgyógyintézetben kereshessek eny
hülést. Ugyanazon évben REICHENBERG kazánrevi
zor mérnökkel egyetértően egy mathematica-phisica 
jutalomdíj alapot hoztunk össze gimnáziumi növendé
kek számára. A következő év áprilisában magam is lé
tesítettem egy erkölcstani órációi jutalomalapot. 

Az 1903-ban lezajlott vasutassztrájk idején 
kellett a filipovai tumulusok ásatására kirándulnom. A 
katonai vezetés alatt álló vonattal jutottam el Hódságra, 
hol a községházán tudtam meg, hogy ott a nagyméretű 
izgatás dacára nem sikerült a munkásságot sztrájkra 
bírni. Mivel ott minden munkás télen, nyáron egyaránt 
megkeresett nap'onta 4-5 forintot, az egész éven át tartó 
kendertörés mellett. Hódság vidékén oly nagymértékű 
a kendertermelés, hogy még tavasszal is nagy kender
kazlakat lehet látni a község körül. 

Ugyanezen idő tájban résztvettem egy gazda
sági egyesületi kiránduláson. Eleinte a Ferenc-csatorna 
propelerén a kisszapári rizshántolót és onnan a FERENC 
József csatornán utazva a pusztapéklaki rizstermelő te
lepet tekintettük meg. Ezen a 2000 holdas területen ak
kor, mint mondták, 800 orosz lány (rusznyák) gyomlálta 
a rizsültetvényt. Kulpinig (Kölpény) még víziúton men
tünk, honnan pedig (az) újfuttaki gróf CHOTEC ura
dalom kocsijai szállítottak el minket Újfuttakra, a nagy
szabású kendertörő mű megtekintésére. Ebben a gyárban 
200 elnémetesedett francia eredetű nő dolgozott, kiknek 
elődei a hugenotta üldözés idején kaptak itt menhelyet. 
Hirtelen rosszullétem miatt vissza kellett térnem 
Zomborba. 



Állandó betegeskedésem miatt 1906 nyarán 
kérnem kellett kegyelem útján való végleges nyugdí
jaztatásomat, ami a 28 évi állami szolgálatom után 
1906. november 1-én be is következett. Ezen időpontig 
már teljesen be is végeztem a városi könyvtár egylet 
40 000 kötete cédulakatalógusának munkálatait. 

Húsz évre nyúló bácskai tartózkodásom ide
jén bőségesen megfigyelhettem, hogy Bácska népe 
nemigen törekedett a közhivatali állások után. Ennek 
okát abban láttam, hogy a megye összlakosságának 
87%-a önálló őstermelő volt. Úgy a vármegyei 
köztisztségeknél, mint a városiaknál és az összes álla
mi hivataloknál az alkalmazottaknak legalább 50%-a 
nem volt bácskai eredetű. Ennek illusztrálására felem
lítem, hogy mikor 1906-ban megváltam Zombortól, a 
törvényszéki elnök GOZSDU Elek (román, Arad), az 
állami épí tészet i ' hivatal főnöke SZTANTCOVICS 
(szerb, Nagyszeben), a pénzügyigazgató POP (román, 
Erdély), az I. p.ü. igazgatóhelyettes C1PU János (ro
mán, Brassó), a II. p.ü. ig. helyettes BÁRCZI (Buda
pest), a III. p.ü. ig. helyettes KOMÁROMI (Győr) és a 
majdnem 100 főre rugó p.ü. igazgatósági seregből 
csak 3 volt bácskai születésű, egy fogalmazó, MOL-
DOVÁN (román) erdélyi volt. 

A vármegyeházán és a városházán is az al
sóbbrendű hivatalnokok majdnem mindenike idegen
ből oda beházasodott quietált katonatiszt volt. Az álla
mi főgimnáziumban egyetlen bácskai születésű tanár 
sem volt eljövetelemkor. Erdélyiek négyen voltunk. 
CSETRI Károly (Torda), MĂRGINEAN Sándor (ro
mán, Fogaras), PRODÁN (román, Kolozs m.). Feltűnő 
volt, hogy a megyében, hol az 1900. évi népszámlálás 
adatai szerint mindössze 6 román család élt (Újvidé
ken), annyi román tisztviselő kapott alkalmazást. 

Mivel már egy évvel ezelőtt megállapodtunk 
bácskai származású feleségemmel, hogy ifjabb fiúnk 
egészségi állapotára való tekintetből hegyvidékre, és
pedig egyenesen Kovásznára telepszünk átal, zombori 
házunkat eladván, 1905-ben a kovásznai fürdő rész
vénytársaság telepén vettünk magunknak telket. Fele
ségem ifjabb fiammal már 1906. május közepén átköl
tözött Kovásznára, amely helyet mi 1895-től minden 
nyáron fölkerestük. Magam csak 1906. november 1-én, 
a Nagyságos Fejedelem hamvainak magyar földre ér
kezése napján utaztam haza szülővármegyémbe. 
(Székely akciók.) 

Amíg házépítésre kerülhetett volna a sor, ha
szonbérbe vettem ZATHURECZKY Gyula úr villáját, 
melyben fönntartott egy szobát testvérének, özv. CSE-
REY Jánosné, ZATHURECZKY Emíliának, nyári üdü
lés céljaira. Már az előbbi időkből közelről ismert és 
nagyrabecsült Nagyasszonyunk azt a tanácsot adta, 
hogy ne építsünk új házat, hanem vegyük meg test
vérének villáját, ő majd kialkussza, azon feltétel mel
lett, hogy becsületszavamat és kezet adok rá, hogy jó-
ban-rosszban védelmezni fogom a Vajnafalva-fürdö-
telep utca (ma str. Cálugáreni) és a fürdőhely jól felfo
gott érdekeit. Tanácsára hallgatva megvettük a villát, 
mely amúgyis a mi telkünk szomszédja volt. A kézadás 
is megtörtént, és megkezdődött a nagy munka. A zsen-
delytető csupa rozsda volt, téli ablakok nem voltak, az 
udvar is hegy-völgy volt, az első fagy olvadáskor térdig 
süllyedtem a talajvizes területen, az udvaron egy fács-
ka se adott árnyékot. Nagy munkálatokat kellett kez
deni, melyhez a kölcsönt a brassói Albina Bank fo
lyósította. A most már kétszeres nagyságú villatelket 
alagcsöveztettük, planíroztattuk, a tető cserép alá ke
rült, két kémény is épült, téli ablakok készíttettek, az 
udvaron álló épület kívülről betapasztatott, gyümölcs
fákat és bokrokat ültettünk, szóval lakhatóvá tettük az 
épületet. Apránként alkalmasabbá vált otthonunk a kul-
túréletre, és mi magunk is a már megszokott ingyenes, 
közérdekű közreműködésre. 

Már mikor mint fiatal fürdővendégek jártuk 
Kovásznát, említettem, hogy még kisgyerek koromban, 
1861-ben (vagy talán 1864-ben) még állott NAGY 
Ezékiel uram vasolvasztó kemencéje, és később tanul
mányaim folyamán „Bernh. von COTTA" geológus ér
tekezéséből Kovásznának, mint vasérctelep helyéről 
HERBICHnek „A Székelyföld geológiája" című mű
véből is megerősítve találván COTTA jelentését, kész
séggel engedtem KOTSIS István áll. isk. tanító komám 
felszólításának, hogy az itt(eni h)elyi, az időközben 
megüresedett 17 zártkutatmányi jogot vegyük átal. Az 
meg is történt 1907. jún. 6-án, de még a legöregebb bá
nyamunkások sem tudták megmutatni nekünk NAGY 
Ézi vasérceit, és mindketten járatlanok lévén az üzleti 
spekulációkban, ránk nézve semmi gyakorlati haszon
nal nem járt vállalkozásunk. Éppen ezért a következő 
évben már visszalépett társam a bányavállalkozástól, 
de énnekem az érdeklődésem igen felfokozódván, a 
következő 1908. szept. 14-én magamhoz váltottam a 
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zártkutatványi bizonyítványokat. És ezzel elkezdődött 
az első hosszantartó munkálkodásom. Mivel a kovász-
nai öregek se tudták nekem megmutatni magát az álta
lam nem ismert „spha(e)rosiderit" ásványt, nem maradt 
más hátra, mint beszereztem ásványtani műveket, és 
chemiai technológiai művekkel már el lévén látva, csak 
a szükséges vegytani eszközöket, és bejárva a HER-
B1CH által kijelölt vonalon a kovásznai hegyektől 
kezdve a zágoni Délceg patakig minden völgyet, az on
nan gyűjtött ércmintákat titrírozás útján vastartalmukra 
nézve megelemeztem. A 176 helyről szedett minták 
azonban kevés jót ígértek. Mindazonáltal, hogy fára
dozásom teljesen kárba ne vesszen, felajánlottam díj
mentes munkálataimat a M.K. Pénzügyminisztérium
nak, csak a mintegy 560 forintra rúgó kiadásom vissza
térítését kérve. A Pénzügyminisztérium kiküldötte a 
vastelep megvizsgálására DEHRER főbányatanácsos-, 
CSÁTH vajdahunyadi bányatiszt-, HOFFMAN Géza 
köpeci szénbánya igazgatóból álló bizottságot, mely 
vizsgálatnak eredményeként 1909. szept. 8-án megkap
tam a határozatot, mely szerint semmiképpen sem mu
tatkozik gazdaságosnak egy magas olvasztó kemence 
felállítása Kovásznán. Ez volt a második bányavállal
kozási próbálkozásom. 

Ám ezzel nem szűnt meg a vasérctelepek irán
ti érdeklődésem. Egészen véletlenül történt, hogy Sep
siszentgyörgyről Kovásznára hazautaztomban együtt 
jöttem Kézdivásárhely akkori polgármestere, dr. TÖ
RÖK Andor úrral, kr említette, hogy ők is találtak kő
szenet a Kézdivásárhely tulajdonát képező Katrosa ne
vű erdő közelében. Mivel nekem a dolog kétesnek lát
szott, szívesen fölajánlottam a polgármester úrnak, 
hogy úgyis, mint Kézdivásárhely egykori lakója, és 
mint a keresztelő anyakönyv szerint tartozéka, díjmen
tesen bejárom a Katrosát, csak adjon nekem a város 
szekeret, fedelet, kenyeret ott tartózkodásom idejére, és 
embert, aki segítsen az ásásban és hordozni a tarisz
nyákat is. Mindeniket megkapván, 3 napig jártam Kat
rosát és a szomszéd tájékot, és akkor átrándultunk Ká-
szonjakabfalvára, CSUTAK Albert úrhoz is, az általuk 
kiásott szén megtekintésére. 

Ezen alkalommal meggyőződtem, hogy CSU
TAK Albert úr és társtulajdonosai, BÉLY István fő
jegyző és KIS József budapesti bányamérnök 400 
zártkutatmányi jogot kitevő területükön szénnyomokat 
ugyan igen, de szénréteget sehol sem találtak. Katrosán 

konstatálva a HERBICH által jelzett spha(e)rosiderit 
vonulatot, az onnan szedett mintákkal hazatértem Ko
vásznára. Hazaérkezésemkor már levelet találtam KIS 
mérnöktől Budapestről, hogy „mit keresett Ön az én 
kutatási területemen?" Felelvén írám: „Amit Ön ott 
nem talált." Második levelében, melyben kérdé: „Mit 
talált hát?" Én is lakonice azt felelém: „Vasat." így 
jutottam én be 1909. szept. 22-én BÉLY István, KIS 
József, CSUTAK Albert társaimmal a kászoni vasérc
telepek zártkutatmányi jogosultjainak sorába. Ott egy 
álló hónapig jártam a Kászonvizének mindkét partján a 
völgyeket, föl egészen eredetükig, és keresztül az Uz 
völgyén majdnem a Csalános vizéig követtem(a) 
spha(e)rosiderit vonalat, megállapítva azt is, hogy 
majdnem mindenütt 80 fokos a réteg dűlése, úgyhogy 
ottan majdnem mindenütt napvágással lehetett volna 
kitermelni az 'ércet. A kapott ércmintáknák általam és a 
budapesti vegyvizsgálóban történt egyező ered-, 
menyeket szolgáló megvizsgálása huzamosabb időt 
vett igénybe. Úgyszintén a szükséges „expose"-nek ki
dolgozása is hosszabb időt vett igénybe, mert abban a 
Kászon vidéki munkásviszonyokról, a környéken lévő 
keményfa erdőségekről, a vasúti vonalak fekvéséről 
stb. stb. kellett beszámolni. Ezek miatt KIS mérnök 
csak 1911 nyarán volt képes az első érdeklődő társaság 
kiküldöttjével az os?.trák áll. vas. resicai telepének fő-
bányatanácsosát, PETROVICS mérnök urat Ká s z o n D a 

lehozni, kivel aztán együtt jártuk be a területet. Azon
ban vevőt n<sm fogtunk, és újabb és újabb próbálko
zásokra volt szükség, míg 1912-től, midőn a tölgyesi 
galenittelepeket is lefoglaltuk (circa 60 zártkutatmányt), 
csak akkor kezdett volna komolyabb vevő kínálkozni a 
jogok átvételére, de akkor meg beütött a világháború, és 
akkor minden munkánk kárba veszett. 

Ám tovább is kísértett a vasércek ördöge, méri 
1920-ban TEUTSCH Mihály úr Bukarestről való für
dővendég, ki ott „Mica" aranybánya társaságnak egyik 
igazgatója volt, érdeklődni kezdett a kovásznai vasérc
telepek iránt. Ő Bukarestben érdeklődést keltett PANA-
ITESCU Alexandru szolgálaton kívüli ezredesben a 
kovásznai érctelepek iránt, és 1920. év októberében, 
meglátogatván engem, egyesülésre léptünk hárman a 
kovásznai, kászoni vasérctelepek zártkutatmányozása 
tárgyában, valamint a tölgyesi galenittelep lefoglalása 
iránt is. Megbeszélésünk szerint nekem Zalatnára kel
lett vinnem a zártkui^tmányi bejelentéseket, a sors itt is 
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üldözött, mert mikor a bányakapitánynak szóval is elő
adtam kérésemet, igaz részvéttel így szólott: „Miért 
nem jött 2 héttel ezelőtt, amikor még jogosítva voltunk 
a zártkutatmányok adományozására, mi most csak a 
jelentkezést fogadhatjuk el, de az adományozás joga a 
minisztertanácsé". Elindultam hát Bucuresti felé, de a 
fűtetlen és kitört ablakú vasúti kocsikban jó bundám 
dacára is meghűlvén, kénytelen voltam hazatérni, és 
utamat csak pár nap múlva folytathattam. Ámde a sze
rencsétlenség itt is üldözött, mert vasúti szerencsétlen
ség miatt Alsőtömösről Felsőtömösig gyalog kellett 
cipelni táskámat és bundámat. Amikor pedig hajnali 4 
órakor beérkeztem Bucurestibe, abban az órában beál
lott a vasutassztrájk. A minisztériumban igen előzéke
nyen fogadtak, de a titkár úr udvariasan kijelentette, 
hogy csak regátiaknak adnak zártkutatási engedélyt, és 
ha én kimaradnék az engedélykérők közül, akkor a töb
bieknek könnyebben menne a dolog. Én abba is bele
mentem, ámde hiú álom maradt mai napig a NAGY Ézi 
vasolvasztójának életretámadása. 

Az 1908. év több tekintetben játszott életem
ben nevezetesebb szerepet. 

Ebben az évben történt, hogy a fürdőidény 
alatt itt időző rokonom, szentkatolnai BÁLINT Be
nedek a vajnafalvi fürdőtelep utcán időzve, ő hivatalos 
levelet kapott, melyek slőjd kurzusra rendelték ki. Őt, 
kit MUNKÁCSI Mihály vitt ki az országos kép
zőművészeti iskolából Párizsba, hol 4 1/2 éven át a hír
neves „Mesonier" fametsző intézetben töltött, és azután 
1 1/2 évig volt a híres illusztrált lapnak, (a) „Graphie"-
nek illusztrátora Londonban, kit onnan hívtak haza az 
Osztrák-Magyar-Monarchia Írásban és Képben című 
vállalatnak „xilographus"-ául. A 17 évig tartó munka 
bevégezte után az állam végkielégítés helyett kinevezte 
őt rajztanárnak a kézdivásárhelyi polgári iskolához. A 
hivatalos levél vétele után felszólított minket, kik ép
pen sétálni indultunk, menjünk vele az erdőbe görbe fát 
keresni, mert megmutatja, hogy milyen is az a székely 
slőjd. Egy órányi idő leforgása alatt egy görbe borsika 
ágból kifaragott előttünk bicskájával 8 oszloppal egy 
karzatot, melyből ő aztán egy tintatartót alakított, más
nap pedig ugyanakkor odvas fából csinos kesztyűtartót 
faragott. Ez volt a kezdete az ő „Székely slőjd" mun
káinak, melyből ő az E.K.E. felszólítására 1910. no
vember 27-én Kolozsváron tartott előadása és kiállítása 
idejéig 360 drb-ot produkált. A kiállítás rendezése al

kalmával magam szedtem ki a ládákból az egyes da
rabokat, midőn megjelent megtekinteni a slőjd munkákat 
a kolozsvári fém- és faipar(i) iskola tanári kara a bikali 
kurzistákkal, és melegen érdeklődött, hogy hol szedte 
BÁLINT Benedek a mintákat. Azon felvilágosításomra, 
hogy a görbe-fák minőségéhez képest székely szívéből 
és fejéből, elnémult a kíváncsiságuk, főleg midőn elő
mutattam a csak félig kimunkált görbe fadarabokat is. 

Ugyanakkor midőn a három első „Székely 
Slőjd" darabot állította elő BÁLINT B., felesége 
NAGY Karolina arra kérte öt, rajzolna neki függö
nyökhöz, zsebkendőkhöz, színházi belépőkhöz való 
rajzokat, mert ő leánykorában sokat hímezett tüllre, 
gazdag moldvai bojárnőknek. Ekkor született meg 
BÁLINT Benedekek második székely különlegessége, 
a „Székely tüllvarrás", melyből az 1910. nov. 27-én tar
tott kolozsvári előadáson már 11 sztort, 17 színházi 
belépőt, 50 drb szebbnél szebb zsebkendőt, 10 drb füg
gönyt mutattak be. A kolozsvári felolvasás után az 
E.K.E. igazgató-tanácsa HERMANN Antal és mások 
közbeléptével tanácskozást tartott, melyben megígér
tették BÁLINT Benedekkel, hogy mindkét gyűjtemé
nyüket együtt tartják, nem adják el, és ők teljes tekinté
lyükkel azon lesznek, hogy az állam a tüllhímzéses 
gyűjteményt valamelyik székelyföldi árvaleányház 
számára, a slőjd darabokat pedig valamelyik fiú-ár-
vaház számára vegye meg. Az idő telt, a világháború 
pedig eljött, mely BÁLINTékat már Békéscsabán talál
ta. Az E.K.E. tanácskozáson hallott szép ígéretekből 
semmi sem lett. Az 1918. év július végén Békéscsabán 
keresztül utazásomkor a vonaton egy békéscsabai 
orvostól értesültem, hogy Békéscsabán nagy társaság 
állott össze azon célból, hogy BÁLINTék gyűjtemé
nyét megvásárolják. Megszakítván utamat, bementem 
hozzájuk, hol BÁLINT B. előmutatta nekem a tár
saságnak csak aláírásra váró szerződését, melyben az 
összes tüllvarrottasokért 150 000 koronát adnak azon 
feltétel alatt, hogy a varrottasok neve „Békéscsabai 
csipke" legyen, ezenkívül pedig bérbe vesznek szá
mukra egy nagy lakházat, melyben legyen egy negyven 
nő befogadására alkalmas terem, hol ők 8000 korona 
évi fizetésért tanítsák a jelentkezőket. BÁLINT B. 
székely szívére hallgatott és eltépte aláíratlanul a szer
ződést. Két évvel későbben özvegye eladta 30 000 ko
ronáért, így igazolódott be, hogy senki sem lehet prófé
ta a saját hazájában. 5 2 
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Az 1908. év nyarán, mint Kovászna község 
önkéntes és mondjuk 17 számú, díjmentes idegen
vezetője jutottam összeköttetésbe az E.K.E. vezetősé
gével, ki fölszólított, működném közre az E.K.E. orbai 
járási fiókjának összeállításán. Mivel én már több mint 
10 éve szolgáltam csendben az E.K.E. érdekeit, szí
vesen vállalkoztam a feladatra. Rövid idő alatt körül
belül 200 tagot szereztem össze. Másirányú működé
seim alkalmával is találkoztam „Beschwichtiguns-
rath"-okkal, de hogy olyan egyenes rossz akarattal ta
lálkozzam, mint az E.K.E. orbai járás(i) fiók mega
lakulásakor, arra nem volt eset. Az alakuló gyűlés al
kalmával a közigazgatás oly bántó módon viselkedett 
velem szemben, hogy én látva az én személyem iránt 
való ellenszenvet, az ügy érdekében félreállottam. Ám
de ezen visszavonulásom az ügy teljes kudarcával járt. 

Ezen időtájban tartottam a kovásznai ipartestü
letben előadást az ipar-szövetkezetekről és az azok ke
belében létesíthető árucsarnok szövetkezetekről. Ez adott 
okot ami, hogy illetékes egyénektől felszólítást kaptam 
arra, állnék az élére egy felállítandó „Orbai Gazd. Egy
letnek" létesítésére összegyűlő bizottságnak. Java mun
kaerőmben lévén, szívesen vállalkoztam ezen munkára is, 
kötelességemnek tartván helyt állni ott, ahol székely test
véreim érdeke kívánta. Megindultam faluzni, és az elő
készítő bizottsággal elkészítettük az orbai gazdasági egy
let alapszabálytervezetét, és tagokat is toboroztunk, úgy
hogy az 1909. márc. hó 7-én tartott előkészítő bizottsági 
gyűlésen már bemutathattuk az alapszabálytervezetet és 
bejelenthettük 168 tag bejelentkezését. 

Az alapszabálytervezet kevés módosítással 
elfogadtatott, megbízatott az elnökség ezen alapsza
bálytervezetnek jóváhagyás végett a belügyminisztéri
umhoz való felterjesztésére. Megállapíttatott, hogy mi
helyt a jóváhagyott alapszabályok visszaérkeznek, 
azok 300 példányban kinyomtattassanak és az alakuló 
gyűlés összehívattassék. A jóváhagyás megtörténvén, 
az alakuló gyűlés 1909. október havában összehívatott, 
melyre megjelent az Orsz. Gazd. Egylet kiküldötte, 
MARSCHALL Ferenc úr is, tolmácsolva az O.G.E. jó 
kívánságait, és előadva azon kedvezményeket, melye
ket az egylet felajánl ezen fióknak is (nagy gazdasági 
könyvtár, kisebb gazdasági segédgépek és eszközök). 
Midőn a tisztikar megválasztására került sor, a Há
romszék Megyei Gazdasági Egylet által kiküldött 
„Beschwichtigunsrath" azzal állott elő, (hogy) mivel az 

alapszabályokban nincs kimondva, hogy a tisztikart 
nyilvános vagy titkos szavazással kell-e megválasztani, 
az alapszabály ez irányban módosíttassék. Hiába való 
volt MARSCHALL O.G.E. titkár felszólítása, hogy ez 
egyszerűen, mint azt máshol is megoldották, a tagok 
által beadott lajstromokkal történjék, a „Beschwichtig
unsrath" nem állott el követelésétől, és én, mint az ala
kuló gyűlés elnöke, kénytelen voltam a most már mó
dosított alapszabályokat felterjeszteni. Előre is tudtam, 
az akkori politikai viszonyok miatt ezen ügy ad calen
das graccas fog elhúzódni. • 

1905-ben a zombori képviselőválasztásokon 
olyan választási küzdelemben vettem volt részt, mely
ben mindkét küzdő fél ugyanazon pártárnyalathoz tar
tozott, csakhogy az egyik fél magyar származású volt. 
Már az előző választáson is ugyanazon két egyén küz
dött a mandátumért, csakhogy akkor a szerb fél győze
delmeskedett. Mindkét választás alkalmával azon lé
lekemelő látványban volt részem, hogy a küzdelem le
zárása pillanatában megszűnt a választási küzdelem iz
galma is, a legyőzött fél gratulált a győző félnek, és a 
két tábor együtt ünnepelte a győzőt. De már az 1906. 
évben tartott választásnál megszűnt ezen eszményi 
állapot. Ezen alkalommal személyi okok is késztettek a 
küzdelemben való részvételre, és mivel ezen alkalom
mal a győző fél nem az akkori kormány embere volt, 
nem akartam megismerkedni gyakorlatilag is az akkor 
divatos politikai szisztémával, mellyel a nem tetsző hi
vatalnokokat az ország egyik végéről sűrű egymásu
tánban az ország másik végére transferálták, kénytelen 
voltam levonni a consequentiákat. 

1907-ben rövid ideig viseltem a Kovásznai 
Fürdő Részvénytársaság alelnöki állásával járó mun
kakört, és teljesen kiismervén ezen balkezes egyesület 
bajait, több tekintélyes háromszéki birtokos biztatására 
hozzákezdtem egy kovásznai fürdő tervezet(ének) ki
dolgozásához, melyre engem hosszas időn át tartó für
dővendégeskedésem és megfelelő előtanulmányaim 
képesítettek. Fájdalom, csak 1921. június 30-án nyílott 
volna alkalom ilyen nagyobb szabású fürdővállalkozás 
megindítására. Ámde az akkori párturalmi torzsalkodás 
éppen úgy nem kedvezett Kovásznának, mint 1872-
ben, mikor gr. TISZA Lajos elbukott a képviselőválasz
táson. Éppen úgy nem boldogult a ploie§ti-i tőkepénze
sek- és orvosokból álló társaság sem, aki egy kovásznai 
fürdőtelep tervezetének összeállítására kért föl. 
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1910 elején Kovászna község részéről tör
vényhatósági taggá választ(at)ván, akarva, nem akarva, 
belesodródtam a politikai áramlatokba. 

Ilyen körülmények között következett el (az) 
1910. júniusi képviselőválasztás, amely azonban semmi
képp sem hasonlított a bácskai régebbi választásokhoz, 
mert teméntelen sok kellemetlen küzdelemnek lett szülő
anyja az én számomra. 

Az orbai járási gazdasági egylet létesítése kö
rüli munkám rám irányította a háromszéki gazdasági 
felügyelőnek figyelmét, ki engemet a bácskai gazdasá
gi egyletben kifejtett munkámból ismert, és megbízat
tam az orbai járás gazdasági tudósítójának tisztével, 
melyet én 1919. év végéig teljesítettem. 

1914-ben a Székely Nemzeti Múzeum igazga
tó-választmánya tisztelt meg tagjai közé való beválasz
tásommal. Mindeh'erőm- és igyekezetemmel igyekez
tem mindmáig érdemesnek válni ezen megtiszteltetésre. 

A csendes, békés munkálkodás közepette ért 
minket 1914. július 1-én a Szerbiával kezdődött há
borúnak híre,5-* melynek első eredménye a katonai sor
ban lévő ifjak bevonulási parancsa. Azon sajkára, me
lyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot, ráült immár 
Ernő fiam is, ott hagyva vármegyei árvaszéki jegyzői 
székét, de ő már nem Szerbia felé indult, hanem a hátba 
támadó orosz szomszéd csapatai elébe, Galíciába. Még 
egy fél év sem telt el, mikor már idegszanatóriumba ke
rült, hol 2 éven át sínylődött. Azonközben István fiam 
is újból sor alá kerülvén, mint 1 éves önkéntes iskolába 
került, és onnan 1915 júniusában a galíciai frontra. Ma-
la-Rudánál megsebesülvén, 2 órányi frontszolgálat 
után fogságba került, és bejárván Jelabuga, Irkuck, 
Zairkutny-Gorodok, Dauria, Atcsinszk fogolytáborait, 
az utóbbiban cserveni rabocsnik raboskodván, 5 évi 
szibériai raboskodás után, mint rokkant, Oslón, Német
országon, Bécsen át 1920 nyarán hazakerült Kis Ma
gyarországra. 

így esett aztán, hogy 1914 nyarától 1916 őszé
ig nem kevesebb mint 937 (kilencszázharminchét) 
anyának, nagyanyának, feleségnek, testvérnek lettem 
önzetlen íródeákja, ki írogattam a hadi leveleket, fogal-
mazgattam a hadbavonultak hozzátartozóinak könyör
gő leveleit a hadparancsnokságokhoz, a hadbavonul
taknak szántás-vetési, aratási hazaszabadságoltatásai 
ügyében, és igen sok esetben a postai ajánlási díjakat is 
fedezgetve. Hej! milyen keserves volt látni, midőn az 5 

esztendős gyermek vezetgette a járomba fogott tehe
neket, és az eke szarvát nem erős férfikéz fogta, de az 
anya vagy a felnőtt leánytestvér igazgatta. 

1916. augusztus 28-ának reggelén 6 órakor 
megérkezett községünkbe a miniszterelnök parancso
latja, mely szerint „mindenki köteles elhagyni a falut 
déli 12 óráig, gyalog vagy szekéren, a katonakötelesek 
Udvarhelyre vonuljanak be, vonat nem lesz." Mi is 
nagy búsan itthagyva 25 évi takarékoskodásunk- és fá
radságos munkánkkal megszerzett otthonunkat, elin
dultunk hátizsákokkal, tarisznyákkal a kovásznai állo
másra. Tudván, hogy a GROEDEL cégnek nagyobb to
lató mozdonya is van, reméltük, hogy vonaton jutha
tunk el Marosvásárhely felé. Az útirány katonai pa
rancsba ki volt jelölve, hogy Gidófalva, Málnás érin
tésével Marosvásárhelyre kell mennünk. Reményünk
ben nem csalatkoztunk, nekünk is sikerült helyet kap
nunk egy nyitott szenes kocsiban, hol türelemmel vár
tuk, míg az állomás irodáit, személyzetét, az összes ko
vásznai hivatalok iratait és a GROEDEL cég négy kis 
lokomotívját be nem vagonírozták, és vonatunkhoz 
nem csatolták. Délután 1 órakor indultunk szenvedé
sekkel teljes utunkra, melynek nyitánya az ERNSZT és 
RÓTH pávai cég drótkötélpályája indóházának felrob
banása és az ennek következtében beállott tűzeset volt. 
Az égő épületeknek nyílegyenesen felszálló füstje 
jelezte, hogy merre esnek prédául ott hagyott házaink, 
egészen addig, míg az eresztevényi dombok el nem 
takarták szemeink elől az ott hagyott falunkat. 
Kovásznáról kiindulásunktól kezdve mindenfelől az 
eresztevényi hajlás felé toronyiránt tartó szekérkar
avánokat és állatcsordákat láttunk. Réty-Eresztevény-
től pedig a FESZTY-körkép bevándorlási jelenete újult 
fel előttünk. Eresztevénytől a hegyoldalon. Angyalo
son át Gidófalvának vezető út és a Rétytől Sepsiszent
györgynek vezető országút telve volt szekérkaravánok
kal és csordákkal. Sepsiszentgyörgytől nem mehettünk 
Brassó felé, Csíknak kellett kerüljünk. Midőn a gidó-
falvi megállóhelyet elhagytuk, a hátunk mögött fel
hangzó robbanás hangja megérttette velünk, hogy fel
robbantották az Olt hídját. Lenn az országúton pedig a 
gyerekekkel, csomagokkal megrakott szekerek három
szoros vonulatban is haladtak az országúton, mert a 
marhacsordák az országút mellett elterülő földeken tör
tek maguknak utat. Bükszádon túl azt is meg kellett lát
nunk, hogy fenn az országúton egy katonai ponton osz-
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tag vonult Csík felé. Csík-Tusnád állomáson meg azt, 
hogy mindenfelől nagy állatcsoportok haladnak a 
Hargita felé. Madéfalván egy gépfegyver osztagot ta
láltunk. Elhagyva a madéfalvi állomást, útitársnőim 
egyike figyelmeztetett, hogy hátunk mögött a délke
letről eső magaslatokon tűzoszlop lángolt föl. Távcsö
vemen át konstatáltam, hogy ott a Nagy Sándor-i 
csendőr laktanya é g . 5 4 Kevés vártatva másik útitársam 
figyelmeztetett, hogy keleten mennyire világos az ég. 
Megállapítottuk, hogy a gyimesi szorosban éghetnek 
nagyobb épületek. És amerre csak tekintettünk, a fa
lukban mindenütt kivHágított ablakok, az utakon kivi
lágított szekerek és bőgő állatok végtelen sora húzó
dott, míg Marosfőnél vonatunk el nem távolodott az 
országúttól. 

Maroshévíznél jutott közelebb vonatunk a 
hadszíntérhez. Ott huzamosabb ideig vesztegelve (kö
zelebb voltunk) a bukovinai frontvonalhoz, és ott lát
tunk honvéd csapatokat a frontra vonultukban. Tovább
haladva, a Maros balpartját szegélyező magaslatokon 
ünnepi ruhákba öltözve ujjongtak román lakostársaink. 
29-én délután jutottunk el Ratosnyára, estére pedig 
Marosvásárhely külső állomására, hol aztán MÓGA 
Ovidiusné, a kovásznai vasúti pénztárosné invitálására 
az ők csukott kocsijába költöztünk. Másnap reggel 
bevontattak a főállomásra, ahol minket azzal a biz
tosítással szállítottak ki addig díjmentesen élvezett úti 
alkalmatosságunkból, hogy aki tovább akar utazni, 
szálljon le, és váltson jegyet a 10 órakor induló sze
mélyvonatra. És mi leszálltunk, és váltottunk jegyet 9 
órakor, 10-kor, 11-kor, 12-kor, délután 1-kor, egész dél
után 5 óráig, amikor is aztán az 5-6 soros emberkor
donon keresztül, nem tudván bejutni a személyko
csikba, vártuk amíg pótkocsikat csatolnak, amelyekbe 
azonban nem tudtunk felkapaszkodni, mivel azok 
szeneskocsik voltak, és így a vonatról lemaradtunk. 
Szerencsénkre a kovásznai adóhivatal által a GROE-
DEL-vonathoz csatolt adóhivatali kocsi is lemaradt, és 
az azt őrző adóhivatali tiszt meghívott, hogy együtt 
őrizzük az állam vagyonát. Szerdán éjfélkor bekérez
kedett a kocsiba a csíkszentmártoni szolgabíró, összes 
iratládáival és 5 tagú családjával. Vonatunk csütörtök 
délig vesztegelt itt, és ekkor jött be Kocsárd felől az 
első katonai vonat, ágyúkkal. Ebben a vagonban értünk 
be pénteken délután 2 órakor a kolozsvári pályaudvar
ra, ahol már akkor 13 vonat vesztegelt a síneken. Nem 

hagyhatom említés nélkül, hogy Aranyosgyéresen 3 
halottat emeltek le a vonatról, de még azt sem, hogy 
Kolozskarán, mikor vonatunk megállott, a vagonok 
mellett román asszonyok futkostak kannákkal, fenn
hangon kiabálva: „hol van gyermek? lapte, lapte!" és 
kínáltak tejjel és félig érett szilvával. 

Kolozsváron leszállva, ott első dolgunk nem a 
kórházban sínylődő Ernő fiunk felkeresése volt, hanem 
beszállva a Híd utcában egy vendéglőbe, kétszeri ala
pos mosakodás után 3 óra hosszat ágyban aludtunk, és 
kábultságunkból magunkhoz térve, először is főtt ételt 
ettünk a vendéglőben, és csak akkor kerestük föl az 
ideggyógyintézetben levő fiunkat. Másnap délelőtt tud
tunkra adták, hogy el kell hagynunk a vendéglőt, mivel 
azt az érkező német tisztikar számára lefoglalták. Haj
léktalanná vallván, midőn háti poggyászainkat elszál
líttattam, megszólított egy úr, hogy „Önt is kiparan
csolták lakházáből? van-e lakása?" Feleletemre, hogy ' 
csak volt lakásom, hátam mögött megszólalt egy női 
hang: „kérem, uram, szívesen látom lakásomba." A 
nagy megilletődéstől nem tudtam azonnal feleletet ad
ni, pár lépéssel odébb mentem, de azután visszatérve, 
bocsánatot kértem, előadtam, hogy mi hárman vagyunk 
ám! Mire biztosított, hogy mindhármunkat szívesen lát. 
Szombat estére aztán lakházba mentünk, hol a kedves 
háziasszony vacsora előtt bizalmasan közölte felesé
gemmel „kérem, kész a fürdő". Fürdő után a kedves 
társaságban elköltött vacsora után kissé nyugodtabban 
pihentük ki a hatodik éjszakát. Vasárnap aztán egész 
nap azzal telt el, hogy kerestük az útlevélkiadó bizott
ságot. Délután aztán megkapva a Passpart-ot, hétfőn 
reggel különféle akadályok leküzdése után bejutottunk 
a vasútállomás étkező termébe, hol legnagyobb ámula
tunkra az orbai járás képviselőjének lányával találkoz
tunk, akik az általunk még pénteken ott hagyott vonat
tal ott rekedtek, várva a továbbjuthatás órájára, és béké
sen tanyázva a fedett kocsiban. Mi elég szerencsésen 
jutottunk be egy német katonákat Kolozsvárra szállító, 
személykocsikból álló vonatra, melyet azonnal a pén
teken otthagyott vonathoz csatoltak. Mivel azonban ép
pen hétfőn délben vette át a katonai igazgatás a vasút 
kezelését, a vonatunk élére állított két óriási lokomotív 
dacára sem tudtunk Várad felé indulni, mert amikor 
már-már indulnunk kellett volna, újból és újból leintet
ték indulásunkat, és mi kedden reggelig ott vesztegel
tünk a 14-ik sínpáron. Reggel hétkor elindulva, csak 
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estére jutottunk el Nagyváradig, most már ingyen vas
úti jegyekkel utazva. Nagyváradon értésünkre adták, 
hogy a vonat Budapest felé megy és nekünk, akik Bé
kés megyébe vagyunk utalva, le kell szállanunk. Le
szálltunk, és bementünk dr. CZEGLÉDI Miklósék ven
dégszerető házába, hol az első negyedóra múltán fel
hangzott a hívás, „Néni kérem, kész a fürdő". Nagy
váradról csak másnap délelőtt tudtunk elindulni utazá
sunk végcélja, Zombor felé. Szegeden ismét le kellett 
szállni a vonatról, mert az nem ment tovább. Ott felke
restük egy régebbi ismerősünket, hol a legnagyobb 
vendégszeretettel fogadtak minket. Vacsora előtt itt is 
elhangzott a „Néni kérem, kész a fürdő". Másnap ebéd 
után jókor kimentünk a szegedi pályaudvarra, de ott 
várnunk kellett másnapig, onnan a vonat csak délután 
indult Szabadka felé, hová csak késő esti órákban ér
keztünk, és ahonnan nem ment tovább a vonat Zombor 
felé. Ki kellett szállanunk, de a vendéglőben szállást 
nem kapván, egy rokonunkhoz tértünk be, az első fél
óra után itt is felhangzott az invitálás, „Néni kérem, 
kész a fürdő". így esett meg, hogy lakásunkból ki
parancsoltatván csak 12 napi vándorlás után érkeztünk 
be Zomborba. És most megemlékezem azon háborús 
jelenségről, hogy Orosházán áthaladtunkkor a vona
tunkra felszállt egy szakasz a frontról hazaszabadságolt 
katona, és a házaikból kiparancsolt úrinőkkel telt kocsi
ba egyikük pár társával befurakodott, és Orosházától 
Szegedig a legocsmányabb beszélgetést folytatott, s 
midőn két társát kértem, bírnák rá társukat, hogy szűn
jék meg az ocsmány beszédtől, azok még rámtámadtak: 
„Tatám, fogja be a száját, hogy mer ilyent kívánni egy 
frontra menő katonától". És midőn a másik szakaszban 
ülő csendőröket kértem, hallgattatnák el az ocsmány-
kodót, azzal feleltek: „Más világ van most immár!" 

Emigrációnk helyén, ahol teljesen 6 hónapig 
tartózkodtunk rokoni körben, Bács-Kossuthfalván, egy 
rendkívül lelkiismeretes quietált huszár főhadnagy 
szállásán módunkban volt a háború okozta nyomornak 
napról napra való fokozódását szemlélni. Házigazdánk, 
mint a hivatalos rendeleteknek feltétlenül pontos tel
jesítője, nemcsak hogy a megszabott terményeket a 
megszabott napon és órában vízhatlan ponyvák alatt 
ellenérzése dacára is pontosan beszállíttatta az Angyal-
Bandi-i vasúti állomás rozoga színjébe, hol az ki volt 
téve a kicsírázásnak, hanem azonfelül ugyanekkor el
látta a Bács-Kossuthfalván felállított, ideiglenes kato

nai kórházat mindennemű termékkel. Azonfelül az idő 
múltán megkisebbített fejadagokból származó gabona
feleslegeket is pontosan beszolgáltatta. Amikor aztán 
tudomására hozták, hogy éves cselédjeinek szerződés 
szerinti gabonajutalékát is meg nakarja vámolni a kato
nai kormány, akkor karácsony előtt kiadta nekik júliu
sig való osztalékaikat is. A nála munkában lévő 36 ha
difogoly felügyelője aztán megvédelmezte a hadifog
lyok számára az új termés idejéig kijáró fejadagokat. 
Februárban újra szűkítették a gabonaneműekből a fej
adagokat, de már akkor a sebesültek ellátása is annyira 
igénybe vette szolgáltató képességét, (hogy) kénytelen 
volt bejelenteni, miszerint az újabb és újabb fejadag
szűkítésnek képtelen eleget tenni. A kiszállott bizottság 
aztán megállapította, hogy csakugyan teljesített túl 
szolgálatokat. 

Ugyanazon időben pedig mindenfelé konsta
tálható volt az állomásoknál, hogy a szabad ég alatt fel
halmozott gabonás zsákok kizöldültek, de a Szegeden, 
Békéscsabán, Kolozsváron helyőrségi szolgálatot telje
sítő csehországi csapatok naponta ötször is jól étkeznek 
s vadonatúj ruhákban jártak. 

1916. október 18-án a zombori katonai pa
rancsnokság tábláján meglátva, hogy a keleti front 
vonala Brassótól elhúzódott keletre, én is útra keltem, 
hogy útlevelet szerezzek hazatérésemre. Csak novem
ber 2-án juthattam útlevélhez Nagyváradon, amellyel 
azonban csak Aradon át lehetett bejutni Brassó felé. 
Aradról november 3-án indulva, folyvást ugyanazon 
kocsiban utazva, csak november 9-én juthattam Sepsi
szentgyörgyre, honnan csak november 10-én értem 
estefelé Kovásznára, hol az ellenkező értesítés dacára 
örömmel láttam, hogy házam áll. A ház ugyan épen 
állott, de a házban sehol egy darab fehérnemű, sehol 
egy függöny, egy szőnyeg, semmi ruhanemű, 3 drb 
frakkot és egy cilindert kivéve. Semmi júliusban, au
gusztusban eltett eleség, a nagy baromfiállománynak se 
híre, se hamva, a kertekben semmi termény megmarad
va, és ami a zsákmányolóknak nem kellett, (az) a szoba 
közepén. Hogy újabb károsodásoknak elejét vegyem, 
minden megmenthető holmit 2 ládába összecsomagol
va, egy otthon maradt szomszédnál helyeztem el, és 
Kolozsváron át viszszatértem Bács-Kossuthfalvára. 

1917. januarius 18-án ismét megjártam Ko-
vásznát, mivel 20-án megyegyűlésre voltam híva 
Szentgyörgyre. Ismét visszautaztam Bács-Kossuth-
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falvára, honnan aztán 1917. április végén tértünk haza 
Kovásznára. 

1917. május elejétől kezdve a földművelési 
miniszter által a román betörés okozta hadikár felvevő 
bizottságba, az orbai járás(i) bizottsági taggá neveztet
vén ki, annak decemberben történt bevégzéséig tagja 
voltam. Ezután a vármegye részéről a hadikár felülvizs
gáló bizottságba tagul küldettem ki. 1918-ban a pótlólag 
bejelentett hadikárok felvételére ismét kiküldettem bi
zottsági tagul a földművelési minisztérium által. 

Az 1918. év elején bejelentettem volt WIN-
DISCHGRATZ herceg közélelmezési miniszternek, 
hogy a lisztcédulákat ugyan kikapjuk, de liszt sehol 
sincsen, mire ő panaszomat azonnal áttette a marosvá
sárhelyi kirendeltségekhez, az meg szintén azonnal át
tette a panaszt kivizsgálás végett a brassói határrendőr
séghez. A határrendőrségi kapitányság detektívjeit 
kiküldötte Kovásznára, hol a lisztkezelőnél éppen 16 
drb 0-ás lisztből sütött kenyeret vettek ki a kemencéből 
és sok száz zsák lisztet találtak eldugva padlásán és 
pincéjében. A helybeli közigazgatás vezetősége azon 
princépiumból indulva ki: „ha panaszolkodsz, próbáld 
meg magad, hogy tudnád jobban csinálni", engem bí
zott meg a közélelmezés felügyeletével. Én a község 
elöljáróságával a szolgabírőságnál megállapítván a 
közélelmezésre szorultak létszámát, a lakosságot ut
cánként egy kereskedőhöz utaltam, akit a község köz
élelmezési raktárából elláttunk a szükséges liszt- és cu
korral, amennyiben a hónapról hónapra fogyó liszt
mennyiségek dekagramonkénti kiosztását ellátásnak 
lehetett nevezni. Az adagok amilyen arányban fogytak, 
olyan arányban növekedett a nép ellenszenve is irán
tam, mely ellenszenvet a községi elöljáróság éber szor
galommal élesztgetett. 5 hónap múlva azután póthadi
károkat mentem felvenni. 

1918-tól kezdve egyfelől a megélhetés 
nehézségei, másfelől pedig az imperiumváltozás miatt, 
nyugdíjam teljes elértéktelenedése miatt kénytelenek 
voltunk úgy én, mint jóságos feleségem visszatérni haj
dani foglalkozásunkhoz, és azon szülőknek gyerme
keit, kiknek nem volt módjukban gyermekeiket nyil
vános középiskolában taníttatni vagy nem merték ide
gen helyiségbe küldeni, csekély díjazásért magánvizs
gálatokra előkészíteni. Feleségem a magyar, francia, 
német nyelvekre és történelemre, én a reáliákra és ro
mán olvasásra, írásra tanítgattuk növendékeinket, hogy 

életünket fenntarthassuk. Szorgosan kellett dolgoz
nunk, hogy a mindennapi betevő falatot megkeressük, 
munka közben biztatásul, lelkesítőül fennen hangoztat
va a nyugdíjasok zsolozsmáját: 

A nyugdíjas akkor csinos, 
Hogy ha az ruhája rongyos, 
Hogyha korog az hurkája, 
De mosolygós az pofája. 
1926-ban a Székely Nemzeti Múzeum népra

jzi osztályának rendezésével bízattam meg az igaz
gatóság által, amelynek majdnem 6 hónapon át dolgoz
tam, és amely maga után vonta, hogy özv. CSEREY 
Jánosné Nagyasszonyunk által kezdettől fogva meg
fektetett gyarapodási naplókból kiírjam a különálló 
leltári iktatókat. 

1926-tól 1935-ig a nagyajtai CSEREY, a pávai 
MISKOLCZY, a sepsiszentgyörgyi M. DEÁK, a ször-
csei DONÁTH.az árapataki GERÉB, a pávai VÁJNA 
családoknak a Székely Nemzeti Múzeum számára át
engedett családi levéltáraiknak rendezésével és iktató
könyveiknek megfektetésével foglalkoztam. 

1928-ban, húsvét másodnapján borult el felet
tem az ég, midőn hűséges, áldott jó feleségem, kivel 
több mint 40 éven át együtt viseltük életünk minden 
gondját, baját és örömét, hirtelen elhunyt. 

1929-ben a Székely Nemzeti Múzeum fennál
lásának 50-dik évét ünnepelvén, a kiadott Emlékkönyv 
számára cikket írtam a „Székely varrotasokról". 5 5 

Jegyzet 

t. Bcrolinum - Berlin latin neve 

2. 1836-1839 közön. BONA Gábor: K O S S U T H Lajos kapitányai. Bp. 
Zrínyi K. 1988. 507. o. 

3. Feltehetőleg SZENTIVÁNYI György követre utal, aki az 1848. április 
2.-i csernátoni ,.ös gy\llés" egyik vezetője volt, ám a szabadságharc kez
detekor már inkább a „megbékélés" híve. 

4. Az édesapa az önvédelmi harc kezdetétől Székelyföldön harcol, 1849 
tavaszától százados. Bátyja, Lajos (Alajos) már 1848 nyarától a délvidé
ki harcok résztvevője, majd 1849 elejétől a Bánságban küzd (1819-1885) . 
Öccse. Hermann (1827-1893) főhadnagyi rangfokozatot ér el. (BONA 
Gábor, idézett hely, ill. uő.: Hadnagyok, főhadnagyok.. . c. monumen
tális munkája 111. kötete, 48. o.) 

5. LOSONTZ1 István nevezetes verses népiskolai tankönyvét (1773) a 
BACH-korszakban betiltották, de utóbb még mindig használták. 

6. Az erdővidéki Bardocon született CSEREY Ignác ezredes utóbb a 
budapesti honvédmenház parancsnoka. SZEREMLEI Sámuel kétkötetes 
munkája, a Magyarország krónikája az 1848-49 . forradalom idejéről 
a kiegyezés évében jelent meg. 

7. A korszak-névadó BACH már a SZÉCHENYI halálát megelőző esz
tendőben megbukott (1859). 

8. Nyilván Friedrich SCHOEDLER átfogó természettudományi köny
véről van szó, mely magyarul 1853-ban jelent meg. MENTOVICH 
Ferenc, SZÁSZ Károly fordításában. 

9. NAGY Ezékicl (1806-1896) kovásznai születésű 1848^19-es honvéd 
százados. 
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10. A nagy (eltűnést keltő DONATI-üstököst csak 1858-ban láthatta, vi
szont 1861 második telében látható volt a ,.nagy"-nak emlegetett 1861. II. 
jelzésű üstökös. 
I1 .A századforduló óta: Kézdikővár. 

12. Feltehetőleg IZSÁK István, aki 1865-67 között volt az algimnázium 
tanára, az alapító-igazgató VÁJNA Sándor idején (1859-76) . Akkoriban a 
„Vörös korcsma", másként BÉLDI ház volt a Székely Tanoda egyetlen 
emeletes épülete. 
13. Az 1853-ban megnyílt FERENCZ József Kórház első ismert orvosa 
az ausztriai születésű dr. WISSIAK Antal. 
14. Az 1854-ben kivégzett vértanúk neve: VÁRADI József és BARTALIS 
Ferenc. 
15. Az 1863. évi lengyel nemzeti felkelés cári vérbefojtásának ellen
hatásaként. 
16. A hajdani huszárezred parancsnoksági épülete, jelenleg az Állami 
Levéltár székháza. 
17. A betörés éve 1788. A történelmi Bodzai-szoros (Tatárhavas-hágó) a ma 
ugyanúgy nevezett völgyszorostól nyugatra esik, Bodzaváma térségébe. 
!8. A császári csapatok (ma Hradec Králové. Cseh Köztársaság). 

19. 32 bécsi lat tett ki egy bécsi fontot (0.64 kg). 
20. 1851-től Kari SCHWARZENBERG herceg, altábornagy lett Erdély 
katonai és polgári kormányzója. Az ő neve díszelgett sokáig az 1854-56 
között felépült városháza homlokzatán (jelenleg a TAMÁSI Áron színház 
otthona). 
21. CSÁSZÁR Bálint, fiatalon 1848^49-es hadnagy, néhány evvel 
későbbtől negyven éven át újraválasztott főbírája, majd 1892-ben be
következett haláláig polgármestere Sepsiszentgyörgynek. A város érde
kében „trükköktől" sem visszariadó legendás „Bálint császár" (MIK
SZÁTH Kálmán róla mintázta központi szerepet játszó egyik alakját a Két 
Választás Magyarországon egyik történetében). 

22. Tkp. a BETHLEN Kollégiumot írja körül némi humorral. 

23. Udvarhelyszéki falucsútbló történetek elemeinek csokra. 
24. HERJEPEI Károly (1802-1871) 1835-től a Kollégium tanára, majd 
igazgatója is. már fiatalon a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
25. BENCZÉDI Gergely (1839-1906) az unitárius főgimnázium akkor 
fiatal, nagytbdású tanár-igazgatója. BRASSA1 bácsi a hamarosan egyete
mi prorektorsággal is megtisztelt, akkor már idős BRASSAI Sámuel 
(1800-1897). 
26. A 19. század második felének legerősebb naptevékenységi maximu
ma 1870 táján volt. A sarki fény láthatósága ilyenkor valószínűnek te
kinthető, éppen az alacsonyan feltűnő sugaras változatában. 

27. HERRMANN Antal (1857-1926) . A későbbi évtizedek tevékeny et
nográfus egyetemi tanára, egyetemi tanulmányait követően. 1871-75 
között szülővárosában. Brassóban kezdte életpályáját. 

28. TISZA ellenfele, az alsócscrnátoni születésű dr. CSEH Károly, kép
viselőként a még a SZÉCHENYI-elképzelésnck megfelelő, az Ojtozi-
hágón átvezető vasútért szállt síkra. 1870 táján azonban a Prahova-menti 
változat már jelentőségben túlszárnyalta a dunai gabonakikötők felé ko
rábban előirányzott Ojtoz-menti vasutat. 

29. PRIM1CS György (1850-1893) utóbb jelentős kutatógcológusként 
ismert. 

30. JANCSÓ Benedek (1854-1930) a későbbi ismert történettudós. 
31. FLE1SCHER Antal az 1872-ben alapított kolozsvári egyetem első 
vegytan tanára volt. 
32. A Vénusz-átvonulás 1874-ben elsősorban Ázsia területén volt megfi
gyelhető. Magyarország keleti részen közvetlenül napfelkeltét követően 
az átvonulás utolsó percei voltak láthatóak. Ezért utazott KONKOLY
THEGE Miklós Kolozsvárra, intézeti asszisztense, NAGY Tamás és a 
meteorológus dr. SCriENZL Guidó kíséretében. KONKOLY-THEGE 
azonban már akkor sem volt műkedvelő! lntézetalapító. észlelő, műszer-
tervező csillagászként a hazain kívüli, különösen a német szaktudomány 
máig számon tartja. 

33. Valóban az éleslátás egyik próbájának tartják a Vénusz bolygónak 
nappali égen való megpillantását. Dr. MARTIN Lajos (1827-1897) éppen 
ebben az időszakban építette meg a madárrepülést utánzó első repü
lőgépét (ornithopter). 

34. Dr. SCHULEK Vilmos (1843-1905) , egyebek mellett az ibolyán túli 
sugárzás elleni védőszemüveg kidolgozója, éppen 1872-74 között volt a 
szemészet egyetemi tanára Kolozsváron. 
35. Indokolatlan voltaképpen az idézőjel használata. Valószínűleg csak a 
humoros hatás kedvéért tette. A mohácsi születésű BRUMMER Elemér 
(1845-1899) ZAJONGHY Elemér művésznéven volt operatenorista 
Kolozsvárott 1871-76 között. 
36. ABT Antal (1828-1902) 1872-től a kolozsvári egyetem első kísérleti 
fizika professzora, valóban főleg a földmágnesség kutatója. 

37. KONKOLY-THEGE Miklós alapította, építette ki és hozta létre mű
szerállományát. Jelentőségét bizonyítja az ógyal la nevű kisbolygó. (Ma 
Szlovákiában van, neve Stara Dala, illetve újabban Hurbanovo). 

38. ROEDIGER Alajos, volt 1848-49-es százados. 
39. Svalizsér (könnyű fegyverzetű lovaskatona). József főherceg 
(1833-1905) valóban huszárezrednél kezdte pályafutását. 
40. A 38. sz. császári és királyi (kecskeméti) gyalogezredről van szó. mely 
br. MOLLINARY Antal (1820-1904) táborszernagy nevét viselte - innen 
a Mollinári-bakák elnevezés. 

41. A csillagászat iránt továbbra is érdeklődött, hiszen Kecskeméten 
„SCHE1BER József könyv- és papírkercskedésében" sorra vásárolta a 
Tudományos Akadémia kiadásában frissen inegjcLent értekezéseket, 
amint azt könyvtára fennmaradt részei bizonyítják. 

42. Feltehetően elírás. 1879-ben még nem állott PETŐFI segesvári szobra. 

43.. Barlangtani felmérését és leírását a jelenkori román szakirodalom is 
.számontartja (1. BLEÁHU - şi col.: Peşteri din România. Editura Ştiinţi
fică şi Enciclopedică. 1976. pag. 87.) 
44. Az 1892-ben lebontott emeletes, ún. BÉLDI vagy régi korcsma ház 
emeletén. 
45. REMENYIK Kálmán (1845-1903) tilinkóművész. 1865-től előbb 
fürdőhelyeken, majd Fiúméig. Sopronig terjedően lép fel hangversenyein. 
46. Valószínűleg a közismert Szt. LŐrinc-nap körüli Perseidák meteorra-
ját követően fellépő csillaghullásra utal. 
47. 1886-ban 39 ezüst és 107 réz és bronz érmet adományozott (Székely 
Nemzeti Múzeum Értesítője I. Sepsiszentgyörgy. 1890. 120. o.) 

48. FEHÉR Ipoly (1842-1909) pannonhalmi főapát, akadémiai tag. 
Pályáját pannonhalmi matematika-fizika szakos tanárként kezdte és 1882-
től lett szegedi tankerületi főigazgató. 

49. Lucsina (Lucivná, Szlovákia), a magas Tátrától délre, 760 m magasan 
fekvő üdülőhely. Ma is gyermek tüdő-szanatóriuma van. 
50. JUHÁSZ Árpád (1863-1914), LOTZ Károly zombori születésű tanítványa 
számos matyó és erdélyi néprajzi akvarell és rajz készítője is egyben. 

51. A Zomborban kiadott Emléklapok.. . 1905-ben jelent meg, a szobor 
leleplezése alkalmából. 

52. SZENTKATOLNA1 BÁLINT Benedek ( 1 8 6 0 - 1 9 2 0 ) életútja, 
művészi törekvései, munkáinak, hagyatékának sorsa a későbbiek során is 
rendkívül érdekejták. Életének 75. évében Felhívás Háromszékmegye 
hölgyeihez címmel terjedelmes írást jelentetett meg a Székely Nép 1929. 
március 17.-i számában. Ebben a BÁLINT Benedek tervezte tüllvarrások 
összegyűjtését javasolta a Székely Nemzeti Múzeum számára. Egyben 
külön ismertette a már csaknem egy évtizede elhunyt művész életútját. 

53. A hadüzenet átnyújtása csak július 28-án történt meg. három napra rá 
kezdődött a mozgósítás. 
54. A Nemere-hegységbeli 1640 m magas Nagy Sándor-csúcsra utal. 
Egyébként Madéfalvától a említett tetőn égő épület, illetve annak fénye 
aligha volt látható. 
55. Mindkét kéziratpéldányon itt szakad meg az emlékirat, a szöveg tehát 
teljes. 

(A családnevek majuszkulás kiemelését, bele
értve a közlést, kötetszerkesztési szempontok in
dokolják. Szerk. megj.) 
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Lajos ROEDIGER 
(1854-1941): Memorii 
(Despre publicare) 

Secuimea este o regiune periferică, dar 
atipică în acest sens. încercând să reconstituim 
istoria ştiinţei din această regiune în perioada 
1867-1946, în special prin prisma istoriei insti
tuţiei ştiinţifice reprezentative din regiune, Mu
zeul Naţional Secuiesc, muzeul a iniţiat un prog
ram de cercetare. Moştenirea lui Lajos ROEDI
GER, o personalitate multilaterală, cu preocupări 
ştiinţifice în numeroase domenii, a oferit o bună 
posibilitate pentru o primă abordare. O viaţă lun
gă (1854-1941), locurile variate unde a trăit şi a 
activat, dau prilej pentru înţelegerea generaţiei 
care în această perioadă au ales slujirea ştiinţei în 
provincie. Memoriile ne ajută în privinţa începu
turilor, până la sfârşitul primului război mondial. 
Pentru a face cunoscut activitatea ştiinţifică din 
regiunea noastră a lui ROEDIGER, în acest anu
ar începem de asemenea prezentarea moştenirii 
sale etnografice, pentru a aborda în anuarul viitor 
şi alte domenii, ca arheologia, geologia, meteo
rologia, fotografierea etc. Memoriile au fost pre
faţate şi completate cu note de Ádám KÓNYA. 
(Red.) 

Lajos ROEDIGER 
(1854-1941): Memoirs 
(About the publication) 

Székelyföld is a peripheral region, but 
non-typical in this regard. Trying to reconstitute 
the history of science in this region in the period 
between 1867-1946, we do it especially through 
the history of the major scientific institution, the 
Székely National Museum that initiated a 
research-program. The heritage of Lajos ROEDI
GER, a many-folded personality with scientific 
preoccupations in various domains, has offered a 
good possibility for a first approach. His long life 
(1854-1941), the different places he lived and 
worked, are a good opportunity to understand the 
generation which during that period chose to 
serve science in our areas. His memoirs help us 

with data till the end of the First World War. In 
order to present ROEDIGER's scientific activity 
in our region, starting with this yearbook we start 
presenting his ethnographic heritage so that in 
the forthcoming yearbooks we can approach ot
her domains, such as archaeology, geology, me
teorology, photography etc. The foreword was 
written by Ádám KÓNYA, who also edited and 
annotated the text. (The editor) 
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SZ. GAZDA Enikő 

ROEDIGER Lajos 
néprajzi munkássága 

(Kivonat) 
ROEDIGER Lajos (1854-1941) sokol
dalú vidéki értelmiségi volt, többek kö
zött tanár, múzeumi kutató, műkedvelő 
geológus, természetjáró. Pár közölt régé
szeti és muzeológiai jellegű írásán kívül 
munkássága gyakorlatilag ismeretlen. A 
dolgozat ROEDIGER néprajzosi hagya
tékára irányuló első vázlat, a hagyaték 
feltárása folyamatban van. Kutatása és 
feldolgozása a „Szellemi sivatag" tudo
mánytörténeti Délkeleti Intézet-kutató
program része. 

Indíttatások 

1899-ben ROEDIGER Lajost, a három
széki születésű tanárembert a Bács-Bodrog 
vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat tit
kárává választotta. ROEDIGER, aki a kolozsvári 
egyetemen mennyiségtani és természettani képe
sítést nyert, azt az ellenvetést tette, hogy nem ért 
sem a történelemhez, sem a régészethez, sem 
pedig a néprajzhoz. A jelenlévők egyike azzal 
mond ellent e szerénykedésnek, hogy „ön szé
kely", és a székelyek amit elvállalnak, azt be
csülettel meg is csinálják. 

ROEDIGER néprajzi munkásságát is ez 
a „székelység" fémjelzi: nemcsak azért, mert 
majdnem teljesen autodidaktaként képezte ma
gát, az Ethnographia évfolyamaiból sajátítva el a 
néprajzi kutatás alapmódszereit, hanem azért is, 
mert becsületesen utánajárt a kutatottaknak. 
Tehetséges ember volt, akinek világlátottsága is 
nagy összehasonlítási alapot biztosított. Élete is 
mintha néprajzi megfigyelésekre predesztinálta 
volna: apja változó munkahelyeinek megfelelően 
a család már gyerekkorában mindegyre költözött. 

Mint iskolás, Erdély híres skóláit látogatta végig, 
egyetemi tanulmányai után pedig Kecskeméten, 
Zomborban, majd újra Erdélyben dolgozott, 
hogy öregkorára ismét szülőföldjén, a Székely
földön telepedjen le. Élete tehát váltakozó nép
rajzi tájegységekhez kötötte, s a szemlélődésre 
hajlamos ember nyitott szemmel és lélekkel fi
gyelte a különböző vidékek jellegzetességeit. Rá
csodálkozott a Mezőségre, rajongva figyelte a 
kalotaszegi népviseletet, magába szívta a látot
takat és hallottakat, hogy aztán mindezeket az 
ismereteket a székelység néprajzi elemzésében 
hasznosítsa. Mert néprajzi elemzéseinek témája 
mindig is a Székelyföld, a gyermekkorától ismert 
és szeretett vidék volt. 

A Székely Nemzeti Múzeumban 

ROEDIGER néprajzi munkásságára nagy 
hatással volt a Székely Nemzeti Múzeum alapítójá
val, CSEREYné ZATHURECZKY Emíliával kö
tött ismeretsége. CSEREYNÉ lelkesedése, önfel
áldozó munkája sok embert befolyásolt és tett a 
székely múzeum hívévé. Saját bevallása szerint 
ROEDIGER a Székely Nemzeti Múzeum „ügyei" 
iránt 1883-ban kezdett érdeklődni, és 1905-től 
kezdve, háromszéki letelepedését követően beke
rült a múzeum igazgatőválasztmányába is. ROEDI
GER a legnehezebb periódusban kezdte meg mú
zeumi munkálkodását: ekkor már javában folyt a 
gyűjtés az önálló múzeumi épület építésére, de a 
pénz még nem volt elég. 1905. november 4-én 
meghalt CSEREYné is, és a múzeum embereinek 
magukra hagyottan kellett megküzdeniük a nehéz 
körülményekkel. A fő múzeumőr, LÁSZLÓ Ferenc 
próbálta szervezni-irányítani a munkát, de kevés 
volt a lelkes ember, aki segíthette volna. Két évvel 
azelőtt halt meg DÓMJÁN István múzeumőr, aki 
12 éven át munkálkodott a múzeumi ügyekért, és 
csak egy évvel ezután, 1906-ban került a Székely 
MIKÓ Kollégiumba CSUTAK Vilmos, a gyűjte
mény majdani mindenese. 

Érthető, hogy ebben az elkeseredett harc
ban ROEDIGER elégedetlen a múzeumi ügyek 
folyásával. Jóformán az egyedüli rendszerezője 
lett a néprajzi anyagnak, Orbai székben ő volt az 
egyedüli gyűjtő is. LÁSZLÓ Ferenc ekkor nyert 
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el rövid néprajzi képzést célzó ösztöndíjat, és 
rótta a Székelyföldet, gyűjtve az egész térségből 
a néprajzi tárgyakat. BALÁZS Márton Kézdi-
vásárhelyet és környékét kutatta végig. 

A tízes évektől kezdve ROEDIGER a 
Kászonokat járta, két okból. Egyrészt fel szerette 
volna térképezni a kászöni vastelepeket, más
részt viszont feladatként kapta CSUTAK Vil
mostól a kászoni házak tanulmányozását. Ekkor
ra már körvonalazódott az a terv, hogy a majdani 
múzeumépület mellé skanzent fognak létesíteni, 
amelynek házai közé egy kászoni épületet is el
képzeltek. E háznak és felszerelésének a doku
mentációját ROEDIGERre bízták. A terv, sajnos, 
csak részben valósult meg, pénzhiány miatt. 
Csak a pottyondi (alcsíki) házat sikerült fel
építeni 1937-ben 1. Nyilvánvalóan ez a sérelem 
indította ROEDIGERt arra, hogy kétségbeeset
ten vádolja a szerinte túl nagyra méretezett mú
zeumépület tervezőjét egy 1937-es beadványá
val: „Tudomásomra jutott, hogy a HÜLTL-féle 
tervvel szemben az akkori intéző körök egy iro
dalmilag feltűnt egyénnek, KOS Károlynak ter
veit fogadták el, ki a kalotaszeginek nevezett, de 
KÖRÖSFŐI KR1ESCH Aladár vezérlete alatt 
ismert művész klikknek volt a feje". A múzeum
épület szerinte túl nagyra sikeredett, túl sok em
bert foglalkoztat, és ezért nincsen pénz semmire. 
A múzeumépület elleni lázadozást közvetlenül a 
csíki ház elhelyezését nehezményező észre
vételei követik: „Dr. SEEMAYER V. és BÁTKY 
Zs.-tól nem azért tanultam 5 évig a néprajzi tudo
mányt, hogy egykönnyen szó nélkül hagyhassam 
az elkövetett hibákat. Bizony rá kell mutatnom, 
ha kedvem ellenére teszem is". A csíki ház elhe
lyezése szerinte elhibázott, mivel áz út mellett 
hosszan nyúlik el, és a székely házak általában 
nem ilyen telekbeosztásúak, hanem az útra csak 
a keskenyebb oldalsó részük néz. Valószínűleg 
az ő tanácsára rendezik be jellegzetes bútorokkal 
ezt az épületet, mivel egy 1937-es beadványában 
így ír az igazgatóságnak: „...ha már egyelőre 
nem is tudjuk átépíteni azt a bizonyos házat, hát 
legalább a belseje maradjon székely lakóház és 
ne legyen néprajzi raktár"2 

A múzeum ötvenéves fennállására szü
letett emlékkönyvben ROEDIGER a múzeum 

varrottasgyűjteményét dolgozta fel. Beadványai
ból, kölcsönző leveleiből megtudhatjuk, hogy 
nagyon érdekelték a varrottasok. Úgy tűnik, 
rengeteg varrást rajzolt le, valószínűleg minta
gyűjteményt akart összeállítani. Sajnos, nem 
tudjuk, mi történt ezzel az anyaggal, mert a mú
zeumi emlékkönyben közölt tanulmánya elég 
felületes, nem tükrözi a belefektetett munkát. 3 

Múzeumi tevékenységei közül talán a leg
fontosabb a tárgygyűjtő munkássága volt. Ko-
vászna környékéről és a Kászonokból számos 
kályhacsempét adott múzeumunknak, ezekből 
egyesek 12-13. századiak. SZENTKATOLNAI 
BÁLINT Benedeket is ő buzdította arra, hogy a 
tulajdonában lévő, jórészt Kézdivásárhelyen ké
szített csempéket a múzeumnak ajándékozza. 
Rendkívül sok cseréptányért gyűjtött össze Ko-
vásznáról, ezek nagyrésze korondi. Igazán érdeke
sek a Kovásznáról és Kézdikővárról gyűjtött írott 
tojásai is, régies mintavilágot és színezést mutat
nak. Az általa összegyűjtött nagy értékű viseletek 
sajnos megsemmisültek az 1945-ös evakuálással. 

Útjait és a látottakat nagyon jó minőségű 
fényképekkel dokumentálta, ezeket üvegleme
zekkel együtt, múzeumunk fényképtárában he
lyezte el. Fényképeiből igen fontosak a kászoni 
felvételek, mivel itt rengeteg kaput, házat, vise
letet örökített meg. Jegyzeteiből tudjuk, hogy 
végigfényképezte a kászoni festékes szőnyege
ket, és - hogy a színezésüket is láthassuk - az 
üveglemezeket kiszínezte. Kedvenc témái egyéb
ként a kapuk voltak, ezekből rendkívül sokat fo
tózott le. Különösen fontosak ezek a fényképek, 
hiszen az azóta már jórészt eltűnt perzsaíves ka
pukból is még sokat kapott lencsevégre. Fény
képeit gondosan dokumentálta: hol fényképezte 
(helység, utca, házszám), hány hasonló típusú 
házat, kaput lehet az illető faluban találni stb. 
Kovásznáról a kopjafákat és a szekérszíneket tar
totta megörökítésre érdemesnek, Zaboláról és 
Kézdiszentlélekről a templomokról készített 
részletes fényképsorozatot. Több azóta már el
tűnt vagy átépített épület elevenedik fel a ROE
DIGER felvételein. ROEDIGER fényképanyaga 
még részben feltáratlan, most folyik az ehhez 
kapcsolódó feldolgozó munka. 
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Orbai szék krónikása 

ROEDIGER Kezdi széken született, 
néprajzi megfigyeléseinek jelentékeny része 
mégis Orbai székhez vagyis Kovászna környé
kéhez fűződik. Kovásznát először 1861-ben láto
gatta meg, de még 1864-ben is működött a 
NAGY Ezékiel vezetése alatt álló vasöntöde 4. A 
kovásznai jó minőségű vasércet már KOZMA 
Ferenc is említette a Székelyföld közgazdaságát 
leíró munkájában, de a két fújtatóval működő né
pies vasolvasztásnak első és tudtunkkal máig is 
egyetlen leírása ROEDIGER tollából származik. 
ROEDIGER fokozott jelentőséget tulajdonított a 
kovásznai vasolvasztásnak - nemcsak azért, mert 
a székelyföldi yastelepek avatott ismerője volt, 
hanem azért is, mert ezt látta kiépítésre érdemes
nek. A kovásznai vaskészítményekből pár sike
rültebb darabot a múzeumban helyezett el, így 
tudhatunk pl. arról, hogy Kovásznán tűzikutyát, 
üstöket, vasháromlábakat is készítettek. Külö
nösen fontos az 1903-ban keletkezett, a Néprajzi 
Értesítőben publikált rövid tanulmány a kovász
nai kopj áfás temetőről 5. Ko vásznán ma már csak 
felújítottan és a régi hagyományokat nem ismer
ve állítanak kopjafát, a valamikori két kopjafás 
temetőnek híre-hamva sincsen. Pedig ROEDI
GER tanulmányából úgy tűnik, hogy századunk 
elején még élő hagyomány volt itt a kopjafaál
lítás, és működő mesterekkel is rendelkezett ak
kor a község. Kitűnő rajzokról rekonstruálhatjuk 
a kovásznai kopjafákat, ezek közül némelyik 
igen archaikus formavilágúnak tűnik. Orbai 
széken elég jelentős hagyománya lehetett a kop-
jafaállításnak, hiszen Csomakőrösnek, Papok
nak hasonlóképpen kopjafás temetője volt vala
mikor. Napjainkban ismét divatba jött az iden
titásjelölő szerepű kopjafák készítése, de most 
már a helyi hagyományok ismerete nélkül, így a 
mai faragóknak igen fontos forrása a ROEDI
GER tanulmánya. 

Századunk harmincas éveiben ország-
szertejelentőssé vált a népviselet felújítását célzó 
mozgalom. Székelyruhát szőttek-varrtak a ko
vásznai asszonyok is, és ezt viselték vasárna
pokon és ünnepnapokon egyaránt. ROEDIGER 

elemző cikket ír arról, hogy ez a viselet, amelyet 
a kovásznai asszonyok az új mozgalom hatására 
meghonosítottak, idegen a helyi formáktól, vég
eredményben a kolozsvári Magyar Nép egy 
közleményéből vándorolt át a köztudatba. APOR 
Péter szavaivaj élve, „Nájmódis ruhának" nevezi 
ezt a külső hatásra meghonosított viseletet. Az 
előterjesztés különleges érdeme az, hogy ROE
DIGER a jellegzetes háromszéki viseletről is 
rövid leírást ad: „A háromszéki székely leány 
ruhája jó széles bordába feltett kender mejjébe 
ujjnyi szélességben felvátva vörös és kék fejtőből 
egy szélben készült rokolya, és sötét színű szövet
ből készített ujjatlan és a nyakánál kivágott 
»váll« (az Alföldön pruszlik stb.)ból állott, mely 
alól kilátszott a nyaknál korczba szedett ing a 
kalárissal (de nem csokorra kötött nyakkendő-

• vei), és kilátszott a kart befedő hosszú ingujj, 
mely a kéznél korczba volt szedve. Kiegészítette a 
fehér házilag kötött strimfli, a lábon a papucs
csal (télen a veres csizmával, melyben a kézdi-
vásárhelyi mesterek remekeltek), a fejen a »Flo-
rentin kalap« hátul lelógó szalaggal (...). Az asz-
szonyok már nem kék és veres, hanem fekete és 
zöld, fekete és kék, fekete és barna, kék és barna, 
kék és zöld fejtetőt használtak ontoknak (beverő 
fonálnak) és fejüket a csepesz födte"6. 

Kovászna környékének népviselete nap
jainkban már igen nehezen rekonstruálható volna 
a ROEDIGER leírása nélkül. Korán polgárosodó 
vidék volt ez, napjainkban már a legöregebbek 
sem emlékeznek a rokolya színeire és a csepesz-
re. És bár vázlatos rövid a ROEDIGER előter
jesztése, dokumentációs értéke jelentős: nemcsak 
az orbai széki viseletről ad leírást, de arról is 
tudósít, hogy az országszerte elterjedésben lévő 
szőttesmozgalom Orbai széket sem kerülte el. 
Ebben a mozgalomban igazán jelentős szerepe a 
zabolai MIKES grófnőnek volt, aki több kör
nyékbeli asszonyt és lányt foglalkoztatott, ter
mékeiket megrendelte és megvásárolta. Ugyan
ebben az időben Kézdivásárhelyen tanárkodon 
DOMOKOS Pál Péter, aki nagy feltűnést keltett 
a helyi lakosság körében posztóharisnyájával és 
fekete mellényével, de pár esztendő múlva a 
nagy tekintélynek örvendő tanárembert már né-
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pes tábor utánozta. ROEDIGER merevebb ember 
volt, mint DOMOKOS Pál Péter, személyes 
példájával nem befolyásolta a szőttesmozgalmat. 
Ennek ellenére érezte azt, hogy mint néprajzzal 
foglalkozó ember, felelősséggel tartozik a kör
nyezetének. Beleszól e mozgalomba, irányítja, 
befolyásolja a tanácstalan, idegen divatokat maj
moló embereket. 

Egy másik tanulmánya a gyapjú festé
sének már-már kiveszőfélben lévő módozatait 
jegyzi fel 7. Adatközlőinek nagy része kovásznai, 
bár kászonjakabfalvaiaktól is érdeklődik. 1930-
as adatgyűjtésekor a kovásznai asszonyok még 
ismerték a fekete szín előállításának módját éger-
fa kérgéből, a barnát zöld dióhéjból, a zöldet 
nyírfalevélből állították elő. A vegyi anyagokat is 
kezdték ekkor már használni, de ezeket az ani
lines festékeket is még igen archaikus módsze
rekkel rögzítették: „löttyöt" készítettek vizelet
ből, és a fellangyosított lottyba öntötték vagy ke
verték a festéket. Ennek az archaikus rögzítési 
módnak a lejegyzése igen fontos, a festőnövé
nyekről vagy más színezési módszerekről szóló 
tanulmányok ezt a formáját nem tárgyalják. 

Sajnos, befejezetlen maradt a kovásznai 
székely lakodalomról írt tanulmánya, amelyet a 
Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár őriz 8 . Egyéb
ként nagyon eredeti megközelítésben tárgyalja a 
lakodalmat megelőző ceremóniákat, de sajnos a 
lakodalom leírása vagy elveszett, vagy pedig 
meg sem született. íme a háztűznézés leírása: 
„Az ünnepélyes megkérés előtt a leány rokonai 
előbb elmennek háztűznézni, a legényesházhoz. 
Bezzeg - mivel a legényesház értesítve van a 
háztűznézőkről - van dolga. Mindent szépen 
rendbe hoznak, a hiányosságot - ha másként nem 
lehet - kölcsönkéréssel pótolják. 

Megérkezvén, a háztűznézők beköszön
tének és egy kis nyugalomra bekéredzenek, de 
furton-furt kutatnak benn a házban, künn az is
tállókban, csűrben, mindent alaposan megnéz
nek, azután következik egy bőséges lakoma. Majd 
visszatérve közlik a lánnyal a tapasztaltakat. 

Ezután, a mint én láttam, következik a 
ellenpróba. A legény hozzátartozói ellátogatnak 
az előre kirakott parafernum meglátására, de 

újabban a parafernum meglátása csak az ünnepé
lyes megkéréskor, az eljegyzés alkalmával törté
nik, mikor is a leány hozományáról jegyzéket vesz
nek föl, melyet a megkérésnél mindenki aláír. " 

A kovásznai lakodalomról írt tanulmány
hoz ROEDIGER lejegyezte egy helyi vőfélynek, 
VÁJNA Gergelynek a vőfély verseit 9. Az 52 vő
félyvers mellé két, hasonló rigmusokat tartalma
zó ponyvanyomtatványt mellékelt, hogy a köz
kézen forgó versekkel összehasonlíthassuk a ko
vásznai ceremóniamester költeményeit. 

Kovásznai kutatásaival ROEDIGER hi
ányt pótolt. Helyi gyűjtői munkássága nem volt 
annyira arányos, mint a Kezdi széken működő 
BALÁZS Mártoné, tudtunkkal nem is fáradozott 
azon, hogy.tanulmányait közreadja. Munkássága 
az övezetben mégis jelentős volt, mivel ráirányí
totta a figyelmet erre az elhanyagolt területre. 

Kászonszéki utazásai 

Orbai szék mellett ROEDIGER másik 
fontos kutatási területe Kászonszék volt. Legko
molyabb néprajzi megfigyelései ehhez az öve
zethez kapcsolódtak. 

Mint már említettük, századunk tízes é-
veiben CSUTAK Vilmos és LÁSZLÓ Ferenc 
úgy határoztak, hogy a múzeumépület mellé sza
badtéri részleget létesítenek. Sok házat próbáltak 
ide behozni: SZINTE Gábor közbenjárására és 
ajánlására lépéseket tettek a dalnoki „egyes ház", 
vagyis a VERES-ház behozatalára, dr. NAGY Je
nő csíkszentmártoni jegyző ajánlására behoznak 
a menasági kistájból, Pottyondról egy házat, HE-
REPEI igazgatósága alatt tárgyalásokat folytat
nak egy csíksomlyói 18. századi épület ügyében, 
de egy erdővidéki esztenát is fel akarnak építeni 
a kis juhászkunyhókkal, kalyibákkal együtt. 

Ennek a komoly tervnek az egyik állo
mása egy kászoni ház behozatala lett volna. 
ROEDIGERt CSUTAK Vilmos bízta meg az é-
pület kiválasztásával, így 1912-ben ROEDIGER 
neki jelenti levélben az észrevételeit 1 0. A kászoni 
házaknak négy alaptípusát különbözteti meg, 
mind a négynek beosztását lerajzolja (lásd mel
léklet). 1912-ben már majdnem minden régi tí-
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pusú épület tornáccal volt ellátva. Dr. KÓS 
Károly a kászoni népi építészetről írt terjedelmes 
tanulmányában 80-90 éves múltúaknak feltétele
zi a kászoni tornácokat". ROEDIGER tanulmá
nyából arra következtethetünk, hogy ebben az 
övezetben is korábban terjedt el a tornácépítés 
szokása. ROEDIGER is felfigyel a kászoni 
építészet azon jellegzetességére, hogy a házak
ban oldalkamarákat is építenek. A kászoni házak
nál - mondja - a „nagy ház", vagyis a tiszta szo
ba a lakás úttól távoli részében található, ezt a tí
pusú beosztást nem találja meg a más székelyföl
di falvakban. A lakóházak berendezésében még 
archaikus állapotokat jegyez le: jóformán egyet
len jellegzetes bútordarab a láda. Ő is megjegyzi, 
akárcsak dr. KOS, hogy a csempés tüzelők a 
század elején szorultak ki, átadva a helyet a 
bádog tűzhelynek és a plattenes kályhának. 

E remek megfigyelések mellett ROEDI
GER egy jellegzetes kászoni szövőszékkel, egy 
kendőszeggel, több kályhacsempével, egy öreg
asszonynak való csepesszel, egy téli szoknyával 
és egy zekével gazdagította a múzeumi gyűjte
ményt. Sajnos, 1945-ben a gyűjtött anyag értéke
sebb része, a viseletek elpusztultak. 

A folklórgyűjtő 

A folkórkutatók még napjainkban is leg
szívesebben balladák, régi típusú népdalok után 
kutatnak, mert úgy érzik, hogy ez a népköltészet 
értékesebb rétege. Figyelmüket legtöbbször elke
rülik az új népdalok, de még ennél is jobban a 
diákdalok, amelyekben már a tudálékos, nem né
pi, hanem hibrid kultúra nyomait vélik felfedezni. 

ROEDIGER felismeri, hogy e rövid éle
tű, fél-népköltészetet is érdemes lejegyezni, mi
vel ez is jellegzetes kultúrtermek, a diákélet 
kultúráját lehetetlenség ennek mellőzésével igaz 
módon vizsgálni. Önéletrajza tele van diák
dalokkal, forradalmár énekekkel, új népdalokkal. 
Ezeket nem gyűjtötte, nem kereste az adatköz
lőket: saját repertóriumát jegyezte le. 

Ugyanennek a felismerésnek köszönhető 
a vőfélyvers-gyűjteménye is, ezeket a már em
lített kovásznai ceremóniamestertől másolta át. 

Utóélete 

ROEDIGER, sajnos, hevenyészett jegy
zeteket, félkész tanulmányokat hagyott ránk. 
Folklórgyűjtését is ez jellemzi: nem találta meg a 
megfelelő formát, amelyben ezeket a félnépi 
énekeket, verseket értékesíthette volna. Felis
merte az értékeket, érezte és tudta, hogy mi egy 
pártatlan néprajzosnak a feladatköre, de képtelen 
volt az összegezésre. Munkáinak, tanulmányai
nak többsége kéziratban maradt ránk, a sepsi
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kézirat
tárában és a Sepsiszentgyörgyi Állami Levél
tárban. Talán emiatt maradt ki a Néprajzi Lexi
konból is. Nyomtatásban megjelent munkái az 
Ethnographiában, az 1929-es múzeumi emlék
könyvben és a helyi sajtóban lelhetők fel. 

Közéleti tevékenysége is mutatja: a 
néprajz csak egyik érdeklődési területe volt. A 
Bács-Bodrog vármegyei Történelmi és Régészeti 
Társulat titkára, az Erdélyi Kárpát Egyesület 
Orbai széki fiókjának alapító tagja, a lakócai 
Meteorológiai Intézet szellemi atyja. Tervei közt 
szerepelt egy Székelyföldi Múzeumi Egylet 
megteremtése, amelynek fő feladata az lett volna, 
hogy a Székelyföld tudós embereit összefogja, 
munkájukat segítse. 

Bár magas életkort élt meg, ROEDIGER 
Lajos munkássága torzóban maradt - valószínű
leg nyughatatlan természete miatt is. Életmű
vének egyedüli nyilvántartói, értékelői minded
dig csak múzeumunk munkatársai voltak. 

Jegyzet 

1. A Székely Nemzeti Múzeum Tekintetes Ügyvezető Tanácsának szíves 
jóindulatába ajánlom ezen emlékiratomat. Az un. Pflanzolásról és annak 
következményeiről (A Székely Nemzeti Múzeum irattára. 85/1937) és 
Egy székely stílusúnak nevezett épületről (85/1937) 

2. Az igazgató választmányhoz intézett levél (A Székely Nemzeti 
Múzeum irattára, 1937. évi iratok) 

3. ROEDIGER Lajos: A Székely Nemzeti Múzeumban őrzött székely 
eredetű varrottasokról. In: CSUTAK Vilmos (szerk.): Emlékkönyv a 
Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubi leumára, Sepsiszentgyörgy. 
1929. 4 5 2 - 4 6 0 oldal. 

4. ROEDIGER Lajos: Életrajzom születésemtől savanyodásomig. (A 
Székely Nemzeti Múzeum irattára, két példányban, szám nélkül) 160. 
oldal a jelen kötetben. 
5. ROEDIGER Lajos: Kopjafák a kovásznai temetőben. In.: A M.N.M 
Néprajzi Osztályának Értesítője IV (1903). 299-302 . 

6. ROEDIGER Lajos: Előterjesztés a f. év tavaszán Háromszék vár-
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megye O r b a i j á r á s á b a n e lhibázot t néven és e lh ibázot t i r á n y b a n elin
dí to t t népiesnek m o n d o t t nó'i ruhavise le t rő l (A Székely Nemzeti Mú
zeum irattára. 1932/148-as iratcsomó) 

7. ROEDIOER Lajos: A gyap jú fona lak kezeléséről és Festéséről való 
feljegyzéseim (a Székely Nemzeti Múzeum irattára. 294/1930) 

8. Kovásznai Székely l a k o d a l o m . In.: Sepsiszentgyörgyi Állami Le
véltár. F. 82 - ROED1GER Lajos kollekció. V. köteg (ROEDIOER Lajos 
néprajzi jegyzetei) 

9. VÁJNA Gerge ly vőfély feljegyzéseiből. In: Sepsiszentgyörgyi Állami 
Levéltár; F. 82 - ROEDIGER Lajos kollekció. V. köteg (ROEDIOER 
Lajos néprajzi jegyzetei) . 5 1 - 5 7 . oldal. 

10. Je len tés a Székely Nemzet i M ú z e u m b ó l az 1912. évi á l lami segély 
t e rhé re nyer t megbízás folytán a kászoni községekben végzett n é p r a j 
zi felvételek és vásá r lásokró l . (A Székely Nemzeti Múzeum irattára, 
158/1913; I. a jelen dolgozat melléklete) 

11. Dr KÓS Károly: Ép í tkezés . In.: Dr. KÓS Károly. SZENTIMRE1 
Judit. Dr. NAGY Jenő; Kászonl székely népművésze t . Bukarest. 1972. 
S2. oldal. 

Mel l ék l e t 

Jelentés 

a „Székely Nemzeti Múzeum"-tól az 1912. 
évi állami segély terhére nyert megbízás folytán a 
kászoni községekben végzett néprajzi felvételek és 
vásárlásokról 

Az 1912. év folyamán jelentkezeti igen kedve
ző időjárás miatt alig lehetett alkalmas időpontot 
kívánni a Kászonban eszközlendő munkálatokra. 

Nyári kirándulásomban, a „Kászoni szoba" 
tanulmányozása alkalmával mindössze csak 2 napig 
tudtam felvételeket készíteni és felméréseket tenni. Ezen 
alkalommal célul a HUSZKA által említett keleti-per
zsa típusú tornácos faházak felmérését tűztem volt ki, 
lehető számos nagy- és kiskapu felvételével, és ha az 
időjárás engedi, ezeken felül népviseleti fényképek ké
szítését. Az időjárás azonban beleszólott és csak 4 igen 
régi ház felmérését és 16 fényképfelvételt tudtam 
elvégezni. 

I. A sok régi típusú ház közül 4 különböző tí
pust választottam ki, azok felmérését végeztem el. Ezek
nek beosztása a következő: 

(L. a szöveg végi mellékelt ábrák. Szerk. megj.) 
A sűrű lécezéssel, kettőnél épen sűrű desz

kázassál zárt tornácú házak hármánál a tornác 
„ereszbe" tágul ki, egyiknél azonban a tornác a szoká
sosnál szélesebb levén, az „eresz" képzése elmaradt. A 
pincelejárat mindenik háznál az ereszből vagy a 
tornácból nyílik, szintúgy a padlás (hiu) feljárat is. 

Hármában a felvett épületnek megtaláljuk a 
Kász.on vidékére jellemző oldalkamarák kiképzését. A 
többi hasonló típusú ház alaprajza is arra tanít, hogy 
az oldalkamarák, melyek csak félszoba hosszaságban 
válnak ki a szobákból, és amelyek oly jellemzőek az 

ottani építkezésre, a hátulról - a szomszéd telke felől -
alkalmazott világító ablaknak köszönhetik keletkezé
süket. Arra a világító ablakra pedig nagy szükség van, 
mert hisz az udvar felől eső egyik (példáinkban s 
legtöbbször a délre néző) ablak elől a tornác sűrű rá
csozása veszi el a világosságot. A 11. típusú háznál, 
melynél a helyi körülmények miatt nem lehetett hátulsó 
ablakot alkalmazni, és amelynél a tornác is gyérebb 
rácsozatú, nincs oldalkamara. 

Az hogy a „Nagyház" vagyis a díszesebb szo
ba nem az utca felől esik - mint a négy felmért háznál 
is találjuk - nern éppen a véletlen dolga. Ugy tapasztal
tam, hogy előszeretettel választják a „Kelet" felé néző 
szobát „Nagyház"-ul; legalábbis abban a 40-45 
házban, melyben megfordultam, majdnem mindenütt 
így volt. 

II. A kászoni ősi típusú házak bebútorozására 
jellemző: 

1) A sok láda, persze mindannyija „tulipá
nos". Még feltűnőbb lesz, ha megfontoljuk hogy ezeken-
felül még a „kanapék" és a „kasztenek" is hasonló célt 
szolgálnak a ládákkal. 

AMBRUS János uram „Nagyházá"-ban 
Kászonfeltízen hat darab tulipános ládát számláltam 
össze, mint az az. •/. alatt becsatolt alaprajzokról is 
leolvasható (a jelzett alaprajz-melléklet hiányzik -
SZG.E.), és mindezen sok láda tele van ruházati da
rabokkal, vásznakkal, zsákokkal és mindenféle féltős 
holmival. Talán arra is jó ez, hogy tűzveszedelemkor 
könnyebb menteni a vagyont. A ládáknak ilyen ked
velése azonban a „jurt"-ra való emlékeztető is lehet. 

2) A szoba díszítésére szolgáló, rúdilepedők-
kel, rúdikendőkkel telerakott, a mennyezetről függő 
rúd. Valósággal a „kép"-ek pótlására szolgál a sok 
szép varrottas holmi, s minden egyéb rendeltetése a 
díszítésnél. 

A haladó kor hatása ezen ősi stílusú házaknál 
legősibb elemnek, a régi szép szabad, - csempe tűzhe
lyeknek lebontásában, használaton kívül helyezésében 
nyilvánul. Véletlenből mind a négy felmért háztípusnál 
már vasbádogból készült takarék tűzhely, a „Plattén" 
pótolja a szabad tűzhelyt. Lám TAMÁS Ignácz uramnál 
Jakabfalán éppen csak arra szolgál a „Nagyház"-ban 
levő - most már alul befalazott - csempe, hogy a 
„Kicsiszobából" (sic!) a plattén füstje belejárjon, „pá
rafogó"-t csinált abból TAMÁS Uram. 

III. A kedvezőtlen Időjárás miatt ezen kirán
dulásomban csak 3 nagykapu, 5 kiskapu, 3 rácsos tor
nác és 4 kisebb méretű - és ezért csekély értékű - nép
rajzi felvételt készítettem el. Utóbbi felvételek célja 
csak a népnek személyemhez és a fényképezéshez szók-
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tatás volt a czélja. A felvételek jegyzékét .//. alatt 
csatolom (a jelzett jegyzék hiányzik - SZ.G.E.). 

Mivel az. egyes vidék néprajzi elemeinek 
fényképfelvételeiről készült pozitívoknak úgy megőrzé
sére, mint azok tanulmányozására legcélszerűbbnek 
gondolom, ha azok albumszerűen vannak összeállítva, 
- nagy kartonlapokat vásároltam és azokra ragasztom 
rá az egyes képeket, hogy aztán végül az egész gyűj
temény albumszerűen összeállítható legyen. 

IV. A Múzeumban felállítandó (székely) ká-
szoni szoba berendezési céljaira megvásároltam egy 
ottani divatú szövőszéket, mely abban különbözik a 
többi székelyföldiektől, hogy: 

1) a szövőszék hátsó ^hengerét (hátsóhasol
lóját) tartó két oszlop nem egyenes állású, hanem 
hátradől 

2) hogy a szövőszék elöl nem olyan széles, 
mint hátul, a hátsó rész keskenyebb . • 

3) hogy magassága is valamivel nagyobb, 
mint a háromszékieké. 

Második, téli kirándulásom szerencsétlenül ü-
tött ki. mert az időjárás meggátolt minden külső mun
kát, és e miatt csak bevásárlásokat eszközöltem a Mú
zeum Kászoni szobája számára, amennyiben bevá
sároltam két drb. tulipános ládát, egy drb. kendősze
get, egy drb. öregasszonynak való „csepesz"-t, egy drb. 
öregasszonynak való téli szoknyát, egy drb. zekét. 

Kovásznán készítettem 2 szekérszínről való 
felvételt. Ezek a szekérszínek a szekéren, ekén stb. kívül 
telve vannak az ottani elterjedt szokás szerint egyrészt 
fúró-faragó eszközökkel, másfelől eszközfaanyaggal. 

Költségjegyzékemet egyúttal.///. alatt csatolom 
(a jelzett jegyzék hiányzik). 

Kovászna 1912. december hó 30-án 

ROED1GER Lajos 
ny.m.k.áll.főg. tanár 

(A kövérítés a jelentés áttekinthetőségét segíti. 
Az eredetiben ROEDIGER (?) aláhúzásai ceru
zával, illetve margóra írt római számai. Úgyszin
tén kiemeltek a kéziratban a margóra is a „.//." 
típusú mellékletutalások. A jelentés általában 
mai helyesírással kerül közlésre - SZ.G.E.) 

(A családnevek majuszkulás kiemelését, bele
értve az idézeteket és a közlést is, kötetszer
kesztési szempontok indokolják. Szerk. megj.) 

Activitatea de etnograf al lui 
Lajos ROEDIGER 
(Rezumat) 

Lajos ROEDIGER (1854-1941) a fost 
un intelectual multilateral din provincie, cu acti
vităţi multiple: între altele profesor, cercetător 
muzeolog, geolog amator, turist pasionat. Acti
vitatea sa ştiinţifică este practic necunoscută, cu 
excepţia unor lucrări publicate în domeniul arhe
ologiei şi al etnografiei. Lucrarea încearcă să 
arunce lumină asupra moştenirii etnografului 
ROEDIGER, realizând o primă schiţă a acesteia 
- activitatea lui de etnograf se leagă în special de 
zona Covasnei şi a Caşinului (jud. Harghita). 
Manuscrisele ROEDIGER păstrate în arhiva Mu
zeului Naţional Secuiesc şi în Arhivele Naţionale 
din"Sf. Gheorghe se află în fază de cercetare şi 
prelucrare. 

The Ethnographic Activity of 
Lajos ROEDIGER 
(Abstract) 

Lajos ROEDIGER (1854-1941) was a 
many-folded learned man from the countryside. 
He was a teacher, museologist, researcher, ama
teur geologist, and a passionate tourist. His sci
entific activity is practically unknown, except for 
some papers published on archaeology and 
ethnography. This present paper aims at reveal
ing the heritage of ROEDIGER the ethnograph
er, by presenting his activity as an ethnographer 
in the regions of Kovászna (Covasna) and of the 
Kászon (Caşin) basin (Harghita County). The 
ROEDIGER manuscripts are preserved in the 
archives of the Székely National Museum and in 
the National Archives of Sepsiszentgyörgy (Sf. 
Gheorghe). 
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Nicolae MOLDO VAN 

Instalaţii tehnice ţărăneşti în 
bazinul Râului Negru din 
judeţul Covasna 

(Rezumat) 
Dezvoltarea tehnicii moderne a înlocuit 
aproape cu desăvârşire tradiţionala roată 
hidraulică şi instalaţiile înrudite. Autorul 
reia o cercetare asupra obiectivelor de 
tehnică populară din Bazinul Râului 
Negru, din perioada anilor 1977-78. 
Deja la această dată, din cele peste 200 
de in-stalaţii tehnice ţărăneşti dinainte de 
naţi-onalizare nu au mai rămas nici mă
car o duzină. Lucrarea prelucrează date 
de arhivă şi de teren, consemnând şi 
fapte inedite ca fosta existenţă în jud. 
Trei Scaune a unor mori de vânt. 

Cuvânt înainte 
Dezvoltarea explozivă a tehnicii moder

ne, motorul cu combustiune internă, motorul elec
tric au înlocuit aproape cu desăvârşire tradiţionala 
roată hidraulică la acţionarea morilor, gaterelor, 
strungurilor şi a altor instalaţii tehnice populare. 

Multe dintre acestea înglobau geniul in
ventiv şi măiestria meşterilor anonimi. 

Frapat de existenţa marelui număr de 
mori care au existat numai pe albia pârâului Mar-
cuşa - 28 - dintre care moara BARABÁS, datată 
din 1836, care a fost transferată la Muzeul din 
Cernat, am decis să efectuez o cercetare asupra 
obiectivelor de tehnică populară din Bazinul Râ
ului Negru în perioada anilor 1977-78. 

Memoria colectivă şi documente de ar
hivă denotă că pe o întindere de 220 k m 2 existau 
în jur de 200 mori ţărăneşti şi alte instalaţii acţio
nate de forţa apei. 

La data cercetării, din impresionantul 
număr de obiective nu au mai rămas nici măcar o 
duzină. 

Motivele au fost împovărătoarele obli
gaţii fiscale către stat, după anul 1948, con
curenţa morilor mecanice care elimină timpul de 
aştep-tare îndelungată, abundenţa pâinii de fa
brică pe piaţă, regularizarea cursurilor de ape, 
care a secat iazurile şi canalele de apă. 

Un fapt inedit: în jud. Trei Scaune au fost 
şi trei mori de vânt, una la Bixad, alta la Breţcu 
şi a treia la Cernat. 

Vechiul sistem de moară cu ciutura (fă-
caie) nu a putut fi semnalată, aşa precum există 
în perimetrul extracarpatic unde se mai află nu
meroase instalaţii de acest gen. 

(Sf. Gheorghe, 1989) 

* 
Transformările politico-sociale şi eco

nomice de la jumătatea veacului nostru, actul 
naţionalizării întreprinderilor au afectat fără dis
cernământ şi micile instalaţii tehnice ţărăneşti: 
mori, pive, uleiniţe, gatere etc. Proprietarii aces
tora declaraţi chiaburi, exploatatori, fie că au fost 
deposedaţi, fie că nu au putut rezista poverilor 
fiscale; voit sau din cauza uzurii instalaţiei au 
încetat activitatea. Multe dintre acele instalaţii 
tehnice reprezentând ingenioase soluţii tehnice, 
unele unicate chiar, au fost iremediabil pierdute. 
Regularizarea Râului Negru şi a afluenţilor săi au 
privat de forţa apei numeroase instalaţii. Perfor
manta moară cu turbina de apă de la Sântion-
lunca a fost lăsată fără energia necesară, fiind 
transformată pe energie electrică. 

Râul Negru, afluentul cel mai important 
al Oltului superior, cu o lungime de 106,3 km, 
străbate jumătatea estică a jud. Covasna, drenând 
Depresiunea Tg. Secuiesc şi Sf. Gheorghe, cu o 
suprafaţă de 220 km 2 . 

De la izvor (versantul vestic al Muntelui 
Şandru) până a pătrunde în depresiune, are o 
pantă repede (35 m/km) reducându-se treptat în 
zona depresionară (0,71 m/km), cauzând nume
roase despletiri şi meandre. Din cauza cursului 
lin, pe albia râului au funcţionat doar 10-12 mori 
şi anexe, în timp ce pe afluenţii săi s-au înregis
trat mai mult de 200 obiective. 

Afluenţii principali ai Râului Negru din 
amonte spre aval sunt pe partea dreaptă: Lemnia, 
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Estelnic, Caşin, Turia, Mărcuşa, Dalnic, Pădu-
reni. Pe partea stângă sunt: Breţcu, Ojdula, Ghe-
linţa, Zăbala, Covasna, Zagon şi cursul inferior al 
Râului Tărlung. 

Datorită energiei reliefului, cursurilor re
pezi de apă, apa condusă printr-un canal artificial 
ori jgheab de scânduri, sistemul cu admisie supe
rioară este mai performant decât sistemul de ad
misie inferioară. 

în trecutul mai îndepărtat morile apar
ţineau domeniilor feudale, aşa cum reiese dintr-
un înscris: - „Istvân CSOMORTÂNYI şi soţia 
Anna BARTALIS a pus de s-a săpat în anul 1315 
un canal din Râul Negru pentru cele 4 mori şi 
elesteie domeniale". 

Au fost şi mori aparţinând parohiilor ori 
mănăstirilor ce deţin consemnări doar în cazuri rare. 

în zona cercetată rezultă că au avut o 
înfloritoare activitate trei tipuri de instalaţii 
tehnice: 

- a) instalaţii pentru produse alimentare: 
mori, uleiniţe, mori pentru descojit mei şi pentru 
linte, povarne pentru ţuică. 

- b) instalaţii pentru prelucrarea ţesă
turilor: pive, vâltori, dârste, darace. 

- c) instalaţii pentru prelucrarea lemnu
lui: gatere, strunguri. 

Istoriceşte morăritul s-a practicat pe a-
ceste meleaguri din timpuri străvechi, prin 
mărunţirea seminţelor cu ajutorul a două pietre 
dintre care una concavă, alta convexă, din care a 
rezultat râşniţa manuală aşezată pe un suport de 
lemn, acţionată cu ajutorul unei pârgii. Aseme
nea instalaţii se realizau casnic, dar odată cu 
evoluţia instalaţiilor acţionate de forţa animală, 
de vânt sau de apă a fost necesară contribuţia 
meşterilor specializaţi. Amplasamentul, aducţi-
unea, sistemul mecanic de acţionare cu ajutorul 
angrenajelor presupune pricepere şi îndemânare. 

Meşterii de acest gen erau angajaţi din 
alte localităţi decât cele de baştină. Pietrele de 
moară erau aduse de la mari depărtări, cu deose
bire erau apreciate pentru calitate pietrele de la 
Şumuleu-Ciuc. 

în colecţia Muzeului Naţional Secuiesc 
din Sf. Gheorghe se păstrează o moară manuală 
de o ingenioasă construcţie tehnică, ce are toate 

elementele specifice: piatră zăcătoare, piatră 
alergătoare, coş pentru boabe antrenat în mişcare 
de o gaiţă astfel ca boabele să se scurgă continuu. 
Acţionarea se face manual, cu ajutorul unei pâr
ghii de Ordinul II, şi a axului cotit care transfor
mă mişcarea rectilinie în mişcare de rotaţie, reali
zând o mare economie de forţă (Fig. 1.). Instala
ţia a fost realizată la Malnaş, de către meşterul 
Ignăc KAPATI, în anul 1800 (nr. de inv. 2875). 

în prima jumătate a sec. XIX., priceputul 
meşter (omul cu o mie de meserii) Peter BO-
DOR, realizatortilmai multor soluţii tehnice, a 
fost condamnat pentru vina de falsificare de bani. 
în a doua jumătate a veacului, meşterul CSOM-
BIC din Micloşoara a edificat multe mori în Ba
zinul Baraolt şi la Belani, Estelnic, mai puţin 
moara de la Loberţ, neputând fi terminată din 
cauză că localnicii au distrus canalul de aducţi-
une, de teama unor inundaţii care ar afecta satul 
în caz de viitură. Dacă până la jumătatea veacu
lui nostru s-au putut înregistra numai în Bazinul 
Râului Negru peste 200 de mori ţărăneşti, se poa
te admite că erau şi morari pricepuţi pentru a-şi 
construi propria instalaţie. 

Mulţi morari ştiau să-şi repare singuri 
avariile şi piesele uzate, se pricepeau să aleagă 
lemnul câinesc potrivit scopului; să-1 fiarbă în 
seu animal, să înlocuiască pintenii fusului princi
pal, măselele roţilor de angrenaj, şi câte altele 
legate de meserie. 

în timpul dintre încărcările coşului cu 
măciniş, puteau să se ocupe de prepararea uleiu
lui din seminţe de dovleac, seminţe de fag (jir), 
căutat cu deosebire pentru mâncărurile de post. 

Bogăţia podurilor de foioase şi conifere 
ofereau suficient material pentru obiecte de uz 
casnic lucrate la strung. 

La Gernat se sculptau stâlpi pentru por
ţile monumentale cu columbar („porţi secu
ieşti"), în zonele unde se află piatră de construc
ţie, se făceau stâlpi funerari, cruci de mormânt, 
în holul Muzeului Naţional Secuiesc din Sf. Ghe
orghe se află o adevărată bijuterie din piatră -
porticul Conacului TOMPA din Boroşneul Mic, 
datat din 1728, lucrat de către un morar. în loca
lităţile cu tradiţie de oierit se aflau chiar mai mul
te pive de postav, precum la Covasna, Pachia, 
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Brateş, Moacşa, Păpăuţi, Breţcu. Piua de panură 
este acţionată de către o roată hidraulică şi se 
compune din două sau mai multe ciocane cu coa
dă, scaunul de postav şi cuptorul de încălzit apă. 

în zona de NV a judeţului Trei Scaune se 
cultiva meiul şi lintea (care după colectivizarea 
agriculturii au fost scoase din planul de pro
ducţie), iar pentru descojirea acestora erau insta
laţii anexe şi selectoare. 

Pe cursurile cu debit mai mare funcţi
onau şi gatere de debitat scânduri cu una sau mai 
multe lame de joagăr acţionate de roata hidra
ulică, care a fost înlocuită cu cazan de aburi, ori 
cu energie electrică. Micile instalaţii au dispărut 
ca urmare a concurenţei instalaţiilor moderne. 

Tehnica modernă de mare productivitate 
se oglindeşte în folosirea Turbinei de apă de la 
Sântionlunca şi Sânzieni. 

Ambele au fost înlocuite cu acţionare 
electrică. 

Este demn de menţionat faptul că perfor
manţa turbinei de pe Râul Olt de la Olteni a servit 
model pentru turbina de la Porţile de Fier (hidro
centrala). Pe cuprinsul judeţului au funcţionat 11 
mori cu turbina de apă. 

Din documente de arhivă şi memoria co
lectivă reiese că au existat mori cu tracţiune ani
mală. Au existat trei mori de vânt, la Bixad, la 
Breţcu şi la Cernat. Un dibaci meşter din Breţcu, 
György PÉNZES a realizat o astfel de moară care 
însă nu a avut performanţe îndestulătoare. Nu 
este semnalată existenţa vreunei mori plutitoare. 

Datele statistice aflate la Arhivele Statu
lui din Sf. Gheorghe consemnează faptul că până 
la 1800 pe teritoriul jud. Trei Scaune funcţionau 
71 de mori; între 1800-1825 s-au construit 83, 
între anii 1850-1866 58; între anii 1881-1899 27; 
iar între 1891-1900 12, astfel încât în anul 1903 
erau identificate 338, dintre care proprietate indi
viduală 331, apoi 5 societăţi şi 2 mori parohiale. 

Direct conduse de proprietari erau 222, 
închiriate 116. 

Mori propriu zise fără alte anexe erau 
329, cu gater 2, cu alte instalaţii 3. Existau 4 mori 
numai pentru uz propriu. 

Statistica din 1893 consemnează existen
ţa a 329 bărbaţi morari şi numai 10 morăriţe. 

Personalul ajutător angajat la mori se 
situa la nivelul de 520, compus din ucenici, 
zilieri, slugi. 

Relaţiile dintre patron (stăpân) şi perso
nalul ajutător erau stabilite prin prevederile foar
te riguroase ale Statutului breslelor respective. 
După expirarea termenului de ucenicie, ucenicul 
putea obţine calificarea de calfă, trecând anumite 
probe de cunoştinţe, apoi calfa trecea un examen 
pentru ca să devină meşter. Toate acele probe 
erau organizate de către Starostele breslei. 

Rolul organizaţiilor breslaşe a fost preluat 
de către instituţia „Camera de Industrie şi Comerţ" 
şi „Camera de }Auncă" (readuse în actualitate după 
o jumătate de veac de regim totalitar, după 1990). 

Oare cine nu a fost pusjn situaţia să pro
nunţe expresia: „La rând ca la moară." Cu ade-

• vărat, la moară fiecare aştepta răbdător să-i vină 
rândul la măcinat, timp în care se depanau po
veşti, întâmplări, fapte, un fel de jurnal vorbit, se 
legau cunoştinţe, prietenii. 

Povestea morarului lacom care 1-a păcălit 
pe cumătrul său furându-i în mod ingenios făina 
cu mâneca hainei în timp ce se preface a contro
la calitatea fainei, după care i-a zis „ia cumetre 
plăcintă că doar este din făina ta". Moara a con
stituit subiect de folclor popular inspirându-i 
compozitorului I. VASILESCU populara melo
die „Roata morii...", „La moara lui Tăgarda...", 
„La moara din Făgădău". 

Morile izolate de la marginea localităţilor 
au alimentat fantezia populară prin întâmplări, 
basme, superstiţii, care produceau sentimente de 
fiori trecătorilor nocturni pe lângă iazul morii. 

Cică în iazul morii sălăşluieşte Ştima 
apelor... este lăcaşul lui Sarsailă care se transfor
mă sub diferite înfăţişări: capră neagră, căţel 
negru... e tc , făcându-i pe fricoşi să se întoarcă 
din drum, fie să rostească o rugăciune însoţită de 
sfânta cruce. în nopţile cu lună plină Ielele (fru
moasele, zânele, Ştima apei) se îmbăiază şi-i po
cesc pe cei care le privesc despuiate. La iazul 
morii se adună vrăjitoarele făcând şi desfăcând 
farmecele. Folclorul diferă de la zonă la zonă -
şi-i pe cole de a fi uitat. 

Toate acestea ar trebui să prezinte obiec
tul unor cercetări folcloristice, etnografice, de is-
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toria industriilor locale şi în perimetrul Bazi
nului Râului Negru. 

Tabelul 2. a fost întocmit în perioada na
ţionalizării principalelor întreprinderi industriale 
miniere, bancare, de asigurări şi transport, din 
anul 1948. în anul 1978 am parcurs numeroase 
localităţi, căutând existenţa pe teren a fostelor 
instalaţii. 

Este aproape incredibil faptul cum în 
numai două decenii au dispărut aproape în în
tregime micile mori ţărăneşti, rămânând doar 
morile sistematice de mare productivitate, pro
prietate de stat. 

Dintre morile de apă mai modeste a func
ţionat încă sporadic: moara lui Árpád ANTAL 
din Zagon, moara András NAGY din Reci; moa
ra BARABÁS, cumpărată de Dávid OROSZ şi 
dusă ulterior în Muzeul din Cernat; moara lui 
Árpád BÍRÓ; moara lui Gergely SZÁNTÓ. De
venite nefuncţionale, au dispărut treptat şi cup
toarele de copt pâine din gospodăriile rurale şi a 
început să fie uitată activitatea destul de istovi
toare a pâinii de casă. 

Instalaţiile de fabricat uleiul comestibil de 
pe lângă mori ca şi cele acţionate de forţa umană, 
au rămas doar în amintirea vârstnicilor, şi cu atât 
mai puţin se mai ştie despre tehnica de lucru. 

Piua manuală era nelipsită în gospodării
le rurale pentru mărunţirea seminţelor de mac ne
cesare cozonacilor de sărbători, mărunţirea bul
gărilor de sare, mărunţirea seminţelor de dovleac 
pentru pregătirea supei din frecăţei din aluat 
amestecat cu făină de sâmburi pentru zilele de 
post - broc de sâmburi. în cantităţi mai reduse cu 
piua manuală se mărunţeau seminţele pentru pre
parat aluatul de stors ulei. 

Instalaţiile aveau un sistem de mărunţit 
seminţele acţionat cu forţa picioarelor ori un fus 
cu săgeţi acţionat de roata hidraulică. Sămânţa 
mărunţită se cerne şi cu sita rară, apoi cu o canti
tate potrivită de apă caldă se frământă până se 
obţine o cocă (aluat) care se încălzeşte până la 
abureală într-un ceaun, şi introdus într-o bucată 
de postav se aşează sub teasc. 

Plata muncii către proprietarul instalaţiei 
era uium în natură, reprezentând 1/3 din produs 
şi 1/2 din turta rezultată. 

Aceeaşi cale au urmat şi pivele de bătut 
pănura. Singura instalaţie se mai află la Acris înt. 
Buz. pe lângă moara morarului Gh. IAGÁR. 

Explozia tehnicii moderne a înlocuit teh
nica populară care a dominat multe secole 
economia rurală. Prezentul material poate servi 
ca documentare pentru viitor. 
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Népi technikai berendezések a 
Feketeügy medencéjében 
(Kivonat) 

A modern technikai fejlődés majdnem 
teljesen felszámolta a hagyományos vízzel haj
tott és rokon szerkezeteket. Szerző 1978-79-es 
kutatásait újítja meg, a Feketeügy medencéjében 
már akkor is csak tucatnál kevesebb működött az 
államosítás előtti több, mint 200 berendezésből. 
A dolgozat levéltári és terepről begyűjtött ada
tokra támaszkodva, olyan eddig feldolgozatlan 
témákra is felhívja a figyelmet, mint az egykori 
háromszéki szélmalmok. 
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Folk Technical Outfitting in 
the Basin of the Râul Negru 
(Feketeügy River), Covasna 
County 
(Abstract) 

Modern technical development replaced 
almost completely the traditional water-driven 
mechanisms and the related ones. The author 
renews his research in the basin of the Feketeügy 
from 1978-79, where out of the 200 outfittings 
still existing before the nationalisation, only a 
few were in function. The paper relies on data 
from the archives and the fields, and also draws 
our attention to topics not presented until now, 
such as the three ex-windmills of Háromszék. 



Evidenţa râşniţelor de uruială 
pentru hrana oamenilor din anul 1948 (după actul naţionalizării) 

Nr. 
crt. 

•Numele proprietar 
sau denumire mori Localitatea Nr. 

crt. 
Numele proprietar 
sau denumire mori Localitatea 

0 1 2 0 1 2 

1. BARTOS Boldizsár Tg. Secuiesc 55. KADAR Moise Pachia 
2. TAKÁCS Gheorghe Boroşneul Mare 56. BARTOS Alexandru Pachia 
3. BÖLÖNI Mathe Cernatul de Sus 57. BAKE Andrei Covasna 
4. DÉNES Gavril Cernatul de Sus 58. COJAN Victor Covasna 
5. DEZSŐ Dionisie Cernatul de Sus 59. KÖVÉR Zsigmond Covasna . 
6. MATHE Andrei Cematul de Sus 60. KOVÁCS Alexe Covasna 
7. LUKACS Francisc Cernatul de Sus 61 . KOVÁCS Emeric Covasna 
8. MOLNÁR Ioan Cernatul de Sus 62. NAGY Ştefan Covasna 
9. MOLNÁR Alexandru Cernatul de Sus 63. KOCSIS Iosif Chiuruş 

10. PAISZ Ioan Cernatul de Sus 64. SINKA Gheorghe Chiuruş 
11. SÜTŐ §tefan Breţcu 65. JAKABFFI Grigore Zăbala 
12. VÁRTERESZ Andrei Albiş 66. ANTAL Arpad Zagon 
13. VAS Boldizsár Estelnic 67. KONYA Balint Zagon 
14. BODI Andrei Petriceni 68. STĂTU Ioan Zagon 
15. SÓLYOM Bela Petriceni 69. BARABÁS Ion Lisnău 
16. BARTA Ioan Valea Seacă 70. DAMO Ladiszlau Lisnău 
17. DARVAS §tefan Marcuşa 71. Văd. NAGY Ioan Aninoasa 
18. ABRI Moise Sânzieni 72. VARZA Coloman Ozun 
19. ORBÁN Iosif Sânzieni 73. ZSIGMOND Petru Ozun 
20. SASS Francisc Sânzieni 74. SZABO Ştefan Băcel 
21. NAGY Anton Belani 

SZABO Ştefan 

22. BOGDÁN Francisc Lemnia 
23. BOGDÁN Iuliu Lemnia 
24. KASZONI Mihail Lemnia 
25. KASZONI Alexandru Lemnia 
26. ROZSA Emeric Lemnia 
27. TUZSON §tef'an Lemnia 
28. ZÖLDÉ Sigismund Lemnia 
29. FINTA Árpad Mereni 
30. GYÖRGY Lazar , Mereni 
31. JAKAB Anton Mereni 
32. MIKE Pavel Mereni 
33. MIKE Francisc Ojdula 
34. BARICZ Francisc Ojdula 
35. DRAGOMIR Bela Ojdula 
36. FELCSER Dionisie Ojdula 
37. KELEMEN Gheorghe Ojdula 
38. LUKA Francisc Ojdula 
39. LASZLO Andrei Ojdula 
40. RADULY Emeric Ojdula 
41. SZIGYARTO Dionisie Ojdula 
42. C1BOT Béla Turia 
43. CSÁKI Ioan Turia 
44. FESÜS Andrei Turia 
45. GYÖRGY Ioan Imeni 
46. FESÜS Andrei Turia 
47. GYÖRGY Iuliu Turia 
48. KÖVÉR Bela Turia 
49. KONCZ §tefan Turia 
50. MOLNÁR Géza Turia 
51. SZABÓ Francisc Turia 
52. SZABÓ K. Ioan Turia 
53. SÓLYOM Anton Turia 
54. KOVÁCS Francisc Brateş 
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Evidenţa 
morilor comerciale şi ţărăneşti (înafara râşniţelor) în 1948 

Nr. 
crt. 

Numele morilor sau 
al proprietarilor Localitatea Instalaţia 

Pietre Valţ. 
Capacit. 

24 h 
Forţa 

motorică 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43 . 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

KOVÁCS Ioan 1 

PAL Ioan 
STEFAN Stefan 
TEGZÖ Gavrila 
NAGY Gheorghe 2 

TÖLCSÉRES Francisc 
SZAKÁCS Gheorghe 
TIMAR Ludovic 
MOLNÁR Irina 
BULARCA Sjefan 
GROSZ Dávid 
BAJKA §tefan 
BAJKA F;ancisc 
KONATH Mihály 
VIRAGH Dionisie 
BAJKO Mihail 
KASZONI Dionisie 
DEZSŐ Matei 
KASZONI Dumitru 
SZANTO Stefan 
VIRAGH Ludovic 
BIRO Dávid 
BEKE Karol 
ÁBRAHÁM Izsák 
GROSU Ioan 
SIMON Mihail 
ISTÓK Francisc 
DÉNES Ludovic 
PAISZ Grigore 
BENKÖ Emerik 3 

BAKA Petru 
RADULLY Stefan 
MAKÓ Alexandm 
BARTÓK Bertalan 
KEREZSI Stefan 
TÓTH Alexandru 
DEMETER Mihai l 4 

DEMETER Gheorghe 
DEMETER Stefan 
GYÖRGY Ioan 
GYÖRGY Anton 
HOLLANDA Mihalyne 
KASZONI Antoan 
ORBÁN Stefan 
ROZSA Ioan 
TUZSON Bela 
TAMÁS Andrei 
GYERGYAJ Lazar 
KOVÁCS Mihail 
TUZSON Gaspar 
HOLLANDA Mihály 
BIRO Anton 
DRAGOMER Francisc 
DRAGOMER Géza 
KOVÁCS Mihail 

Tg. Secuiesc 
Beşeneu 
Boroşneu Mic 
Dobolii de Sus 
Boroşneu Mare 
Boroşneu Mare 
Boroşneu Mare 
Cernatul de Jos 
Cernatul de Jos 
Cernatul de Jos 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Cernatul de Sus 
Breţcu 
Breţcu 
Breţcu 
Breţcu 
Dalnic 
Estelnic 
Estelnic 
Estelnic 
Mereni 
Valea Seaca 
Valea Seaca 
Sânzieni 
Lemnia 
Lemnia 
Lemnia 
Lemnia 
Lemnia 
Lemnia 
Lemnia 
Lemnia 
Lemnia 
Lemnia 
Lemnia 
Mereni 
Mereni 
Mereni 
Lunga 
Lunga 
Tinoasa 
Cătălina 
Cătălina 

10 1000 kg 2 mot petr. 
432 kg apă 

— 120 kg locomob. 

1 
120 kg mot. benz. 

1 
120 kg apă 

benz. 
« I • • 120 kg apă 
— 432 kg apă 

- 432 kg apă 

- 432 kg apă 
— . 50 kg apă 
— 50 kg apă 

- 50 kg apă 
m 50 kg apă 
— 50 kg apă 
— 50 kg apă 
— 50 kg apă 

- 50 kg apă 
— . 50 kg apă 

- . 50 kg apă 
50 kg apă 

- 50 kg apă 

- 50 kg apă 

- 50 kg apă 

- 600 kg apă 
— 600 kg apă 

600 kg apă 
— ' 600 kg apă 

300 kg locomobil 
4 10800 kg locomobil 

- 120 kg apă 
— 120 kg apă 

240 kg locomob. 
1 1440 kg turb. apă 

— 680 kg roată apă 
1 480 kg roată apă 
1 408 kg roată apă 

120 kg roată apă 

•- 120 kg roată apă 

- 120 kg roată apă 

- 120 kg roată apă 

- 120 kg roată apă 
— 120 kg roată apă 

- 120 kg roată apă 
— 120 kg roată apă 
— '120 kg roată apă 

- 120 kg roată apă 

- 240 kg roată apă 
240 kg roată apă 

- 240 kg roată apă 
m.' 192 kg roată apă 

- ! 240 kg roată apă 

- 144 kg roată apă 
960 kg motor benz. 
200 kg motor benz. 
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0 i 2 3 4 5 6 

56. SZAKÁCS Ioan Imeni 1 100 kg roată apă 
57. GERGELY Ioan Imeni 1 100 kg roată apă 
58. SZAKÁCS Alexandra Imeni 1 100 kg roată apă 
59. BUCSA Iosif Ruseni 2 100 kg turb. 
60. TÓTH Kalman 5 Turia 2 3 12000 kg 2 mot. cu ulei 
61. IANOS Dávid 6 Ghelinţa 2 2 2400 kg roată apă + mot. 
62. PERDI Andrei Ghelinţa 2 300 kg roată apă + mot. 
63. SZAKÁCS Iosif Ghelinţa 1 - 96 kg roată apă + mot. 
64. MEINHART Nicolae Ghelinţa 2 . - 96 kg roată apă + mot. 
65. TAMÁS Alexandra Ghelinţa 2 96 kg roată apă + mot. 
66. DEÁK Anton Ghelinţa 2 .• » 72 kg roată apă + mot. 
67. PAISZ Iosif Ghelinţa 2 '..'ir 96 kg roată apă + mot. 
68. MOLNÁR §tefan Ghelinţa 2 - 240 kg roată apă + mot. 
69. VARZA §tefan Ghelinţa 2 240 kg roată apă + mot. 
70. KASZONI Iosif Ghelinţa 1 120 kg roată apă + mot. 
71. DEÁK Iuliu Ghelinţa 1 - 120 kg roată apă + mot. 
72. NAGY Karol 7 Covasna 3 3 14400 kg mot. semi sta. 
73. PERDI si CSUTAK 8 Covasna 3 . 3 21000 kg cazan aburi 
74. MOLNÁR Ludovic Covasna 2 - 600 kg roată apă 
75. JANO Anton Covasna 1 - 240 kg roată apă 
76. MUNTEANU Maria Covasna 1 120 kg roată apă 
77. ZSIDÓ Gaspar Covasna 1 - 120 kg roată apă 
78. KOZMA Alexandra Covasna 1 - 120 kg roată apă 
79. PERDI Ludovic Covasna 1 - 240 kg roată apă 
80. RACZ Franc isc Covasna 1 - 240 kg roată apă 
81. NAGY Karol Covasna 1 240 kg roată apă 
82. ESZTOIKA Andrei 9 Covasna 1 - 72 kg roată apă 
83. KOVÁCS S a m u i l 1 0 Covasna 1 - 96 kg roată apă 
84. KADAR Bela Covasna 1 - 120 kg roată apă 
85. BECSEK Ludovic Pâpâuţi 2 - 384 kg roată apă 
86. BAJKO Karol Păpăuţi 2 - 384 kg roată apă 
87. BAGOLY Bela Păpăuţi 2 - 480 kg roată apă 
88. BALOGH Josif 1 1 Surcea 2 2 1440 kg turb. apă 
89. PAISZ Francisc Zăbala 1 - 240 kg roată apă 
90. OPRA Mihail Zăbala 1 - 240 kg roată apă 
91 . KADAR Anton Zăbala 1 - 120 kg roată apă 
92. OPRA Josif Zăbala 1 - 240 kg roată apă 
93. BISZOK Mihail Zăbala 1 - 240 kg roată apă 
94. MIKLÓS Grigore Zagon 2 - 240 kg roată apă 
95. SZOMBATI §tefan Zagon 1 - 120 kg roată apă 
96. SORBA Emeric Zagon 1 - 120 kg roată apă 
97. KONYA Dionisie Zagon 2 - 192 kg roată apă 
98. MOLNÁR Ioan Zagon 2 - 120 kg roată apă 
99. NAGY Ambrus Zagon 2 - 120 kg roată apă 

100. SERA Torna Zagon 2 - 120 kg roată apă 
101. KONYA Anton Zagon 2 - 120 kg roată apă 
102. KRIZBAI Benedic t 1 2 Zagon 2 1 4800 kg mot. petr. 
103. HOSU Gheorghe Zagon 1 - 168 kg roată apă 
104. SASU Zaharia Zagon 1 168 kg roată apă 
105. GYÖRGYBIRO Etelka Moacşa 1 240 kg roată apă 
106.- DEMETER Alexandra Moacşa 1 - 528 kg roată apă 
107. LÖRINCZ Andrei Moacşa 1 528 kg roată apă 
108. §ERBAN Constantin Moacşa 528 kg roată apă 
109. KIS Francisc Let 1 (Üli 480 kg roată apă 
110. VARZA Gheorghe Bita 1 240 kg roată apă 
111. NAGY Andrei Reci 2 - roată apă 
112. BUCSA Valent in 1 3 Sîntionlunca 2 5 turb. apă şi motor Diesel 
113. SZEBENI Rudolf 1 4 Ozun - 3 turb. apă şi motor Diesel 
114. BABA Ladiszlau Băcel 2 - roată apă 
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Tabel sinoptic cuprinzând populaţia, terenul arabil şi numărul morilor 
din bazinul Râului Negru - Finele sec. al XlX-lea, începutul sec. al XX-lea 

Nr. 
crt. 

Teren arabil Nr. mori Nr. 
crt. Localitatea Nr. pop. în holde Nr. mori 

1. Covasna 5410 19 
2. Chiuruş 

Lunga 
619 480 2 

< 3. 
Chiuruş 
Lunga 1164 1595 2 

4. Săsăuşi* 
Tinoasa* 

774 553 2 
5. 

Săsăuşi* 
Tinoasa* 418 1 

6. Boroşneul Mare 1536 1627 2 

i 7. 
Leţ 1011 2186 1 

8. Ţufalău 360 595 1 
9. Boroşneul Mic 1599 1147 1 

10. Valea Mică 503 
11. Dobolii de Sus 432 696 1 
12: Brateş 1425 1 
13. Pachia 587 1167 1 
14. Breţcu 2917 1317 7 
15. Cătălina 1045 1827 2 
16. Hătuica 422 1165 
17. Mărtineni 5 2 5 ' 865 1 
18. Mărcuşa 905 1269 1 
19. Cernat 7726 32 
20. Albiş 766 1140 1 
21. Dobîrlău 1582 1 
22. Ghelinţa 3662 2195 14 
23. Harale 406 508 
24. Lemnia 2636 2927 16 
25. Lutoasa 549 490 
26. Moacşa 760 1785 4 
27. Eresteghin 221 733 
28. Dalnic 1466 3677 4 
29. Pădureni 454 1 
30. Ojdula 2537 2173 7 
31. Hilib 704 552 
32. Ozun 1785 2764 3 
33. Bicfalău 1854 2717 
34. Lisnău 924 1471 2 
35. Măgheruş 428 1 
36. Sîntionlunca 889 1253 1 
37. Poian 1654 2563 2 
38. Belani 701 1196 4 
39. Estelnic 1053 967 5 
40. Reci 903 1396 1 
41. Comalău 486 1396 
42. Aninoasa 505 1312 1 
43. Bita 508 646 1 
44. Sînzieni 2839 3089 6 
45. Caşinul Mic 416 
46. Petriceni 1131 1699 2 
47. Valea Seacă 846 • 840 3 
48. Turia 3900 11 
49. Alungeni 751 1545 
50. Zagon 5135 3392 14 
51. Păpăuţi 4368 2113 4 
52. Zăbala 3166 3243 6 
53. Surcea 622 1087 1 
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Instalaţii tehnice în bazinul Râului Negru 
existente în anul 1958 

Industria alimentară Industria text. Prelucr. lemnului 
Nr. Cursul de Tot. din care Total Pive Darace Total Joagăr Gater Circ. Total 

general crt. apă Roţi cu 
hidr. turb. 

cu cu 
petrol aburi 

Presă 
ulei 

Total 
general 

1. R. Negru 18 16 2 18 
2. Breţcu 6 5 1 7 
3. Lemnia 18 17 1 19 
4. Estelnic 5 5 1 1 1 1 7 
5. Casin 10 9 1 10 
6. Turia i l 9 2 11 
7. Mărcuşa 34 34 34 
8. Dalnic " 4 3 1 5 
9. Beşeneu 5 5 5 

10. Ojdula 7 7< 7 
11. Ghelinţa 12 12 1 13 
12. Zăbala 6 6 1 7 
13. Covasna 22 25 1 1 2 2 . 1 25 
14. Zagon 19 17 1 1 1 20 • 
15. Valea Mare 3 3 3 
16. Lisnău 2 2 2 
17. Dobârlău 3 3 3 
18. Mereni 6 5 1 6 

Note la tabele 

Tabelul 1. 
"Numele sunt reproduse din tabelele vremii, fără a fi actualizate la denumirea originală. 
Tabelul 2. 

1. cu 2 decort. orez 

2. cu trior 

3. cu plansichter 

4. cu plansichter 

5. arc şi maş. de gris 

6. cu plansichter 

7. cu maşină de curăţat mei: are şi maş de griş 

8. are şi maş. de griş; cu plansichter 

9. nu funcţionează 

10. nu funcţionează 

11. cu plansichter şi elevent 

12. cu selector ptr. cereale 

13. cu 2 plansichtere; are şi maş. de griş 

14. are şi maş. de griş 

Tabelul 3. 
"Actual de Tg. Secuiesc 
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Figura 1. Moara manuală din 1800, din colecţia Muzeului Naţional Secuiesc 



Figura 3. Fruntarul morii BARABÁS ; în prezent transferată la muzeul în aer liber din Cernat 



OZSVÁTH Gábor Dániel 

Malmok, molnárok, őrletők 
Csernátonban 

(Kivonat) 
A dolgozat a szerző 1996. évi vizsgadol
gozatának részlete. Tárgyalja a csernáto-
ni vízhasználat kérdését, a víziszerkeze
tek helyét, a tulajdonosokat, a molnár
portát és a molnárcsalád életét, a malom
építést és a molnármesterséget, a malom 
és a malomárok karbantartását, a további 
vízzel hajtott szerkezeteket. 

Bevezető 

A csernátoni molnárok körében így él a 
malom eredete: „A malom legelőbb az ördögé 
volt. O találta ki. Azelőtt az emberek a famozsár-
ba kölötyölték a gabonát. Azután kitalálták, hogy 
lapos kövön egy gomolyag kővel taszigálták a 
szemet. Az ördög oztán kitalálta a malmot, annak 
minden szerkezettyét, csak éppen a hajtókát (tej-
kerázót) nem találta ki... egy éjszaka az ember 
unalmában megfaragta a hajtókát, s akkor ott 
lehetett hagyni, ezért a találmányért az ördög az 
emberre hagyta a malmot. 

A zúzókő feltalálása meghatározó moz
zanata volt az emberiség táplálkozás-történeté
nek, gyökeresen megváltoztatta őseink étrendjét. 
A zúzó szerkezeteket a forgó kő megjelenése for
radalmasította. A zúzó, őrlő szerkezetek védelme 
és tökéletesítése az egyik legfontosabb teendő 
volt mindennemű veszedelemmel szemben. A 
malmok még a hadban álló felek számára is foly
tonosan kulcsfontosságú létesítmények voltak, a 
16-17. században a támadások első célpontjaivá 
váltak. Jelentőségük fontosságát mutatja, hogy a 
török és a magyar hadvezérek között egyezségek 
sora született egymás malmainak békén hagyásá
ra. Sőt, török-magyar közös tulajdonú malmok
ról is tesznek említést. 2 

A malomiparban a gőzmalmok felállí
tásáig energetikai szempontból a legkorszerűb
bek és a legelterjedtebbek a vízimalmok voltak. 
A vízikereket már feltalálásától fogva több mun
kavégzésre használták; kallókat, verőket, gyapjú-
fésülőket, deszkametszőket, darálókat hajtattak 
meg vele. Máig általánosan malmokként emle
getjük a nem csupán őrlésre használt, de ugyana
zon elven működő szerkezeteket is. 

A székelyföldi Csernátonban, ebben a 
hegyvidéki faluban, ahol hajdan harmincnégy 
malom dolgozott, napjainkban is ott zakatol egy-
egy vízikerék. 

Dolgozatom részeredménye annak a már 
több esztendeje folyó kutatásnak, amelyben a fel
sőháromszéki, vízi erővel hajtott szerkezeteket 
kívánom feltérképezni és - lehetőségeim szerint 
- minél átfogóbban feldolgozni. 

Vizsgálódásaimnál fontosnak tartom az 
adott terület katonai és más térképanyagának 
tanulmányozását, a családoknál még fellelhető 
tulajdonjog' iratokat (sajnos a levéltári anyag a 
belső állapotok miatt még részben hozzáférhetet
len, részben nehezen hozzáférhető), és ami leg
fontosabb, a mélyinterjúk készítését. 

A vizsgálódásaim középpontjában álló 
Háromszéken tudomásom szerint az első malom
ra való utalás Sárfalvára vonatkozik (ma Kézdi-
vásárhely része), ebben említik, hogy „CSO-
MORTÁNYI István... kinek roppant kiterjedésű 
uradalmai, malmai és halastói voltak, ő vezette 
le 1315-ben a ma is meglevő malomárkot a Fe-
keteűgyből"! 

A magyar vízimalmokról eddig megje
lent néprajzi publikációk száma tudomány-, tech
nikatörténeti és társadalomnéprajzi fontosságuk
hoz képest csekély. 

Erdélyi vonatkozásban Cornel IRIMIE 
végezte el a vízisíerkezetek átfogó felleltározá
sát és 1967-ben tette közzé. 4 Munkája alapjául a 
Román Állami Vízügyi Bizottság 1957-es vízjo
gi statisztiírai felmérése szolgált. Constantin 
CATRINA a Fogaras-vidéj; víziszerkezeteit dol
gozta föl. TARISZNYÁS Márton „Gyergyó 
történeti néprajza" című tanulmánykötetében 
főleg levéltári, statisztikai források alapján ad 
történeti áttekintést a Gyergyói-medence mal-

* Feleségemnek, aki sok lemondásával és személyes sorsvállalásával 
segítette munkámat. 
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mairól. Munkájában rávilágított e mesterség leg
fontosabb vonatkozásaira, társadalomnéprajzi 
összefüggéseire. 

Háromszék megyében a Székely Nemze
ti Múzeum muzeológusa, Nicolae MOLDOVAN 
foglalkozik a víziszerekezetek kutatásával. Cser-
náton község vízimalmairól a nemrég elhunyt 
kutató, MOLNÁR István két értékes tanulmányt 
is közölt az Aluta és a Megyei Tükör hasábjain. 

Az erdélyi ember mindig igyekezett a 
hely adta lehetőségeket kihasználni munkája 
könnyítésére. Talán ez a magyarázata, hogy az 
egész medencében egymást érik a hatalmas tu
dású, névtelen mesterek különböző elmés szer
kezetei. A hegyi patakok mentén még a század 
derekán is ott zakatoltak a vízikerekek; hol 
lisztelő malmot, hol deszkametszőt vagy ványo-
lót, vashámort s egyebet hajtottak meg. Mi sem 
bizonyítja mindezt jobban, mint az a tény, hogy 
1957- ben Románia szerte még 3450 vízimalmot 
tartottak nyilván, amiből 2787 Erdély területén, 
ebből 97 a Feketeügy gyűjtőmedencéjében 5 mű
ködött. 6 

A kutatásaim helyszínéül szolgáló Alsó-
és Felsőcsernáton a Felsőháromszéki-medence 
Bodoki-hegység felőli oldalára húzódik fel. 

A Felsőháromszéki-medence a nagy ki
terjedésű Háromszéki-medence északnyugati fe
lének széles, patakvölgyekkel szabdalt hegylábi 
törmeléklejtőin található. A terület fontosságát, 
kereskedelmi jelentőségét növelte, hogy átszeli 
az Ojtozi-szoroson áthaladó, Erdélyt Moldvával 
összekötő egyik főútvonal. Ellátási területe így 
kiterjed a szomszédos Moldvára is, amellyel a 
lakosság folyamatos árucserekapcsolatot tartott 
fenn. Krumplit, lisztet, gabonaféléket szállított ki 
Moldvába, és cserébe bort hozott be. 

„Malomiparra alkalmas folyóink s kitű
nően tiszta búzánk felhasználásával azon időben, 
midőn Aradon innen zacskós malmok csak Há
romszéken valónak, molnáraink látták el finom 
liszttel, a szeben-aradi vonal kivételével, egész 
Erdélyt; sőt... P omániában is üzletet folytattak; a 
korpát fejős marha, sertés és lovak táplálására 
használták fel. " 7 Vitathatatlan, hogy a fenti so
rok nem nélkülözik a lokálpatriotizmust, de a 

terület adottságait illetően elfogadhatóak meg
állapításai. 

A medence gyűjtőfolyója a Feketeügy, 
amely 106 km hosszan szedi össze a mellék
vizeket. Felső szakaszán mért esése a 35 m/km-
ről, amely alkalmassá teszi vízikerekek hajtására, 
a medence belsejében 0,71 m/km-re csökken. 8 A 
nagyszámú vízikerék jelenlétének fő oka a föld
rajzi adottságokban rejlik: a folyóvízben sze
gényebb, de gabonatermelésre alkalmas meden
cének, illetve a környező hegyvidék földműve
lésre kevésbé használható, de vízierővel rendel
kező tájainak egymásmellettiségében, egyben 
egymásra utaltságában. 9 

Csernáton község területének nyugati 
harmadát a Bodoki-hegységnek a központi, 1200 
m-es szinttél jellemezhető gerincéig terjedő, a 
Csernátoni-patak mellékvizei által tagolt hegy
sorok képezik. 1 0 A Nagypatak felső szakaszától 
Márkosfalva határáig, kb. 7 km hosszan húzódó 
Csernáton patakának szintje 678 m-ről 534 m-re 
csökken, ezáltal esése 20,7 m/km mértékű. Ezt az 
adottságot már korán vízikerekek sorának meg
hajtására hasznosították, s majd minden írásbeli 
említés kiemeli a falu malmait. A medence föld
rajzi fekvése és társadalmi felépítettsége megél
hetést biztosított a nagyszámú malom számára. 
Maguk a molnárok ezt így látják: „Azért minden
kinek volt mit őröljön, mert nagy gazdák voltak, 
gabona volt, s nem volt maimik mindenkinek, 
mint most (a kalapácsmalmok mára általánossá 
váltak), s úgy s akkor mindenki töltötte a ludakat, 
disznókat hizlalták ugye, s kellett az állatoknak a 
korpa s a gabona, met állattenyésztéssel foglal
kozott többségbe a nép. "11 

A malmoknak Csernáton mindennapi é-
letében betöltött fontosságát támasztják alá a 
fennmaradt falutörvények, pl. Alsócsernáton 
község 1665. évi falu törvénye eképp ren
delkezik: „Malom épületbe való fát, órsófognak 
valót ajándékon adjanak illendő képpen, mivel a 
Malmok a Falunak használnak, a mostani mal
mos embernek. 

- Öreg müvbe való tölgyfának ára szálá
nak dénár 10 

- Nyírfának az mely müvbe való dénár"12 
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„Kinek olyan specziális fa kívántatik a 
mitis ebben a kihatározott helyben nem találtatik 
úgy mint malom tengely, kapa... másunnan is ad
janak csak az ára dénár 36 legyen. " 1 3 

Minden bizonnyal a község is birtokolt 
malmot, mivel a számadási főkönyv bevételi ol
dalán 1875-ben ez áll: „PAP Györgytől malom
nak haszonbérbe vevésért ellen 3fr. " 1 4 

Időrendi sorrendben ismertetem az álta
lam hozzáférhető írásos dokumentumokat: 

- A BARABÁS-féle malom mester
gerendájának felirata „F1ERI CURAVIT CD 
CEOR- BRARABAS AD 1713 DIE 20 MAII"15 

- 1734 „ Vagyon az Nagypatak 
oldalában Napnyugatról BEKE István, Napke
letről KÖLÖNTE András szomszédságába bé-
szegelő BÖLÖNl Sándor malma."16 

- Egy dalnoki székely kapun: „<CURA 
GENEROSUS: DO: STEPHANUS MIKLÓS 
1760.> A nagy kapu ívén pedig: <MICHEL 
MOLNÁR FECITDE FELCSERNÁTON DIE 17 
MAY>.~V 

- Egy, a helyi múzeumba bevitt malom 
kőpadgerendáján: „ÉPÍTETTE az GAZDASÁG 
1836 ba BARABÁS ISÁK MALOM BÍRÓSÁGÁ
BA OLOSZ JÁNOSALTAL "18. 

- Egy, a helyi múzeumban található szé
pen faragott mestergerenda felirata: „1818 Ano 
Die juni építette ez az házat és a malmot is Isten 
segedelméből építette MAGYARI József és 
Felesége Rosáliával". 

- Egy 1844-es decemberi naptárlap fel
jegyzése: „14-én mentem Sz. Györgyre fát átiga
zolni s a malom dolgába"*9. 

- ORBÁN Balázs is több malmot említ: 
„Nem messze a Csókásnak nevezett ásványvíz

forrás van, melyet, mivel hűlések ellen nagyon 
hatásos, sokan látogatnak, kik a szomszédos mal
mokban szállásolják el magukat. "20 

- NAGY Elek a múlt század utolsó évében 
Alsócsernátonban 3, Felsőcsernátonban 26 molnár
ról ad számot. 2 1 A statisztika adatait vizsgálva kitű
nik, hogy a vármegye területén ez időben a tárgyalt 
területen működött a legtöbb kis vízimalom. 

- Egy 1948-ból származó megyei ma
lomösszeírás Oernátonból név szerint huszonöt 

nyilvántartott malmot sorol fel, míg a megye ösz-
szes vízimalmainak száma 140. Látható, hogy 
megyei viszonylatban e községben termelt a vízi
malmok közel 20 százaléka. 2 2 

- 1957-ben a Román Állami Vízügyi 
Bizottság által készített kimutatás adatai alapján 
Felsőcsernáton a nyilvántartott 11 működő mal
mával a Feketügy gyűjtőmedencéjében a legtöbb 
víziszerkezettel szerepel. 2 3 

- Következő adatom 1969-ből való; 
meglepő, hogy még ekkor is 13 használatban 
levő malmot jegyeznek fel, melyből 11 Felső
csernátonban darált . 2 4 

- Legutoljára, 1998 márciusában az lka 
vára alatti Nagypatak mentén még három mű
ködő vízkereket találtam, amelyből kettő ma is 
darálót hajt; egy pedig amellett, hogy a tulaj
donos áramellátását biztosítja, szerszámgépeket 
is ellát energiával. 

A vízhasználat és a lakosság 

„...a megépítendő árok szélesebb és mé
lyebb nem lehet mint a régi árok, nevezett oly mó
don köteles megépíteni, hogy a víz lefolyása aka
dályozva ne legyen...az Törpataka hídja felé visz-
sza ne folyhasson... "25 

Ősidők óta a hegyipatakok vizét a mellé 
települt népesség több célra használta: a háztar
tásban ivásra, főzésre, mosásra, tisztálkodásra; a 
gazdaságban az állatok itatására, a művelt terü
letek öntözésére; ha méreténél fogva alkalmas 
volt rá, szállításra. A malmok duzzasztói, vala
mint a malomárkok - különösen ároktakarításkor 
- , alkalmasak voltak halászatra, rákászatra is. A 
sebes vizű, állandó medrű patakok szinte min
denütt víziszerkezeteket működtettek, de táplál
tak halastavakat, használták a pálinkafőzdék hűtő 
és feleresztő vízszükségletének biztosítására is. 
Különösen vízkerekek meghajtására kellett a fo
lyóvíznek egyenletes vízhozammal, valamint 
nem szaggatott partvonallal rendelkeznie . 2 6 

Csernátonban nem volt tutajozásra alkalmas fo
lyóvíz, ezzel szemben számottevő a malmok szá
ma, amelyek viszont gyakran egymás tőszom
szédságában sorakoztak. 
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A gazdálkodástörténet folyamán mindig 
is kulcskérdésként vetődött fel a patakok vizének 
használati joga; úgy kellett összehangolni, hogy 
a különböző szükségletek kielégítése ne sértse 
mások jogait. Az érdekek sokszor eltérőek vol
tak, és ezek figyelmen kívül hagyása gyakran 
pereskedéshez vezetett. A paraszti társadalmak
ból a legtöbb peres oklevél épp a vízzel hajtott 
szerkezetekkel kapcsolatban maradt ránk. 

Egy-egy malom megépítése a hely kivá
lasztásával kezdődött. Csak ritka esetben volt le
hetőség épp az építtető saját birtokán belül fel
állítani a duzzasztótól a malomházig az egész 
létesítményt. Ezért az érintett területek birtokosa
inak meg kellett egyezniük a tulajdonjogi kérdé
sekben. Mindig is központi helyet foglalt el a 
malomárok elvezetésének mikéntje, annak kar
bantartása és a többi érintett terület tulajdono
sainak a tűrési kötelezettsége. Már a Tripartitum 
szabályozta a víz használatát, külön kiemelve a 
malomárkok építésének módját. 2 7 Az 1840. évi 
X. törvénycikk a csatornákról és vizekről így 
rendelkezik: 

„1. A vizeknek természetes lefolyását és 
lefolyhatását másnak akármily módon és alakban 
akadályozni tilos ".28 „ Gyergyóban, mivel a patak 
vizét ivásra is használták, reggel nyolc óra előtt 
nem volt szabad semmit mosni a patakban. "29 

A malmokat soha nem építették a pa
takok közvetlen árterületére, hanem azoktól fel
jebb, hogy az árvizek kevésbé veszélyeztessék. 
Ennek ellenére is majd minden malommal ren
delkező faluban emlékeznek árvíz által elsodort 
malmokról. Csernátonban ilyen volt MATHE 
József malmának a pusztulása, az 1872-es nagy
árvíz idején „...olyan hatalmas dörgés, villámlás, 
rittyegés, de olyan eső, mintha viderrel tőtötték 
volna; milyen marton van az a malom, s teljesen 
leseperte mindet; elvitte, ahogy a nagyeső meg
jött, a malmot, estállót, mindenfélét; úgy, hogy, 
mint ez az asztal, olyan simán maradt a hely, s 
őköt es le vitte... " 3 Ü . Ugyancsak az árvíz sodorta 
el VIRÁG András malmát is 1972-ben. 3 1 

A mezei gazdálkodás és a víz használata 
sokszor nagyon szorosan összefüggött. Több 
szerző is említ olyan okiratokat, amelyek a gátak, 

duzzasztók okozta károkról szólnak. TÖRÖK 
József a Magyar Hírmondó 1780. évi 33. leve
lében így látja: „Mert sok számtalan határoknak, 
gátos malmai jók, híresek és dítséretesek vágy
nak: de alig van benne, úgy szólván, a mit őröl
jenek, ha tsak idegen határokról gabonával nem 
segíttetnek; mivel ugyan azon jó gátos Malom 
előre, határjokat, el-vetett vagy néha készen 
aratva, kévébe, keresztbe és boglyákba lévő élet-
jeket, az Gátak 'ríiiatt fel-tolúlt víz által el-vette, 
el-mosta, semmivé tette. " 3 2 * 

A múlt században kiadott építési és víz
használati engedélyek mindig rögzítették az 
árvízvédelmi előírásokat is, amint az 1885. évi 
XXIII. törvény is szabályozza. A fenti törvény 
rendelkezéseinek betartását folyamatosan ellenő
rizték, a hiányosságokat szigorúan büntették. Az 
árok karbantartásával kapcsolatos csernátoni -

kihágásokról tanúskodik a következő okirat: 
„Büntetőparancs. 1. KASZONI Demeter 

(46 éves), II. BEKE Károly (29 éves), III. LU
KÁCS Ferenc (39 éves), IV. BÖLŐNI Máté mol
nárok felsőcsernátoni lakosok ellen hivatalból 
feljelentés, mert Felsőcsernáton községben 1943. 
év szept. hó 13. napján kelt véghatározatomban 
foglaltaknak eleget tenni elmulasztottak, miértis 
az 1885. évi XXIII. t. c. 40.§., 42.§. ba ütköző 
kihágás miatt, u.a. t.c. 184.§. és 185.§. alapján 
100-100 pengő pénzbüntetést állapítok meg és 
meghagyom, hogy ezt az összeget a rendőri bün
tetőbíróságnál a kézbesítéstói számított 15 nap 
alatt fizesse meg... "33 

Egy Sepsiszentgyörgyön, 1900 áprili
sában keltezett építési engedélyben ez áll: 

,,8.§ Köteles engedélyes az 5.§-ban meg
állapított vízszintet 300forintig terjedő pénzbün
tetés terhe alatt megtartani, és ezen czélból úgy 
intézkedni, hogy növekvő vízállásnál a táblák 
egyenkénti és folyamatos felhúzása által szabá
lyozva a duzzasztott vízszín 116,05 m függőma
gasságon felül ne emelkedjék. Árvíz alkalmával, 
ha a gát alatti vízszín magassága eléri a 116,05 
métert, az összes táblák teljesen felhúzva nyitva 
tartatnak".34 

A duzzasztók felépítése a feltöltődés és 
leiszapolódás veszélyét rejtette magában, ezért 
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nagyon pontosan meghatározták az egymás után 
következő malmok küszöb (az a legmagasabb 
vízszint, ami a duzzasztóban elérhető) magas
ságát. A szint emelése a vizet jobban felnyomja, 
s a felsőbb malmok működését nehezíti; az alább 
engedése a hajtott kerekek kapacitását csökkenti, 
a vízkerék „holtvízbe jár" és leiszapolódást, 
homoklerakódást okoz. Egy idős torjai molnár 
mesélte, hogy előző malmuk mintegy harminc 
méterrel lennebb volt; de - miután az alsó szom
széd megemelte gátját - , a víz visszanyomódott, 
és az ő malmuk nem tudott működni. Akkor 
építették át, a múlt század végén, új helyére. 3 5 

A patakok természetes tisztulására a tár
gyalt dokumentum is kitér: 

,,9.§ Köteles engedélyes minden hónap 
első és harmadik vasárnapján déli 12 órától 
kezdve 6 órán át az összes zsiliptáblákat felhúzva 
tartani, hogy ez által a meder természetes tiszto
gatása a meggyülemlett hordaléktól és a zsilip
szerkezet kezelhetősége ellenőrizhető legyen. "36 

A lerakódott iszap és homok kitermelése 
a molnárok joga és egyben kötelezettsége is volt, 
az említett engedély okirat erről így intézkedik: 

„7. § Engedélyes meder és partfenn
tartási kötelezettsége az 1885. évi XXIII. t.cz. 53. 
§-a alapján a Torja patak vízfolyására nézve az 
engedélyezett gát fölött 120 m, alatta pedig 20 m 
hosszban állapíttatik meg. Ezen meder szakaszo
kon köteles engedélyes a vízhasználat gyakorlása 
következtében előálló iszapolásoktól és egyéb 
rongálódásoktól a medret és partjait megvé
deni" ?! 

Amikor e takarítás nem volt rendszeres, 
az árkok folyamatosan feltöltődtek. Ez történt az 
alsócsernátoni szakaszon is: „A vízkerekek elein
te nagyok voltak, mert minél nagyobb a vízkerék, 
annál nagyobb volt az erő. Lassan az árvizek s 
minden feltöltötték az. árkokat, mert nem voltak 
eléggé takarítva; s a talaj telt fel, s a víz esése 
csökkent. A kerekek alól vízben mentek mert nem 
volt jó a lefolyás, s akkor a vízkerekeket meg kel
lett kisebbíteni. "38 

A vízhasználat különös feladatokat rótt téli 
időszakban a molnárokra. A zavartalan működés 
biztosítása érdekében nagy hidegekben szükséges 

volt a vízkereket védeni a lejegesedéstől. A ma
lomárkot folyamatosan jegelni kellett; ellenkező 
esetben az átfagyott víz elzárta a lefolyást, és a 
vizet visszanyomta a felsőbb malmokhoz. 

„Gyergyószentmiklóson téli időben az 
asszonyok elvárták az egyes árokszakaszok je
gelését a molnároktól. Ha ez nem történt meg, 
akkor felszólításukra a molnárok kötelesek voltak 
azt megtenni. " 3 9 

A második világháború utáni években a 
román állam elrendelte a vízimalmok vámga
bona beszolgáltatási kötelezettségét; egyben új 
vízjogi dokumentáció elkészítését és a működési 
engedélyek felülvizsgálatát követelte meg. Az 
újonnan elkészült dokumentáció magába foglalta 
a következőket: 

- a létesítmény technikai leírását, amely 
tartalmazta a működéshez szükséges vízmennyi
ség, a kapacitás, a minimális és maximális telje
sítmény kiszámítását, megjelölték a vízfej kü
szöbmagasságát, a vízkerék méreteit, a víz esé
sének nagyságát; 

- a terület hosszanti és transzverzális 
vízrajzi ábrázolását; 

- a malomszerkezet vázlatos rajzát; 
- minden malmon geodéziai mérőpon

tokat is megjelöltek; a hitelesített jeleket jól lát
ható helyen helyezték el. E jelek a malmok ha
dászati és térképészeti jelentőségét is kifejezték 
(elhelyezését az 1885 XXIII törvény is előírja). 
Ennek köszönhető, hogy a katonai és kataszteri 
térképeken egyaránt fel vannak tüntetve a mal
mok. Ezen jegyek sértetlen megőrzéséért az 
engedélyezett vízmű tulajdonosa felelős, esetle
ges megsemmisülésüket bejelenteni köteles; 

- az engedély okirat mindig előírta, hogy 
évente ahányszor szükséges, de legalább egy 
alkalommal el kell végezni a gát, a malomárok, a 
vízfej és a vízkerék teljes karbantartását. Az elő
írások betartását évente ellenőrzik; hiányosság 
esetén a malmot azonnal lezárják. Birtokomban 
van néhány csérnátoni vízjogi engedély, valamint 
nagyszámú ellenőrzési jegyzőkönyv, amelyben 
ezen előírások be nem tartásáért szigorú büntető 
határozatok sorát hozták, nem egy malmot le is 
pecsételtek (lezártak). 
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A vízárok karbantartását nem csupán a 
hatóságok ellenőrizték, hanem maguk a molná
rok is. Ahol céhbe tömörültek, ott annak válasz
tott képviselői, a malombírók irányították a kö
zös munkákat. Ha nem voltak céhek, akkor az 
öregebb molnár vagy a választott vízgondnok 
feladata volt az ároktisztítás, a gátjavítás össze
hangolása. Gyűjtési területemen nem volt mol
nárcéh, ezért a víz használói a tapasztaltabbak 
vezetését fogadták el. 

Napjainkban, a tulajdonjogok visszaszer
zése után azt tapasztaltam, hogy egyre többen akar
ják a régi malomárkokat kijavítani és helyreállítani 
a vízkerekeket. Több helyen áramtöltőket és más 
gépeket szereltek fel a bélkerékre. Egy előpataki 
román ember 1990 után próbálkozott vízimalom 
elkészítésével; azonban a helyet nem jól választot
ta meg, s az árvíz elvitte teljes építményét. 

Víziszerkezetek helye Csernátonban 

„ Vagyon az Nagypatak oldalában Nap
nyugatról BEKE István, Napkeletről KÖLÖNTE 
András szomszédságába bészegelő BÖLÖNI 
Sándor malma. "4Ü 

Kézbe véve a múlt századi térképeket, 
feltűnik rajtuk, hogy a falu felső felében és a 
lakott területen kívül egymást érik a malmokat 
jelölő pontok. Első látásra megállapítható, hogy 
e jelek többnyire a Várbérc két oldalán csoporto
sulnak. Több a nyugati oldal és a csernátoni er
dők vizeit összeszedő Nagypatak mentén; ke
vesebb a legjelentősebb mellékágán, az lka pa
takán. Ez utóbbi a déli lejtők és a futásfalvi erdők 
patakjait fogadja magába. Harmincnégy malom
ból huszonöt épült a falun kívül, mintegy külön 
sortanyás települést képezve. Ha nem számítjuk 
ide az lka patakán található három helyet, 
valamint az alsócsernátoniakat, akkor igazat 
adhatunk MOLNÁR Istvánnak, hogy a „huszon
hat malom alig 4-5 kilométer távon terül el"41. 
A faluban épült néhány szerkezet teljesítménye 
azonban jóval jelentősebb volt a felső malmo
kénál, mivel nagyobb volt a víz hozama. Míg a 
felsők közt - bár két kerékre készültek - alig 
akadt, amelyik egyszerre tudott volna mindket

tőn darálni; addig a márkosfalvi réten mindegyik 
két kerékre járt, sőt egy ideig a BULÁRKA-ma-
lomban három kerék is működött. 

A vízi szerkezetek telepítésekor mindig 
elsőként a duzzasztó létesítésének helyét keresik 
ki. Ez nagy szakértelmet és helyismeretet igé
nyel. Fontos, hogy olyan szakaszon kell felépí
teni, ahol a meder kötöttsége, természetes kanya
rulata a legkisebb szögben engedi kiválni a ma
lomárkot, így nem lassul le a víz sodrása, hanem 
az eredeti meder mintegy meghosszabbításaként 
viszi tovább a vizet. 

A csatorna, ha közben utakat keresztez, 
akkor föléje hidat építenek; ha nagyobb völgye
ket, akkor deszkából ácsolt csatornán vezetik át 
fölöttük. Az, ilyen átívelő átereszeket mindig úgy 
készítik el vastag pallókból, a deszkák közét sás
sal, mohával jól tömítve, hogy a lehető legkisebb" 
legyen a vízveszteség. Alulról mindkét oldalon 
gerendákból összeácsolt lábak tartják, amelyek a 
csatorna alatt és felett kisebb fákkal vannak 
összekötve. Ez a megoldás látható ma is az 
OROSZ-féle malom fölött. Más esetben a 
meglévő híd oldalához rögzítik a fenyőpallókból 
ácsolt csatornát, ilyen volt hajdan a KÁSZONI 
Demeter malma fölött, a Tőr pataka hídján. 

Mivel a térszín nagy sodrást tesz lehető
vé a falu fölött, szinte teljesen egymáshoz tapad
nak e malmok. Egy-egy árkon hat-hét daráló is 
dolgozott még századunk derekán. így a ma 
működő szerkezetek gazdái, SZÁNTÓ Gerő és 
BÍRÓ Árpád az 1400 m hosszú árkot hetedma
gukkal használták egy az 1950-es évek közepén 
kiadott vízjogi engedély tanúsága szerint. Ennek 
egyik fő oka, hogy e darálóknak a gátjaik meg-
építési költsége jelentős részét teszi ki a teljes 
létesítmény értékéből. Ahhoz, hogy a kellő víz
mennyiséget biztosítani lehessen, a malomcsa
tornába sorban felveszik útközben a többi apró 
mellékág vizét is. Ez az oka, hogy a fentebb em
lített szakaszon a fő duzzasztóval együtt három 
gát is található; egyike a Remete patakát, a másik 
az lka patakát tereli a kerekekre. A következő 
árok pedig hat' malmot működtetett. 

A már elkészült duzzasztó vizét igyekez
tek minél több szempontból hasznosítani. A dara-
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lókon kívül, amelyek a gabonán túlmenően több 
helyen sót is őröltek, más szerkezeteket is meg
hajtottak velük. így BAJKA Mihálynál ványolót, 
OROSZ Dávidnál kásahántolót, BULÁRKA Ist
vánnál gyapjúfüsüt is felszereltek hajdanában. 
Volt, ahol a régi malom helye más funkciót ka
pott, például KOVÁCS György fűrésze a Szpiri-
tusz-malom helyén épült. Egy másik malomban, 
ahol valaha a kőpad állt, ma pálinkafőző üzemel, 
de fürdőmedencét, halastavat is táplálnak. 

Mielőtt a szerkezetek részletes bemutatá
sába kezdenék, áttekintő képet kívánok nyújtani a 
mellékelt térkép alapján arról a harmincnégy ma
lomról, amelyről sikerült még emberi emléke
zettel elérhető adatokat feltárnom (1. ábra). 

Tulajdonosok a század elején: 

Nagy-patakon, Felsőcsernáton 
1. MOLNÁR Mihály (Szpiritusz-malom) 

(+) helyén a húszas évektől KOVÁCS György 
fűrésze 

2. PAJZS János (+) 
3. KONNÁT Gábor (+) 
4. KÁSZONI Dénes (+) 
5. FÜLÖP Dénes (+) 
6. VIRÁG Dénes (+) 
7. BAJKA Mihály; ma áramfejlesztőt 

hajt, külön malomházban; ványolő is működött, 
amit a régi malomból alakítottak ki - ugyanitt 
jelöltem a SZÁNTÓ István malomhelyét 

8. PAJZS ? (Rebekáné malma) (+) 
9. MÁTHÉ Máté (+) 
10. BECZŐ János (+) 
11. BAJKA István (+) 
12. BAJKA Ferenc (+) 
13. OROSZ Dávid (Kásások malma) (+) 
14. SZÁNTÓ Gergely; ma is működik, 

körfűrészt is hajtatnak vele (+) 
15. VIRÁG Lajos 
16. malomhely ? 
17. DÉNES Gáborné 
18. DEZSŐ Dénes; ma pálinkafőző 
19. BIRÓ Dávid; szitás, ma is darál 
20. DEZSŐ Máté 
21. BAJKA Béla; alulcsapós 

22. MÁTHÉ András; szitás 
23. KÁSZONI Demeter 
24. LUKÁCS Ferenc 
25. BÖLÖNI Dávid 
26. BEKE Károly 
Alsócsernáton 
27. MOLNÁR Sándor (Sándor úrfi mal

ma v. Urak malma) 
28. SÁNTA György (később TIMA-ma-

lom) 
29. BULÁRKA István (BULÁRKA-

malom); itt gyapjúfésű is működött 
30. KRIZBAI-malom 
lka patakán 
31. BARDOCZ- vagy KULA-malom 
32. Felső-malom 
33. ÁBRAHÁM Izsák (ÁBRÁM Máris-

• féle malom) 
Bartafalva pataka (Tőr-patak) 
34. TERCZA-malom a TÓTHok kertjében 
(A (+) jel: családi sírhely.) 

Az élet (a molnárporta) 4 2 

A csernátoni malmok aránylag kis terme
lékenységgel működtek, ezért a mónárok majd 
mindenike a határban is gazdálkodott. Maguk is 
vallották: „olyan malmok voltak, hogy csak ép
pen élt, legtöbb abból élt, ha volt egy kicsi föld
je, mellette gazdálkodott is. " 4 3 A telekkönyvi 
bejegyzések is bizonyítják, hogy a molnárcsalá
dok jelentős külterületi szántókkal és legelőkkel, 
valamint közerdőbirtokossági részjoggal ren
delkeztek 4 4 . „Birtok volt, minden, végezni kellett 
egyéb dolgokat is, állatok voltak, s a mezőre kel
lett menni, s szegény anyám őrölt otthon, s mi a 
mezőn voltunk. "45 

Községi viszonylatban a molnárcsaládok 
a kis és középgazdák sorába tartoztak. Ahhoz, 
hogy megélhetőségüket biztosítani tudják, el kel
lett sajátítaniuk a korszerű mezőgazdasági műve
leteket. A községben szervezett gazdasági tan
folyamokon részt vettek maguk a molnárok is. 
Nem egy közülük a sikeres .vizsga eredménye
ként megszerezte az ezüstkalászos gazda 4 6 bizo
nyítványt is. 
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A porta ésszerű berendezéséből látható, 
mennyire találó, hogy telküket saját maguk 
„életként" nevezik meg. Az szinte egész földi és 
azon túli létük színtere. Optimálisan párosul ben
ne a molnármesterség és a gazdálkodó család 
minden kelléke. 

A csernátoni malmok nagy része „vala
mikor mind zsellérmalom volt. Az urak megcsi
náltak egy-egy kicsi malmot, s belétettek egy-egy 
embert, hogy őröljön saját szükségletére".4^ Saj
nos, a levéltári kutatások akadályoztatottsága mi
att erről az időszakról nem juthattam írásos emlé
kekhez. 

Az eddig feltárt adatok szerint a múlt 
század második felére a malmok már a molnár
családok tulajdonában állottak. A telkek elren
dezése és beépítettsége a gazdálkodó parasztok 
portáinak mintájára alakult át. Az épületek leg
fontosabb anyagává a fa vált, melyet a közbirto
kossági erdőrészük után kaptak az építkezők. 

A föld- és malombirtokok az 1959-60-as 
kollektivizáláskor kivétel nélkül átmentek a TSz 
(mezőgazdasági termelőszövetkezet) és (vagy) 
az állam tulajdonába. Az 1989. decemberi vál
tozások után a molnárcsaládok leszármazottjai 
visszaszerezték a malmokat, előbb a 8 holdnál 
kisebb egyéb birtokaikat is visszavehettek, most 
van folyamatban, illetve még függőben az 50 ha-
ig terjedő föld- és 30 ha-ig terjedő erdőbirtokok 
visszaszolgáltatása. Eletük mostantól újra össze
fonódik a malmokéval. 

Az erdők tövében meghúzódó molnár
porták beépítettségén jól tetten érhető a mol
nárság és a gazdálkodás kiszolgálására való ket
tős berendezkedés. Területük 300-1400 #öl kö
zött i 4 8 . A telket vesszőből font sövénnyel vagy 
újabban dróttal kerítik körül. A területnek vadak 
által járt irányába kerítésoszlopoknak gyakran 
tesznek felső végükön is kihegyezett karókat, a 
kerítés mentén pedig szúrós tövises ágat raknak; 
ugyanis az erdő torkában ki vannak téve minden
féle állat látogatásának. A vaddisznó gyakran 
kitúrta a veteményt, az ülű (héja) s a róka egy-
egy majorságot (baromfi) vitt el, a medve a na
gyobb állatokban és a szilvafákban is kárt tett. A 
malomárok mentén kapuk vagy hágcsók révén 

mindenütt meghagyják az átjárás lehetőségét, 
hogy az árok menti munkákat ne akadályozzák. 

Az udvar kivétel nélkül minden molnár
portán tágas, ahol egyszerre több szekér is elfér, 
és könnyedén meg tud fordulni. Ugyanis az őrlőt 
hozó szekerek gyakran összetalálkoztak a ma
lomban, főleg amikor gyengébb volt a víz. I-
lyenkor a távolabbról jött gazdák lovaikat ki
fogták, és a ta/'Wzsebből előkerült a butykus, s 
beszédbe elegyedtek a mónárral vagy egymással. 

A malomház 4 9 rendszerint a lakóházzal 
egy födél a la t t 5 0 vagy ahhoz nagyon közel épült, 
belőle nyíltak a gabona tárolására szolgáló helyi
ségek. A ma Csernátonban megtalálható mal
mok mindenike kő alapra, fából készült, eredeti
leg zsendellyel födve. De él még az emléke a 
folyami kőből épült zsellérmalmoknak is: „Ez 
úgy volt mind itt es, egy kis malomház volt gom-" 
bolyag kőből rakva ilyen széles kőfal (kb. 40 cm) 
egy malomházacska s egy akkorka kicsi házacs
ka kamarának építve s egyéb semmi. " 5 l 

Belül egy vagy két osztatú, de mindig 
legalább két vagy három belső szinttel: padló, 
kőpad és szitapadlás. Az alsó szinten sorakoznak 
az őrleménnyel teli zsákok, napjainkban a mázsa 
és néhány szerszám. Egykor a cseléd számára is 
itt alakítottak ki fekhelyet. Hat-nyolc grádics ve
zet a kőpadra, ahol a kő leemelés és vágás szer
számai mellett a gabonával teli zsákok, valamint 
a vámgabona tárolására szolgáló szúszék kapnak 
helyet. Innen két-három lépcső vezet a szita
padlásra, ide állították fel a három fokozatú szi
t á t 5 2 és/vagy a gabonarostát a szem tisztítására. 
A lisztet a lisztesládából a deszkacsatornában lé
vő kanalas felvonó vitte a szitába, mely a három
féle lisztet és a korpát választotta szét. 

A lakóház. Szinte kivétel nélkül kő alap
ra, fából épült, előtornácos, általában két-három 
osztatú, eredetileg zsendellyel fedett épület. 
Mennyezete gerendázott (hornyolt vagy boruló 
deszkafödém), melynek különös dísze a szépen 
faragott mestergerenda volt. A malomhoz leg
közelebb eső helyiségben alszik a család, innen 
több helyen oldalajtó vezet a malomba. Éjszaka 
is oda kell figyelni a malom járására s felönteni, 
ha jelzi a harang, hogy lejárt a garat. A gazda 
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azonnal hallja, ha kopott a kő vagy valami rosz-
szul működik. Jellemző a szakmaszeretetre és a 
gondos odafigyelésre az egyik torjai molnár visz-
szaemlékezése édesapja utolsó napjaira: „Édes
apám már nagyon öreg volt, nem tudott felkelni, ott 
feküdt a malomház melletti szobába, egyszer szólít: 

- Antika, te menny szafel MÓNÁR János 
báni, s hidd le, hogy vágja meg a követ, me sír a 
malom, s nem tudok ebből a kurva ágyból felkel
ni, pedig vet ki magából, nincs nyugtom. " 5 3 

Sokszor megesett, hogy éjszaka a mol-
nárné kelt fel felönteni a garatra, hogy a gazda a 
nehéz nap után tudjon pihenni. „Éjjel es inkább 
anyám kelt fel, hogy apám egész nap dolgozott a 
mezőn, sfáradt volt, aratás, hordás, minden."54 

Nyári konyha majdnem minden portán 
épült, benne éli a család a mindennapjait. Itt ké
szítik és fogyasztják el ételeiket; az állatok szá
mára is itt főzik meg a moslékot, melyből ter
mészetesen nem hiányozhat a korpa. 

Gémes kút. Általában a nyári konyha 
közelébe ásták, minden porta elengedhetetlen kel
léke. Mellette a nagy vízzel telt kővályú a gaz
daság és az őrletők állatainak itatására szolgált. 

A kemence elmaradhatatlan a molnár tel
kéről. A nyári konyhától nem messze áll, külön 
épületként. A mónárné napjainkban is minden 
héten megsüt hat-nyolc kenyeret, amit a család 
egész héten fogyaszt. Szégyen lenne bolti kenye
ret enni a malomban. 

A csűr többnyire a lakással átellenes ol
dalon található. A malom után az élet második 
legfontosabb építménye, hisz a megélhetést biz
tosító gazdálkodás színtere. Magába foglal: 
öt-hat nagy állat számára istállót, 10-12 férőhe
lyes disznóólat, a számukra szükséges szálas ta
karmány, a termény, valamint a szekerek befo
gadására alkalmas színt. 

Az állattartás a molnárcsaládok fontos 
bevételi forrása. Mindig tartottak több malacos 
gőlyét (koca), hízókat, fejős teheneket és leszer
ződött bikaborjúkat. Régebben a tehenek tejét 
feldolgozták, de napjainkban leszerződik. Min
denekelőtt a lovaikra voltak legrátartibbak a mol
nárok. Állandóan versengtek egymással, kinek 
van jobb, szebb lova, ez az alapja a mondásnak: 

„Könnyű dolga van a mónár lovának, me tornyot 
eszik, s zavaros vizet iszik." A lovakat mindig kí
mélték, mert azt tartották, amelyik molnárnak nem 
jó a lova, az maga se jó mester, s nem bízták rá az 
őrlőt, amikor csengettyűs lovával járta a falut. 

Ezenkívül tartottak még kecskéket, bárá
nyokat is. A medvék gyakran meglátogatták az 
istállókat, feltépve az ólak vagy a csűr kapuját, 
kárt téve az állatokban. Ezért a csűrnek, pajtának 
az erdő felé nyíló oldalán belülről sűrűn 
két-háromszázas szegeket vertek ki, hogy szúrjon, 
és ne tudja a medve megközelíteni. (B. Á. 1993). 

A fészert több szekér befogadására mé
retezték, az udvar egyik oldalán található. Ide 
tehetik be az őrletők szekereiket, amíg a sorukra 
várnak. Itt tárolják a különböző eszközfákat, va
lamint a tűzifát is. 

A különböző műhelyek a malom karban
tartását szolgálják, ugyanis a molnárnak nagyon 
sok mesterséghez kell értenie, hogy mindegyre 
ne szoruljon mások segítségére. „Mindent ő csi
nált deszkából, csatorhákot s mindent, a szitát es 
ő szerelte fel, nagy mester volt, volt kerekes mű
helye, kovács műhelye, a lovakot is maga vasal
ta. " 5 5 Mint jókezű ácsok, a székelykapuk faragá
sához is kitűnően értettek, amint arról egy dalno
ki kapu is tanúskodik: „A dúcz alatti nagy ge
rendán ez olvasható: <CURA GENEROSUS: 
DO: STEPHANUS MIKLÓS 1760. > A nagy kapu 
ívén pedig: < MICHEL MOLNÁR FECIT DE 
FELCSERNÁTON DIE 17 MAY>. Tehát a kapu 
készítője Felcsernátoni MOLNÁR Mihály uram 
volt. "56 

A majorság (szárnyas aprójószág) ólai 
az udvar szegletében húzódtak meg. Általában 
tyúkot, libát, récét, pulykát tartottak. A malmok
ban nagy veszélyt jelentenek a patkányok, elri
asztásukra gyakran neveltek gyöngyöst (gyöngy
tyúkot) is. Csernátonban pávának is mondják, 
innen ragadt rá az egyik molnárcsaládra a pává-
sok (OLOSZ-féle malom) ragadványnév. Mivel a 
patkányok nem bírják a gyöngytyúknak a riká
csolását, elmenekülnek. Ezt más vidékek mol
nárainál is megfigyelték. 5 7 A vadak ellen való 
védekezés végett a malomudvaron mindig ott 
csahol három-négy jókora kutya. 
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Az udvartól elkerítve terül el a gazdasz-
szony veteményes kertje, a gyümölcsös, vala
mint kisebb-nagyobb kaszáló terület. Leggyak
rabban termelt ház körüli zöldségek: pityóka 
(krumpli), faszulyka (bab), káposzta, murok (sár
garépa), saláta, petrezselyem, zeller, hagyma, ka
ralábé, retek, paradicsom, tárkony, kapor, rebar
bara, takarmányrépa. Jellemző gyümölcsfélék: 
szilva, alma, körte, birs. 

Különösen a felső malmoknál 5 8 gyakori, 
hogy a kert egy árnyékos sarkában ott található a 
családi temető az ősök sírjaival 5 9. Ok erről így 
beszélnek: „Tudja, a falutól messze voltunk, és 
mindenki családi sírt állított a kertjibe, a mesz-
szeség miatt. " 6 0 BALASSA Iván hasonló temet
kezést említ Gyergyó vidékéről: „így Csoma-
falván a Somlyó-patak völgyében az ott lakó mol
nároknak volt külön temetőjük. " 6 I A molnárcsa
ládok sajátos temetkezésére még visszatérünk. 

Csernátonban e században csak a Sándor 
úrfi malmában (27.) őrölt fogadott molnár. A régi 
zsellérportákon „egy malomházacska s egy ak
korka kicsi házacska kamarának építve, s egyéb 
semmi. " 6 2 

Telekelrendezésben és az építkezésben, 
miután saját tulajdonba kerültek, a gazdálkodó 
parasztporták mintájára átalakultak. Az épületek 
legfontosabb anyagává vált a fa, melyet a közbir
tokossági erdőrészük után kaptak. 

Tulajdonviszonyok 

A csernátoni malmok - amint arra már az 
eddigiekben is utaltam - az elmúlt századok fo
lyamán többnyire nagybirtokosok tulajdonában 
állottak, és zsellércsaládok őröltek bennük. Ere
detileg gombolyag (folyami) kőből épültek, és a 
malomházon kívül egy kis helyiséget tartalmaz
tak. Ezen építészeti forma legtovább a VIRÁG 
Dénes (6.) malmánál maradt fent. A 19. század 
második felére már magántulajdonba kerültek. 
Mindig is komoly értéket képviseltek, ezért 
gyakran előfordult, hogy többen összefogva 
építettek vagy vásároltak meg egy-egy malmot. 
Ilyen esetben pontos szokásjog alapján rögzítet
ték a birtokviszonyokat. Meghatározták.hogy 

kinek-kinek mennyi tulajdonrésze van, és ez után 
a jövedelemből milyen arányban számíthat já
randóságra. A közbirtokossági erdőkhöz hason
lóan egy teljes malomrész tulajdonjogi egysége a 
részjog (malomjog) volt. Ez határozta meg egy-
egy részesgazda haszonrészét. 

A haszonrész arányában őrölhettek a 
gazdák a malomban vám nélkül. „Csak addig 
őröltek neki, mig a részit lefutotta, azután ő is a 
vám szerint őrölt".63 A részjogokat a gazdák sza
badon el is adhatták vagy tovább örökíthették, 
ezáltal sokszor nagyon felaprózódott egy egy 
tulajdoni hányad. A malomkönyvbe rendszerint 
pontosan felvezettek minden változást a viták el
kerülése végett. Az őrlési sorrendnél a részjoggal 
rendelkezőknek ugyanúgy ki kellett várni soru
kat, mint a többi őrletőnek. A részesmalmok ja
vítási és fenntartási költségeit szintén a malom-' 
jogok szerint osztották szét a társtulajdonosok. 
Ha valamely malomnak egy-két társtulajdonosa 
volt, akkor gyakran az egyik őrölt és a vámból a 
társra eső részt oda kellett adnia: „Amikor meg
házasodott apám, akkor nagyapám megvette ezt a 
házat, s neki a(lta a fél malmot, két lovat szekeret 
mindent, de a malom közös maradt s a vámnak 
felit akkor fel kellett hozza ide nagyapámni".M 

Amikor valamely molnár vagy részes
gazda meghalt, egyesek a felaprózódás elkerü
lése végett a malmot arra a gyerekükre hagyták, 
aki öregségükig a malomban maradt, általában ez 
a legkisebb fiú volt, és ellátta, majd eltemettette 
szüleit. Ilyenkor a többi testvér az egyéb bir
tokokból kapta meg örökségét. Jónéhány esetben 
viszont a testvérek mindannyian ragaszkodtak a 
malomjoghoz, miáltal apró részjogokra oszlott a 
tulajdon. Áttanulmányozva a község birtok
leveleit, gyakran találtam 8-10, de 50 birtokost is 
egy-egy malom tulajdonlapján. 

Ennek szemléltetésére közreadom KÁ-
SZONI Demeter (23.) malma birtokviszonyainak 
alakulását 1870-től 6 5 napjainkig: 

339 sz. tulajdoni lap:' 
1870 K'özös birtokosok osztatlanul 
1: KÖLÖNTE László ifjú és neje 
2: KÖLÖNTEe Julianna sz. BEKE 
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3: RÁKOSI Ferenc ifjú és neje KÖLÖNTE 
Rósália 

4: RÁKOSI Dénes idős és neje: 
5: RÁKOSI Klára sz. HENLER 
6: KÖLÖNTE Lázár és neje: 
7: KÖLÖNTE Rebeka sz. FETÉS 
8: RÁKOSI Berta hajadon kiskorú ifjú 

RÁKOSI Ferenc állítólagos gyámsága alatt 
9: TORJAI Terézia sz. RÁKOSI, kinek férje 

TORJAI István 
10: LUKÁCS Antal és neje: 
11: LUKÁCS Judit sz. RÁKOSI 
12: RÁKOSI Zsuzsanna hajadon kiskorú 
13: RÁKOSI Rósália hajadon kiskorú ifjú 

KÖLÖNTE László állítólagos gyámsága alatt r„, 
14: RÁKOSI Dávid ifjú és neje: 
15: RÁKOSI Zsusánna sz. TÖRÖK 
16: RÁKOSI Imre és neje: 
17: RÁKOSI Rósália sz. BALOG 
18: RÁKOSI Lajos ifjú és neje: 
19: RÁKOSI Rósália sz. SZABÓ 
20: RÁKOSI Mária sz. RÁKOSI, kinek férje 

RÁKOSI Bálint 
21: KÖLÖNTE László idős és neje: 
22: KÖLÖNTE Mária sz. MOLNÁR 
23: MIHACS Mihály és neje: laknak Kézdi-

vásárhelyt 
24: MIHACS Kristina sz. RÁKOSI 
25: MIHACS Lajos és neje: 
26: MIHACS Rósália sz. FÜLÖP 
27: BALOG Moses és neje: 
28: BALOG Anna sz. KÖLÖNTE 
29: FÜLÖP János idősb, kinek neje RÁKOSI 

Zsusána 
30: ÁBRAHÁM Dávid és neje: 
31: ÁBRAHÁM Zsusánna sz. BORBÁNDI 
32: BEKE Dávid ifjú és neje: 
33: BEKE Zsusánna sz. FÜLÖP 
34: SZABÓ Dávid özvegy 
35: MEZEI András ev. ref. énekvezér, kinek 

neje MOLNÁR Ester, lakik Tordán 
36: MEZEI Ferencz és neje: 
37: MEZEI Anna sz. SZABÓ 
38: SZÁNTÓ Mária sz. MEZEI, kinek férje 

SZÁNTÓ János 
39: MEZEI Zsusánna hajadon kiskorú 

(Később ő vásárolja föl. O.G.D.) 
40: MEZEI Klára hajadon kiskorú MEZEI 

Ferencz állítólagos gyámsága alatt 
41: TORJAI László és neje: 
42: TORJAI Kristina sz. MEZEI 
43: KUSZTOS István ifj, kinek neje FÜLÖP 

Ágnes 
44: SZÁSZ Dávid és neje: 
45: SZÁSZ Terézia sz. BALOG 
46: SZÁSZ Josef és neje: 
47: SZÁSZ Zsuzsanna sz. BÖLÖNI 
48: RÁKOSI Antal és neje: 
49: RÁKOSI Anna sz. RÁCZ 
50: FÜLÖP Zsusánna sz. RÁKOSI, kinek 

férje FÜLÖP János idős 

* 

hrsz. 4637 a kétkerekű fa malomház 299. sz. a. 
egy lakrész és udvarai 

VIII. fő Nádosdo aldűlőben 50 #öl 
4637 b kaszáló 50 #öl 
Ifjabb KÖLÖNTE László RÁKOSI Antal 

Tagosítás után 
hrsz. 3116 malom és udvar XIX Nádastó 

(1133) 
1877 KÖLÖNTE Lászlóné MOLNÁR 

Máriától örökölte KÖLÖNTE László 
1878 ifj. RÁKOSI Ferencztől örökölte felcser-

nátoni RÁKOSI Antal és 
DOMBI Béniánné sz. RÁKOSI Karolina 
1881 a tévesen bejegyzett TORJAI Lászlóné 

sz. MEZEI Krisztina töröltetik 
1883 RÁKOSI Zsuzsanna, RÁKOSI Rozália 

és MEZEI Klára kiskorúsága töröltetik 
1883 ifj. KÖLÖNTE Lászlótól... MEZEI 

Kláráig (1-39:) megvásárolja felsőcsernátoni KASZONI 
Ferencz és neje MEZEI Zsuzsanna (39:) 

1883 RÁKOSI Berta kiskorúsága töröltetik 
1890 SZABÓ Dávid részét a felsőcsernátoni 

ev. ref. egyházmegyére hagyja 
1890 id. RÁKOSI Dénesné részét id. RÁKO

SI Dénesre hagyja 
1892 RÁKOSI Berta férj. VITÁLYOS Pálné 

részét kiskorú VITÁLYOS Gáborra hagyja 
1901 RÁKOSI Zsuzsa FÜLÖP Jánosné részét 



KÁSZONI Ferencz és MEZEI Zsuzsának (10 korona) 
1902 KÁSZONI Ferencz és MEZEI Zsuzsa 

megveszik id. RÁKOSI Dénes illetőségét (8 korona) 
1904 KÁSZONI Ferencz és MEZEI Zsuzsa 

kérése tulajdonjog iránt VITÁLYOS Gábor illetőségére 
elutasíttatik 

1904 VITÁLYOS Gábor kiskorúsága töröltetik 
1904 KÁSZONI Ferencz és MEZEI Zsuzsa 

megveszik VITÁLYOS Gábor és RÁKOSI Antalné 
RÁCZ Anna illetőségét 

1904 a fönti megtagadó följegyzés töröltetik 
1905 KÁSZONI Ferencz és MEZEI Zsuzsa 

megveszik a felcsernátoni ev. ref. egyházmegye 
járandóságát 

1909 tagosítás 
1919 KÁSZONI Ferencz részét KÁSZONI 

Lajos és KÁSZONI Demeter örökölte 
1923 MEZEI Zsuzsa és KÁSZONI Lajos 

részét megvásárolja KÁSZONI Demeter és neje, MÁT-
HÉ Anna (15 000 lei) 

1979 KÁSZONI Demetertől örökli KÁSZO
NI Anna 1/4 részben és KÁSZONI Géza 3/4 részben 

KÁSZONI Anna részét örökli KÁSZONI Géza 
1991 KÁSZONI Gézától örökli KÁSZONI Béla 

C (teherlap) 
1878 élethosszig tartó haszonélvezeti jog 
ifj. RÁKOSI Ferenczet illetett tulajdonjá-

randóság 1/4 részére felcsernátoni özv. RÁKOSI Fe-
renczné sz. KÖLÖNTE Rozália 

1887 zálogjog KÁSZONI Ferencz és neje 
MEZEI Zsuzsa illetősége 184 frt. 81 kr. tőke s 6% ka
matja erejéig a fönti haszonélvezeti jog sérelme nélkül 
SZANISZLÓ Ferencz által képviselt Felcsernáton 
javára bekebeleztetik 

1892 1/4 részbeni haszonélvezeti jog kiskorú 
VITÁLYOS Gábor illetőségén VITÁLYOS Pál számára 

1904 VITÁLYOS Pál haszonélvezeti joga tö
röltetik 

1909 felcsernátoni özv. RÁKOSI Ferenczné 
sz. KÖLÖNTE Rozália haszonélvezeti joga töröltetik 

1918 Felcsernáton község 1887-ben jegyzett 
zálogjoga nyugta alapján töröltetik 

1919 haszonélvezeti jog KÁSZONI Lajos és 
KÁSZONI Demeter illetőségén 

(Különösen értékes adatokat találunk, ha 
megfigyeljük az adásvételi szerződésekben az el
adási árat. Látható, hogy a malmok mindig is ko
moly értéket képviseltek. Ahhoz, hogy valaki 
egy-egy darálót megszerezzen, az eladó által kért 
összeg nem mindig állt rendelkezésére. Ilyen 

esetekben különböző kölcsönökhöz folyamodott 
a vevő. A tulajdoni lapok terhelési oldalain be
jegyzett jelzálog képében ez tetten érhető. Külön 
kutatási téma lehetne a hitelezők, magánszemé
lyek, a község vagy pénzintézetek viszonyainak 
feltárása. Gyakran a kölcsönök törlesztése hosz-
szú ideig elhúzódott, ez derül ki a a fentebb tár
gyalt tulajdoni lap alapján is. Benne a Csernáton 
község javára 1887-ben bejegyzett zálogjogot 
csak 31 év múltán, 1918-ben sikerült nyugta 
alapján töröltetnie KÁSZONI Ferencznek.) 

Malomépítés ' 

Malmokat hegyi patakok mentén már az 
Árpád-korban építettek. Megalkotóik a kör
nyező erdők fáját használták, gondosan vigyázva 
arra, hogy mely alkatrészt milyen fából lehet csi
nálni. A természet ezen adományával ők tudtak 
legjobban bánni, amivel kivívták környezetük 
teljes elismerését. 

A malomépítés a hely pontos megválasz
tásával kezdődött: megfigyelték a vízjárását, ho
zamát, ellenőrizték a part kötöttségét. Rendsze
rint olyan helyet jelöltek ki, ahol a meder kanya
rodik, és mindkét partja szilárd. 

A dugás (gát) helyét kiásták, és sorban 
négy-öt cölöpöt vertek le, ehhez szintbe állítva 
egy keményfából faragott talpgerendát rögzítet
tek ácskapcsokkal. A gerenda két végén, a partok 
mentén, rá merőlegesen újabb rönköket kapcsol
tak hozzá. Az első sor megkötése után vastag, 
lombos fákat fektettek rá törzsükkel a vízfolyás 
irányába; ezt keresztben újabb gerendákkal rög
zítették, a felső felét agyaggal jó erősen meg-
hordták. Az utolsó, pontosan kifaragott fát, a-
melynek beállítására nagyon oda kellett figyelni, 
nevezik koronának (küszöbgerenda). A korona 
állását mindig szabályozták a vízjogi papírokban. 
Miután a gátat megkötötték, a felső részét föld
del, agyaggal, szalmával, náddal döngölték be, 
hogy a tömítés jól zárjon, és feltöltötték az árok 
aljáig. Közben deszkából elkészítették a zsilipe
ket is, hogy a vízszint szabályozható legyen. 

A malomárok kijáratánál egymás mellé 
vert cövekekből gyér szűrőt csináltak, hogy a 
nagyobb ágak ne juthassanak a malomárokba. 
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Egy elzáró zsilipet is tettek, amit fenyőfoszniból 
ácsoltak, hogy csatornapucolás alkalmával a vi
zet el lehessen zárni. Az árok kiásása oly módon 
történt, hogy lejtése ne legyen túl nagy, mind
össze 2-4%. Partjait jó erősen be kellett döngöl
ni, hogy ne engedje átszivárogni a vizet. Miután 
a kiásás befejeződött, az egészet gyeptéglákkal, 
homppal borították be. A malom és a duzzasztó 
közötti szakaszon egy másik, oldalsó zsilipet (zú
gat) is csináltak, hogy közben is le tudják csapni 
a vizet. A malomárok első szakasza a vízfejben 
ér véget. Az elfolyó szakasza a vízkerék után a 
következő malomig vagy az öreg mederbe való 
beömlésig tart. 

A vízfej magába foglalja: a lajt, a zseréb-
fó't, a kerékszéket, valamint a vízkereket. 

- Laj: vastag fenyő foszniból (pallókból) 
csinálták, ezt járomba fogták (mindkét oldalén 
cölöpöt vertek le, és azokat alul-felül kereszt
lécekkel összekötötték); a vízkerék előtt ketté 
osztották: a rövidebb a kerékre vezeti a vizet, 
míg a hosszabb - túlnyúlva rajta - a malomárok
ba juttatja vissza. 

- Zserébfő: a malomárok vízkerék felőli 
része. Boronákból, tapasztott csigolya fonatból 
vagy faragott kövekből építették meg. A fa ge
rendákat rovásba kötötték, és a mögötte levő 
részt erősen bedöngölve tömörítették. Tartóssága 
attól függ, hogy mennyire veri vissza a kerék a 
vizet. A felső gerenda magasságát mindig pon
tosan meghatározott szinten kellett tartani. Ez 
szabályozta a kerékre jutó víz mennyiségét: ha 
magasabbra emelik, akkor visszanyomja a vizet a 
másik malomra, miáltal annak vízkereke hólt 
vízbe kerülve lényegesen csökken teljesítőképes
sége; ha alacsonyabbra engedik, akkor a víz 
esése csökken. 

Ahhoz, hogy megértsük ennek fontos
ságát, vizsgáljuk meg, mely tényezők befolyásol
ják a vízkerék teljesítményének változását. Erre a 
következő matematikai összefüggés alkalmas 
(jelölések: vízmennyiség - Q, a szintkülönbség -
H, a hatásfok - n = 60, a kapacitás - P): 

P = 13,33 x Q x H x n . 
Az egyenletből látható, hogyha annak 

bármely tagját változtatjuk, az kihat a kerék telje
sítményének változására. Ezzel magyarázható, 

hogy igyekeznek a molnárok valamilyen módon 
növelni valamelyik mérhető összetevőt. Ilyen 
praktikák többek között a küszöbgerenda meg
emelése, vagy a laj alján a középső rész bemé-
lyítése, hogy ezáltal magasabb legyen a malom
kerékre jutó vízmennyiség. 

- Kerékszék vagy malomágy: az épülettel 
átellenes oldalon található, és a rajta elhelyezett 
párnafákra támaszkodik a tengely külső vége. 

A tengelyt és a vízkereket külön tár
gyalom. 

A vízfejet deszkával betámogatják, nyá
ron az erős naptól, télen a fagytól védik. Télire 
még trágyával is jól berakják, ezáltal fagypont 
fölötti hőmérsékletet biztosítanak, így erős 
hidegekben sem fagy be a kerék. 

Vízkerék: a malom energiafelvevő egy
sége. Három típusát ismerjük: a felül-, középen-
és alulcsapó kereket. Területemen egyetlen alul
csapó kivételével (21.) mind felülcsapó kerekek
kel találkoztam. Elkészítésük nagy szaktudást 
igényelt. A mestert napszámra fogadták meg, aki 
a gazda segítségével 10-15 napot dolgozott rajta. 
Csernátonban KOVÁCS György, GYÖNGYÖS 
István, KUSZTUS Lajos és a ma is élő BAJKA 
György készítettek vízkereket. A legutolsót BAJ-
KA György ácsolta, a nyolcvanas évek legvégén, 
SZÁNTÓ Gergely malmához. A víz esésétől és 
hozamától függően csináltak szélesebb és alacso
nyabb, vagy keskenyebb és magasabb átmérő
jűeket. 

Két fontos eleme van: a tengely és a tu
lajdonképpeni kerék. 

Gerendely (tengely): hat-nyolc méter 
hosszú, 25-35 cm átmérőjű száraz keményfából 
(főleg cserefa) faragták. Kiválasztása nagy gond
dal történt. Egyik adatközlőm szerint - húsz 
évvel ezelőtt - , amikor kicserélte tengelyét, az 
egész torjai csereerdőben csak egyetlen tengely
nek való fát találtak. Két végébe 40-50 mm-es 
acél csap van befúrva, amelyek a külső és a belső 
párnafákon forognak. Végeit kívülről két-két erős 
vasabroncs fogja össze 6 6 . 

A tengelyre két kereket, egy külső nagyob
bat és egy belső kisebbet fogattak rá keresztekkel. 

A külső kerék a tulajdonképpeni víz
kerék. Részei a következők: 
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- Oldalfalak (kalácsfák): cserefából ké
szítették; először egy sima területen kijelölték a 
munka elvégzésére alkalmas helyet. Kicövekel-
ték a falak kerületét; vastag cserefadeszkákat 
faragtak, és fűrésszel körbefűrészelték az egyik 
oldalfalat. Ha elkészült az első, az alapján készí
tették el a másik falat is. Miután a falak megvan
nak, beosztották a sétárok helyét. 

- Sajtárok: szintén cserefából készítik. A 
labodából és a saslapockából állanak; belülről a 
bélés határolja. 

Az oldalfalakba bevésték a Sajtárokat 
(sétárokat), és összeállították a kereket; utána 80 
x 10 mm-es ráfvasba fogták mindkét oldalt. A 
kereszteket (küllők), oldalanként négyet vagy ket
tőt, ezután kb. 15 x 15 cm-es cserefa tipnikből 
készítették. Attól függően, hogy átvésték-e telje
sen a tengelyt, van kétkeresztes és négykeresztes 
kerék. A kétkeresztesnél a tengely vésetén át
dugták a küllőket, míg a négykeresztesnél a ten
gely két oldalába vésték be, és teljesen körül
vették azt. Ha össze volt állítva, akkor 20-25 
mm-es átmérőjű orsócsavarokkal fogatták össze 
minden illesztési ponton. Nagyon fontos a kerék 
jó beállítása (centrálása), hogy egyenletesen jár
jon és ne verjen egyik irányba se. Ezt cserefa 
ékekkel végzik, amelyekkel a kereszteket a ten
gelybe beszorítják. Az így összeállított kerék bel
ső oldalát fenyő deszkával bélelték ki (bélésdesz
ka), minél szorosabban, hogy ne veszítse a vizet. 
A jól elkészített vízkerék nem szórja a vizet a 
zserébfő gátjára. 

A tengelyen belül található a bélkerék, 
ami a mellékelt kőpad keresztmetszeti rajzon is 
látható. Ezennel elérkeztem a malomház belse
jének a bemutatásához. 

Bélkerék (22; 23): függőleges mozgást 
végez ; a vízszintes mozgású korongot meghajt
va a forgószert működteti. Elkészítéséhez csere
fát használtak. A kerékfal (23) szintén cserefából 
készült; több kalácsfából61 (kerékfal darabjai), 
melyeket téglakötésben illesztettek össze; majd 
négy, a tengelybe vésett küllővel (25) rögzítettek. 
Azután a fogak (rendszerint 42), beosztása tör
tént a kerékfalon, a helyek kijelölése után kanál
fúróval átfúrták. (Először egy vékony fúróval 

fúrták át, majd a furatot a kanálfúróval 45-50 
mm-re tágították; végül vésővel a lyukak belsejét 
négyszögletesre alakították, hogy a fogak ne for
duljanak meg.) 

Fogak (24): gyertyán- 6 8 vagy csipkefá
ból faragták; egyes adatközlőim szerint a fát előt
te lúgban s faggyúban kellett főzni, és a lerben 
(sütő) szárítani, hogy edződjön. A Tata környéki 
molnárok szerint: „Nem minden gyertyánfa jó 
fognak. Sziklán termett legyen és újhold idején 
vágják ki".69 Először egy sablont csináltak desz
kából, amelyen a fog minden méretének megfe
lelő lyukakat vágtak. Ezt követően bárddal hoz
záláttak a kifaragásukhoz. Két részük volt: a fej 
és a végén átfúrt, vékonyabb szár. Miután beszo
rították a tjélkerékbe, fasiftekkel rögzítették. 
Minden malomban volt tartalék fog, mert ez ko
pott a leggyorsabban. A molnár szabad estéken,' 
mikor nem volt őrlője, a kályha mellett vicce
lődve faragta a fogakat: „faragtak s énekeltek, 
olyan szép régi énekeket. " 7 0 

A bélkerék a szálvasra rögzített korongot 
hajtja. 

Korong (15; 16): vízszintes mozgást vé
gez, és a forgó szálvasnak (tengely) közbeiktatá
sával & forgókövet működteti. Két fő része van: 
egy pár korongtányér (15), amely rendszerint 
tőnyírból készült, és a rajtuk átdugott gyertyánfa 
orsók (16), rendszerint hat-hét db. A korong
tányérokat kerékráffal fogták körbe, hogy ne ha
sadjanak el. A korong a rendszerint négyszög 
metszetű szálvashoz kapcsolódik. 

A korong orsóit és a bélkerék fogait -
hogy a kopást csökkentsék, - működés előtt 
mindig megkenik hájjal, faggyúval vagy zsírral. 

Szálvas (14): a kő hajtótengelye kb. 
50-60 mm átmérőjű szögvas. Egyik végén a vas
pallóra támaszkodik, másik vége a perpence (ke
resztvas) segítségével a forgókövet hajtja. Az al
só végén a vaspallóba (19) rögzített cserpenyő
ben (18) forog. A szálvas végén levő furatba il
leszkedik a nagyon kemény acélból készült pice 
(17). Ez a cserpenyőben (serpenyő) található 
szappanra támaszkodik. Korábbi adatok bizony
sága szerint a szálvas végét gömbölyűre képez
ték ki és a serpenyőbe egy ló zápfogat 7 1 erősítet-
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tek, mivel az ép fogfelületet nagyon kemény zo
mánc bevonat borítja, ezért ennek mélyedése 
szolgált csapágyként. Amint azt neve is mutatja, 
a cserpenyőben folyamatosan fél liternyi olaj biz
tosítja a kenést, hogy a súrlódást minimálisra 
csökkentse. 

Garat (2): rendszerint fenyődeszkából 
készült, hat-tíz véka gabona fér bele, kis alapjára 
állított csonkagúla alakú. A garatülésre (4) tá
maszkodik. Alsó részén a szintén fenyő deszká
ból levő kisgarat vagy tejke (5) járás közben fo
lyamatosan rezeg, ezáltal egyenletesen szóródik 
a gabona a kó'likba. A tejke mozgását az ördög
páca, tejkerázó vagy percefa (6) biztosítja; a 
40-45 cm hosszú fa felső része a tejkéhez van 
kötve, alsó vége a kőlikban szabadon, hozzáérve 
a kőhöz folyamatosan mozgatja a tejkét. Hogy a 
fát a kő ne koptassa, váslott patkósarkot csavar
nak belé, így tovább tart. A tejke dőlésszögének 
állításával szabályozni lehet a behulló gabona 
mennyiségét; egy hozzákötött és a szemöldök ge
rendán (27) levő szabályzóhoz (32) vezetett mad
zag segítségével állítják. A kövek közé jutó ga
bona mennyiségének szabályozásával érik el a 
kívánt lisztminőséget, valamint állítják a víz ere
jéhez a követelményt, mivel alacsony vízállás 
esetén kevesebb gabonát képes lejárni. 

Ha a garatból kifogyott a gabona, a ha
r ang 7 2 jelzi: „ne alugyál lisztes molnár / mert a 
garat üresen jár". A gabona egy kis lappancsot 
(3) tart lenyomva; az egy akasztóval (!) áll ösz-
szeköttetésben, amelyre egy, a harangtól jövő 
másik zsineget akasztanak. Ha a lappancs felsza
badul, a harang zsinegje kiakad, és a tengelyen 
keresztben levő deszka (30) veri a madzag végén 
levő súlyt (31), ezáltal rángatja a harangot. 

Kéreg (7): ide hull a gabona; a malom 
lelkét, az őrlőszerkezetet foglalja magába. Álta
lában fenyődeszkából készítették, újabban don
gákkal, régen egy szál deszkából hajlították. 
Utóbbihoz lehetőleg nyers, colos deszkát hasz
náltak, amelynek belső felét egymástól 3-4 cm-
re, fele vastagságig fűrészszel beirdalták, utána 
meghajlították. Az egymásra érő végeket fo
lyamatosan elvékonyították, ezt követően háncs
csal összevarrták, majd faszegekkel szegezték. 

Ez fogta közre az alsó és felső követ. 
Tetejét deszkákkal födték le, hogy ne hulljon 
semmi egyéb a kőre. 

Kopár (8; 9): a kőpad kalodáján helyez
kedik el; két kőből: az alsó, álló-, sirítő- vagy 
padkőből (9) - nevezik még aljkőnek is - , és a 
felső, járó-, folyó- vagy forgókőből (8) áll. Át
mérőjük 34-42 hüvelyk (azaz col, 1 col = 24 
mm, vagyis 70-105 cm) közötti, attól függően, 
hogy milyen a vízkerék teljesítménye. 
Vastagságuk a kopásfok szerint 25-35cm. 

- Az aljkövet (9) a kőpadon kalodák (12) 
közé ékekkel beszorították. Közepén egy 10-15 
cm-es lyuk, a köldök van, melybe tőnyírből 
(nyírfa gyökér felőli része) köldökfát (11) farag
tak; ennek közepén levő furatban forog a szálvas 
vége, amely arasznyira túllóg. A négyszögletesre 
kiképzett szálvasra jön a perpence13 vagy ke
resztvas. 

- A felsőkőben, folyó-kő (forgókő) (8) 
timsóval rögzítik a perpence két, 20-25 cm-es 
szárát. Nagyon fontos, hogy pontosan be legyen 
állítva, mert ellenkező esetben ver a kő. A kie
gyensúlyozást a forgókő felszínén levő bemé
lyedések segítségével végezték, ugyanis ezekbe 
szükség szerint ólomsúlyokat tettek. Fontos volt, 
hogy a két kő egymással párhuzamosan álljon. 
Ezt a vaspallón (19) a szálvas (14) végét magába 
foglaló cserpenyőt (18) szorító ékek (20) segítsé
gével érték el. 

A forgókő általában vastagabb, mert a 
szem darálásánál a saját súlyával fekszik a ga
bonára. Ha elkoptak a kövek, akkor azt vaspánt
tal körbeabroncsolták, és betonból ráöntöttek, 
hogy meg legyen a kellő súlya. Amikor felsőkő
ként már nem volt elég nehéz, akkor még aljkő
ként lehetett használni. 

A kövek felületét gyakran meg kellett 
vágni. Akővágás adja meg a malom hímét; hajói 
vágják a követ,a gabonát jól szaporítja, és nem 
panaszkodik a gazda, hogy becsapták volna. 

A közepétől kifele sugarasan sarló alakú 
sáncokat vágnak: „akármilyen buta világ volt es, 
ezt tudtuk, ha horgas, akkor könnyen vágta a ga
bonát, ha egyenesen vágták a követ, tiszta ke-
resztjibe, nem vágta olyan könnyen. Úgy a régi 
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okosság szerént, ahogy arra a vének reajöttek." 7 4 

Ez biztosítja a gabona sodrását az őrlő felület 
felé. A kő alja sohasem egysíkú, hanem közepe 
felé bemélyített (mejjelt), hogy a gabona egyen
letesen tudjon eloszolni, továbbítódni. Amelyik 
kő domborúra kopott, csecsesnek tartották, a 
molnárt lustának. A lisztelő felület a külső 
arasznyi területre esett, itt történt a végleges 
aprózás. 

A kővágáshoz levették a garat széket és a 
kérget, majd, régebben emelő vassal, újabban 
pedig kőemelő gémmel leemelték a felső követ, 
Ráfordították a kővágó bakra, majd felületén egy 
egyenes léniát végighúzva megnézték, hol kell 
bemélyíteni a követ. Ezt a részt a kővágó 
buzogánnyal és csákánnyal a kívánt módon le-
kopolták. Ha jó volt a gabona, egy-egy vágással 
8-10 mázsa gabonát is lejárt, ha nedvesebb vagy 
szemetesebb mag került a garatra, akkor gyak
rabban kellett ismételni e nem könnyű műveletet. 

A köveket úgy kellett megválasztani, 
hogy az a legkevésbé morzsálódjon, és lehetőleg 
jó likacsos legyen; „olyan a jó malomkő', mint a 
szép házi kenyér"15. A két kő ne legyen egy 
bányából, mert összemelegedik. 

Az általam vizsgált területen kőfaragó 
molnárként csak a torjai KONCZ Jánost ismer
ték. Ő szegény ember volt, maga faragta a ma
lomköveit, és Csernátonba is vittek tőle. Régeb
ben Csíkcsicsóból, Csíkszentkirályról, Bükszád
ról, valamint a Csiszárról hoztak köveket. A két 
világháború között terjedt el a Dés környéki csi-
csai kő. A kereskedők felkeresték a malmokat, 
felvették a megrendelést, majd vasúton elküld
ték a kész árut; az áráért mindig utólag jött el az 
ügynök. Constantin MARINEAN Corábiából 
még az ötvenes években is járta a környéket, 
akkor 3500 lejért adta darabját (Körülbelül két 
szarvasmarha ára, 700 lej volt egy kezdő tanári 
fizetés). 

A kéreg alsó külső részén van a lisztelő 
nyílás, ami a kőpadgerendán egy síp csatorna (33) 
közbeiktatásával szórja a lisztet a lisztesládába. 

A könnyidíttő vagy emelítővel a kövek 
távolságát állítják. Segítségével a vaspallót lehet 
emelni vagy süllyeszteni; az áttételes emelőrend

szer a padlábakat összekötő keresztfákra támasz
kodik. Egyik végét ékekkel állították be, másik 
vége a fel-le mozgatható könnyidíttő szárára fek
szik fel. A könnyidíttő ékkel vagy orsócsavarral 
emeli a vaspallót, ami a rátámaszkodó szál
vas segítségével távolítja vagy rokkantja a 
felső követ. 

A perpence vagy keresztvas (10). A fel
ső kőbe van beágyazva, ez veszi át a szálvas által 
közvetített forgó mozgást és továbbítja a for
gókőnek. A 25-30 cm hosszú, 40-50 mm-es vas
ból a kovács által készített két-, vagy háromágú 
alkatrész. Közepén négyszög keresztmetszetű fu
rat van a szálvas (14) számára. Szárai középtől 
kifelé csokornyakkendőhöz hasonlóan szélesed
nek. Szárai n forgókőbe (8) vannak beágyazva és 
rendszerint timsóval vagy kénnel rögzítve. 

A kőpad alsó, hosszanti gerendái a bi-" 
valytalpak (28), s ezekbe a kőpadlábak (26) vagy 
medvelábak16 támaszkodnak; őket a keresztfák 
(29) kötik össze, felül kívülről a felső gerenda 
(27) fogja egybe. A bivalytalpon van a belső ván
kos, amire a gerendely csapja (25) támaszkodik. 
A kőpad elején a szemöldökfa megy végig, ame
lyet gyakran díszítettek 7 7, felvésték az építtető és 
építő nevét, valamint az építés évszámát. 

A szitapadlás a kőpadszint fölött néhány 
lépcsőfokkal eltolva található, ezen a szinten ka
pott helyet a cilinderszita. A BÍRÓ Árpád mal
mában felszerelt selyemszita- háromlépcsős, hat
szögletű hasábszita, fenyődeszkából és selyem
szövetből készült. Az elsődleges őrleményt 
kanalas felvonó továbbította az enyhe dőlésszög
gel beállított szita belsejébe. A három minőségű 
lisztet a hasábok mellett található lizstesládákban 
fogták fel. Meghajtása a bélkerékről laposszíját
tétellel történt. A kollektivizálási törekvések 
malmokat sújtó intézkedési között elsőként állít
tatták le a szitákat az ötvenes évek legelején. 

A padlás. Itt kapott helyet a gabonaszú-
szék, valamint a hasáb alakú gabonarosta. Ez 
fenyőfa ládában elhelyezett, a bélkerékről megha
jtatott, négylépcsős rosta, perforált vaslemezből. 

Szerszámok, eszközök: a molnárok esz
közkészlete két nagy csoportra osztható; a közvetlen 
őrlés és a karbantartás, valamint az építés eszközeire. 
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Az őrlés közvetlen eszközkészlete: azon 
tárgyak tartoznak ide, amelyekkel a gabona a ma
lomba jutásától a liszt elszállításáig találkozik. 

- Zsákok: a gabonát a gazdák azokba 
felmerve adják át a molnárnak vagy pedig maguk 
szállítják a malomba. Általában háziszőtt kender
vagy lenvászonból készülnek, mintázatuk, csí
kozásuk minden családnál különbözik. A cserná-
toni perefemumlevelek zömében megtalálhatók. 
Az asszonyok vittek hozományba egy-két tuca
tot, azután saját lányainak hasonlókat szőtt a 
gazdasszony. A molnár a mintázata alapján tudta 
megkülönböztetni, melyiket kinek kell visszavinni: 
„Házi szőttes zsákok voltak, mindeniknek meg volt 
a maga csíkozása, kinek piros, kinek kék, kinek 
bama, zöldes sárga, s hány, az szerint. A zsákokat 
perefernumba adták mindig a leánynak. "78 

- Mérőeszközök: véka (litervéka, 20 l), 
kupa (1,44 l) a vám kivételére. Ezekbe hite
lesítéskor régen belesütötték a bélyezővasat 7 9 . 
Az 50-es évektől a mázsa (mérleg) és a súlyok 
használatát tették kötelezővé országszerte. A mé
rőeszközöket évente kell újra hitelesíttetni. Sok 
emlék maradt fenn azokról a molnárokról, akik 
igyekeztek többecske vámot venni, vagy nem a 
hitelesített edényeket használták. 

- Szúszék vagy gabonás kas: a vámga
bona tárolására szolgál, általában a kőpadon 
vagy a szitapadláson, gyakran vesszőből fonták. 

- Káva: két végén átfúrt fenyőlécbe ujj
nyi vastag hajlított mogyorófa vesszőt dugnak; 
segítségével egy ember is könnyen meg tudja töl
teni a zsákot. 

- Lapocka: fenyődeszkából készült si
ma, nyeles lapát, ezzel merik fel a lisztet a lisz
tesládából. Egyes helyeken faragással szépen 
díszítették. 

- Dörökölő fa: felül elvékonyodó, 
60-70 cm-es fahasáb a liszt tömörítésére. Ha a 
gazda nem találta eléggé tömöttnek a hazavitt 
zsákot, akkor mondta: „Józsi mónárnak is elvitte 
az árvíz a dörökölő fáját". 

Karbantartás eszközkészlete, a molná
rok legfontosabb szerszámai: 

- Faragó bárd: aszerint, hogy a molnár 
jobb- vagy balkezes kemencében szárított gyer-

tyánfa nyelét jobbra vagy balra hajlították, hogy 
a molnár ne verje le a bütykét munka közben. 
Fontosságát megértjük, ha tudjuk, hogy amikor 
bármilyen fa alkatrészt javítani kell, elsőként ezt 
veszik kézbe. Mert „elsődolog mindig a görbe 
fából egyenesét csinálni" 8 0 , azaz a gömbölyű fát 
szögletesre faragni. 

- Különböző fűrészek: rámás és harcsa. 
- Kővágó csákány: 8 1 mindkét végén el

laposított és élesre fent, kb. 18-20 cm hosszú 
kalapács a kő megvágására. 

- Kővágó buzogány: mindkét végén 
húskaffolóhoz hasonlóan beirdalt lapos talpú 
kalapács, a kő mellyelésére. 

- Kővágó bak: háromlábú fa állvány, 
segítségével fordítják ki a felső követ a megvá-
gáshoz. 

- Kőemelő vas rúd: a kő kibillentéséhez82. 
- Emelő gém: Derékszögben ácsolt 

gerendák, rajta vasból készült kampókkal a kö
vek megfogására, melyeket csavarmenettel lehet 
felemelni. Újabban több helyen ezzel emelik le a 
felső követ. 

- Lénia: a kő vágásakor ezzel ellenőrzik 
annak felületét. 

- Körző: a kő felületén kialakítandó csa
tornák és a bélkerék fogainak beosztására. 

- Köszörűkő: a szerszámok fenésére; 
mindig, amikor a molnárok malomkő venni 
mentek, általában vásároltak egy köszörűkö
vet is; rég felhagyott malmok telkein szinte 
mindig kerül elő váslott köszörűkő. Újonnan 
45-50 cm. átmérőjű, és a malomkőbányászok 
készítették. 

- Sablon: a fogak méretezésére. 
- Kanálfúrók: a köldök vagy a bélkerék 

fúrásához. 
- Különböző méretű vésők, kézvonó, 

vonópad és sok más szerszám, ami éppen kezébe 
kerül a molnárnak, mert a malomban szinte min
dennek lehet egyszer hasznát venni. 

Jegelés, árok karbantartásának szer
számai: fejsze, vasrúd, bunkó, csáklya, vasvilla, 
ásó, csákány, lapát, jégmerőkas. 

Minden malompadláson ott száradnak a 
különböző tartalék eszközfák; a molnár soha 
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nem tér úgy vissza az erdőből, hogy ne hozna 
magával ezekből. 

A fuvarozás eszközei. Ezen a helyen 
kell megemlíteni, hogy minden molnár saját fo
gatával hordta az őrlőt. Elengedhetetlen szerszá
mai a szekér karbantartásához és javításához 
használt ráfhúzó, fúrók, bárd, de a hámok var
rásánál használt szorító csikó (küsü) is. A molná
rokat a faluban szép hangú csengettyűjükről is
merték meg. Már a falu végén felkötötték lo
vaikra. Minden molnár lován más hangon szólt a 
csengő, innen a gazdasszonyok könnyen tudták, 
hogy mikor ki gyűjt. 

Őrlőért járás 

Nagyon kevés molnárnak adatott meg az 
a könnyebbség, hogy az őrletők maguk vigyék el 
készen ledaráltatni a gabonát. Többnyire a falu 
belterületén található alsó malmoknál voltak e 
szerencsés helyzetben. Mivel sok malom őrölt a 
Csernáton patakán, a működtetőik, amint az az 
eddigi fejezetekből is kiderült, arra kényszerül
tek, hogy saját fogatjukkal gondoskodjanak a 
gabonának a malomba, az őrleménynek pedig a 
gazdákhoz való szállításáról. Az őrletők csak ak
kor mentek maguk a malomba, ha szekérnyi ga
bonát akartak egyszerre őröltetni, vagy ha na
gyon sürgős volt a liszt. Mikor háton vitték a 
gabonát, a zsákot a csípőre tett bal karjuk fölé, a 
vállukra vették, és jobb kézzel tartották; így 
két-három véka gabonával pár kilométert is meg 
tudtak tenni. Az asszonyok átalvetőbe vitték a 
másfél vékányi gabonát, egyenletesen elosztot
ták, hogy a súly elölre is, hátulra is egyformán 
jusson. Ilyenkor, ha sürgős volt a liszt, meg kel
lett várni, míg a garat lejárja azokét, akik hama
rább érkeztek. Ez idő alatt gyakran adódott alka
lom a falu dolgát meghányni-vetni, egyik-másik 
fiatalt esszekomendálni (megbeszélni, hogy kit 
kivel kí-vánnának összeismertetni) 

Csernáton földrajzi bemutatásánál láthat
tuk, hogy a környékbeli falvak közül malmok 
telepítésére legelőnyösebb a fekvése, míg a kör
nyező falvak nagy részében nem voltak meg a 
darálók működtetésének ilyen mértékben szeren

csés feltétele;. ínséges időkben a hegyen át 
húsz-huszonöt kilométerről is eljöttek a felső 
malmokhoz, „...s oztán közbe volt olyan, hogy 
hoztak a hátukon es, szegény emberek, még tet
szik-e tudni Újfaluból es hoztak őrlőt, Málnásról. 
Jöttek többen, összefogtak, s mejiket hói fogadták 
hamarabb..." Hátukon átalvetőben hozták a 
gabonát „... szegények, met szegénység vdf" 8 3. 

A bejáró molnárok szekereikkel a me
dence távoli falvait is eljártak a gabonáéit. 
Minden molnárnak kialakult a maga faluja, 
körzete, ahol még elődei kezdtek gyűjteni járni, 
és melyet utódaik is fenntartottak. A molnárok 
egymás között folytonos versengésben állot
tak 8 4 , de nem volt szabad más emberét elcsalni. 
Mindig igyekeztek többet nyújtani a másiknál, 
lehetőleg becsületesen kiszolgálni, sőt még itallal 
is megkínálni a gazdát, hogy máskor is odaadják 
az őrlőt. 

A szekerező molnár, amint beért a faluba, 
felkötötte lovára a szépen szóló csengettyűt, 
melynek hangját minden gazdasszony meg tudta 
különböztetni, hogy ezzel adja hírül jövetelét. Mire 
megfordult a faluban, a gazdasszonyok összeké
szítették a gabonát, és beszólították a molnárt, aki 
néha még a gabona felmerésében is segített. A 
háziasszony pontosan megadta, hogy és milyen 
arányban kéri azt megdarálni, ezt a molnár gondo
san feljegyezte. Ha a gazdasszony kaphatós 
(kikapós) volt, a molnár igyekezett kihasználni a 
helyzetet. Innen a mondás: „míg a gazda leveszi a 
hámot, a molnár a menyecskéből kiveszi a vámot". 

Miután lejárta az összegyűjtött gabonát a 
malom, az őrleményt pontosan haza is vitette a 
molnár. Nem minden mester járt maga az őrlőért, 
amelyiknek nagyobb fia volt, azt küldte (...én es 
jártam, mert tudom az öcsémmel mentünk..?5); 
vagy - ha cselédet tartott - akkor legtöbbször ő 
járta a falut. A molnár „egyszer-kétszer elvitte a 
faluba, hogy hozzon őrlőt, akkor már másodszor 
elküldte őt es, tanold meg, hogy kell bekötni a 
zsákot, hogy kell megtölteni. " 8 6 . Közben a gazda 
a malom körüli teendőket végezte. 

A szomszédos falvak közötti társadalmi 
kapcsolattartás fontos megnyilvánulása volt az 
őrlőért járás. A malom révén kialakult ismeret-
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ségek sokszor szorosabb kapcsolatokat, baráti és 
gazdasági összefonódást is eredményeztek. 
Gyakran megtörtént, hogy ha a molnárnak cse
lédre volt szüksége, akkor az általa járt falvakból 
fogadott fel egy-egy jó dolgú legényt. Az így 
megerősített egymásrautaltság sok esetben újabb 
őrletőket is hozott a molnárnak. Igaz azonban az 
itt elmondottaknak a fordítottja is, sokszor épp a 
már meglévő társadalmi, műrokoni kapcsolatok 
vezettek a piaci körzet kiszélesítéséhez. Hasonló 
kapcsolatrendszert ír le a Fogaras vidékéről C. 
IRIMIE i s . 8 7 

Adatközlőim segítségével rekonstruál
tam a csernátoni molnárok többségének ellátási 
körzetét: 8 8 

26. BEKE Károly 
27. MOLNÁR Sándor 
(Sándor úrfi malma) 

Alsócsernáton 

urasági malom, 
sajátját darálta 

1. MOLNÁR Mihály 
(Szpiritusz-malom) 
2. PAJZS János 

KONNAT Gábor 
KÁSZONI Dénes 
FÜLÖP Dénes 
VIRÁG Dénes 
BAJKA Mihály 

8. PAJZS ? 
(Rebekáné malma) 
9. MÁTHÉ Máté 
10. BECZŐ János 
11. BAJKA István 
12. BAJKA Ferenc 
13. OROSZ Dávid 
(Kásások malma) 

14. SZÁNTÓ Gergely 

15. VIRÁG Lajos 

17. DÉNES Gáborné 
18. DEZSŐ Dénes 
19. BÍRÓ Dávid 

20. DEZSŐ Máté 
21. BAJKA Béla 
22. MÁTHÉ András 
23. KÁSZONI Demeter 
24. LUKÁCS Ferenc 
25. BÖLÖNI Dávid 

nincs adat 
Dalnok 
nincs adat 
Felsőcsernáton 
nincs adat 
Márkosfakva 
Futásfalva; de jártak 
át a mikóújfalusiak 
és málnásiak is 

nincs adat 
Martonfalva 
nincs adat 
Futásfalva 
Futásfalva 

Albis, a hegyen át 
hoztak Ikafalváról is 
Alsócsernáton, nagy-
úton alól, ide is hoz
tak az ikafalviak 
helyből, jártak át 
Üjfaluból, és 
Málnásról is 
nincs adat 
Ikafalva 
Futásfalva, 
Márkosfalva, helyből 
Hatolyka 
nincs adat 
Dalnok 
Márkosfalva 
helyben 
helyben 

29. SANTA György 
(TIMA-malom) Hatolyka 
3CX: B ULÁRKA István Márkosfalva 
Bár nem minden molnár tevékenységi te

rületére találtam adatot, azért a meglévőkből is 
látható, hogy a csernátoni malmok tíz faluval 
állottak munkakapcsolatban; közülük néhányat, 
mint Futásfalva, Ikafalva, teljesen maguk láttak 
el. A felsoroltak között saját malommal ren
delkező falvak is vannak, mint Márkosfalva, ahol 
a helybéliek nem képesek ellátni a falut, ezért a 
csernátoniakkal is őröltetnek. Szerepelnek még 
egészen távoli helységek - Málnás, Mikóújfalu -

.is, ahol szintén vannak malmok, de ínséges 
időben arra kényszerültek, hogy átgyalogolva a 
hegyen, itt szerezzék be lisztszükségletüket. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 
fejezetben tárgyalt adatok a kollektivizálásig 
voltak érvényben. Az ezt követő időszakban 
ugyanis a gazdáknak nem állt módjukban meg
válogatni, hogy hol akarnak őrletni. Egyrészről 
több malom már korábban leállásra kényszerült a 
kivetett adó és a zaklatások miatt; másrészről a 
malmoknak nem volt szabad őrlőt fogadniuk, ha 
a gazda nem mutatta fel a tanács által kiállított 
őrletési jegyet, melyben igazolták, hogy eleget 
tett a beszolgáltatási kötelezettségének. 8 9 

Az őrlés és a vámvétel 

Csernátonban régebben főleg búzát, tö
rökbúzát, rozsot, árpát, zabot, kétszerest őröltet
tek a gazdák. Az utóbbi időben, a műmalmok 
elterjedése után főleg darálókként működnek, sü
temények készítéséhez a lisztet a molnárok ma
guk is a torjai vagy a kézdivásárhelyi műmal-
mokban őröltetik. Régen saját maguk őrölte liszt
ből sütöttek: „má kicsi leánka koromtól ott 
őröltünk, anyám abból sütött kenyeret, amit ott 
őröltek." 9 0 Ma is azt vallják az idős csernátoni 
asszonyok, hogy a vízimalom jobb lisztet őröl, 
mint a villany- és a gőzmalmok, mert nem égeti 
meg a lisztet: „...az övé villannyal menyen, de 
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puliszka lisztet nem tud jót csinálni, nem úgy csi
nálja, mint münk csináltuk annak idején. "9I 

Az őrölnivalót már a gazdasszony elő
készítette aszerint, hogy milyen lisztet kívánt. 
Őrlés előtt a búzát jól ki kellett szeleltetni, külön
ben a lisztje közé keveredő portól és egyéb 
szennyeződésektől gyenge minőségű lett. Ha 
nagyon finom lisztet akartak nyerni vagy üsz-
tökös volt a búza, akkor, amint azt TAKÁTS 
Sándor is leírta: „A magyar uraknál az a szokás 
járta, hogy a búzát őrlés előtt megmosták, azután 
megszárították. Ezt nevezték mosott búzának. " 9 2 

Fontos, hogy a gabona megfelelően száraz 
legyen; ha nedves marad, leragad a kőre és eltö
mi azt, ha viszont csupán viasznedves, akkor a 
korpa kagylósán lesirül s úgynevezett fodorkorpa 
lesz, ami könnyen kirostálható és utána fehérebb 
lisztet lehet nyerni. 

A malmot is elő kell készíteni minden 
termény- és lisztfajtához egyaránt. Általános sza
bály volt, hogy egymás után csak egyféle ga
bonát öntenek fel; ha más fajtát akarnak felön-
teni, előtte a követ mindig meg kell pucolni. A 
molnár a kő megvágásával, a könnyűdíttő és a 
tejke szabályozásával állítja be a malmot a kívánt 
lisztminőség nyerésére. A frissen vágott kő jól 
különválasztja a lisztet a korpától, és jól szaporít. 
A kő egy megvágással hat-nyolc mázsa gabonát 
jár le. Vágás után előre mindig korpát daráltak, 
hogy a kőpor ne kerüljön a lisztbe. 

Az őrlési sorrend, ha a gazda hozta a ga
bonát és meg kívánja várni, akkor mindig az ér
kezés szerint ment; nemigen tettek ebben kivételt 
még a rokonokkal sem. Amíg a szemest meg
őrölték, addig a gazda elbeszélgetett a molnárral 
vagy más gazdákkal. Jó vízjárás esetén gyorsan 
lejárt egy-két véka gabonát a malom; de voltak 
olyan szárazságok is, amikor egy vékányi hit
vány árpa egy napig is eltartott. Ilyenkor mond
ták, hogy „egy szem kicsi, kettő sok". A nagyon 
sok eső is akadályozta a malmot, „hót vízbe járt 
a kerék". Ha a gazda nem akarta megvárni, amíg 
őrlőjét lejárja a malom, akkor megegyezett a 
mesterrel, hogy mikor menjen érte, vagy, ha eset
leg a molnár arra jár a faluban, akkor ő beadja 
a lisztet. 

Miután a malmot kellő módon előkészí
tik, a szemes gabonából kiveszik a vámot, és a 
gazda részét felöntik a garatra. A vámgabonát 
külön e célra készült szuszékba teszik. Általában 
többször' járatják át a gabonát. Első lejárásra a 
köveket távolabb állítják egymástól, így választ
ják szét a lisztet a korpától; majd azt követően 
szorosabbra rokkantják a folyókövet, és beállítják 
a tejke szabályzóval a kívánt lisztminőséget. A 
molnár a lisztelő nyílásnál folyton kitapintja a 
liszt élességét, és ha kell, utána állít. A lisztelő 
ládába kihullva a liszt finomabb szemcséjű láng
ja és a korpa külön válnak. Az előbbi középen to
ronyszerű kúpban áll össze, míg a nehezebb 
utóbbi az oldalán az aljára folyik. Innen a már 
említett mondás: „Jó dolga van a molnár lová
nak, mert tornyot eszik, s zavaros vizet iszik. " 

A patakmalmok a következő lisztfajtákat 
őrölték a kővágás sorrendjében: „Mikor megvág
juk a követ, akkor őrölünk disznónak, utána 
őrölünk puliszkának, hogy vásoljék a kő; mikor 
megsimult a kő, akkor a szabályzóval utána állít-
nak, s akkor a kenyérlisztet s utána a finomlisz
tet. " 9 3 A különböző lisztféléket a háziasszony 
felhasználás előtt síkszitán átszitálta; hajó volt a 
liszt, könnyen el lehetett választani a különböző 
finomságú összetevőket. Ahhoz, hogy megfelelő 
minőségű lisztet tudjon darálni, a molnár néha 
többször is felöntötte a már lejárt darát, miköz
ben rokkantotta a követ. Először csak könnyedén 
koptatta meg a gabonát, hogy a korpa lesirüljön 
róla, ezután újra felöntve már tisztább lisztet 
kapott. A két háború között beszerzett (BÍRÓ 
Dávid, MÁTHÉ András, BULÁRKA István mal
mai) cilindersziták segítségével nagy pontosság
gal ki tudták szolgálni az igényeket. 

A törökbúzát is darálták embernek és ál
latnak egyaránt. A puliszkának valót egy kicsit 
élesre, de nem darabosra kellett őrölni. 

Jól tudta a molnár azt is, hogy melyik 
állatnak milyenre kellett darálni a terményt. A disz
nónak valót közepesen élesre, hogy a vizet felve
gye; ha túl érdes, akkor az aljára süllyed a veder
nek, ha viszont túl finom, a víz tetején marad. A 
nagyobb állatoknak csak épp megtörték a sze
meket, hogy a gyomorban jobban kihasználódjék. 
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A vámgabona volt a molnár haszna, ki
vételét minden hatalom igyekezett központilag 
szabályozni. A malmok jövedelmezőségét a 
vámgabona mennyiségéből azt köbölbe átszá
molva fejezték ki. Egy pozsonyi mérő köböl = 
2,53 l 9 4 A 30 köblös malom azt jelentette, hogy 
évi vámgabona mennyisége 30 x 62,53 1; ha a 
kapott adatot megszorozzuk 10-zel, akkor a 
malom éves teljesítőképességét kapjuk meg. 

Régebben kupával vették a szemes gabo
nából, általában tizenketted-tizenötöd rész kö
zött volt az elfogadott mennyiség. Egy 20 literes 
litervékából egy kupa (1,44 1) vámot vettek. Be
vett szokás volt, hogy tele zsákot vittek a malom
ba és tele is vitték azt haza; ha jó volt a gabona, 
és a kő is jól meg volt vágva, akkor efölött még 
a molnár haszna is tisztesen megmaradt. Mielőtt 
nem mérték a gabonát, a házigazda mondta, tölt
se meg oztán jó keményre a zsákot, a lisztet úgy 
kellett hazavinni, hogy a zsák, ha felvette a vál
lára, annak nem volt szabad meghajolnia, teli le
gyen, ami maradt, az volt a molnáré. Ha a gazda 
hátán meggörbült a zsák, akkor azt mondta, jö
vőkor nekem te nem őrölsz. Ezért kellett vágni a 
követ minden harmadnap, mert a vágott kő az 
annyira szaporította a gabonát, hogy úgy is 
maradt majdnem egy vékányi, s a hátán egyene
sen állott, s annak örvendett a gazda. Az új vágott 
kő az mindig felszaporította a gabonát, „apám 
mindig mondta, hogy követ kell vágni, mert vége 
van, viszi el a vámot a kő". 9 5 

Mikor gyenge volt a gabona, „másod gabo
na vagy ilyesmi, akkor azt úgy vitte haza, ahogy volt, 
az nem szaporított, azért a gazda se szólt semmit". 

A mónár általában igyekezett valamilyen 
módon növelni a saját hasznát, és különféle prak
tikákat próbáit ki. A dörökölő pálcával mindig a 
zsák fala körül tömörítette meg a lisztet, minek 
következtében tömöttnek tűnt a zsák, de belül 
laza maradt. Mikor hazavitte a zsákot, óvatosan 
tette le, és kézzel mindig utána simította az olda
lát, hogy jól álljon a zsák. 

A molnárné is a a malomban merítette 
meg a lapátot, ha kellett egy kicsi liszt: „...a mol
náráénak mért reszket a feje? - me a lángját 
kiveszi, örökkétig azt nézi, hogy valaki jő-e, s ha 

nem, kiveszi, s a többit adja oda a népnek, ez így 
volt régen. " 9 6 

Gyakran került kellemetlen helyzetbe a 
molnár, ha kapzsinak bizonyult, mint CSEN
GETTYŰS Józsi lemhényi molnár, amikor haza
hozta a lisztet, az öreg (ORBÁN Ignác Béla]alvó
ról) az udvaron éppen zsendelyt faragott, felállt, 
elé tette a vékát, hogy öntse belé a lisztet, s há 
nem telt meg. Az egy hirtelen ember volt, úgy 
felmérgelődött, hogy a kezébe levő zsendelyfával 
addig verte a mónárt, hogy még a dohányos tál
cája is belepottyant a lisztbe. 9 7 

A molnárok „bűnei" gyakran képezik a 
szólásmondások és népmesék tárgyát: „... El
mentem fel - azt mondja - a menyországba. 
Koppantottam az ajtón. Kérdezetek: 

-Ki az? 
- En vagyok. 
Szent Márton kinyitotta az ajtót. 
- Na, gyere, menjünk bé. 
Elmentünk bé, s széjjel néztünk odabé, s 

hát mit látunk ? A mónárnak egy nagy malomkő a 
nyakába van. Kérdem: 

- E métt van ? 
- Sok vámot vett, azétt"98 

Megesett, hogy jobban hozzányúlt egyik
másik molnár a gabonához, és elvesztette telje
sen az őrlőit, becsületét. Volt, hogy tragédiába is 
torkollott az ilyen eset: „...úgy el szegényedtek 
vót, hogy vitték oda az őrlőt, s nem vót mit vissza 
adni. Vót, hogy ment a falu között, s BÖLÖNI 
Sándorné mondta neki, azt a zsák gabonát, ha 
megőrölted hozd haza,... de nem vót mit hazavin
ni....Nem kaptak őrlőt aztán sehunnan, s nem vót 
annyi erejik, hogy karban tartsák a malmot, fel
számolódott, tönkrement minden. " 9 9 

Megtörtént, hogy a molnár adósságai elől 
öngyilkosságba menekült; „egyszer kitámadták: 
Bandika, te ezt a véka búzát hozd haza, Bandika 
ezt a véka törökbúzát hozd haza, nem vót, amit s 
ahonnan, s akkor SZÁNTÓ Pista bá még élt, nyu
godjék csendesen, s édesapámmal még a malmot 
reperálta s feljött, s azt mondja neki - Bandika, 
te hónap reggel te menj a milíciára, me hívatnak. 
- Ő nem kellett menyen suba se, me akkor éjjel a 
nyakára bogot vetett, úgy megijedett".100 
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Az 1930-as évektől kötelező módon a súly 
utáni vámot vezették be. A megengedett maxi
mális mennyiség 10-12 súly % között volt. Nap
jainkban 12 % az előírt vám. Ez a mennyiség két 
részből, a tulajdonképpeni vámból és a póriasból 
tevődött össze. Rendeletileg kötelezték a molná
rokat, hogy a malomban jól látható helyre kifüg
gesszék a vám mértékét és a működési enge
délyt 1 0 1 . A mérőeszközöket minden évben hi
telesíttetni kell az erre kijelölt megyei szerveknél. 

A malom és a malomárok 
karbantartása 

A vízimalmok működtetése mindig is 
nagyon sok hozzáértést követelt. A karbantartási 
munkákat két nagy csoportba osztom. 

A működés közbeni folyamatos mun
kálatok. Mindig adódott valami, amit javítani, 
igazítani kellett. Az apróbb munkákat maga a 
molnár csinálta. Ilyenek voltak a fogak faggyú-
zása, faragása, cseréje; a köveket gyakran kellett 
vágni; a szitás malmoknál a szitát foltozni és a 
hajtószíjakat időnként varrni; a kővágó csákányt, 
vésőket élezni. Ahol nem volt hozzáértő a mol
nár, ott egy-egy mester eljárt, és elvégezte a ja
vításokat. „Nem fizettünk pénzt, hanem lisztet 
vagy kenyeret, szegény ember volt, ez volt neki a 
szakmája. Akkor nem úgy volt, mint most, hogy 
adjunk húszezer lejt, s akkor dolgozik, hanem 
nem. " l u 2 

A gát és a malomárok karbantartását el 
kellett végezni, ha vakond vagy patkány kirágta az 
árok oldalát, és veszett a víz, azt homppal el kellett 
tömni, az árokba került ágakat ki kellett szedni. 

Az idényhez kötött általános javítások, 
pucolások. Ezeket a munkálatokat általában 
közösen, egyeztetett időben végezték. Ilyenkor a 
szomszédos molnárcsaládok egymást segítve 
járták szerre a malmokat, és végezték el a na
gyobb munkákat. Ezek az alkalmak szolgáltak 
közös mulatságok alapjául is, saját szokásrend
jük alakult ki. 

Nyári időszakban fontos ilyen munka a 
gát és a malomárok takarítása. Egyeztetett idő
ben a vizet visszacsapják az öregárokba, és az 

egy malomcsatornán lévő családok és összegyűlt 
barátaik elindulnak a legfelső malomtól az árok 
mentén, ellenőrzik és kijavítják a lazult partsza
kaszokat, homppal (gyeptégla) tömítik, ahol 
szükséges. „Akkor összeegyeztünk, s elcsaptuk a 
vizet legfeljel, PAJZS János bácsin feljel volt a 
gát, nagy gát,,s akkor mind fogtunk neki PAJZS 
Jánosnak, me hosszú volt a malomárok, azt két-
három óra alatt kitakarítottuk, me sokan voltunk. 
Énekeltünk, ebédeltünk, akkor jöttünk tovább, 
KASZONI Dénes bácsinak, akkor jött a mijénké. 
Utána a BAJKA Mihály bácsié, egy nap ezeknek 
csináltuk, másnap másoknak, s úgy takarítottunk 
másnap tovább. Télen közbe a patkány kilikasz-
totta, s ganéval s Isten tudja, hogy dugtuk új
ra. " 1 0 3 A vízkerék alól ki kellett hányni a lera
kódott iszapot, hogy ne töltődjön fel a víz. Az 
ároktakarítást és az árvízvédelmi munkálatokat 
az engedély okiratokban is mindig kikötötték. 1 0 4 

Ilyenkor, amelyik malomnál befejezték a 
munkát, ott megfőztek egy-egy bárányt, az az
napi gazdák összeadták az ital árát és egy jót mu
lattak; másnap folytatták az alább levő malmok
nál, így ment ez, amíg minden malommal nem 
végeztek. 

Ez alkalommal minden molnár kijavítot
ta vagy javíttatta a vízkeréken, esetleg a bélke
réken bekövetkezett elhasználódásokat. A na
gyobb munkálatokra néhány tapasztaltabb, jó-
kezű molnárt kértek fel: GYÖNGYÖS Istvánt, 
GYÖNGYÖS Józsefet, KUSZTUS Lajost, 
KUSZTUS Andrást (CSOBOT Antal torjai mol
nár tőle tanulta meg a vízkerék csinálását), 
KOVÁCS Györgyöt (őt hívták más falvakba is, 
így Torján SÓLYOM A n t a l 1 0 5 malmának vízke
rekét is ő csinálta). 

„Általában megegyeztek ugye, de főleg 
gabonába s lisztbe."106 Napjainkban a cserná-
toni malmok javítását BAJKA György végzi. 

Fontos közös munka volt téli időben a 
malomárok és a vízfej jegelése. Nagy hidegek
ben az árokban a víz befagyott, és ha nem jegel
ték ki időben, teljes mélységében átfagyva el-
rekeszette teljesen a vizet. A jég feltörését jegelő 
bunkóval, csáklyával, fejszével végezték, a jeget 
jégmerővel szedték ki. Ezért minden gazda, aki-
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nek telkén átmegy a csatorna, kötelezettségének 
tartja a jég rendszeres felverését. A vízfejet a 
fagytól való megóvása céljából bedeszkázzák, és 
vastagon trágyával berakják, ily módon fagypont 
fölötti hőmérsékletet biztosítanak. E védelem el
mulasztása esetén a fagy tönkreteheti a vízke
reket, és szétszaggatja a zserébfőt. 

Az évközbeni karbantartási munkála
tokhoz tartozott a vas alkatrészek javítása is, ezt 
rendszerint valamelyik kováccsal csináltatták. 
Ilyen teendők voltak többek között: a perpence 
javítása, a szappan megedzése, a kővágó csá
kány, buzogány megegyengetése, a szerszámok, 
vascsapok edzése. Régebben a kovácsnak az ap
róbb javítások fejében előre megegyezett átalány 
járt gabonában, lisztben meghatározva. A na
gyobb kovácsmunkákról, mint a szálvas mege
gyengetése, ráfhúzás a vízkerékre, esetileg 
állapodtak meg. Emlékezet szerint bérezésük 
többnyire megegyezés szerint történt: „A kovács 
mester VIRÁG Feri volt, híre sincs neki es"101. 

Kásahántoló, ványoló és 
egyéb szerkezetek 

A molnárok mindig azon törték fejüket, 
hogyan lehetne még gazdaságosabbá tenni a 
malmot; mi az, amit még esetleg fel lehetne 
szerelni a kerékre; és mire van szüksége a 
lakosságnak, hogy ne kelljen messze eljárnia 
falujából. Ügy gondolkoztak: inkább más falvak 
hordják ide megmunkálni javaikat, mint mi el. 
Néhány molnár - felismerve a versenyhelyzetet 
- igyekezett újabb szerkezetekkel felszerelni 
malmát, hogy jobban ki tudja szolgálni őrletőit. 
Azért, hogy felvehessék a versenyt a henger
malmokkal és jobb minőségű lisztet tudjanak 
előállítani, BÍRÓ Dávid (19.), MÁTHÉ András 
(22.) és BULÁR-KA István (28.) korszerű cilin
derszitákkal látták el malmaikat. Csernátonban 
hengerszéket nem alkalmaztak egyetlen malom
nál sem, beszerzésére BIRÓ Árpád molnár tett 
kísérletet az 1950-es években, már megálla
podásra is jutott egy magyarországi beszállító
val, de szándékát keresztülhúzta az államosítás. 
OROSZ Dávid (13.) eredetileg kétköves mal

mában az egyik forgószéket kásahéjalóvá alakí
tották át. Ugyanezen darálóban külön kis kopár 
járta a só darálására. A Parajdról hozott sót dara
bosra törték, majd a kifejezetten e célra tartott 
kövön járatták le. Só darálására majd minden 
malomban tartottak egy kézimalmot, de előfor
dult, hogy miután a gabona lekopott, a lisztelő 
kőre öntötték fel, ha nagyobb mennyiséget kel
lett őrölni. Mikor bealkonyult egy-egy daráló
nak, akkor is megpróbálták valami hasznát ven
ni; így alakítottak ki BAJKA Mihályéknál az ősi 
malomból posztóványolót és építettek mellé új 
malmot 1920-ban - most áramot fejleszt. BU-
LÁRKA István (29.) pedig gyapjúfésűt szerelt 
fel a két őrlőszék mellé és zsemlekása előál
lításával is kísérletezett. 

Kásahéjaló: a múlt században a ride-
• gebb éghajlatú vidékeken elterjedt gabonaféleség 
volt a köles (Panicum milliaceum). Használták 
állati takarmányként, de emberi eledelként is 
különféle pépes, kásás ételek készítésére. Hogy 
táplálkozásban felhasználható legyen, mindig le 
kellett héjalni. Ez a művelet nehéz, fáradtságos 
munkával járt, ezért próbálkoztak különféle 
eszközökkel könnyíteni rajta. 

A hatvanas években MOLNÁR István 
Csernátonban rátalált egy erre a célra átalakított 
malomra 1 0 8 . Ez az OROSZ-féle daráló (13.), 
amelyet szemöldökgerendája tanúsága szerint 
1836-ban építettek. Nagy a valószínűsége, hogy 
valamikor nem csupán ezt az egy malmot 
módosították ily m ó d o n 1 0 9 . 

A feladat elvégzésére az egyik őrlő
széket alakították át. Mivel meg kellett őrizni a 
kölesszemek épségét, ezért a két kő között a 
távolságot megfelelő módon kellett szabályozni 
és a kövek felületét e feladat elvégzésére alka
lmassá kellett tenni. Ahhoz, hogy a kövek ne 
morzsolják szét a közéjük öntött kölest, külön
böző bevonatok felhordásával igyekeztek a 
felületüket e célra kialakítani. Először agyaggal 
összegyúrt csepűből próbáltak időtálló felületet 
kialakítani, amit szalmalánggal utólag megkap
attak. Az így elké-szített szerkezet már alka
lmas volt a köles hántolására, csak nem volt 
időtálló. 
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Később rájöttek, hogy náddugókból (pa
rafa) kopásállóbb réteget lehet kialakítani. Ehhez 
a kő felületét először törekes agyaggal vonták be, 
és erre áztatott, vacskolt kék agyagpalából két
ujjnyi réteget hordtak fel. Az e módon előké
szített ágyba rakták kívülről befele haladva kon
centrikusan, szorosan egymás mellé a korcso-
mából beszerzett és egyenlőre vágott parafadu
gókat (ez a művelet két vékányi dugót igényelt). 
Az elkészült felületet híg agyaggal kiegyenlítet
ték, majd szalmatűzzel kiszárították. Most már 
csak a kő helyretétele hiányzott, a távolságukat a 
könnyidíttővel lazábbra állították. 

A kölest a hántoláshoz elő kellett készí
teni, meg kellett tisztítani, ehhez a molnárok 
maguk csináltak rázórostákat. 

Posztóványoló: Csernáton hegyi legelői 
nagyszámú juhot tartottak el. Ezek biztosították a 
lakosság sajt- és tejfogyasztásán kívül a székely 
viselet alapanyagául szolgáló gyapjút is. Hosszú 
téli estéken a fehércselédek (az asszonyok, leá
nyok) fonták a fonalakat s szőtték a posztót. Ah
hoz, hogy a frissen szőtt gyapjúból szabni lehes
sen, azt tömöríteni, ványolni kellett. Mivel a köz
ségben nem volt ványoló, ez vezette BAJKA 
Mihályt, hogy elaggott malmát felújításkor ne 
bontsa szét, hanem belőle ványolót csináljon. 

A víz járása is alkalmas volt erre, mivel 
telkén mintegy hatméteres esést lehetett elérni, 
alig tizenöt méternyi szakaszon. Fia elmondása 
szerint 1 1 0 a régi kerék tengelyét alakították át. 
Belső részét egymástól hatvan centiméter távol
ságra, egymásra merőlegesen átvésték; ebbe gyer
tyánfából 8 x 1 2 cm-es lapockákat, tipniket dugtak 
át oly módon, hogy végük tíz-tizenkét centire 
mindkét oldalon túllógott. Ezek a béléslapátok, 
hajtófogak, melyek a botokat emelgették. 

- Tengely vagy gerendely: harminc
negyven cm átmérőjű csrefa gerenda, amelynek 
külső végén a vízkerék van felerősítve. Belső sza
kaszán egymásra merőlegesen 8 x 1 2 cm-es gyer-
tyánfa tipnik vannak átvésve, ezek mozgatják a 
sulykokat, belső vége egy párnafán forog. 

- Sulykok, botok: két darab van belőlük, 
amelyek kétméternyi hosszú alsó részükön 25 x 
30 cm-es, a felsőn pedig 20 x 15 cm-es cserefa 

oszlopok. Az aljuk lépcsőzetesen fogazott, 6-8 
cm-es lépésekkel. Felső részén járomban jártak. 
Át voltak vésve a tengely magasságában, arra 
merőlegesen, és ezekbejöttek a cserefa lapockák. 

- Vályú: egy darab egyméteres átmérőjű 
cserefából faragott, belül kerek aljú kád, ebbe 
vertek a sulykok, az alsó végükkel ide engedték 
be a megmunkálásra szánt anyagot A ványolás 
vagyis a posztó tömörítése itt valósult meg. 

- Üst: az épület belsejében egy nagy 
két-háromszáz liter űrtartalmú forró vízzel teli 
katlan található, alatta folyamatosan ég a tűz. A 
forró vizet vékony, gömbölyű fából vájt csa
tornákon vezetik a vályúba. A munka közben ki
fogyó vizet szintén facsatornán keresztül pó
tolják a lajb.ól. 

Ványolás: A végbe feltűrt posztót bele
tették a kádba és egy csatornán, az ugyancsak az 
épületben levő katlanból folyamatosan langyos 
vizet vezettek rá. A botok fogai forgatták a posz
tót. A tömörítés mértéke attól függött, hogy men
nyi ideig ványolták. A jól tömörített posztó sok
szor 30-40 %-kal is rövidebb lett e művelet 
végén. Ha harisnyának (székely nadrág) vagy 
kabátnak verették az anyagot, akkor gyakran 
tíz-tizenkét órán át is kellett eregetni a botok alá. 
Miközben a kalapácsok verték az anyagot, na
gyon oda kellett figyelni, hogy nehogy félre ve
rődjön a szövet, mert ilyenkor felülete egyenet
lenné válhatott. A jó molnár már távolról meg
hallotta, ha félrever a ványoló. Az elkészült posz
tót az udvaron taláható léckeretekre terítették ki 
száradni és vasalódni. Ezek a lécállványok úgy 
készültek, hogy egyik végükön le lehetett rög
zíteni a posztó végét néhány léccel, míg a másik 
végén jól kifeszítették és szintén lefogatták. Az 
ily módon szárított anyag kisimult és egyenlete
sen száradt. 

Hogy szükség volt e ványolóra, az bizo
nyítja, hogy még harminc-negyven kilométeres 
körzetből is eljártak ide ványoltatni. Legtöbbször 
nem a gazdák hozták el a posztót, hanem a mol
nár, amikor a falut járta - odadták és amikor kész 
volt, szintén maga a molnár vitte vissza is. Ah
hoz, hogy meg lehessen különböztem, hogy me
lyik vég szövet kinek jár vissza, különböző jele-
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ket vágtak az anyag végébe vagy pedig vastag 
színes fonallal belevarrták monogramjukat. 

Míg az őrlésért terményben, a ványolá-
sért pénzben fizettek a molnárnak. BAJKA Mi
hály posztóványolója az emlékek szerint az oro
szok bejöveteléig maradt fenn. 

A fejezetben eddig tárgyalt szerkezetek 
már csak emlékek; a továbbiakban néhány ma is 
működő hasznosítást mutatok be, felülről lefele 
haladva a patak folyása mentén. 

Halastó: a hajdani PAJZS János malmá
ból (2.) mára hétvégi ház lett, két család használja, 
akik úgy vásárolták meg az örökösöktől. A duz
zasztó fölé egy két-három árnyi halastavat alakítot
tak ki, és azt nemrég halakkal be is telepítették. 

Aramfejlesztés: már többször említettem 
BAJKA Györgyöt (7.), aki a bélkerékről szíját
tétellel egy traktorból származó áramfejlesztőt 
hajtat meg. A termelt áramot egy szintén gépko
csiból kiszerelt stabilizátoron át egy 70 amperórás 
akkumulátorra vezeti; ez utóbbiból kettőt tart, 
hogy mindig legyen egy feltöltött állapotban. A 
ráépített hálózat látja el a háztartást. Működtet te
levíziót és kisebb háztartási gépeket. 

A bélkerékről szíjáttétellel összekapcsol 
egy másik tengelyt, amelyre több, különböző 
méretű éktárcsa van felszerelve. Ezekről újabb 
ékszíjakkal forgattat köszörűt, körfűrészt, kala
pácsdarálót, valamint vízszivattyút, amely a la
kás vízellátását biztosítja. 

Körfűrészt hajt még meg a malmon kívül 
SZÁNTÓ Gergely (14.) vízkereke, amelyet szin
tén BAJKA György szerelt fel. 

Családi fürdőmedencét táplál a malom
árok DÉNES Gáborné (17.) darálója helyén, nem 
sokkal alább a község is készített egy 20 x 30 m-
es, 1,8 m-es mélységű medencét a fiatalság és a 
kirándulók számára. 

Pálinkafőző vízellátását biztosítja DE
ZSŐ Dénes (18.) malmánál a csatorna. 

A más háromszéki felhasználások is 
megérdemelnék a feldolgozást, így Zalánpatak
ról tudomásom van egy olyan víziszerkezetről, 
ahol a teljes tejfeldolgozás felszereléseit, a ház
tartási gépeket (beleértve a mosógépet és kávé
darálót is) vízkerék által működtetik. 

A malmosgazdák és a molnárcsaládok 

A csernátoni molnárok mindegyike kis
gyermek korától leste el a mesterséget szüleitől, 
rokonaitól a családban. A molnárfamíliák - bár
mennyire is versengtek egymással - , az esetek 
többségében egymás közt házasodtak 1 1 1 , komá-
sok, rokonok voltak, együtt „emberkedtek" (ba
rátkoztak). Az általam vizsgált területen egyetlen 
olyan malmot nem találtam, hogy a molnár ne 
valamelyik malomban nőtt volna fel. Az itt tár
gyalt harmincnégy daráló közül csak egyetlen
egyben őrölt fogadott molnár, a Sándor úrfi mal
mában (27.) Alsócsernátonban; de ide is egy 
elszegényedett molnárcsaládból - Spiritusz ( l e 
fogadtak embert. Az államosítás után itt a bérlő 
vált a gazdává, és egészen a hatvanas évekig 

' működtette a malmot. 

A családon belüli munkamegosztás töké
letesen alkalmazkodott a gazdaság elvárta körül
ményekhez. Amint arról már előbb, az élet be
mutatásánál írtam, területemen a malom a megél
hetés fontos kiegészítését, de nem kizárólagos 
forrását képezte. A gazdálkodás és a háziipari 
tevékenység egyaránt jelentős bevételt jelentet
tek a családok költségvetésében. Ezen komplex 
életmód ellátására a patriarchális családmodell 
bizonyult a legalkalmasabbnak. Ennek nyomai 
máig fellelhetőek, Csernátonban századunk kö
zepéig az öt-hat gyermekes család volt az általá
nos, de gyakran tíz-tizenkét gyerek is felnőtt 
egyik-másik potán. 

A munkában a család minden tagjának 
jól meghatározott a feladata. A gazda megszer
vezte és irányította a teendőket a mezőn és a 
malomban egyaránt. Ő határozta meg, hogy 
mikor milyen munkát kell végezni. Működtette 
és karbantartotta a malmot. Ha javítani kellett 
valamit, azt maga végezte, vagy ha komolyabb 
karbantartás volt, ami meghaladta tudását, ak
kor megegyezett a mesteremberekkel a javítás
ra. A molnárgazda kizárólagos jogát képezte a 
családon belül az igás állatokkal való kupec-
kedés, valamint a hivatalosságok felé való 
kötelezettségek, ügyes-bajos teendők, befize
tések intézése is. 
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A fiaik már öt-hat éves korukban az 
apróbb állatokat legeltették. Ahogy egy kicsit 
felcseperedtek, már a malomban is hasznukat 
lehetett venni. A lányok a gazdasszonynak segí
tettek a konyha körül, valamint a háziipari mun
kákban. Már nyolc-tíz éves korukban próbálgat
ták a fonást. Az első fonott fonalat rendszerint a 
malomkerék alá dobták, hogy a lány oly gyorsan 
pörgesse az orsót, mint a víz a malomkereket. 1 1 2 

A legények és lányok, mikor akkorára 
nőttek, a mezei munkákból is kivették a részüket. 
Amíg a gazda a munka nehezét végezte, mint 
szántás, aratás; addig a nagyobb fiúk jártak sze
kérrel a faluba őrlőért: „én es jártam, mert 
tudom, az öcsémmel mentünk, úgy megismertük, 
hogy melyiket honnan hozták, amikor raktuk ki a 
lisztet, akkor úgy tettük, ezt alól, azt felül, ahogy 
jött a sora. " 1 1 3 Az állatok ellátása szintén a csa
lád fiatalabb tagjaira várt. Sokszor maradt a gaz
dasszony egymaga vagy a nagyobb lányokkal a 
gazdaságban, ilyenkor a háztartás mellett a mal
mot is el kellett látnia: „...mikor odavoltam, ak
kor a feleségem őrölt, megtanulták ők es... "'14 

Fel kellett önteni, ha lejárt a garat, vagy 
ha megjöttek az őrlőért, azt ki kellett adni. Sok
szor éjszaka is az asszony kelt fel: „s szegény 
anyám őrölt otthon, s mi a mezőn voltunk. Éjjel 
es inkább anyám kelt fel, hogy apám egész nap 
dolgozott a mezőn, s fáradt volt. " 1 1 5 

A lánygyerekek is hamarabb megtanul
ták a malom kezelését, mint a főzést. Innen ered 
a mondás: „Isten óvjon az. út mellett való fődtől, 
mónárleány feleségtől és a rosszul járó zseb
órától". 

A fehérnépek dolga volt továbbá az álla
tok hasznának a feldolgozása és értékesítése is. 
Maguk szőtték a zsákokat, melyeknek mintázata 
és színösszetétele meghatározó ismertető jele 
volt minden családnak. 1 1 6 Kezük munkáját di
cséri a ruházat és a lakástextíliák nagy része is. 

Századunkban a katonáskodás, háború, a 
kényszermunkák sokszor elszólították a gazdát a 
malomból, ilyenkor a molnárnéra hárult az irá
nyítás: „Tizennégy augusztusba behívták kato
nának a frontra, s ott volt egész tizennyolcig, míg 
vége lett a háborúnak, s utána a felesége, KA-

SZONI Anna őrölt, egészen addig, amíg apám ha
zajött, s rá egy évre meghalt. " 1 1 7 Amikor csak 
fehérnépek maradtak valamely malomban, igye
keztek tehetségük szerint egy jó dolgú cselédet fel
fogadni, hogy légyen aki a férfimunkát elvégzi. A 
cselédek különösen szerettek ilyen helyekre elsze
gődni, mert itt szinte gazdaként végezhették dolgu
kat. Nem minden magára maradt asszony enged
hette meg magának, hogy cselédet tartson, ilyenkor 
a szomszédság és a falu mindig is segítette a magá
ra maradt molnárnét. Az egyik molnár így idézi fel 
emlékeit arról az időről, amikor édesapja odavolt a 
háborúban: „hagyott a második háborúba négy ne
veletlen gyermeket. Hét éves voltam negyvenket
tőbe, kilenc esztendős csóró voltam, amikor az oro
szok bejöttek,:^ akkor Ő el volt menve, Margit volt 
tizenegy, s tizenhárom volt Matild, a legnagyobb 
testvérem, s még egy hétéves leánka. Négyen vol
tunk, s itt hagyott az erdő torkába. 

Akkor BEKE volt a jegyző, s azt mondgya 
nagyanyám: mit csináljak Jegyző Úr? 

- Tudod-e mit mondok Mári? - menj fel s 
őrölgess, nézd meg, hogy minden lesz, én es 
odaviszem, s más es viszi, s nézd meg, helyre jön 
a malom. " U 8 

A molnárcsaládok Felsőcsernátonban kü
lön társadalmi csoportosulást képeztek. Ezzel 
magyarázható, hogy egymással családi, műro-
konsági összefonódásban éltek. A molnárlegé
nyek szívesen nősültek másik malomból, mert az 
ott nevelkedett leány ismerte a malmot, és szük
ség esetén maga is el tudta azt látni. Volt rá példa, 
hogy egy-egy molnárlegény nemcsak elvette egy 
másik molnár lányát ; 1 1 9 hanem miután időnek 
előtte megözvegyült, újra malomból nősült. 

A foglalkozásbeli belterjesség másik té
nyezője a vagyon egy helyen tartása volt. Ezek a 
tényezők gyakran vezettek rokonságon belüli 
házassági kapcsolatokhoz is: „egymásét megtar
tották, nem engedték, hogy más jöjjön oda ide
genből, hanem ők, ha rokon volt, ha unokatest
vér, ha mi, megnősültek, s mind molnárok let
tek. " 1 2 ü Amikor a házasulandó legény választása 
nem rangbélire esett, akkor az ő hozományát is 
megnyirbálták: „ Vagyon elég volt nagyapámnak, 
csak nem akarták, hogy édesanyámot elvegye 
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apám, me szép fehérnép volt, de szegény, s oda
adták a másoknak, Dávidéknak. " 1 2 1 

Csernáton földhivatali és anyakönyvi ira
tait vizsgálva gyakran találtam adatokat két 
család között többszörös házassági összefonó
dás ra . 1 2 2 A Csenátonon belüli kapcsolatokon kí
vül rábukkantam rokoni és házassági kapcsola
tokra más felsőháromszéki molnárcsaládokkal is: 
pl. Torján a SÓLYOM-, Szárazpatakon a KERE-
ZSI családokkal állnak kapcsolatban. 

Malomcselédek 

Ott, ahol a gyermekek elkerültek a háztól 
vagy talán még nem nőttek bele a munkába, mint már 
említettem, gyakran cselédet fogadtak föl segítségül. 

A cselédek megfogadása általában 
„Szent alá s fel napján", január másodikán tör
tént, és következő január másodikáig tartott a 
szolgalatja. „Ezt a napol így hívták, mert ekkor a 
cselédek felszabadultak, ez a nap szabad volt, ki 
lett fizetve a még fel nem levő bére. Akkor jöttek 
le sfel, hogy megfogadja-e valaki jövő évre. " 1 2 3 . 
Több esetben megtörtént, hogy egy-egy cseléd 
több évet is lehúzott egy gazdánál, de az volt az 
általánosabb, hogy nemigen szerettek egy hely
ben sokáig megmaradni. Erre így emlékszik visz-
sza az egyik volt malomcseléd: „Há nem vótam 
megesküve vélik, nem vót semmi bajom, de tudja, 
ez úgy szokott lenni, több idő alatt megbátrodik a 
cseléd es, a gazda es, s akkor mint a kutya s a 
macska morrognak, s aztán jobb örökké frisseb
bet választani."*24 Ha egyik-másik cseléd vala
mi miatt nem volt megelégedve gazdájával s 
tovább akart állni, azt szintén e napon jelentette 
be. Ilyenkor nem lett harag belőle, de azért illett 
legalább két héttel előbb szólni, hogy a gazda is 
más után nézhessen. Ha a molnár rákérdezett, 
hogy miért nem akar tovább maradni, akkor leg
többször tréfás kitérő választ kapott: „azt esetleg 
megkérdezték - mé mész el? De mondtam: a 
féreg es megunja örökké egy likba járni, há nem 
igaz-e ? - ő es likat változtat. " 1 2 5 Időnként - ha 
a bér volt az indok - , akkor megpróbáltak újra 
megegyezni a következő évre, ha más többet 
ígért, akkor oda állt be. 

Ezen a napon a legények nagy része már 
tudta, hogy következő évben hol fog szolgálni. 
Akinek nem volt még kiszemelt helye, az betért 
egyik-másik gazdához, és rákérdezett: befogad
nák-e. Ha meg tudtak egyezni, akkor már be is 
állt oda, csak a holmijáért ment haza. 

Ilyenkor a gazdák is szétnéztek, kit le
hetne megfogadni. „Édesapám befogott egy-két 
lovat, s elment egyikhez vagy másikhoz, s meg
nézte, meg tudnak-e egyezni, s ha meg tudtak 
egyezni, akkor már hozta es. " 1 2 6 Évközben a 
gazdák is odafigyeltek egyik-másik siheder vi
selkedésére, munkájára, s gyakran megesett, 
hogy a szomszédságból, távolabbi rokonságból 
vagy más malomból fogadtak fel cselédet. 

Cselédnek általában már meglett korú 
fiatalembereket, legényeket kerestek a malomba, 
kinek több hasznát vehették. A megállapodás 
ilyenkor magával a legénnyel történt. De előfor
dult az is, hogy csak egy gyermeket hittak, hogy 
legyen kit jobbra-balra szalasztani, ez esetben a 
szülőkkel egyeztek meg a járandóságban. 

Miután egy-egy legény elszegődött, 
rendszerint már aznap oda is költözött új gazdá
jához. Vasárnaponként rendszerint hazament fe
hérvenni, azaz tiszta ruháért. 

Bérük mindig is a megállapodástól füg
gött. A negyvenes években általában egy pár 
csizma, egy rend ruha, két ing, két gatya, sapka, 
kalap, tíz mázsa gabona, valamennyi pénz 
(tizenöt-húszezer lej), egy malac, két tere fa volt. 

Csernátonban a gazda asztalánál ettek a 
cselédek is, nem volt szokás, hogy számukra kü
lön főzzenek. 

Munkaidejük hét közben sokszor kora 
reggeltől késő éjszakáig tartott. Minden munkát 
el kellett végezniük a malom és a gazdaság körül. 
Ha a molnár nem volt otthon, akkor a gazdasz-
szony irányításával kellett járatniuk a malmot, 
ellátni az állatokat, de mezei munkák idején ab
ból is ki kellett, hogy vegyék a részüket. 

A cseléd járt a lovakkal őrlőért és hordta 
haza a gazdákhoz a lisztet. A molnár egyszer el
vitte magával a faluba megmutatni, merre és ho
gyan kell járni az őrölni valóval. Megtanította a 
gabonát hogyan kell felmerni s jól bekötni, va-
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lamint megismerni, hogy melyik zsákot hova kell 
hazaadni, azután már egyedül küldte el. 

Ezenkívül nagyon gyorsan meg kellett 
tanulniuk a kövek megvágását, a zsákolást, a ma
lom garatjára való felöntést, a fogak faragását. 

Amikor még fiatal gyermeket vettek fel, 
az első időben a gazdasszonynak kellett segít-
keznie az állatok ellátásában, tüzelő, víz behor-
dásában. Dolga volt továbbá a malom tisztán 
tartása, és miután már bizonyította ügyességét, 
avatta be a molnár a mesterség többi csínyjába. 

A gazdák mindig is megkövetelték, hogy 
a kiadott munka időre és hiánytalanul el legyen 
végezve. Gyakran ez volt az oka, hogy nem so
káig maradt egy-egy legény egy helyben. „Em
lékszem, volt egyszer egy felsó'csemátoni, az há
rom évig volt, s azután osztán a többi mind el
ment egy év után. Ugye nálunk apám szigorú em
ber volt, amit megmondott, azt meg es kellett 
csinálni. O ment elől, s utánna kellett menni, akár 
kaszával, akár az ekével, akár a malomba. " 1 2 7 

A molnár is, a cseléd is igyekezett ki
használni, ha kapós fehérnép került a közelébe, 
így egy-egy jóképű legény hamar a gazdasszony 
vagy a háznál levő leányok kedvébe kezdett jár
ni. Ennek erdményeként megesett, hogy a cseléd 
benősült a malomba . 1 2 8 

Temetkezési szokások, molnársírok 

A Nagypatak menti molnárcsaládok te
metkezési szokásait megfigyelve, egy jól körül
határolható fontos választóvonalat találhatunk. 
Különösen a felső malmokná l 1 2 9 gyakori, hogy a 
kert egy árnyékos sarkában ott található a csalá
di temető az ősök sírjaival 1 3 0 . Ez a térképmel
lékleten 14. számmal jelölt SZÁNTÓ Gergely 
malomtelke alatt húzható meg. A vízfolyás men
tén ezen alul eső molnárcsaládok a felsőcserná-
toni református vagy katolikus temetőkbe temet
keznek, míg a forrás irányában fölfele található 
portákon halottaikat a saját telkükön temetik el. 
Az itteni molnárok vallásuk szerint többnyire 
református és római katolikus családok. A vi
szonylag korán elterjedt és a polgárosodás hatá
sának megjelenését tükröző gyászjelentők alap

ján is szépen meghúzható az említett határvonal. 
Ez a határ valószínűleg valamikor lennebb le
hetett, mert a DÉNES Gáborné malomtelkén a 
nyolcvanas években való építkezéskor a ház 
alapjának ásása közben emberi csontokra buk
kantak. A szövegezésben a felekezet megjelölése 
után a temetés helyét csak abban az esetben ne
vezik meg konkrétan, ha a temetőben helyezik 
örök nyugalomra halottukat (pl. „Drága halot
tunkföldi maradványait folyó hó 13-án helyezzük 
örök nyugalomra a református egyház szertar
tása szerint a felsó'csemátoni temetőben"13*). Ha 
a temetés a molnár saját telken történik, akkor 
csupán az időpontot és az egyházi felekezetet 
jelzik (pl. „Drága halottunk földi maradványait 
1968. augusztus hó 2-án du. 4 órakor fogjuk a 
református egyház szertartása szerint örök nyu
galomra helyezni. "132). 

Ók maguk, mint már jeleztem, erről így 
beszélnek: „ Tudja, a falutól messze voltunk, és 
mindenki családi sírt állított a kertjében, a 
messzeség miatt"}33 „Ott gyönyörű szép temető 
van mindenkinek, a molnároknak, szépen be is 
kerítettem, s virrasztani is oda megyek".*34 A 
mellékelt térképvázlaton „+" jellel jelöltem azon 
malmokat, ahol a családi sírhely a portán található. 

Első benyomásre ezen temetkezési szo
kás kézenfekvő okának a köztemetőtől, a falutól 
való távolság tűnhet. A dolgozatban tárgyalt je
lenség magyarázata azonban túlmegy a csupán a 
falutól való távolsággal indokláson. Itt az elődök 
sírjai az ősi földhöz, a portához, az „élethez" va
ló szoros kötődést is jelentik. A porta a hely, 
amelyet őseik valamikor megültek és itt benne él 
azóta minden utódjuk. Milyen szépen mondják: 
„Itt születtem ebben a rongyos életben, s ha 
meghalok is, ide temetnek a hegyoldalba apám 
mellé"*35. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a 
székely szeres településeken a temetőkben is 
követték a családok a falubéli elhelyezkedés 
rendjét. A molnárság máig erre utaló társadalom
szerkezete, az erősen patriarchális családmodell 
feljogosít, hogy ilyen ősi elem maradványaként 
értékeljük temetkezési módjukat. Saját vélemé
nyük erről: „Az összes, KASZONI Dénes bácsi, 
PAJZS János bácsi mind oda vannak temetve a 
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kertbe, mindenki a saját kertjébe"*36. „Csuda 
szép temetése volt Gerő keresztapámnak, képzel
je el, az összes mónárok mind itt voltak, teli volt 
itt az egész udvar a gyászolókkal s vitték ki itt az 
oldalba a kertbe az apja s keresztanyám mellé, 
alig egy évre utánna, mindenki sírt". 

E szokás nyomaira bukkantam Torockón 
is. Itt a nevezett molnárportát a századelőn ma
gyar molnártól bérelte, majd vásárolta meg egy 
román család. Ma kertjében egy, az előző tulaj
donos idejéből maradt kőkereszt, valamint a je
lenlegi molnár szüleinek és családjának előre el
készített sírköve áll. A végtisztesség megadásá
nak ezen módját hamarosan átvették a szomszéd 
magyar malmokat felvásárló román molnárcsalá
dok is. A mesterség társadalmi elkülönülését jel
ző, hasonló temetkezésről tudunk, mint már em
lítettem, Gyergyó vidékéről is, ahol közös mol
nártemetőbe temetkeznek. 

Egy, az avassági szőlőhegyeket bemutató 
dolgozat szerzői bukkantak a szőlősgazdák szin
tén szakmai indíttatású, saját telken való temet
kezésének nyomaira 1 3 7 . 

Az előbb leírt felsőcsernátoni temetke
zési szokás napjainkig él. így 1996 novemberé
ben SZÁNTÓ Gergely molnár (14.) feleségét és 
alig egy esztendőre rá magát a molnárt, SZÁN
TÓ Gergelyt helyezték örök nyugalomra a csalá
di sírban. 

A halál beálltáról gyorsan értesültek a 
szomszédos molnárcsaládok és a legrövidebb 
időn belül hozzáláttak a temetés előkészítéséhez. 
A férfiak a családi temetőben, még a megboldo
gult által kiválasztott helyen hozzáláttak a sír 
megásásához. A hely megjelölésénél fontos 
szempont, hogy a terület ne legyen vízmosta he
lyen. Az asszonyok a ház kitakarításánál és a 
halottas estékre való kalács sütésénél segédkez
tek. A halottat rendszerint a malom melletti tisz
taszobában ravatalozták fel, a mestergerenda a-
latt. Esténként a pap prédikált, és az asszonyok 
együtt imádkoztak a halottért. Siratni kötelessége 
volt elmenni a molnárcsaládok nőtagjainak, min
den este, amíg a halott a ravatalon feküdt. A fér
fiak eközben valamelyik helyiségbe félrehúzód
va poharazás mellett kártyáztak, beszélgettek. A 

koporsót csak azután zárták le, miután a pap a ha
lottat elprédikálta. A holttestet általában a komák 
vitték, rúdon a családi sírhoz. A halott leeresztése 
előtt a pap megáldotta a sírt. A sírgödröt minden 
esetben padmallyal készítették, azaz a gödör fel
menő oldalfalaiban lépcsőzetes ugrást hagytak, 
hogy miután a koporsót leeresztették, erre tá
maszkodva cserefapallókkal elfödjék, és csak ez
után töltötték vissza rá a földet. A szertartásokon 
természetesen a molnártársadalom majd minden 
felnőtt tagja részt vett, utána közösen ülték meg 
a halotti tort. 

Amint azt már fentebb említettem, a szá
zad közepétől általánossá vált a nyomtatott 
gyászjelentő, melyet névre szólóan, a kézdi-
vásárhelyi nyomdából rendeltek. Elkészülte után 
minden molnárcsaládhoz eljuttatták. Gyakran 
lehet látni, hogy egy, a falba vert szegre tűzik fel 
egymás fölé e gyászkeretes lapokat, vagy a csalá
di iratok között őrzik tovább. Egy-egy ilyen 
gyűjtemény fontos család- és mesterségtörténeti 
forrásként is használható az etnográfus számára. 

A sírok rendbentartását a malomházban 
maradt családtagok végzik. Azon molnárok asz-
szonyai, akik időközben leköltöztek a faluba, év
közben visszajárnak rendezni a hantokat. A sírok 
megjelölésének változatos módjait találhatjuk 
meg: különösen a régebbieknél gyakori, hogy 
mára már csak a hant látszik, melynek fejéhez 
egykor fát ültettek, pl. az OROSZ-féle malom 
telkén (13.). Találtam faragott kőoszlopot is, 
mely napjainkra már kidőlt (a KONNÁT-féle 
telken). A legelő állatoktól való védelem és a 
gondozhatóság végett többen vasráccsal vagy lé
ces fakerítéssel vették körül a műkőből készült 
családi síremléket, pl. BAJKA István (11.), PÉLI 
Károly (6.), BAJKA Mihály (7.). Többen már 
életükben megcsináltatják vagy maguk csinálják 
meg saját sírjaikat a síremlékkel együtt, pl. 
SZÁNTÓ Gergely (14.). 

Ha nem kerített a hant, akkor az em
lékezés koszorúit a fákra erősítik fel, hogy az 
állatok ne hordhassák szét (OROSZ-féle malom, 
13.). Halottak napján mindenki gyertyát gyújt a 
kertjében levő sírnál. Azok, akik időközben le
költöztek a faluba, szintén kimennek „világíta-

253 



ni" (gyertyát gyújtani). Ilyenkor megbolydul a 
község, mert a családok szerteágazódása miatt 
sokaknak 4-5, sokszor egymástól jelentős távol
ságra levő helyen is le kell róniuk halottaik irán
ti kötelezettségüket 
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(A családnevek majuszkulás kiemelését, beleért
ve az idézeteket, kötetszerkesztési szempontok 
indokolják. Szerk. megj.) 

Mori şi morari la Cernât, 
(jud. Covasna) 
(Rezumat) 

Lucrarea face parte din lucrarea de li
cenţă a autorului, din 1996. Abordează proble
matica folosirii apei Ia Cernât, locul instalaţiilor 
tehnice acţionate cu forţa apei, proprietarii, gos
podăriile şi viaţa familiilor de morari, construirea 
morilor şi meseria morăritului, întreţinerea morii 
şi a canalului de apă, respectiv celelalte instalaţii 
tehnice acţionate cu apă din localitate. 

Mills and Millers in Csernáton 
(Cernât, Covasna County) 
(Abstract) 

The paper is part of the university degree 
thesis written by the author in 1996. Its topic is 
the use of water in Csernáton, the role of techni
cal installations driven by the force of water. 
Further, it deals with the owners, the farms, and 
the lives of the miller families, the building of the 
mills and the miller trade, the maintenance of the 
mills and of the water pipes, respectively of other 
technical installations driven by water. 
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PÁLFALVI Pál 

Növények a csíkszentdomokosi 
ember- és állatgyógyászatban 

(Kivonat) 
A szerző a Hargita megyei Felcsíki-me
dence legészakibb településén - Csík
szentdomokoson - végzett öt éves (1972, 
1976 és 1979-1981) helyszíni népi nö
vényismereti (etnobotanikai) gyűjtőmun
kájának részeredményét foglalja össze. A 
dolgozat 234 növényfaj népgyógyászati 
felhasználását tartalmazza tudományos 
latin és helyi magyar népi nevük szerint 
szócikkekbe szedve. A szakirodalmi for
rásokban (6, 7, 8, 9) nem jelzett növé
nyek után (!) - míg a csak az állatgyó
gyászatban használatosak után (!!) jel 
hívja fel a figyelmet. Az aláhúzott sor
számú fajok a gyógynövény felhasz
nálási módja szempontjából ígéretes, to
vábbi hatástani elemzések tárgyául szol
gálható növényfajok. A dolgozatot a 
csíkszentdomokosi ember és állatgyó
gyászatban használatos növényfajok fel
használási módjának mutatója, a fel
használt irodalom, valamint az adatkö
zlők névsora zárja. 
* 

Csíkszentdomokos a Felcsíki-meden
cének marosfői küszöbe tövében fekvő, legésza
kibb települése. Tengerszint feletti magassága 
750-800 m. Az Olt két oldalán elterülő helység 
nyúlványai a Szádok-út-, Lok-, Szedloka-
Kurta patakok és mellékpatakjaik által sűrűn 
szabdalt hegylábak közé hatolnak fel. 

Geológiai alapját a Nagyhagymás kristá
lyos-metamorf és mezozóos üledékes (triász- és 
jurakori) mészkövei, a Csíki-havasok (Naskalat-
hegycsoport) homokkövei és márgái, illetve a 
Hargita negyedkori vulkanikus eredetű kőzetei 
képezik. Az uralkodó talajtípus a podzolosodott, 

• 198íí-ben. a csíkszeredai !V. Etnobotanikai szimpozionon bemutatott 
dolgozat. 1987-ben a szimpozion anyagai már politikailag nemkívá
natosnak minősültek. így mástél évtized késéssel jelenik meg. 

savanyú vegyhatású barna erdei talaj. A patakok 
és az Olt völgyében öntéscsernozjom talaj ala
kult ki. Éghajlata mérsékelt szárazföldi, hűvös, 
csapadékos nyárral és hosszú hideg telekkel. Az 
évi átlaghőmérséklet 5-7°C, az évi csapadék
mennyiség pedig 700-1000 ml között ingadozik. 

Természetes növénytakaróját az utóbbi 
150-200 év antropogén-zoogén hatása módosí
totta. Eredeti növénytakaróját a hegyekre kapasz
kodó lucfenyős erdők, a hegylábakra telepedett 
mogyorósok, mogyorós-nyíresek és az erdőirtás 
után másodlagosan kialakult szélfüves - vörös 
csenkeszes - szőrfüves növénytársulások képe
zik. Nem ritka a növényzeti inverzió sem, amikor 
a tölgyerdők (Cserés) és a bükkerdők (Lető-
bükkje) magasabbra települtek, mint az uralkodó 
fenyvesek. 

A romániai viszonyokhoz adaptált NYA
RAD Y-VICOL féle biokartográfiai kódja: F. III. 
39. (1). A terület nemzetközileg elfogadott 
biokartográfiai kódja az UTM 10 x 10 km 2-es 
hálózatos (grid) rendszerében: MM 05/06 (2). 

A nagy többségében magyar-székely, 
római-katolikus vallású község lakosainak száma 
a gyűjtés idején több, mint 7000 (1992-ben az 
utolsó népszámlálás adata: 6676. A lakosság 
alapfoglalkozása régebb a földművelés, pásztor-
kodás-állattenyésztés, erdővágás, fuvarozás, 
mészégetés stb. volt. Ma a helységben a mozaik
bánya (kristálydolomit), fafeldolgozó üzem és 
kisebb cégek, vállalkozók (háziipar, szövés-fo
nás) kínálnak munkalehetőséget. 

A természetes környezet, a pásztorkodás-
ból és az erdőlésből eredően a természettel való 
közvetlen kapcsolat sokrétűsége, a középkorú és 
idős lakosság hagyományokhoz ragaszkodása, a 
vallásosság és a városoktól való relatív nagy tá
volsága miatt még napjainkban is a paraszti élet
mód és műveltség sok archaikus vonását őrizte 
meg a népi természetismeret szempontjából is. A 
helyi népi növényismeret jól azonosítható hasz
nos vagy káros növényeket tart számon, s így a 
népi ember- és állatgyógyászat a gazdag tapasz
talati tudás és a hiedelmek sajátos ötvözete. 

Jelen dolgozat adatai öt év (1972, 1976 
és 1979-1981) helyszíni gyűjtőmunkájának 
eredménye, s mint ilyen, teljességében eredeti, 



nem közölt anyag. Helyi népi ember- és állatgyó
gyászati gyűjtésünket tág értelemben értelmez
tük, oly módon, hogy a spontán fajok mellett be
vettük adattárunkba azokat a konyhakerti zöld
ségeket, gyümölcsöket, dísznövényeket, fűszer
növényeket, exotikus fajokat stb., melyeknek va
lamilyen gyógyhatást tulajdonítottak vagy tulaj
donítanak, s mint ilyeneket felhasználtákvagy fel
használják, így dolgozatunk teljességre törekszik. 

Összesen 234 növényfajt azonosítottunk 
(3, 4, 5) s a fennebb, illetve továbbiakban jelzett 
szempontok alapján vettük be felsorolásunkba, 
adattárunkba. A felhasznált fajok közül 213 (+4) 
embergyógyászatban, 284 gyógyítás- és kezelés
módra, külső- és belső parazita elleni, 762 (+15) 
gyógynövényhasználatra és 82 (+1) faj állatgyó
gyászatban, 121 gyógyítás- és kezelésmódra, 
külső- és belső parazita elleni, 261 (+4) gyógy
növényhasználatra vonatkozik. 

A növényfajokat két fő csoportba -
virágtalan (15 faj) és virágos növények (219 faj) 
- soroltuk, míg a csoportokon belül a virágta-
lanokat rendszertani, a többit pedig tudományos 
latin növénynév betűrendje szerint rendeztük 
sorszámozott szócikkekbe. A szócikk elején a 
latin név címszóként áll, ezt követi a helyi ma
gyar népi név (esetenként népi nevek), majd az 
illető növényfaj embergyógyászatban, s ha 
ismeretes, állatgyógyászatban való felhasználási 
módjának, hatásának leírása. Terjedelmi okok 
miatt nem térhetünk ki a felhasználásra kerülő 
anyagok (pl. írek, kenőcsök), az elkészítési mó
dok és a használati hatásmechanizmusok részle
tes taglalására. A növényfajhoz, felhasználá
sához fűződő hiedelem, babona vagy szokás csak 
abban az esetben említődik, ha az közvetlen kap
csolatban áll a felhasználás módjával. Az ember
gyógyászatban használatos fajokat összevetettük 
a CSEDŐ K. (6), esetenként RÁCZ G. és mun
katársai (7, 8, 9) könyveiben leírt fajok hatás
módjával. A hivatalosan is gyógynövényként 
számontartott fajok hatásával megegyező fel
használást a (+) jel jelöli. A kétes - feltehetően 
igazolható gyógyhatású felhasználási mód után 
(?) jel áll. Az embergyógyászatban használt, az 
összevetés alapjául felhasznált szakirodalmi for
rásokban nem jelzett növényfajok után (!), míg a 

csak az állatgyógyászatban használatosak után (!!) 
jel hívja fel a figyelmet. Az aláhúzott sorszámú fa
jok a gyógynövény felhasználási mód szempont
jából figyelemre méltó, további elemzések tárgyá
ul szolgálható virágos növényfajokat jelöli. 

Dolgozatunk végén a felhasználási 
módokra az adattári sorszámok utalnak. 

1. Adattár 

I. Virágtalan növények 

L(! ) Spirogyra sp.; békanyál. Rongyra 
rátéve égési sebekre (?) borítják. 

2.(!) Saccharomyces cerevisiae L.; élesztő. 
Vértisztító hatásánál (?) fogva pattanásos arc (?) esetén 
eszik. Elesztőpakblást tesznek a pattanásra és a viszérre (?). 

Gyomorsüléskor a disznónak élesztős levet adnak. 
3.(!) Pennicillium sp.; penész, zöld penész. 

Torokfájáskor penészes kenyeret nyelnek (?). 
4. Clavices purpurea L:; anyarozs, rozsa

nya. Levét megfőzve csalánkiütések ellen használják 
(?), megtörve, pálinkába téve belső vérzést szüntet (?), 
a havi vérzés zavarait szünteti (?). 

Megőrölt, megpergelt porát moslékba adva a 
tehénnek elhajtja a „poklát" (borjútartóját), méhlepényét. 

S.(ü) Polyporus sp.; taplógomba, fűzfatap
ló. A ló „kehe" ellen füstölőszer. A ló fejét pokróccal 
leborítják, s a taplógombát lapátra tett szénen égetik el. 

6.(1!) Lactarius piperatus Fr.; tejesgomba. 
Szárított porát a teheneknek adják gyomormenés ellen. 

2 i ( ! ) Lycoperdon hiemale L.; puhatag, 
puhataggomba, lóposszogó. Spóráit (porát) friss vá
gásra (?) tették, vérzéscsillapítóként (?). 

A ló hasadt körmén a vérzést elállítja. 
8. Cetraria islándica. (L.) Ach.; izlandi 

zuzmó. Köhögés ellen főznek teát belőle (+). A közeli 
Nagyhagymásról (Bárányhavas) gyűjtik. 

9. Parmelia furfuracea Ach.; erdei fehér 
zuzmó, fenyőgomba. Fojlás, szívasztma esetén főznek 
teát belőle (?). 

10. Lycopodium clavatum L.; ciframoj, 
korpafű, moj, nyúlómoj, serkefű, saskörmű fű. 
Teája ekcéma borogatására (?), hajmoly ellen (?) és 
dohányzás leszoktatására (+) használatos. 

II . Equisetum arvense L.; mezei zsurló, sul-
lófű, surlófű, fentőfű. Vizelethajtó (+), vízhólyaggyul-
ladás (?), vízkórság (?), sárgaság (?) gyógyítására hasz
nálatos a teája. 

A tehén lesült gyomrát helyrehozza, tartják. Lo
csolás formájában „imej"-ek (közönséges marhabagócs -
Hypoderma bovis - nyűszerű lárvái) ellen is használatos. 
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12,(1) Equisetum hiemale L.; békaláb, 
békalábfű. Vizelethajtó (+), vesegyulladás (?), rekedt-
ség (?) és bőrbetegségek (?) esetén jó. 

A békalábas széna jót tesz, ha a tehén gyomra 
le van sülve. 

13.(!) Equisetum silvaticum L.; medvesza
ka, medveszakái. 

Teája vesegyulladás (+), májbetegség (sár
gaság) (?) esetén jó . 

A tehénnek éhére adják teáját gyomorgyulla
dás alkalmával. A kezelés alatt vizet innia nem szabad! 

14. Dryopteris filix-mas (L.) Schott.; ördög
borda. 

Vérhas (?) ellen jó a teája, ágyba téve bolhaű-
ző (emberbolha - Pulex irritans) hatása van (?). 

A gyomorgyulladásos disznó lázát csillapítot
ta az ördögbordaalomba való fekvés. Sertésorbánc ese
tén is ördögborda közé fektették a disznót. Ezekben az 
esetekben ördögűzésről, rontás ellen való védekezésről 
volt szó. Télen szárított levele porát a tyúkok vizébe 
tették tyúkvész ellen. 

15. Polypodium vulgare L.; édesgyökér, kőméz. 
Gyöktörzsének teája vagy reszeléke citrom

mal összekeverve enyhíti a köhögést (+), szívasztma 
(?) ellen is jó. Májtisztító tea is készül belőle (?). 

II. Virágos növények 

16.(0 Abies alba L:; fehér fenyő. Kérge 
zúzalékát mindenféle bőrgyulladásra (?) tapasztják. 

17.(!) Acer platanoides L.; csipke johar, 
johar fa. Tavaszi megcsapolással nyert növényi ned
vét, a „viricset" nyalogatva, edénybe felfogva isszák 
tüdőbaj (?) ellen. 

18. Achillea collina Becker. Achillea mille
folium L., Achillea pannonica Scheele; cickafarkú 
fű, egérfarkfű, fehér cickafarok, pulykafű. Egyik 
legjobban ismert gyógynövény. Borogatásképp kiüté
ses bőrre (+), külső sebre (+), kézdaganatra jó (+). Et-
vágyjavító tea (+), gyomorfertőtlenítésre (+), gyomor
égés csillapításra (+), gyomorfekély esetén (+) is hasz
nálatos. Húgyhólyaggyulladás (?) és májbaj (?) esetén 
próbálkoznak vele. Tüdőasztma (?) esetén is isszák. 

A tehénnél tőgyulladást borogatnak vele. 
19.(!) Aconitum variegatum L.; kisasszony

papucs. Virágzata teáját fulladás, fojlás (?) esetén 
használják. 

20.(P Actaea spicata L.; tolvajlapi. Leveleit 
a sebekre borítják, a gennyet kihúzza (?). 

21. Aesculus hippocastanum L.; gesztenye, 
gesztenyefa, vadgesztenye. Magvai kékszeszes kivo
natát hajhullás (?) ellen használják. Szeszben kiáztatva 
ízületi borogatásra (+) jó. Reszeléke pálinkában (kis

gyermekeknek vízben) kiáztatva gyomormenés (?), 
vérhas (?) esetén használatos. 

Cikóriakávéval összefőzve a tehén gyomor
menése, vérhasa ellen itatódik. 

22. Alchemilla vulgáris L. ssp. alpestris 
(Schm.) E. G. Cannus; harmattartó lapi, pecérlapi, 
zsanika. Virágos, leveles szárából főzött tea szamárkö
högés (?) ellen, levelei sebtapaszként (+) használatosak. 

23. Allium sativum L.; foghagyma, fok
hagyma. Fogfájáskor (?) fokhagymacikket tesznek a 
lyukas fogba. Jótékony hatása van az emésztésre, ét
vágycsináló (?). Korhely állapot után ecetes cibrét 
fogyasztottak. Nátha, grippe esetén összetörve sós, 
ecetes borogatásként a talpra teszik (+). Tüdőgyulla
dáskor (+) zacskóba kötve mellre kötik. Vérnyomás 
(+), szédülés (+) esetén fokhagymás zsírt kell fogyasz
tani. Összetörve, meleg vízben kiáztatva beöntést csi
nálnak, de éhére is fogyasztják „geleszták" (horgasfejű 
galandféreg - Taenia solium) ellen '(+). A fokhagyma 
hatása csak akkor lesz jó, ha pénteken eszik, mert akkor 
a „geleszták felfele állanak". 

Állatgyógyászatban is igen hasznos. A meg-
csemerlett vagy gelesztás (lásd előbb) disznónak tejes, 
fokhagymás moslékot adtak. A gelesztás kutyát (fűré-
szes galandféreg - Taenia pisiformis) is így kezelték. A 
tyúkvész esetén fokhagymát etetnek a tyúkokkal. 

24. Allium cepa L.; piroshagyma, veres
hagyma. A hagyma szárát zölden méhcsípés (?) esetén 
súrolták a bőrre. Nyers cikkeit hajra, fejbőrre súrolták 
hajhullás esetén (?). A fagyott testrészt hagymával bo
rogatták (+). Megsütött cikkeit, de a viasszal, veres 
szurokkal, kovásszal és főzőolajjal elkevert hagymát 
„kelis"-re tették, jó hatásúnak tartják (+). Étvágyat 
fokozza (+), köménymaggal vagy dióhéjjal teát főznek 
belőle szélhajtó (+) hatásáért. Vizelethajtó teaként (+) 
is használatos. A hagymaszirup köhögéscsillapító (+) 
szerként ismeretes. 

Az állatgyógyászatban is jó hatása van a tehén 
gyomorgyulladásakor, gyomorsülésekor. Összetörve, 
megpergelve főzőolajjal, avas hájjal, savanyú tejjel ke
verik össze. A tehén, juh felfúvódásakor négyfele vág
ják és a végbélbe dugják. A zöld hagymaszár tavasszal 
jó a szárnyas állat mindenféle betegsége ellen. Az ízü-
letes és májfájásos tyúknak is adnak belőle. 

25.(1) Alnus incana (L.) Mönch; cserfa, 
egerfa. A cserfa héját megfőzve az ekcémás bőrt (?) 
fürösztik levével. 

26. Aloe arborescens Mill; gyógykaktusz, 
gyógykaptusz. Leveléből kifacsart levével bőrbeteg
ségeket, ekcémás bőrt kenegettek (+). Megőrölt leve
leit mézzel, citromlével, szőlőborral vagy almaecettel 
és tojással elsúrolva, hat napig érlelve gyomorbetegsé
gek, gyomorfájás, gyomorfekély ellen fogyasztják (+). 
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27. Althaea rosea L.; fátalan rózsa, mály
vavirág. Gyökerét ' teának elkészítve „gusásodás" 
(golyva) (?) ellen tartják hatásosnak. Levelét megszá
rítva, összetörve mézzel, liszttel, avas hájjal összeke
verve a „kelisre" teszik. 

28. Anethum graveolens L.; kapor, kerti 
kapor. Zölden fogyasztva elhízás ellen (?) ajánlják. 
Teáját puffadás (+), torokfájás (?), csuklás (?), szédülés 
(?) és magas vérnyomás (?) esetén használják. 

29.(1) Angélica silvestris L.; angelika, 
angyélika. Teáját vizelet- (?) és szélhajtó (?) hatásánál 
fogva használják. Jó volt vízhólyggyulladáskor is (?). 

30.(1) Anthemis tinctoria L.; kurucbokréta, 
sárga margaretta. Virágjait köhögés (?) esetén és 
tüdőbaj (?) ellen használták teának főzve. 

31. Apium graveolens L.; celler, zeller. Zöld 
leveleit nyersen rágcsálva érelmeszesedés (?) és vér
nyomás (?) esetén. Megfőzve jó vizelethajtó (?). 

32.(!) Aquilegia vulgáris L.; kék harang
virág, kerti harangvirág. A virágából készült teát 
gyomorfájás (?) ellen javalják. 

33. Arctium lappá L.; bojtorján, burusztuj 
lapi, keserű lapi. A gyökeréből főzött tea fejviszketés 
(+), hajhullás (+) ellenes borogatószer. A levelét fejre 
borítva enyhíti a fejfájást (?). Teája köhögéscsillapító 
(?) és vizelethajtó hatású (+). 

34.n!) Aristolochia clematitis L.; farkas
alma. Levelét és a belőle készült teát lósebek lemosá
sára, borogatására használják. Szárát megtörve szintén 
sebekre hintik. 

Levele jó a ló szügyére kehe esetén. Csík
szentdomokoson nem él a növény. 

35.(1) Armeniaca vulgáris l .am.; kaj
szibarack. Gyümölcsét fogyasztva vérkeringést ser
kentő hatást tételeznek fel (?). 

36. Armoracia rusticana (Lam.) G. M. Ich.; 
torma. A zöld tormalapi nyersen fejre, nyakra kötve a 
fejfájást (?) szünteti, úgyszintén kézre és lábra (talpra) 
kötözve. Reszelve csípős ízű gyökérreszelékét tejben, 
mézzel, tojássárgával összekeverve étvágygerjesz
tőként (+), rekedtség és szamárköhögés (+), tüdőgyul
ladás (?), tüdőasztma (?), illetve szilikózis megféke
zésére (?) fogyasztják. A feketeretek reszelek mézzel 
összekeverve dohányzás ellen (?) gyógyító hatású. 

Az állatgyógyászatban is sokféle felhasználása 
ismeretes, a sós vizes, ecetes borogatás a tehén, ló, juh és 
disznó tüdőgyulladása esetén jó, 2-3 napig kell borogat
ni. Kehesség ellen az olajos vagy faggyas torma - húgyos 
zabbal vagy nyers reszelt pityókával az abrakba téve 
hatásos. A húgyos zabbal kevert torma a száraz kehes ló 
orvossága. A disznó zöld tormalapival borogatva helyre
jön a tüdőgyulladás okozta láztól. Ecetes, fokhagymás 
tormának levével öntözik a rühös (varasos) disznót. 

37. Arnica montana L.; árnyékfű. Virá
gaiból jó toroköblögetőszer készül tea formájában (?). 
A közeli Tarkő (Térkő) havasi kaszálóin szórványosan 
található. 

38. Artemisia absinthium L.; fehérüröm, 
üröm. Szárított kóróját összemorzsolva és több más 
növénnyel, viasszal, avas hájjal, murokkal, főzőolajjal 
vagy tejfellel keverve kiütéseket, pattanásokat (?), ek
cémát (?) és a bőr szárazságát (?) kezelték. Sós lében 
áztatva izomgyulladás (?), lábtörés (?), „rehoma" (ízü
leti fájdalom) (?) esetén borogatószer. Liszttel össze
keverve a „gusa" (?) borogatója. Ülőfürdőképp felfá-
zás, vese és vízhólyggyulladás (?), aranyér (?) gyógyí
tására használatos. Teája szájkicsattogás (?), torokfájás 
(?) esetén hatásos. Megforrázva iszákosság (?) ellen
szere. Vizes ázaléka „danciagyükérrel" társítva do
hányzásról (+) leszoktató szer. Epekő elhajtószer (+) 
teaként fogyasztva. 

Almaecetbe áztatva a lónak étvágygerjesztő. 
Kóróját, de magvait is az ágyba szórva bolhaűző szer (+). 

39,i! i Artemisia annua L.; vénasszony büz-
lentyű. Kórójából gyomorfájás esetén tea készül (?). 
Összekötözött töveit gerendára függesztve tartották. Ha 
meglibbentették, jószagú lett a levegő (aromaterápia!). 

40. Artemisia dracunculus L.; tárkon, 
tárkony. Zölden rágcsálva vagy tea formájában a száj
fájás (?), szájpenész (?) ellen használatos. Ugyanígy le-
veoben étvágycsináló (+), gyomorsavtermelést serken
tő (+) hatása van. Azt tartják, hogy csökkenti a vérnyo
mást (+). Epehajtó teaként (?) is felhasználják. 

Állatgyógyászatban a szájfájás, nyelvdaganat, 
nyelvhólyagosodás bedörzsölő szere a sós, ecetes 
tárkony, s mint ilyen, a tehénnél és juhnál használatos. 

41 . Artemisia vulgáris L.; bolhaölő fű 
(kóró), büdöskőró, fekete üröm, üröm. Kórója 
füstjével kezelik a kehes lovat. Kóróját „bolhaseprű-
nek" kötik össze, s beteszik az ágy alá vagy a szalma 
közé, jó bolhaűző (?). 

42.(0 Avena sativa L.; abrakzab, zab. A 
melegített zab rongyba kötve hasra téve görcsoldó (?), 
sóval elegyítve zsába (?) ellen használatos. A fültőmi-
rigy-gyulladást is meleg zabbal borogatják. Szalmá
jából, polyvájából ülőfürdő készül aranyér (?) és kiü
tések (?) esetén. A polyvájából főzött zabtea is fojlás 
(?), köhögés (?) ellen jó. Megdarálva, összekeverve 
akácmézzel három napig érlelve tüdőasztma (?) esetén 
használatos. Teája érelmeszesedés (?) ellen is főződik. 

A tehén „vérhuddás"-akor (megszakadás) a 
pergelt zab jó gyógyszer, a különböző szerekkel és tor
mával, illetve húggyal társítva a kehes ló hatásos 
orvossága. 

43.(0 Begonia semperflorens Link. et. Ottó; 
jégvirág, jégrózsa. Sebre, eredésre, gyulladásra jó 
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borogató a levele (?). Fülre rákötve fülfájáskor hasz
nálatos (?). 

44. Bellis perennis L.; boglár, fehér boglár, 
százszorszép. Föld feletti részeiből teát főznek has
menés (?) ellen. 

45.(!) Beta vulgáris L. var. sacharifera DöIl; 
cukorrépa, répa. A cukorrépa-reszeléket lábviszketés 
esetén (?) tették a lábfejre. Főzetét, a melászt - cukros 
szirupot - gyomorfekély (?) és köhögés (?) esetén itták. 
A nyers répalapit pattanásra (?) tették. A hályogköves 
(rézszulfát) répát a száraz kehes lónak adták. Egy hó
napig répát adtak a szőrférges lónak (hegyesfarkú ló-
giliszta - Oxyurus equi) is, s az elhajtotta. 

46.(!) Beta vulgáris L. var. conditiva Alef.; 
cékla, piros cékla, verescékla. A céklalapi külsőleg 
„kelis"-re téve gennyhúzó (?) hatású. A reszelt cékla 
cukrosán, ecetesen vértisztító (?) és vérpótlószer (?). 
Emeli a vérnyomást is (?). 

47. Betula verrucosa Ehrh; nyír, nyírfa, 
fehér nyírfa. A helyi népi növénygyógyászat legismer
tebb és legszélesebbkörű felhasználású fafaja. Úgy 
ember-, mint az állatgyógyászatban fája, leveles ága, 
levelei, kérge és a „virics" néven ismert tavaszi növé
nyi nedve hasznosított. Elégetett fájából nyerik a nyír
fahamut és leveles ágaiból (még a száraz seprűből is) a 
nyírfa ágolajat, nyírfaolajat, seprűágolajat. Az utóbbi 
úgy készült, hogy az ágat elégették, s szenes felét a vas
hoz pl. a fejsze éléhez vagy két tányér közé nyomták 
így kicsapódott, olajos párlat rakódott le. A „virics"-et 
a tavaszi nedvkeringés idején csapolták le, s vagy a 
gyökér alá ásott gödörbe tett vagy a fa törzsére szerelt 
kis csatornás lefolyó vezette a felrögzített edénybe. 

E növényi termékeknek változatos felhasz
nálása terjedt el a helyi ember- és állatgyógyászatban. 
A nyírfahamut olajjal keverve orbáncra (+) kenték. A 
nyírfaágolajat (+) ekcéma (+) és epsemereg (+) gyó
gyítására használták. A láb izzadása (+) ellen a lábujjak 
közé nyírfalapit tettek. Hajhullás (+) megakadályozása 
céljából tavasszal, amikor a nyírfa kezdett levelezni, a 
kalapot vagy sapkát friss nyírfa levéllel szedték meg, 
fejre tették, s így aludtak több éjszakán. Rongyba gön
gyölgetve a lábra csavarva a sós nyírfalevél borogatás 
jó reumaellenes (+) szer. Fűzfakéreggel összefőzve le
veleiből reumaellenes (+) és vizelethajtó (+), vesekő
oldó (+) teát készítettek. A viriccsel fejet mosva hajhul
lást (+) gyógyítottak. Szökések (+), pattanások (+) sze
re szintén a nyírfalé, a virics. A fülfájáskor (?) fülbe 
cseppentettek, szilikózis (?) és vesekő (+) esetén szin
tén viricset ittak. 

A nyírfa állatbetegségek elleni felhsználása is 
éppen ilyen gazdag. A hólyagkékkővel, avas hájjal ke
nőccsé kevert nyírfahamu sertésorbánc ellen haszná
latos. A nyers és szárított nyírfakéregből főzött tea 

gyomormenés esetén jó a tehénnek. A seprűágolaj 
faggyúval összekeverve a varas (rühös) tehén gyógy
szere. Az orbáncos tehént, kecskét szintén nyírfaolajjal 
kenik. A nyírfalapit zölden fogyasztva a juhból elhajt
ják a sárvizet. 

48.0) Brassica oleracea L. convar, capitata 
(L.) Duch; fehér káposzta, káposzta, fejes káposzta. 
A nyers káposztalapit égésre (?), fájós fejre (?) borítot
ták, hűtötte azt. A sós káposztalapit fagyott testrészre 
(?) borították, jó volt eredésre (?) is. A „káposztacikát" 
gyomorsavpótlóként (?), szélhajtóként (?) alkalmazták. 
Káposztalével fürösztötték a rühös (rühatka - Sarcop
tes scabiei) (?) testtájékot. Vízzel váltogatva inni jó 
hashajtó (?). Gyomorégés esetén (?), tüdőbaj (?) ellen, 
tüdőerősítőként is használatos. 

A káposztalével olajat keverve adják a tehén 
gyomorsülése és a juh felfúvódása esetén. A hőlyag-
kékkőpor káposztalében feloldva, három napig érlelve 
a l ó varasodása esetén lemosószer. 

49.(!) Caltha palustis L.; gólyvairág, mo
csárvirág, sárgavirág. Leveleit borogatóként „reho-
ma" (?) ellen használják. Virágjából szamárköhögés (?) 
és mellhártyagyulladás (?) gyógyítására főznek teát. 

50. Cannabis sativa L.; kender. A virágos 
kenderből készült tea levében hajhulláskor (?) mosták a 
fejet. A kendermag megtörve, megfőzve, rongy közé 
téve nemi szervre borogató gyulladás (?) esetén. Ken
dermagból ütött olajjal érelmeszesedéskor (?) jó volt 
főzni. Kendertörlőt sós vízben megmártva tüdőgyul
ladás (?), míg bárányfaggyúval mellhártyagyulladás (?) 
esetén használták. A hiedelem szerint kendercérnával, 
ha a „fökönt" (sümölcs, szemölcs) jól megkenegették, 
s a cérnát kő alá vagy csepegő alá tették, amíg a cérna 
elrohadt addig a főkön is elmúlt. 

Állatgyógyászatban megtört, megszitált, víz
ben elkevert magját a tehén gyomorgyulladása ellen 
használták. Az avas hájjal gyúrt kenderpolyvát a ló 
zabiájára kötözték kehe ellen. Kenderpolyvát törnek és 
közébe kevés sót keverve nyalatják a „metélyes" (máj
métely - Fasciola hepatica) juhval, kihajtja belőle. 
Kenderma-got és lenmagot etetve a juhval gyógyították 
a „sárvizet", felitta benne a sárvizet. 

51. Capsella bursa-pastoris L.; pásztortás
ka, sulyokfű, táskafű. A föld feletti részéből főzött 
teáját szívfájás (?) ellen, szíverősítő (?) szerként hasz
nálták. Jó volt, mint belső vérzéscsillapító (+) szer, s a 
havivérzés zavarai (?) esetén is. Tea készült sárgaság 
(?) ellen belőle. 

52. Capsicum annuum L.; csípős paprika. 
Var ellen (?) büdöskővirágból, disznózsírból, csípős 
borsból és csípős paprikából készült ír. A keveréket há
rom napig érlelték, s esténként a beteg ember testét 
kenték vele. A tűzbe szórt pirospaprika és bors füstje 
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megölte a poloskát (ágyi poloska - Cimex lectularius) 
(?). A hegyes paprika (var. longum) levével szintén 
poloskát irtottak. 

Paprikás zsírral a tetves disznót és tyúkot 
(disznótetű - Haematopinus suis és közönséges tyúk-
tetű - Menopon gallinae) kenik. A paprikás
foghagymás étel jó a „gelesztás" kutyának. A paprikás 
szalonnakockát tyúkvész esetén etették a baromfival, s 
jó volt májbetegség ellen is. 

53.(!) Cardamine amara L.; vízitorma. A 
nyakra borogatásként kötve szünteti a fejfájást (?). 

54.H) Ca r l i na acaul is L. ; b á b a k a l á c s . 
Gyökeréből főzött tea fojlás (?) ellen használatos. Vi
rágzatát fojlás és szamárköhögés (?) esetén tea formá
jában készítették el. 

55. C a r u m carvi L.; köménymag, kemén-
mag, vadkapor. Gyógyteája görcsoldó (+), hasfájás 
elleni (+) hatású. Pergelt cukorból és összetört kö
ménymagból készült szirupja köhögés-csillapító (?). 
Úgy tartják, hogy teája, levese jó vizelethajtó (?) és tej
elválasztó hatású (?). 

A vadkaporból teát gyomormenés esetén itat
tak a tehénnel. 

56. Centaurea cyanus L.; búzavirág, ga
bonakék, gabonavirág, kék búzavirág. Gyomormenés 
(?) ellen készül tea belőle. A tea vízhajtó (+) hatású. 

57. Cen tau r ium pulchellum (Szv.) Druce, 
Centaur ium umbel la tum Gilib.; ezerjófű. Népies 
nevéhez illően nincs olyan szerv vagy betegség, mely 
ellen ne volna használatos. Bőrbetegségek (?) esetén 
levelét borogatásra használják, keserű teáját étvágycsi-
nálónak (+), de használatos különböző gyomor- és bél
megbetegedések gyógyítására is (+). Máj- és epefájás 
(?) esetén is használják. Torokfájás (?), fojlás enyhítő 
(?). Vesetisztító tea készül belőle (?). Jót tehet cukorbaj 
(?) esetén is. 

Halalófűvel keverve teájuk jó a tehénnek 
„vérhuddás"-kor. 

58.(!) Cerasus avium L. Mnch. ; cseresnye, 
cseresznye. A tehén vesegyulladása, „vérhqddása" ese
tén száraz petrezselyemzölddel és kokojzakóróval 
összefőzve addig adják, míg az állat vizelete megtisztul. 

59. Cerasus vulgáris Mill.; meggy, meggyfa. 
A meggyszárból főzött tea vízkórság esetén vizeletha
jtőként (+) használatos. Az aszalt meggy hasmenés (?), 
vérhas (?) ellen fogyasztható. 

60. Cera ton ia siliqua L. ; Szentjános-ke
nyér. Megtört magjából teát hasmenés (+) ellen hasz
nálták régebb. Bolti áruként vásárolták. 

61.(!) C h a e r o p h y l l u m bu lbosum L.; 
ba rabo j , földi mogyoró. Tavaszi gyermekcsemege. 
Ha sokat eszik belőle az ember, hashajtó (?) hatását 
megérzi. 

„Gyökere" (gumója) a disznó fülébe dugva 
mindenféle betegség ellen jó. 

62. Chelidonium Május L. ; dögfű, kutyate j , 
kutyavirág, vérejáró. Külsőleg a „fökön"-t kenik vele, 
s elmúlik (+). Teája sárgaság (+) ellen hatásos. 

A zsákba varrt vérejárót és földi bodzát boro-
gatóként használják a tehén lábcsavarodása esetén. A 
kutyatej virágjából szájmosó folyadék készül a tehén 
índaganata mosására, de ezzel a léve] öntözik a juh és 
kecske fájós körmét is körömfájáskor. 

63.(!) Chenopod ium bonus -henr i cus L.; 
lúdeper , Pusz t apé t e r lapi . Piros bogyójával a 
„fökön"-t kenegetik (?). 

64.(!) Chrysan thenum balsamita L.; Bol-
dogasszonylapi. Levelét mézzel ragasztják a keléses 
sebre (?). Májbetegség (?) és sárgaság (?) elleni tea ké
szül kórójáből. 

65. C h r y s a n t h e n u m vu lga re . (L.) Bern. ; 
Jézuslajtorjá. Virágzatából epekőhajtó (?) és fehér
folyás (?) elleni tea készül. 

66. C i c h o r i u m in tybus L. ; ka t ánkóró , 
ke tánkóró , ke t ránkóró , kékvirág. Kékvirágos kóró
jából gyomorfájás (?), gyomorfekély (?) elleni tea ké
szül. A máj és epe működésére (+) jó, felhasználható. A 
pajzsmirigygyulladás (?) esetén is javallják. 

67. C innamonum zeylanicum Niees; fahaj, 
fahéj. Megtört porát orrvérzés csillapítására (?) hasz
nálták. Felszippantják. Bolti áru. 

68.(!) Cirsium arvense (L.) Scop.; szamárc
sipke. A szamárcsipke gyökeréből főtt tea fojlás (?) és 
szamárköhögés (?) esetén használatos. 

69.(!) C i t ru s a u r a n t i a c u m L.; na r ancs . 
Héjából főzött tea hányás (?) ellen használatos. 

70.(!) Ci t rus l imon Burm. ; ci t rom. Levét 
külsőleg tojással összekeverve pattanás ellen (?), bőr
szárazság ellen (?) kenik. A szeplő ellen hóvirágszi
rommal együtt borogatják (?) a bőrt, a méh és darázs, 
illetve a „szunyák" (esőthozó pőcsike - Haematopoda 
pluvialis) csípésekor kenték a csípés helyét, s nem 
viszketett (?). Étvágycsináló (?) hatása van, de több le
vet fogyasztva elhízás ellen (?) is jó. Az olajos-citro
mos levet a máj- és epefájás (?) esetén alkalmazták. 
Csukláskor jó a szájba cseppenteni (?). 

71. Coffea arabica L. ; babkávé , kávé. Őrölt 
magjából a „babkávéból" vérnyomást emelő hatású 
kávé fő (?). Bolti áru. 

72.(0 Coleus blumei Benth. ; csihánvirág, 
Jézusvérevirág. Sebre tapasztják (?). 

73. Convallaria majális L.; gyöngyvirág, kerti 
gyöngyvirág. Teája lázcsillapító (?), mandulagyulladás 
(?) és tüdőgyulladás (?) esetén használják. Szívnyugtató 
hatású (+), csak három szálat szabad főzni tenni. Teáját 
fülfájás (?) esetén mosó, öblögető szerként használják. 
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74. Convolvulus arvensis L.; fuláklapi, 
fulánklapi, fuváklapi. Az aratáskor elvágott ujj sebére 
fúváklapit tettek vérzést csillapító (?). 

75. Corydalis cava (L.) Schw. et. K.; szú-
gomba, szívgomba. Föld alatti gumóját három napig 
vízbe áztatva a leve szíverösítő (?) hatású, jó fojlás (?) 
esetén is. Savanyútejjel összefőzve „szívroham" (?) el
len használható. 

76. Coryllus avellana L.; mogyoró, mogyo
rófa. Leveléből köhögés (?), terméshéjából vérnyomás 
elleni (?) tea készül. A termés csonthéjának csont
erősítő (?) hatást is tulajdonítanak. Az összetört, tej
színnel kevert mogyoróbélpép jó a kelisre, eredésre (?) 
- érleli azt. 

77. Crataegus oxyacantha L.; galagonya, 
istengyümölcse. A virágzat vagy a piros bogyói teája 
vérhas (?), sárgaság (?), fojlás (?), köhögés (?), magas 
vérnyomás (?), érelmeszesedés (?), cukorbaj ellen jó. Az 
istengyümölcséből készült tea szíverősítő (+), idegnyug
tató (+) hatású. 

78.(!) Cucumis sativus L.; uborka. Az 
uborkahéjjal borogatott arcról eltünteti a szeplőket (?), 
a homlokra ragasztott uborkahéj a fejfájást csökkenti 
(?). A sós uborka gyomorsav hiány esetén jót tesz (?). 

79.(!) Colocynthis citrullus (L.) Ktze.; 
dinnye, görögdinnye. Húsos levele vízhajtó (?), vese
tisztító hatású (?). Kedvelt piaci termény. 

80. Cucurbita pepo L. var. oblonga Wield.; 
tök, főzőtök. Az éhére fogyasztott tökmag bélféreg (?) 
(orsógiliszta - Ascaris lumbricoides), „geleszta" ellen jó 
(?). Teája májbetegség (?) és vesegyulladás (?) alkalmá
val használható. 

Az apróra megtört, héjastól megpergelt tökmag 
negyed liter tejben feloldva a tehénnek a szájába töltve 
jót tehet, ha nem kérődzik, vagy gyomorgyulladása van. 

81. Cydonia oblonga Mill.; birsalma. A birs
almából készült szirup köhögés (?) esetén jó. A hely
ségben nem termesztik. 

82.(!) Daphne cneorum L.; cserevirág (1. 
ábra). Női nemi szervek gyógyítása, rendetlen vérzés 
(?) esetén virágzatából főzött tea használatos. Védett 
növény. A Garadosban terem. 

83.(!) Daphne mezereum L.; farkashárs, vad-
boroszlán. Kérgéből főzött teával borogatták, öblögették 
a fájós fogat (?). Ágaiból, kérgéből a „rehomás" testet, 
testrészt borogató, furösztő fürdőt vesznek (?). 

84.(!) Daucus carota L. ssp. sativus 
(Hoffm.) Hay.; murok. A reszelt murkot éhére fo
gyasztva giliszta ellen (?) használták. A murokból főtt 
szirup köhögéscsillapító (?) hatású. A sárgaság (?) ellen 
következőképp készítettek orvosságot: a murok belét 
kifúrták, belevizeltek, és 2-3 napig füstre téve tartották 
- majd a vizeletet megitták, s a murkot megették. 

Az olajjal összekevert murkot kehe esetén 
etették a lóval. Éhére összetört fokhagymát és reszelt 
murkot etettek a „gelesztás" disznóval többször. 

85. Delphinium consolida L.; kék sarkan
tyú, szarkaláb. Teája szívfájás ellen használatos (?). 

86.(1!) Echium vulgare L. ; gyászpirító, 
gyászpiritusz. 

Kórójából lábfájás, békavar ellen készül lemo
só szer a tehénnek. 

87. Eryngium plánum L.; kékiringó. Kö
högéscsillapító (+) tea készül kórójából. A helység ha
tárában nem terem. 

88.(!) Eugénia caryophyllata Thumb.; szeg
fűszeg, szekfűszeg. A szekfűszeg „gombját" lyukas 
fogba téve szünteti a fogfájást (?). Megőrölve, teának 
elkészítve magas vérnyomást csökkentő (?) hatású. 
Bolti fűszernövény. 

89. Euphorbia amygdaloides L.; halalófű, 
halolőfű, halölőfű. Egyike a leghasznosabb növények
nek. Sebre, vágásra, zúzódásra, daganatra tapasztva jó 
hatású. Levében fürösztik a „vizeres" lábat (?), s az 
aranyér (?) ülőfürdőjének is javalják. Az égett testrészt 
(?) szintén locsolták a halalófű levével. Teája hastífusz 
(?) ellen használatos. 

Az állatgyógyászatban is közismert, sok hasz
nosítású növény. Különösen sebekre teszik vagy levé
vel locsolják. A farkas harapta seb és a medve „csab-
bodás" legjobb orvossága (a tehénnek). Tehén és juhnál 
a körömfájást locsolják levével. A járom által feltört 
nyakat (tehén), jégbevágott lábat (ló), patkó által levás-
lott körmöt (ló), a hasított sebeket (általános) mind
mind e növény levével locsolják. A ló vérmérgezéses 
sebét is mossák vele, s ezerjófű és halalófű tea keve
réket itatnak a „vérhuddó" tehénnel. 

90.(!) Euphorbia cyparissias L.; kutyatej. Szá
rából kifolyó „tejet" (latex) „fökön"-re kenik, s elmúlik (?). 

91.(!) Fagus silvatica L.; bükk, bükkfa. A 
megszárított, megtört bükkfakérget teának főzve gyo
mormenés (?), vérhas esetén (?) itatták. Leve jó volt 
eredést (?) locsolni is. A bükkfahamuból főzött lúggal 
fejet mostak hajhullás (?) ellen. Fürdőképp felhígítva 
vízzel bőrgomba (?), var (?) és rüh (?) ellen használták. 

Az állatok kezelésében is hasonló esetben 
alkalmazták. A porrá tört, szárított bükkfakérget pulisz
kaliszttel megpirítva szárazon, más esetekben lósósdi-
val vagy vérfűvel társítva itatták gyomormenés, vérhas 
esetén - jó gyomorfogó hatású. Lúgával a varas te
henet, lovat, a gyapjú lenyírta után pedig a juhot mos
ták le, locsolták. A „bükkfahéj", olajos terekbúza és 
bükkfalapi kevertjét megvágva etetik a kehes lovat. 

92.(!) Ficus carica L.; tengerifüge. Meg
vágva, nyállal összekeverve kelisre kötötték, kifakasz
totta azt (?). Ritka bolti csemegeként ismerik. 
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93.H0 F ragar ia moschata Ducii.; földi eper. 
Gyökeres-leveles szárát vadpetrezselyemmel teának 
megfőzve a tehén gyomorsülése esetén rövidesen hatása 
van. Akkor is jó, ha a marha nem vizel, „elakad a vize". 

94. F raga r i a vesca L.; berkeeper, eper, er
dei eper, szamóca. Leveleiből gyomorfogó, hasmenés 
elleni (+) tea készül. Májbetegeknek (?), vérhas- (?) és 
cukorbetegeknek (?) is hasznos lehet. 

95.(0 Fuchsia hybrida Voss.; csengős fukszia, 
fukszia. A fukszialapit sebre teszik borogatóként (?). 

96.(0 Ga lan thus nivalis L.; hóvirág. A hó
virág szirmai citromlével keverve esetenként a szeplős 
bőr (?) kezelői. Felhasználták görcsoldó (?) teaként is. 

97.(1) Gal ium apa r ine L.; a r a n k a r a g a d -
vány, ragadványvirág . Indáját teának megfőzve „haj
hullástól" (?) mosták a fejet. 

Levével fürösztik a tehén szájfájását is. 
98. Gent iana asclepiaea L.; epefű. Májbe

tegségkor, epefájáskor teáját használják (+). 
99. Gent iana iutea L.; dancia , danciagyü-

kér, dancuragyökér (2. ábra). Levelének teája és a 
dancialapi kéz- és lábdagadás (?) esetén használatos. A 
danciagyükér tea étvágycsináló (+), gyomorfájás elle
nes (?) hatású, jó fojlás (?) ellen is. Magas vérnyomás 
(?) ellen csak borban kiáztatva jó. A gyökeret és üröm
füvet egy napig vízben áztatva dohányzás (?) ellen jó 
illogatni. 

A tehén gyomormenése, puffadása esetén dan-
ciagyökeret etetnek a beteg állattal. Kámfor, timsó és 
danciagyükér szeszes kivonata jó bedörzsölő szer a 
disznó orbánca ellen. A sárga tárnics védett növény. A 
Nagyhagymás, Öcsém sziklavápáiban, Fehérmezőn él. 

100. Hel ianthus a n n u n u s L.; napraforgó. 
Olajos magvait embernek és állatnak hashajtószerként 
etetik (?). A kipréselt olaja írek, kenőcsök, de más sze
rek keverő közege is. 

101.(0 Hel ianthus tuberosus L.; tótrépa. 
Tejföllel és lenmaggal pépet készítenek, s így rakják a 
kelisre (?). 

A reszelt tótrépagumó tejbe téve, szőtt vászonon 
elterítve, kicsit megsózva a ló kelisre hasznos. Este, ha 
ráteszik, reggelre kifakad. Ma már ritka gyermekcsemege. 

102.(!0 Helleborus purpurascens L.; pa-
ponagyökér, papunagyökér , paponyagyökér , pa
pom-agyukén 

A növény a helyi állatgyógyászatban, különö
sen a disznók betegsége esetén használatos. A kehes 
lónak paponagyökeret húztak a szügyébe, az odahúzta 
a gennyet, s kicsepegett. A gyökeret a tormával, főzőo-
lajjal, tojással és cukorral összekavarva itatják a kehes 
lóval. A fejfájás, fej megdagadása, agyhártyagyulladás 
(?) vagy a disznó bármilyen betegsége esetén papona
gyökeret húznak a fülébe. Ha használ, a fül megdagad. 

a befűzés helyén megfeketedik, majd az elhalt rész kie
sik. Patkányirtásra is használják. A gyökeret megtörve 
liszt közé keverik. így a patkányt, vagy más rágcsálói 
meg lehet „étetni", mérgezni. 

103.0) Hordeum vulgare L.; árpa. Zsákban 
zacskóban megmelegítve a fültőmirigygyulladásrí 
(„mumusz"), fájós fülre (?) tették. Az árpasör jó víz
kórság esetén (?). 

104.0) H y d r a n g e a opuloides (Lam.) C. 
Koch; hortenzia. Levelét sebborogatásra használják (?). 

105. Humulus lupulus I..; komló. A „kom
lóvirágot" (tobozszerű virágzat) altató (+), idegnyugta
tó (+) teának főzik. 

106. Hyosciamus niger L.; belénd, belénd-
lapi, beiindkoró, bölénlapi. Leveles szárát összezúz
va, megfőzve gennyes sebre (?), „kelisre" (?), ütésre, 
daganatra (?) teszik borogatóként. Timsóban megfőzve 
fogfájásra (+) használatos öblögetőszerként. Magját is 
a fájós fogba teszik. 

107. H y p e r i c u m p e r f o r a t u m L.; vérfű, 
orbáncfű. Közönséges, közismert gyógynövény. Kóró
jának levét égési sebre (+), ekcémára (?) borogatáshoz 
használják. Szemborogatónak is jó a teája (?). Az 
emésztőszervek megbetegedései, hasmenés, vérhas, 
gyomorégés és bélgyulladás esetén isszák (+). Jó 
hatása van a máj működésére is (+). A „gutta" (agy
vérzés) esetén is használatos (?). 

Az állatgyógyászatban teáját vagy más nö
vényekkel mint lósósdi, szulfű összefőzve gyomorme
nés, gyomorgyulladás, vérhas esetén használatos tehén
nek, lónak, juhnak. A megszakadás esetén jelentkező 
„vérhuddást" is gyógyítják vele. 

108. Hyssopus officinalis L.; ezsóp. Leve 
szemgyulladás (?) esetén borogatóként jó. Kórójából 
hűlés (+) ellen készült tea. 1978-ban Csíkszentdomo
kosról kiveszett. 

I09.0i Inula br i tannica L.; örvénygyökér. 
Virágos szárából köhögést, légcsőfájdalmat (+) szünte
tő tea készül. 

110. Iris germanica L.; kékliliom. Gyök
törzsét megtisztítva a csecsemőknek adják fogíny
erősítő (+) és szájpenészt gyógyító hatása (?) végett. 

111. Jug lans regia L.; dió, diófa. Leveléből 
főzött tea hajhullás, korpásodás (?), orbánc (+), étvágy
talanság (?), de főleg mint hasfogó (+) és toroköblögető 
(+) szer jelentős. Agyba téve bolhaűző hatású (?). Zöld 
termésburkát köhögés (+) és toroköblögető (+) tea fő
zésére, míg a száraz csonthéjas termés héját csonterő
sítőként (?) használják fel. A mag összetörve, megrág
va „kelisre" (+), eredésre (+) jó . Altató hatást (?) is tu
lajdonítanak a magnak. A magból forró vassal kinyo
mott „zsírt" bőrgomba (+) ellen kenik a bőrre. A dió
faolaj (pác?) hajhullás (?) esetén jó bedörzsölő szer. 
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112. Juniperus communis L.; boróka, 
borókafenyő, borsfenyő, borsika. A borsikabogyóból 
készült tea főleg hú'léses betegségek esetén jó. így „re-
homa" (+), rekedtség (+) („megengedi a beteg hang
szálat"), torokfájás (+), nátha (?) esetén használatos. 
Puffadás esetén görcsoldó (+), de vizelethajtó (+) ha
tása is ismeretes. Keserűn fogyasztva elhájasodás, elhí
zás (?) esetén javallják. Agait, bogyóit elégetve fer
tőtlenítésre (?) használják füstölés révén. 

Állatoknál megvágott gyökérből főzött levét 
megszakadás, „vérhuddás", vérvizelés esetén használják 
a tehén gyógyítására. A zab közé borsfenyőmagot kever
ve indulás előtt etetve jót tehet a száraz kehes lónak. 

113.Í0 Lactuca sativa L.; fejes saláta, salá
ta. A salátaleves gyomorégésre (?) és gyomorsavpót
lóként (?) használatos, mint gyógyhatású növény. 

114. Lamium album L.; árvacsalán, árva 
csihán, fehér csalán, légycsihán, léscsihán. Külsőleg 
levelét sebre tapasztják (?), a fagyott testrészre is fa-
gyás ellen (?), „vizér" borogatására (?), aranyér (?) für
dőre használják fel. Virágjából idegnyugtató (?) tea és 
köhögés, hűlés (+) elleni öblögetőszer készül. Hasz
nálják fehérfolyás (?) esetén is, mint lemosó folyadé
kot. Gyökerének főzete szamárköhögés esetén jó (+). 
Vízhajtó (?) hatását is számon tartják. 

115.Í!) Lathyrus vernus (L.) Bernh.; borsó
berek, tarkaberek. Virágait szilikózis (?) ellen főzik 
teának. 

116.(!) Laurus nobilis L.; babéi, babér, ba
bérlevél. Leveléből főzött tea hűlés (?), a dióhéjjal és 
pergelt cukorral elkészített folyadék, tea köhögés (?) 
ellen jó. Bolti fűszernövény. 

117. Leonorus cardiaca L.; gyöngyaja, 
gyöngyalja, gyöngyajak, szúrós gyöngyaja. Virágos, 
leveles szárából főzött tea szívbetegeknek (+) haszná
latos. Szívasztma, fojlás esetén, de szívnyugtatóként is 
használatos. Pajzsmirigynek szintén jót tehet (?). 

118. Levisticum officináié Koch.; leostyán. 
A leostyángyökér magára fogyasztva, teának meg
főzve vízelhajtó (+), epetisztító (?) hatású. Teája érel
meszesedés, magas vérnyomás (+) ellen is felhasznált. 
Alkoholmérgezéskor jó a leostyántea (?). Gyökere csi-
hánlevéllel összefőzve izzadásgátló szerként (?) is
meretes. Kockára vágva lapijával együtt főzött levét 
epekő (+) ellen fogyasztják. A leostyánlapi rágva 
fogfájásra (?) jó. 

119.(!) Lilium candidum L.; fehér liliom, li
liom, Szent-Antal virága. Fehér sziromleveleit szesz
be téve tartósítják és sebek (?), pattanások (?) boroga
tására használják. 

120. Linaria vulgáris L.; mezei tátogtató, 
vadtátogtató. Virágos szárának főzetét májbetegségek 
(+) és érelmeszesedés (?) ellen használják fel. 

121. Linum usitatissimum L.; len. Házilag a 
lenmagot megtörve, édes tejjel elegyítve kelésre (+), 
sebre borogató. „Kelisre" borogatónak használják a tót
répával összekeverve, édes tejföllel pépet készítve. A 
lenmagolaj a bőr felületén kenve égési sebek (+) gyó
gyítására jó. A rnézzel készült mag megtörve tüdőka-
verna (?) ellen jó . A lenmagból készült tea, zúzalék jó 
hashajtőszer (+). 

A lenmagot sós tárkonnyal elegyítve a tehén 
nyelvdaganatára (szájfájás?) használják. A kehes ló 
legjobb orvossága a lenmagból készült. A megőrölt 
lenmagot édes tejbe téve „lenmagos kötőt" készítnek a 
lóseb, „kelis" kifakasztására. Édes tej, lúdzsír és len
mag keverékéből készült eleggyel kezelik a gyomor
gyulladásos lovat. A kehes lónak lenmag olajat töltnek 
le a torkán. Ezt főleg a cigányok csinálják, hogy túlad
janak a felhizlalt, de kehes lovon. A lenmag pogácsát 
vízben áztatva s a levet a víz helyett a lónak adva jót 
tesz csitkókehe esetén. 

122. Lysimachia nummularia L.; fillérfű. 
Leveles szárát „rehomás" testrészek borogatására 
használják (?). 

123. Majorana hortensis Mnch.; majoran
na, majorána. Teájának gyomorfogó (?) hatása van, jó 
májbetegség (?) esetén. Használatos cukorbetegség (?) 
ellen is. A majoranna polyvája (szárított zúzalék) fel
szippantva elősegíti a tüsszentést, fojlástól (?) hasz
nosított. Ritka, cserepes növény. A hétfői piacon veszik 
a Maros megyeiektől. 

124. Malva neglecta L.; papsajt. Gyökerét 
megtisztítva gyomorsavtúltengés (?) esetén ették. Levelét 
leforrázva rátették az eredésre (+). Korong alakú, lapos 
terméseit, a „papsajt"-ot teának megfőzve köptetőszerként 
(?), gyomormenés ellen (?) és értágítóként (?) használják. 

125.(!) Malus pumila Mill. var. domestica 
Brokh.; alma, almafa. 

Az alma jó vitaminpótló gyümölcs. A főzött 
almacikkel súrolva, s azt a csepegő alá ásva, mire el
rothad, a „főkön" is elmúlik, tartja a hiedelem. A sült 
alma vérhas (?) ellen jó . Héját megenni „mejfájás"-ra 
hasznos. Az almaecet mézzel étvágycsináló (?) hatású, 
vízzel keverve elhízás (?) ellen hasznos, de bélgyul
ladás (?) esetén is hatásos lehet. 

Az almalapit száraz emberganével, fehér fűzfa 
„rénnel" (rothadt fa), büdöskővel együtt füstölőként és 
abrakjába téve a ló kehe ellen használják. A disznó 
gyomorgyulladása, gyomorsülése esetén nyers, apróra 
vágott almát adtak. A tehén gyomormérgezésekor bore
cetet és almaecetet töltenek szájába, s almaecettel mos
ták le a ló sebes lábát is. 

126.(!) Malus silvestris (L.) Mill.; vadalma, 
vackor. Savanyú gyümölcsét gyomorsavhiány pótlá
sára (?) használják. 
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A vadalma ecet fokhagymás lével jó bedörzsölő 
szer, ha a disznó belázasodik, megcsömörlik. 

127. Matr icar ia chamomilla L.; kamilla, 
székfű. A legáltalánosabban használt háziszer. Boro
gatásra, párlásra általánosan használatos. A bőr külön
böző sérülései, betegségei esetén külső lemosőszerként, 
mint pattanásos (+) arc, bőrszárazság (?), (csihánlével 
együtt) fejviszketés (?), hajhullás (szeszes kivonata) (+), 
sebek (+), eredés (+), égési seb (+), kiütés (+), himlő (?) 
esetén és izzasztószerként (?) egyformán hatásos szer. 
Az érzékszervek, szem, fül gyulladásos állapotaiban 
kitűnő gyógynövény. így a szemgyulladás (+), csipázás 
(+), „árpa" (+) esetén borogatószerként, szárazon 
„kamillapárnának" elkészítve fülfájás (+) enyhítésére 
alkalmazott. A tápcsatorna gyulladásos megbetegedései, 
mint a gyomorgyulladás (+), vagy gyomormérgezés (?), 
csemer (?), sárgaság (+) ellen is hatásos. Kisgyermekek
nél szájpenész (+) ellen öblögetőszer, az aranyereseknek 
ülőfürdő (?) készítésére alkalmazott növény. Javítja a 
húgyhólyaggyulladást (?), s használják a fehérfolyás (?) 
lemosószereként is. 

A tehén vérhasa, s a disznó gyomorsülése ese
tén is próbálkoznak adagolásával tea formájában. A 
baromfiaknak ivóvizébe töltik, a tyúkoknak teaként ad
ják, ha a tarajukon valamilyen változást észlelnek. 

128. Melissa officinalis L.; citromfű. Kóró
jából főzött teáját májbetegség (?) esetén használják. 

129. Melittis melissophyllum L.; dobrogán-
lapi. Torokfájás (?) esetén jó öblögető tea készül be
lőle. Ritka növényfaj, Nyáros kaszálóin terem. 

130. Men tha crispa L.; fodormenta, fodor
minta. Izzasztó (?) tea készül belőle. Általában az 
emésztőkészülék és légzőkészülék betegségei esetén 
használatos. így gyomorgyulladás (+), májfájás (?), 
epegörcs (+) és hasmenés (?) esetén használják fel. 
Köptető hatása miatt a dohányzásról való leszoktatás 
(?) egyik szere. A légzőkészülék megbetegedései közül 
köhögés, torokfájás, fojlás, tüdőgyulladás, hűléses be
tegségek (?) ellen javallott. Jónak tartják húgyhólyag
gyulladás (?) esetén is. Idegnyugtatóként.is alkalmaz
zák (?). 

131.(1!) M e n t h a longifolia L.; Iómenta , 
lóminta, vadfodorminta . 

Az állatgyógyászatban torokgyík elleni főzet 
készül belőle a disznónak. 

132. Men tha piper i ta L.; borminta , bors
menta . Hűléses megbetegedések esetében jó, s így 
köhögés (+), torokfájás (+) ellen isszák. Hűsítő (+), 
köptetőszer. Leveles. ágait lábfájás (?) esetén boroga
tásra használják. Jó májbetegségek (+) gyógyítására is. 

133.(!) Men tha viridis L.; kámformenta . 
Teája köhögés (+) ellen és görcsoldó hatásától fogva has
fájás (+) ellen jó. Jó hűsítő (+) hatása van. 

134. Morus alba L.; eperfa, fehér eperfa. 
Cukorbetegség (+) esetén készül tea leveleiből. Vér
tisztító (?) hatású. A faluban nem terem. 

135 .00 Myricaria germanica L.; taniari-
kusgyökér, tamariska. Megszárított gyökeréből gyo
mormenés ellen tea főzhető teheneknek. Az Olt poron-
dos-füves helyein (Gálkút-pataka) található. 

136.(!) Nerium oleander L.; oliander, ólian-
der. Leveleit gyulladásra tapasztva (?) alkalmazzák. 

137.(0 Nicotiana tabacum L.; dohán, do
hány, tubák. Szárított levelét épen, vagy porrá mor
zsolva használják fel. A „szivarat" megfőzik, s levével 
mossák a fejet, 'hajhullás, hajmoly (?) ellen. Dohányt 
rágtak, s a levét a fájós fogra vették (?). Kövér embe
reknek elhízás esetén (?) ajánlják a dohányzást. A mé
zes dohánylapi hatásos borogatóként oldalborda törés
kor (?), de cserélgetve mellhártyagyulladáskor is (?). A 
kiáztatott dohánylevével bespriccelt ágyból elmenekül
nek a bolhák'(?). Zászpával összefőzve pedig, káposz
talével elegyítve, 3-4 napig érlelve a fejtetű (fejtető -
Pediculus capitis) (?) ellen készült lemosószer. Ek-
cémás bőr (?) kezelésére készített keverék, ír összeté
telében is hasznos szer a dohánypor. 

Az állatgyógyászatban a dohánylé itatása ha
tásos, ha a tehén „megfújja magát" vagy ha „megáll a 
kérője". Dohánypor és összetört só elegyét a szem-
hályagos ló szemébe fújják. A dohánylé a varas ló le
mosására is alkalmas. Tyúkvész, májfájás esetén do
hánylével itatták a tyúkokat. 

138.(0 Olea europaea L.; maszlina, olaj
bogyó. Gyomorégés (?) és gyomorsavtúltengés (?) 
esetén jót tesz a maszlinabogyó. Bolti csemege. 

139. Orchis morio L.; baszapurdi, purdi-
virág. Földalatti gumói megszárítva, porrá törve, tejbe 
téve kábító erejű (?) folyadék. Lányoknak készítik ne
mi izgatószernek (?). 

140. Origanum vulgare L.; erdei majoran
na, szujfű, szulfű, szurfű. Egyike a legismertebb 
növényeknek. Teáját gyomorfájás (?), hasmenés (?), 
vérhas (?) esetén használják. Fulladás (+) elleni hasz
nálata is ismeretes. Tisztítja a vesét (?). 

A tehén és juh esetében szintén gyomormenés, 
vérhas ellen használatos, sokszor vérfűvel társítva. 

141.(!) Oryza sativa L.; rizs, rizskása. 
Hasmenés (?) ellen vízben „szűz" rizskását főztek. 

Olajos tejbekását főznek a gyomormenéses 
tehénnek és malacoknak. 

142.(0 Paeonia officinalis L.; bazsarózsa. A vi
rág szirmaiból készült tea vakbélfájás (?) esetén és arany
érre (?) ülőfurdőképp volt alkalmazva. Leveléből készült 
folyadék a láb borogatására szolgál, görcsök ellen (?). 

A virág szirmaiból főzött teát tehénnel itatták 
meg „vérhuddás" (megszakadás) esetén. 
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143. Papaver rhoeas L.; pipacs, piros 
pipacs. Szirmaiból főzött tea hűlés, nátha (?) esetén jó, 
köhögéscsillapító (+) hatása miatt szamárköhögés (+) 
ellen használatos. Idegesség (?) elleni teaként is fel
használásra kerül. 

144. Papaver somniferum L.; mák. A mákhéj 
teát csecsemőknek altatóként (+) használták. A pergelt 
mák vérhas (?) ellen hatásos. A sós fürdőbe ülő arany
eresek megmákozták az aranyeret s „visszahúzódott". 

A tehén borjúzáskor kijött borjútartóját meg
mákozták s így visszanyomták a tehén testébe. Való
színű összehúzó hatása van (?). 

145.1!) Paris quadrifolia L.; négylevelű lapi. 
Egyik közismert és hasznosított, sebtapaszként szolgá
ló faj. Nyílt sebekre, eredésre, gennyhúzőként teszik 
(?). Vérzéscsillapító (?) hatása is van. 

146.Í!) Pelargonium odoratissimum L.; 
édesmuskátli, édesmuszkáta. Levelét sebre tették, 
gennyhúzó (?). 

147. Pelargonium radula (Cav.) L'Hérit.; 
recésmuszkáta. Meghámozott szárát fogínyerősítőként 
(?) és szájpenész (?) ellen rágatják a kisgyermekekkel. 

148.(!) Pelargonium zonale L.; li/.i, muskát
li. Szárát megmosva, szesszel fertőtlenítve végbélkúp
ként alkalmazzák, ha a kisgyermek „gyomra meg van 
sülve" (gyomorszorulása van) (?). Levét sebre téve 
gennyhúzóként (?) használják. 

149. Petasites hybridus (L.) G .M. Dch.; 
acsalapi, acsalapu, burusztujlapi. Levelét gyulla
dáskor, kelések borogatására (+) használják. Fejre téve 
napszúrás ellen védekeznek (?). 

Leveléből főzött teával itatják „gusásodás" 
ellen a juhokat. 

150. Petroselium hortense Hoffm.; peter-
zselyem, petrezselyem. Zöld levele étvágycsináló 
hatású (?). Petrezselyemzölddel dörzsölik a méhcsípést 
(+), sebre (?) borogatni is alkalmazzák. Gyökeréből 
vesebántalmak elleni teát készítenek, így vesegyulla
dás, húgyhólyaggyulladás, vízhajtóként vízkórság 
esetén (+). A tejben megfőzött, elnyomkodott gyökerét 
rongyba téve a vesére borították vesegyulladás (+) ese
tén. A méhbe feldugva terhességmegszakításra (?) 
(mechanikai hatás) használták. Magját porrá törve friss 
disznózsírral összekeverve kenőcsként hajhullás (?) 
ellen használják. 

A tehén gyomorgyulladása esetén édes tejben 
főzött zöld petrezselymet itattak a beteg állattal. A 
petrezselyemzöldet csersznyeszárral, kokojzakóróval 
társítva vesegyulladás esetén adagolják, míg az állat 
vizelete megtisztul. 

151.fi") Peucedanum oreoselinum (L.) 
Mnch.; mezei petrezselyem, vadpetrezselyem. Teáját 
vesegyulladás (?) esetén alkalmazzák vízhajtóként. 

Édes tejjel főzetét gyomorgyulladásra, „s ha 
megáll a kérődzése", a tehénnek adják. Az állatok száját 
is, ha fáj (tehén, juh), bedörzsölőként e növénnyel kenik. 

152.(!) Phaseolus coccineus L.; fehér bivaly-
fuszulyka. Terméshüvelyét vérnyomás (?) elleni tea 
készítésére használják. 

153. Phaseolus vulgáris L.; faszulyka, 
fuszulyka, paszuly. Zöld levelét (télen áztatva) fagyás-
ra teszik (?). Hüvelyét vizelethajtó (+) teaként fekete 
kokojzával és nyírfalapival együtt pedig cukorbetegség 
(?) kezelésére használják. A porrá tört szemes fehér 
fuszulykát magára, vagy cukorral csonterősítőként (?), 
angolkór (?) ellen használják. Vízzel megfőzött porát 
ekcémás test (?) kenésére alkalmazzák. Érelmeszese
dés (?), magas vérnyomás (?) esetén is a fehér fuszuly
ka por jót tesz. A fuszulykaleves szélhajtó hatású. 

A tehén orbánca esetén pergelt vajfuszuly-
kából olajjal keverve pépes kenőcs készül, ezzel kenik 
a sebes állatot. A fagyos fuszulykalapi, a szemes vagy 
porrátört fehér fuszulyka („faszulykaliszt") a „mete" és 
,;sárvíz" gyógyítására alkalmas a beteg juhoknak 

154. Picea excelsa (L.) Carsten.; fenyőfa, 
veresfenyő. A veresfenyő felhasználása szempontjából 
egyike a leghasznosabb gyógyhatású faféléknek. Szinte 
minden részéből készül valamilyen szer. Felhasználásra 
kerül a fa elégetett szene, a nyers vagy szárított kéreg
ből főzött tea („cserié"), a gyanta („folyószurok" és 
„veresszurok"), a zöld ág újulás („fenyőbojt"), elszáradt 
tűlevél („csereklye"), a lehullott toboz („csalóka") stb. 
Több esetben különböző szerekkel készített kenőcs, ír 
alapanyagát képezi a folyó- és veresszurok. A fenyőfa 
szén összetörve és kis darabokban fogyasztva vérhas (?) 
esetén használatos. A nyers kérget sebre (?) kenve, a 
kéregből főzött „cserié" gennyes sebek (?) öntözésére, 
bőrzsírosság elleni (?) fürdőzésre volt alkalmazva. A 
kovásszal, viasszal összegyúrt szurok kelés (?), eredés 
(?) gyógyítására alkalmas, a folyószurok hasadásos ek
cémára (?) míg a veresszurok és méhviasz, vereshagy-
malé, kovász és főzőolaj keveréke orbánc (?) ellen hasz
nálatos. A csicseri szurok rágása orbánc (?) ellen hasz
nálatos. A csicseri szurok rágása fogtisztító hatású (+). 
A fenyő újításból, fenyőbojtbői mandulagyulladás (?), 
fojlás (?) ellen készült tea. Beöntés formájában bélbe
tegségek (?), vérhas (?) esetén jó. Kenyérrel fogyasztva 
a fenyőbojt köptető hatású. A fenyőtűkből („csereklye") 
torokfájás (?), torokgyík (diftéria) (?) ellen készül tea, 
melynek vértisztító hatást (?) is tulajdonítanak. A piros 
termös tobozokból készült szirup köhögés (+), szi
likózis (+) ellen igen hatásos. A csalókaié viasszal, zsír
ral és juhsavóval kenőcscsé, írré keverve a bőr kiütése 
esetén hatásos. A sárgasággal (?) gyanús beteget hosz-
szabb ideig (30 nap) száradó csalókával telt szobába 
fektették (aromaterápia) (+). 
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Az állatgyógyászatban is széleskörűen felhasz
nált gyógynövény. A fenyőfakéregből főzött cserié, ese
tenként halolófüvet is elegyítve a főzetbe, igen jó volt, 
ha a tehén nyakát feltörte a járom, de a lósebet is jól 
gyógyította. A veresszurok különböző elegyítő anya
gokkal keverve (kovász, búzaderce, tejszín stb.) a sin-
déses lábú tehén körme közé téve puhította a sebet, de 
jó volt a kisebző „csics" kenésére is. A rézpor, vaspor, 
őrölt bors, cukorpor, ivószóda és szurok porrá törve, a 
dühübogár (nünüke - Melóé proscaraboides L.) sárga 
levével összekeverve, langyos vízzel adagolva a veszett 
kutyának hatásos szer. 

155. Pimpinella anisum L.; ánis, ánizs. Teá
ját görcsoldóként (+), szélhajtóként (+) használják, 
főleg a gyermekek számára. Vizelethajtó (?) hatásáért 
is főzik. 

156. Pinus silvestris L.; erdei fenyő, lúcs, 
lúcsfenyő. A rügyéből köhögés elleni (+) és vízhajtó 
(?) tea készül. 

157.(!) Piper nigrum L.; bors, csipős bors. 
Fogfájás esetén lyukas fogba téve szünteti a fájást (?). 
A borsos pálinka hasmenés (?) és „geleszta" ellen (?) 
volt használva. A tűzbe szórt megtört bors és csipős 
paprika füstjével irtották a poloskát (?). Különböző 
anyagokkal összekeverve var (?) ellen készült orvos
ság, kenőcs belőle. 

A borsos tejet a juhok „vérülése" (csemer) és 
a baromfiak bármilyen betegsége ellen adják. A pulyka 
nyakán, „ha nem hányja ki a gyöngyeit", lábukat ecetbe 
mártják, s 3-4 csípős borsszemet nyeletnek le vele. A 
tyúkvész ellen borsos és paprikás szalonna kockát nye
letnek a beteg állatokkal. A borsos, fokhagymás pálin
ka jó „geleszta" elleni hajtószer a disznónak. A kutya 
veszettsége ellen 1. 154. 

158.(!) Pirus sativa Lam. et D e ; körte. Gyü
mölcse szélhajtó (?) hatású. 

159.(!) Pisuni sativum L.; borsó. A főtt, sült 
meleg borsószemet három napig fogyasztva sikeresen 
használták bélgiliszta, bélféreg ellen (?). 

160. Plantago major L. és Plantago média 
L.; útifű, útilapi. Külsőleg gennyes sebekre, „kelisek-
re" (+) tapasztják. Feloldja a „vizér fekélyeket", boro
gatásként teszik a lábszárra (?). Teája köhögés (+), ful
ladás (+), torokfájás (?) ellen jó . „Bogyójának" teája 
idegnyugtató (?) hatású, tartják. 

161. Polygonum aviculare L.; pajzsfű, 
parcsfű, porcsfű. Ördögbordával, kimagzott csihán-
virággal összedörzsölve teáját vérhas (+), bélhurut (?) 
ellen használják. 

162.(ü) Polygonum bistorta L.; ráknyakfű, 
síklapi. 

Gyökerének zúzatát, de leveles szárát is teá
nak főzve a tehenek vérhasbetegsége esetén adagolják. 

163. Polygonum hydropiper L.; Polygonum 
persicaria L.; hunyor, hunyorfű. Levelét „szunyák" 
(esőhozó pőcsile - Haematopoda pluvialis L.) csípése 
esetén dörzsölik a csípésre. Levét szeplő ellen (?) hasz
nálják, és sebek borogatására (?). 

Az állati sebek egyik legjobb borogatószere, 
megakadályozza, kiűzi a legyek lárváit („nyüvek") a 
sebből. 

164.(!) Polygonatum officináié L.; med-
veszőllő. Főzetét a gyenge szem erősítésére (?) hasz
nálják lemosószerként. 

165. Pópulus nigra L.; nyárfa, fekete nyár
fa. Leveles ágait reuma elleni (+) fürdőzésre használják. 

166. Potentilla anserina L.; fehérhátú hát-
lár, libapimpó, libafű, lúdláb, lúdlábfű, pipepimpó. 
Teája hasmenés (+), gyomorgyulladás (+) és kicsinek 
bélhurut (+) ellen használatos. Főzetét vérzéscsillapí
tóként (+) is használják, sőt a havivérzés zavarai (?) 
esetén is ajánlják. Jónak tartják hűlés (?), szamárköhö
gés (?) esetén is. 

A tehénnek gyomormenés elleni tea készül 
főzetéből. 

167. Primula veris L.; kakasvirág, kakukk
virág, kankalin. Főzetével daganatot (?) borogatnak. 
Virágának teája szemet párolni (?) jó . Főleg köptetőnek 
(+) és köhögés (+), tüdőgyulladás (?) esetén használ
ják. Sárgaság (?), májbetegség (?) esetén is próbálkoz
nak vele. 

168. Prunus avium L.; cseresnye, cseresz
nye. A cseresznyeszár (terméskocsány) teája vizelet
hajtó (+), vízkórság ellenes (+), vesetisztító (+) hatású. 
Húgyhólyaggyulladás (+) esetén is felhasználják. 

169.(!) Prunus domestica L.; szilva. A nyers 
szilvát gyomorsavpótlóként (?), míg az aszalt szilvát 
megfőzve levesen hashajtóként (?) használják. 

170. Prunus spinosa L.; kökény, kék kö
kény. Savanyú bogyóit hasmenés ellen, hasfogóként 
használják (+). A helység környékén ritka, Szedlokán 
van pár bokor belőle. 

171. Pulmonaria officinalis L.; dungó-
berek, dungóvirág, tüdőfű. Leveles, virágos szárából 
köhögés (+) és légcsőhurut (+) ellen főznek teát. 

172. Quercus petraea (Matt.) Liebl.; csere-
fa, tölgyfa. A szárított cserefa kéreg főzetét kiütések 
lemosására (?) és aranyér fürdőként (+) hasznosítják 
külsőleg. Teáját gusásodás (?), hasmenés (+) esetén és 
terhességmegszakító szerként (?) itták. Leveléből izza-
dásgátló (?), vérzéscsillapító (+) és elhízás elleni (?) 
tea készült. 

A kéreg főzete, de a cseremakk is gyomor
menés esetén használatos a tehénnél. 

173.(1!) Ranunculus repens L.; lan-
tornafű. 
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Sebek (?) borogatására használják, főleg a 
lovaknál. 

174.(0 Raphanus sativus L. convar. niger 
(Mill.) D. C ; fekete retek. A gyökeret kifúrva, cukrot 
vagy mézet téve bele, fogyasztják sárgaság (?), illetve 
epekő (?) ellen. A gyökér reszeléke gyomorégés (?), méz
zel összekeverve fojlás (?), tormával elegyítve pedig do
hányzás (?) ellen használatos. Levét szirupnak elkészítve 
szamárköhögés, cukorbaj és vesekő (?) esetén jó. 

175. Rheum rhapont icum L.; rebarbara. 
Levélnyelét rágcsálva hashajtó hatású (+). Gyermek
csemege, de ritka. 

176.(!) Rhinanthus alectorolophus (Scop.) 
Pali.; csengőkóró. Virágos szárát fekélyes gyomorbántal-
mak (?) és epe-, illetve májgyulladás esetén használják (?). 

177.(0 Ribes grossularia L.; füge, egres. A 
belőle készült bort gyomorfekély (?) ellen isszák. 

178. Ribes iiigruin L.; fekete ribizli, fekete 
ribiszke. Leveléből májbajra-sárgaságra (?), fojlásra 
(?) készült tea, vérnyomáscsökkentő (+), vizelethajtő 
(+) hatású. Bogyós termése vérpótló hatású (+?), és 
csuklás esetén (?) is használatos. A fekete ribizli bora 
vérnyomást emelő (+), vérpótló (+), vérszegénység 
esetén (+) hasznosítható. 

179.(0 Ribes rubrum L.; piros ribizli, piros 
ribiszke. A bogyójából készült bor vérnyomást emelő 
(+) hatású. Úgy tartják, hogy aki vérbajban (?) volt, 
annak minél több piros ribizli bort kellett innia. 

180. Ricinus communis L.; ricinus. A rici
nusolaj hashajtó (+) hatású. 

181. Robinia pseudacacia L.; akác, akácfa, 
fehér akác. Levelét eredésre (?) teszik. Az akác
favirágból készült tea hűlés (+), köhögés (+) esetén 
használatos. Még a gyomorműködés (?) elősegítésére 
és húgyhólyaggyulladás (?) esetén is használják. 

182. Rosa canina L.; csipkefa, hecselli, 
seggvakaró, rózsabogyó, vadrózsa. Jól ismert és 
hasznosított növény. Fáját elégetik, s a kicsepegő levé
vel kenik a bőrgombás bőrt (?). Levelének teáját, de 
magát a levelet is kézdagadás (?) esetén borogatóként 
használják. A hecserlivirág szirmait tejszínnel, szurok
kal összefőzve kenőcsként használták bőrzsírosság 
esetén (?). A bogyójából főzött tea vitaminforrás a szer
vezetnek. Ugyanezt a teát gyomorfájás (?), hasmenés 
(+) esetén használják. Jó meghűlés, köhögés ellen is 
(?). A szívasztma (?) és idegnyugtató (?) hatásánál fog
va ezek ellen is ajánlják. A bogyó húsát a lyukas fogba 
téve szünteti a fogfájást (?). 

183. Rosa spp.; tearózsa, rózsafélék. A szárí
tott rózsasziromból főzött rózsaméz kisbabák szájpe
nésze (+) ellen használatos. 

184. Rubus caesius L.; szeder. A szederlevél 
teával borogatják az ekcémás (?) bőrt, de vértisztító (?) 

és nyugtató (?) hatást is tulajdonítanak neki. A szeder 
gyümölcséből hasmenés elleni tea (?) készül, gyer
mekeknél enyhén hashajtó (?). Ritka erdei cserje kör
nyékünkön, Szedloka fejében terem. 

185. Rubus idaeus L.; má lna , mánafa , mán-
abokor. Leveléből főzött tea lábfájás (?) párolására, a 
levél maga pedig seb borogatására (?) használatos. A 
tea étvágycsináló, gyomorégés, gyomormenés, gyo-
morsavtúltengés és sárgaság ellen is jó (?). A málna 
gyümölcséből készült szirup rekedtség (?) és tüdőgyul
ladás (?) esetén hatásos. 

186. Rumex acetosa L.; sósdi, sóska. Gyo
morsavhiány ellen és dohányzásról való leszokás (?) 
céljából is fogyasztják. 

187. Rumex alpinus L.; lórum, nagy lórum. 
Gyökerét megreszelve, tejbe és kovászba három napig 
érlelve sárgás fo'lyadék képződik, melyet a rüh (+) ke
zelésére használtak. 

Az állatgyógyászatban leveles, kimagozott 
szárát gyomormenés esetén használják, minden nagy 
állatnál. 

188. Rumex cr ispus L.; ló rum, lósósdi, 
lósózsdi, vad lósósdi. Virágos, kimagzott szárát gyo
mormenés (+) és vérhas (?) esetén használják. 

A lósósdi tea vérfűvel társítva a nagyobb házi 
állatok legjobb gyomormenés, gyomorgyulladás, vérhas 
elleni szere (bükkfakéreg liszt és ecetes puliszkaliszt keve
rékével). Levét használják a tüdőgyulladáskor is, boro
gatóként (tehénnek). 

189. Salix alba L.; fűzfa, pimpófa és Salix 
cinerea L.; rakot tya . A porrá tört szárított kéreg sebre 
hintve vérzéscsillapító (?). A „kéreg" teáját nyírfalevél
lel társítva reuma elleni fürdő (+) készítésére használ
ják, de jó lázcsillapító (+) hatású is. Használják 
aranyérfürdőnek (?) is. A fűzfalapi, reuma kezelésére 
(+) alkalmas, a rakottya is! Ugyanez hajhullás (?) ese
tén is használatos. A „pimpója" (barkavirágzata) szén
re téve s ecettel társítva jó pároló szer nátha (+) esetén. 
A szentelt pimpót (barkát) torokfájáskor (?) nyelték le. 

Az állatgyógyászatban a fűzfa kéregből főtt 
teát a gyomormérgezéses tehén itatására, s az ülemé-
resedett lábú bárány és juh lábának locsolására hasz
nálják. A kehes ló kezelésére használt fűzfatapló és 
„fűzfarén" felhasználását 1. az 5. és 125. szócikknél. A 
szentelt pimpót meggyújtva a tehén és juh tőgyének 
füstölésére használják, ha megmarja a menyed (me
nyét), kígyó, vagy ha „megszopja a béka". Hatásos a 
tőgyromlás esetén is. 

190. Salvia officinalis L.; zsálya. A zsálya 
levét foggyulladás (+), fogínygyulladás (+) és mandu
lafájás (+), tüdőasztma esetén használják öblögetőszer-
ként. A szem (?), fül (?) és fogfájás (+) esetén szintén 
hatásos. Teáját borogatóként ekcéma (?) és gusa (?) 
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ellen hasznosítják. Hatásosnak tartják iszákosság (?) 
esetén is. 

191. Sambucus ebulus L.; födi bodza, gya
log bodza, büdös bodza. Virágaiból főzött teáját iz
zasztószerként (+), köptető (?) és vérnyomáscsökkentő 
(?) hatásáért főzik. 

A vérejáróval együtt megfőzve - leveles 
ágaikat zsákba varrva a tehén lábcsavarodása esetén 
borogatóként használják. 

192. Sambucus nigra L.; bocza, bodza, 
fekete bodza, vadbodza, bojza, bozza. A kérgéből vi
zelethajtó (?) tea készül. Levelét reuma és daganatok 
borogatására használják, a levél és kéreg főzetét vi
szont az eltörött testrész és „vizér" (?) esetén fürdő for
májában hasznosítják. Virágából készült teáját izzasz
tószerként (+), hűléses betegségek, légcsőhurut (?) ese
tén javallják. Teáját és szirupját (citrommal, cukorral 
elkészítve, két hétig érlelve) a tejelválasztás (?) foko
zására és idegnyugtatóként (?) használják. A levél és 
virág főzete görcsoldó (?) hatású. 

A tehén testén levő daganatot felfőzött víz és 
bor keverékébe tett timsó, méz és bodzafa virág levével 
öntözték. 

193. Satureja hortensis L.; csombor, csom-
bord, kerti csombord. Teáját fogfájásra (?), májbe
tegségre (?) és vérnyomást csökkentőként (?) hasz
nálják. Éhére fogyasztva bélféreg ellen jó hatású (?). 

194.(ü) Secale cereale L.; rozs, tavasz rozs. 
A tavasz rozs állatgyógyászatban széleskörű 

felhasználásra talál. Különösen a kehes ló gyógyszere. 
A szemes rozs adagolása a tehén felpuffadása, csumás 
(csitkókehe) ló, a sárvizes, aprós juh esetében történik. 
A pergelt és megtört rozs cukorral, büdöskővirággal 
(kénnel) és avas hájjal keverve a ló zabiájára kerül, 
hogy indítsa meg a folyó kehet. A nyers, tört pityóka 
rozzsal szintén a folyó kehe ellen való. A rozskorpából 
készült moslékot a tehén gyomorgyulladása, a ló szőr
férge ellen hasznosítják. A rozsból főzött pálinka után 
maradt „malátát", „malótát" a juh „meté"-je ellen adták, 
de ezzel borogatták üleméresedés esetén is. a juh lábát. 

195.(!) Sedum acre L.; varjúhajfű. Pozsgás 
leveleit reumás bedörzsölőszerként (?) használják, sze
szes oldatban szétnyomva. 

196.Í!) Sempervivum tectorum L.; kőrózsa, 
kövirózsa, házi kőrózsa. Leveleiből kicsavart levét a 
fájós fülbe csepegtették (?). 

197.Í!) Senecio rupester W. et K. és Senecio 
vulgáris L.; rontófű. Kórója megtörve, megsózva vak
ütésre, törésre használatos (?). 

Az állatok sebeire, daganataira szintén hasz
nálatos, főleg a tehénnek és lónak. 

198.(!) Silene armeria L.; cinktoria, cintó-
ria, cintórium. A növényt összetévesztik és az ezerjófű 

(Centaurium umbellatum L.) helyett szedik. Felhasz
nálása hasonló ezzel. A hatásmódot, felhasználásmódot 
1. az 57. szócikknél. 

199. Sinapis alba L.; A mustármagot meg
darálva eszik, érelmeszesedés (?) ellen. Éhgyomorra 
fogyasztják. 

200.f!) Solarium lycopersicum L.; paradi
csom, piros paradicsom. A „kelises" sebre paradi
csomszeletet tettek. Szájfájás (?), torokgyulladás (?) 
esetén jó volt a piros paradicsom leve! A gyomorsav
hiányra (?) sok paradicsomot kellett enni. 

A tehén és a juh szájfájása esetén a sós tárkony 
mellett paradicsomot is kentek a fájós szájra, köröm-
sindésekor pedig paradicsomot kötöztek a körömre. 

201.Í!) Solanum tuberosum L.; pityóka. A 
pityókás verembe fektették a hűléses beteget (?), s 
helyrejött. Szeletet vágva fagyásra (?) tették. Reszelve, 
ecetesen a lázas beteg kezébe és talpára kötözték, csök
kenti a lázat'(?). A reszelt pityóka az elégett testrészre 
(?), fagyásra (?) is jó. Kívül, borogatóként a hasra tet-. 
ték gyomorgyulladás esetén (?). Kipréselt leve cukorral 
fogyasztva gyomorfekély (?) ellen használatos. A „sós
ka pityóka" (sóban, hajában megfőzött pityóka) vérhas 
(?), míg a sült pityóka szélhajtó (?) hatású. A „pityó-
kapárló" húgyhólyag gyulladáskor (?) tesz jót. 

Az állatok betegségei ellen is jól használható. 
A nyers pityóka szeletek büdösvirággal (büdöskővirág
gal) a tehén köhögése, vereshagymával gyomormér
gezése ellen jó. A moslékba belevágott fagyos pityókát 
a juh „sárvize" és „mételye" esetén adják addig, amíg 
meggyógyul. 

202. Sorbus aucuparia L.; belekenyer, be
lekenyér. A belekenyer kéreg főzete fájós fogba öb
lögetni jó, szünteti azt (?), de jó hatása van gyomor
menés (?) és vérhas (?) esetén is. Leveléből készült tea 
hashajtó (?) hatású. Az érett bogyótermések akár nyer
sen, akár szárítva és teának megfőzve étvágycsináló 
(?), magas vérnyomás (?) és vesekő ellenes (+) hatású, 
úgyszintén a cukorbaj (?) ellenszere is. 

A kéregből készült tea gyomorgyulladás, gyo
mormenés és vérhas (borjú) ellen használatos az állat
gyógyászatban. 

203.(!) Spinacia oleracea L.; spenót, spenót-
lapi. A spenótból készült ételek vérpótló (?) hatásúak. 

204.Í!) Steilaria media (L.) Cyr.; tyúkorrfű. 
Leveles szárának zúzalékát sóval összekeverve ütkö
zetre, romlásra (?), sebre (?) teszik borogatóként. 

205. Symphytum officinale L. ; nadály, 
fekete nadály. A fekete nadály gyökerének reszeléke, 
föld feletti részeinek főzete jó borogató repedés (+), 
törés (+), „csontszúj" (csontritkulás) (?) esetén. A gyö
kér reszeléke édes tejjel összefőzve kelések (+) boro
gatására alkalmas, míg gyógyszeszes, csípős borsos 
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keveréke az ekcémás (+) bőr kenésére használatos. Az 
egész növényből készült főzet aranyereseknek (?) hatá
sos fürdő. 

Az állatok gyógyítására is gyakran haszná
latos. Teája vérhas, „vérhuddás" esetén itatódik, külső
leg a tehén és juh tőgyromlása, míg halaló fűvel össze
főzve a ló lábtörésének (?) borogatására, de a disznó 
lábának öntözésére is használatos. 

206.(1) Syringa vulgáris L.; fehér horoszlán. 
fehér orgona. Levelét sebborogatóként használják (?), 
de jó repedésre, törésre is. A borogatásra használt főzet 
a trombózisos (?) lábra rátéve is jót tesz. Fehér virágai
nak zúzata tejszínnel és cukorral összekeverve kenőcs 
formájában a bőrszárazság ellen orvosság. 

207. Taraxacum officináié Webb.; cikória, 
gyermekláncfű, lánclapi, pitypang, sárgavirág. A 
szárított cikória gyökeréből készülő főzet epe- (+) és 
májfájás (+) ellen, míg a virágaiból készült szirupjának 
(100 virág, 1 kg'cukor...) köhögés, fojlás, tüdőasztma 
(?) esetén van hatása. Levele főzete, de maga a levél is 
reuma esetén jó borogatószer (?). Teája elhízás esetén 
is jót tesz vizelethajtó hatása (+) révén. 

208. Theobroma cacao L.; kakaó. Elkészítve 
kávénak vérnyomásemelő hatása van (?). Exotikus él
vezeti cikk. 

209. Thymus spp.; kakukkfű, mezei csom
bor, vadcsombor. Leveles föld feletti részéből hajhul
lás (?), korpásodás (?) ellenes és szeplőirtó (?) tea 
készül. Szájöblögetőként, szájpenész (?) esetén is fel
használható. Máj betegsége - sárgaság (?), bélgyulla
dás ellen is ismert. Vérnyomáscsökkentő (?) és vizelet
hajtó tulajdonságot (?) is tulajdonítanak neki. Leghatá
sosabb azonban köhögés (+), légcsőgyulladás (+) és tü
dőasztma (+) esetén. 

Vadcsombort rágatnak a gyomorgyulladásos 
tehénnel is. 

210. Tilia cordata Mill.; szádokfa, szádogfa, 
hársfa. A hársfavirág főzetét főleg hűléses megbete
gedések esetén használják, így rekedtség, köhögés (+), 
nátha (+), torokfájás (+), s mézzel keverve tüdőgyul
ladás (+) ellen. Jó izzasztószer (+). Nyugtató hatásánál 
fogva jó az idegeknek (+). A kérgéből főzött tea has
menés (?), bélgyulladás (?) esetén jó. Vizelethajtó hatá
sát is ismerik (+). 

211.(0 Trifolium pannonicum L.; fehér 
herebotikó, nagy fehér herebotikó. Virágjának főzete 
fojlás (?) és tüdőgyulladás (?) ellen használatos. 

212. Trifolium pratense L.; piros here, piros 
herebotikó. Hűléses betegségek (+) ellen készül tea belőle. 

213. Trifolium repens L.; fehér here, fehér 
herebotikó, fehér herevirág, vadhere. Teáját torok
fájás (+), vesegyulladás (?) és idegnyugtatóként (?) 
használják. Jónak tartják fehér folyás (?) esetén is. 

214.(Q Triticum vulgare Vili.; búza. A 
melegített búzára fekve vesegyulladást (?) enyhítettek. 
A búzakorpa (derce) leforrázva a lábizzadás (?), édes 
tejben megáztatva „kelisre", daganatra (?) használatos. 
A finom liszt elkeverve égési sebekre (?), szesszel pe
dig eredésre volt használatos. 

A forró tejet és búzadércét összekeverve a juh 
szájsindésekor alkalmazták. A savanyú kovászlé a disz
nónak gyomorsülés esetén tett jót. Szappanos forrás
vízben vajjal, olajjal keverve sósán „gelesztahajtó" 
szerként használatos a tehénnél. 

215.(0 Tropaeolum május L.; sárog sarkantyú, 
sárga tőcséres. Levelének főzete hasmenés (?) ellen jó. 

216. Tussilago farfara L.; békavirág, marti
lapu sárgavirág. Levelét nyílt sebekre és égési sebekre 
borítják (?). Pipába tett szárított levelét görcsös köhögés 
(+) ellen szívják. A levél teája iszákosság (?) ellen is 
használatos. Virágjából készült tea köhögés, szamár
köhögés (+), hörghurut (+), mellhártyagyulladás (+) és 
tüdőasztma (+) esetén hatásos. A virágból főzött szirup 
fojlás (+) és szilikózis (+?) esetén igen jó gyógyszer. 

A tehén lába, ha varas, leveléből készült fő
zettél kell borogatni. 

217. Urtica dioica L.; csihán, csihány, csa
lán, csípős csihány. Sokféleképpen és sokféle betegség 
ellen felhasznált növény. Gyökeréből készült főzet haj
hullás, korpásodás (+), kiütés (viszketegség) (+), sár
gaság (?) és timsóval összefőzve ülőfürdőként aranyér 
(+) ellen jó. A „csihánágy", vagy a csihánnal való meg-
veregetés gyógyította a szívasztmát (?), a hűléses meg
betegedéseket (zsába) (?), s a huzattal (?) is jót tett. A 
zöld, leveles csihán, de a „kimagzott" csihán is sok
féleképpen volt használva. Teaként elkészítve ekcémára 
(+) borogatóként, égési sebre sebtapaszként (+), pat
tanásos arcnak lemosószerként és vizelethaj tóként (+) 
használják. Más anyagokkal elegyítve szintén jó hatású 
különböző betegségek ellen. így cukros leve vértisztító 
(?), szeszben elmorzsolva, kioldva ízületi fájdalmak (+) 
bedörzsölőszereként, kamillával összefőzve a bőr 
szárazsága (+) s leostyán levével társítva izzasztószer
ként, elhízás (+) ellen használatos. Felforrósított csalán
levelekre ráülve megszakadt a terhesség (?). 

A tehenek és juhok sindése esetében csihánt 
forráznak, s azt adnak, s levét itatják a beteg állattal. A 
disznók mindenféle betegsége ellen jó a csihán, úgy
szintén a baromfinak is keverttel elegyítve. A tehén tő-
gyének kígyó által történt megmarásakor vízben ázta
tott kígyóbőrrel súrolták a tőgyet, s kilenc szál csihán
nal veregették azt. Mágikus gyógyításmóddal (ráolva
sással) is társították a mechanikus gyógyítást. 

218. Vaccinium myrtillus L.; áfonya, fekete 
áfonya, fekete kokojza, kokojza. Leveles ágaiból 
főzött tea hasmenés (+), gyomorgyulladás (+), vérhas 
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(+?) ellen használt. A bogyók szeszes oldatban szintén 
jó gyomorfogó (+) hatásúak és vértisztítók is (?). Kó
rójának főzete fuszulykahüvellyel és nyírfalapival cu
korbetegség (+) ellen hasznos. Jó lehet ágybavizelés (?) 
esetén is. 

Kórójának főzete a tehén vesegyulladása ese
tén használatos. 

219. Vaccinium vitis - idaea L.; piros koko-
jza, kokojza. A piros kokojzakóró teát vesefájás, vese
gyulladás (+) esetén adagolják. Javasolják még ideg
nyugtatóként is (?). 

220. Veratrum album L.; ászpa, zászpa. A 
gyökeréből főzött zászpalevet vágott dohány- és ká
posztalével keverve, erielve, a keverékkel hajat mos
tak, majd lekötötték a tetvek (fejtetű) ellen. 

Az állatgyógyászatban is a zászpalevelet külső 
élősködők, tetvek ellen főzték a tehén, kecske, disznó 
esetében. Ugyancsak ez a lé jó öntözőszer rüh (ló) és 
var (juh) esetén. Megjegyzendő, hogy a lemosott álla
tot azonnal letakarják, mert mérgező. 

221. Verbascum phlomoides L.; ökör
farkkóró. A kórójából főzött teát „fojlás" ellen hasz
nálják (+). 

222. Viola odorata L.; ibolya. Külsőleg leve
lének teája és a levél az ekcémás (?) bőr borogatására 
hasznosítható, belsőleg gyomorfájás (?) ellen jó. 

223. Viola tricolor L.; fecskefű, fecskevirág, 
vadárvácska. Teája hú'lés (?) ellen, borogatóként reu
mára (?) és bőrbetegségek (+), gyulladásos sebek (+) 
ellen használatos. A női nemi szervek gyulladása ese
tén jó lemosó szer (?). 

224.(!) Viola witrockiana Gens.; árvácska. 
Teáját köhögés (?) ellen fogyasztják. 

225.(!) Vitis vinifera L.; szőlő. A savanyú bor 
gyömorsavhiánykor használatos (?), emeli a vérnyo
mást is (?). 

226. Zea mays L.; kukorica, törökbúza. A 
főtt kukorica elhízás (+) ellen hatásos, a pattintott ka
kas gyomorsavtúltengés (?) ellen. A torzsavirágzat „ba
jusza" megfőzve vizelethajtó (+), vízhólyaggyulladás 
(+) és vesekő esetén (+) hatásos. A pergelt kukorica
liszt vízzel elkeverve s bőrre tapasztva jó a bőrzsíros
ság (?) ellen. Tejben áztatva viszont a kelisre jó (?), ki
fakasztja azt. A forró puliszka ekcémára (?) téve csök
kenti a fájdalmat. 

A puliszkaliszt lósósdi maggal, bükkfakéreg
gel ecetesen a tehén vérhasa esetén, míg hályogkék-
kővel keverve a kehes lónak jó. Dögvészkor szénamul-
hás törökbúzakevertet adnak a baromfinak. 

Pótlék (P) 

1. Szénamulha. A szénatöredék és különböző 
növények magjai képezik. Forró vízzel leöntve izzasz
tószerként, hűléses, náthás esetekben, felfázás, vízhó
lyaggyulladás esetén használják. Páráját belélegezve 
szívasztma és tüdőasztma ellen használják. A széna
mulha fürdő aranyér ellen is jót tesz. A pára fülfájás, 
fülfolyás esetén is hasznosítható. 

Az állatgyógyászatban a szénamulha forráza-
tát kenderzsákra öntik s borogatják a tüdőgyulladásos 
tehenet, vesegyulladásos lovat. A szénamulha pára jót 
tett a csitkókehd, kehe esetén is, az állat fejére húzzák 
a zsákot, hogy a ló lélegezze be. 

2. Lóganyé tea, lódió tea. Kamillát és 
„lódiót" főztek össze gézbe csavarva. A keletkező tea 
köhögés, tüdőgyulladás ellen volt jó. A kis gyerme
keknek a csitkó, míg a felnőtteknek a „lódió" volt a 
hatásosabb. Az iszákos embernek is lóganyé levet csa
vartak le a torkán. 

3. Marhaganyé. Sóval meghintve, egy fehé ' 
rongyba beletéve hatásos borogató volt az égett sebre. 

4. Hangyaboly. A fenyőcsereklyéből készült 
hangyaboly mindenestől megfőzve hűléses betegségek 
esetén jó fürdővizet szolgáltat. Teája is iható. 

2. A csíkszentdomokosi ember- és állatgyó
gyászatban használt növények felhasználási 
módjának mutatója 

2.1. Embergyógyászat 

- agyvérzés (gutta) 107(?); alkoholmérgezés 
118(7); altató 105(+), 111(?), 144(+); angolkór ellen 
153Í7): aranyér, ellen 27_(?), 38(?), 42(!)(7), 114(?), 
127(?), 142(!)(?), 144(?), 172(+), 205(?), 217(+), P l ; 

- „árpa" ellen 127(+); ágybavizelés 218(7); 
- belsővérzés 4(?), 51 (+); 
- bélbetegségek 57(+), 154(7); bélféreg, bél

giliszta ellen 2Ű(?X 159(7), 193(7); bélgyulladás ellen 
107(+), 125(!)(?), 209(?),210(?); bélhurut ellen 161(7); 
bélhurut ellen (kicsiknek) 166(+); bolhaűző 14(?), 
38(+), 41(?), 111(?), Ü 2 ( ? ) ; borjúorbánc 47(+); boro
gatás a lábszárra 160(7); bőrbetegségek esetén 12(!)(?), 
26(+), 57(?), 223(+); 

- cukorbaj, cukorbetegség Z4(7), 94(?), 
123(7), 134(+), I74(!)(?), 202(?); 

- csalánkiütés 4(?); csemer ellen 127(7); 
csipázás 127(+); csonterősítő 76(?), 123(7); „csontszúj" 
(csontritkulás) 205(?); csuklás 28(?), 70(!)(?), 178(7); 

- daganatra 89(?), 106(?), 167(7), 192(7), 
214(0(7); darázscsípés ellen 70(!)(?); dohányzásról való le
szokás 10(+), 36(?), 38(+),99(?), 130(7), IM!)(?), 186(7); 
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- ekcéma borogatása 10(7), 25(!)(7), 26(+), 
38(7), 47(+), 107(7). 137ÍPÍ7). 153(7), 172(7), 184(7), 
190(7), 217(+), 222(7), 226(+); ekcémára 226(7) - for
rón; ekcémás bőr 205(+) - kenése; elhízás ellen 28(+), 
70(!)(?), 112(7), 125(7), 13J(!)(7), 217(+); eltörött test
részre 192(7) - fürdőzés; epefájás 57(+), 70(!)(7), 
98(+), 207(+); epegörcs 130(+); epegyulladás 
176(!)(7); epekő ellen 118(+), 124(0(7); epekő 38(+), 
40(7), 6^(7) - elhajtó; epeműködést javítja 66(+); 
eredésre 43(!)(?), 41(0(7), 76(7), 91 (!)(?), 111(+), 
124(+), 127(+), 145.(0(7), 154(7), 181(7), 214(0(7) -
szesszel; epetisztító 118(7); 

- é g é s i sebre 1(!)(7), 48,(0(7), 107(+), 121(+), 
127(+), 214(!)(7), 216(7), 217(+), P3; égett testrészre 
89(7), 201(0(7); érelmeszesedés ellen 31(!)(7), 
42(!)(?), 50(7), 77(7), 118(+), 120(7), 153.(7), 199(7): 
értágító 124(7); étvágycsináló 23(7), 40(+), 57(+), 
70(!)(7), 99(+), 123(!)(7), 150(7), 185(7), 202(7); ét
vágyfokozó 24(+); étvágygerjesztő 36(+); étvágyjavító 
18(+); étvágytalanság ellen 111(7); 

- fagyásra 24(+), Ü3.(?), 2Q1(0(?); fagyott 
testrészre 48.(!)(?), 114(7); fájós fogra 202(7) - öblöget
ni; fájós fejre 48.(0(7); fájós fülbe 196(!)(7): 

- fehérfolyás ellen 6_5_(7), 114(7), 127(7), 
213(7); fejfájás 33(+), 36(7), 53(!)(7), 78(!)(7); fejtetű 
ellen Ü2(!) (?) , 220(7); fejviszketés 33(+), 127(7); 
fekélyes gyomorbántalmak 176(!)(7); felfázás 38(7), 
P l ; fertőtlenítésre 112(7) - bogyóit füstölésre; 

- fogfájásra 23(7), 83(!)(7), 88(!)(7), 106(+), 
118(7), 112(0(7), 157(7), 182(7), 190(+), 193(7); fog
gyulladás 190(+); fogínyerősítő 110(+), 142(7); fogíny
gyulladás 190(+); fbgtisztító hatású 154(+); fojlás (aszt
ma) ellen 9(7), 19(!)(7), 42(!)(7), 53(!)(7), 57(7), 68(!)(7), 
25(7), 77(7), 99(7), 117(+), 123(7), 130(7), 134(7), 
124(!)(?), 178(7), 207(7), 2H(0(?), 216(+), 221(+); 

- friss vágásra 2(0(7); „fökön"-re (sümölcs, 
szemölcs) 50(7), 62(+), 63(!)(7), 30(!)(7), 125(!)(7); 

- fulladásra (asztma) 19(!)(7), 140(+), 160(+); 
- fülfájásra 26(7), 43(!)(?), 47(7), 73(7), 

103(!)(7), 127(+), 190(7), 196(!)(7), P l ; fülfolyás P l ; 
fültőmirigygyulladás („mumusz") ellen 42(!)(7), 
103(!)(7); 

- „geleszták" (giliszták) ellen 23(+), 8J}(7), 
84(!)(7), 157(!)(7); 

- gennyes sebek 106(7), 160(+) - borogatása, 
154(7) - öntözése; gennyhúzó 46(!)(7), 145(!)(7), 
146(0(7), 148(!)(7); görcsoldó 42(0(7), 55(+), 96(!)(7), 
112(+), 155(+); görcsös köhögés ellen 216(+); 

- pipázás; grippe 23(+); 
- gusa, gusásodás (golyva) ellen 27(7), 38(7), 

172(7), 190(7); gutta (agyvérzés) 107(7); 
- gyenge szem erősítése 164(!)(?) - lemosó-

szerként; 

- gyomorbetegségek ellen 57(+); gyomorégés 
csillapítására 18(+), 41(0(7), 107(+), 111(0(7), 
138(!)(7), 124(0(7), 185(7); gyomorfájás ellen 26(+), 
32(!)(7), 39(!)(7), 66(7), 99(7), 140(7), 182(7), 222(7); 
gyomorfekély ellen 18(+), 26(+), 45(!)(7), 66(7), 
177(!)(7), 201(0(7); gyomorfertőtlenítő 18(+); gyo
morfogó, gyomormenés ellen 21(7), 56(7), 91(!)(7), 
94(+), 123(7), 124(7), 185(7), 218(+); gyomorgyul
ladásra 127(+), 130(+), 166(+), 201(!)(?), 218(+); 
„gyomor meg van sülve" (kisgyermeknél) 148(0(7); 
gyomormérgezés ellen 127(7); gyomorműködés 
elősegítésére 181(7); gyomorsavhiány pótló, gyomor
savpótló 4£(!)(?), 78(7), ili(!)(?). 126(!)(7), 169(!)(7), 
186(7), 2Ű0(!)(7), 225(!)(7); gyomorsavtermelés 
serkentő 40(+); gyomorsavtúltengés ellen 124(7), 
138(!)(?), 185(7), 226(7); 

- gyulladásra (bőr-) 43(0(7), 136(!)(7), 
149(+); gyulladásos sebekre 223(+); 

- hajhullás ellen 21(7), 24(7), 33(+), 47(+), 
.52(7), 91(!)(7), 97(!)(7), 111(7), 114(7), 127(+), 
122(0(7), 150(7), 189(7), 209(7), 217(+); hajmoly 
10(7), 127(!)(7); hasadásos ekcéma 154(7); hasfájás 
ellen 55(+), 133(!)(7); hasfogó 111(+), 170(+); hashajtó 
4£(0(7), 61(!)(7), ÍM?), 121(+), 169(0(7), 175(+), 
180(+), 184(7), 202(7); hasmenés ellen 44(7), 59(7), 
60(+), 94(+), 107(+), 130(7), 140(7), 141(!)(7), 
151(0(7), 166(+), 172(+), 182(+), 184(7), 210(7), 
215(!)(?), 218(+); hastífusz ellen 89(7); havivérzés 
zavarait szünteti 4(7), 51(7), 166(7); 

- h á n y á s ellen 69(!)(?); 
- himlő („apró") ellen 127(7); 
- hörghurut ellen 216(+); 
- húgyhólyaggyulladás ellen 18(7), 127(7), 

130(7), 150(+), 168(+), 181(7), 20i(0(?) (pityókapár-
ló); 

- huzattól 217(7); 
- hűlés, hűléses betegségek esetén 1087(+), 

114(7), 116(0(7), 130(7), 143(7), 166(7), 181(+), 
182(7), 192(7), 2Qi.(0(?), 212(0(7), 223(7), P l , P2; 
hűsítő hatású 132(+), 133(!)(7); 

- idegesség ellen, idegnyugtató 77(+), 105(+), 
114(7), 130(7), 143(7), 160(7), 182(7), 192(7), 213(7), 219(7); 

, - iszákosság ellen 38(7), 190(7), 216(7), P2; 
- izzadsággátlószer 118(7), 172(7); izzasztó

szer 127(7), 130(7), 190(+), 192(+), 210(+), 217(+), P l ; 
- izomgyulladás borogatása 38(7); 
- ízületi fájdalmak ellen 21(+), 217(+); 
- kábító erejű 139(7); 
- keléses sebekre 64(0(7), 121(+), 149(+), 

154(7), 205(+); 
- „keli's"-re (kelésre) 24(+), 22(7), 46(!)(7), 

76(7), 91(!)(7), lűi(?), 106(7), 111(+), 121(+), 160(+), 
214(0(7), 200(0(7), 226(7); 
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- kézdaganatra 18(+), 99(7), 182(7); 
- kiütésre 127(+); kiütéses bőrre 18(+), 38(7), 

42(7); kiütések lemosása 172(7); 
- korhelyállapot (ittasság után) 23(7); korpá-

sodás ellen 111(7), 209(7), 217(+); 
- köhögéscsillapító 24(+), 33(+), 55(7), 

84(!)(7), 87(+), 143(+); köhögés ellen 8(+), 15(+), 
30(!)(7), 42(!)(7), 45(!)(7), 76(7), 77(7), &!(?), 
109(!)(+), 111(+), 114(+), 116(!)(7), 130(7), 132(+), 
133(!)(+), 154(7), 156(+), 160(+), 167(+), 171(+), 
181(+), 182(7), 207(7), 209(+), 216(+), 224(!)(7), P2; 
köptetőszer 124(+), 130(7), 154(7), 167(+), 191(7); 

- külső sebre 18(+); 
- lábdagadás 99(7); lábfájás 185(7) - párolása; 

lábgörcsök ellen 142(0(7) - borogatás; lábizzadása 
ellen 47(+), 2iá(!)(?); lábtörés 38(7) - borogatószer; 
lábviszketés 45(!)(7); lázcsillapító, csökkenti a lázat 
73(?),2Qi(!)(?); 

- légcsőfájdalom 109(!)(+); légcsőgyulladás 
209(+); légcsőhurut ellen 171(+), 192(7); 

- magas vérnyomás ellen 28(7), 42.(!)(?), 
77(7), 88(!)(?), 99(7), 118(+), 153.(7), 202(7); mandu
lagyulladás, mandulafájás ellen 73(7), 154(7), 190(+); 

- májbaj, májbetegség ellen 18(+), 64(!)(?), 
94(7), 98(+), 120(+), 123(7), 128(7), 132(+), 167(7), 
193(7); májfájás ellen 57(7), 70(!)(7), 130(7), 207(+); 
májműködést javítja 66(+); májtisztító 15(7); 

- „mejfájás" 125(!)(7); mellhártyagyulladás 
49(!)(7), 50(7), 137(!)(7), 216(+); méhcsípés ellen 
24(7), 70(0(7), 150(+) - bedörzsölni; 

- „mumusz" (fültőmirigygyulladás) 130(!)(7); 
- napszúrás ellen 149(7); nátha ellen 23(+), 

112(+), 143(7), 189(+), 210(+), 223(7), P l ; 
- nemi izgatószer 139(7); nemi szervek gyul

ladása 5Q(?) - borogatás; női nemi szervek gyógyítása 
82(!)(?) - tea; női nemi szervek gyulladása 223(7) -
lemosószer; 

- nyílt sebekre 216 (7); nyugtató hatású (ide
geknek) 184(7), 210(+); 

- oldalborda töréskor 137(!)(?> - borogatok; 
orbáncra 47(+), 154(7); orrvérzés ellen 57(7); 

- pattanásos arcra 2(!)(?) - pakolás, 127(+) -
borogatás, 217(+) - lemosószer; pattanás ellen 38(7), 
45(!)(?), 47(+), 70(!)(?), 119(!)(7); 

- pajzsmirigygyulladás esetén 66(7), 117(7); 
- poloska ellen 52(7), 157(!)(?) - füstölés; 
- puffadás ellen 28(+); 
- „rehoma" (reuma) ellen 195(!)(?) - bedör-

zsölőszer; 47(+), 49(!)(7), 122(7) - borogatás, 38(7), 
207(7) - borogatószer; 192(7) - daganatok; 165(+), 
189(+) - fürdő, 83(7) - fürösztő fürdő; 112(+) - tea; 
rekedtség ellen 12(!)(7), 36(+), 185(7), 210(+) és 
112(+) - „megengedi a beteg hangszálat"; rendetlen 
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vérzés esetén 82(!)(7); repedésre 205(+), 2Q6.(!)(?) -
borogatószer; 

- ..romlás"-ra 204(0(7): 
- rüh (var) ellen 91(!)(?), 187(+); rühös (va

ras) testre 4jS(!)(?); 
- sárgaság ellen 11(7), 13(!)(?), 51(7), 62(+), 

64(!)(7), 77(7), 84(!)(7), 127(7), 167(7), UA(W), 
178(7), 185(7), 209(7); sárgasággyanús betegnek 
154(7) - aromaterápia; 

- sebre 20.(0(7), 22(+), 43(!)(7), 22(0(7), 
24(7), 89(7), 2á(!)(?), 114(7), 119(0(7), 127(+), 
146(0(7), 150(7), 2Q4(!)(7); sebek borogatására 
104(!)(?), 163(7), 185(7), 206.(0(7); gennyes sebre 
106(7), 154(7); keléses sebre 64(!)(7), 121(+); nyflt 
sebre 145(0(7) - sebtapasz; 

- szamárköhögés 114(+), 166(7) - főzete; 
174(0(7) - szirup; 22(7), 36(+), 49(!)(7), 54(0C?), 
68(0(7), 143(+), 216(+); szájfájás esetén 40(7), 
200(0(7): szájkicsattogás ellen 38(7) - tea; szájpenész 
40(7), 110(7), 127(+), 142(7), 183(+); 209 (?) - ' ö b l ö - . 
getőszer; 

- szeplő ellen 70(!)(?), 78(!)(?) - borogatás; 
96(!)(?), 163(7) - leve; szeplőirtó 209(7) - tea; szem
fájásra 167(7) - párolni; 190(7) - öblögetésre; szem
gyulladásra 107(7), 108(7) - borogatás; szédülés ellen 
23(+), 28(7); szélhajtó 14(+), 24(!)(+), 29(0(7), 
4£(P(7),-152(7), 155(+), 158(0(7), 201(0(7); 

- szívbetegeknek 117(+); szíverősítő 51(7), 
21(7), 77(+); szívfájás ellen 51(7), 85(7); szilikózis 
ellen 36(7), 47(7), 115_(0(?), 154(7), 216(+7); szívnyug
tató 73(+), 117(+); „szívrehoma ellen" 25.(7); 

- „szökések" (pattanás) ellen 47(+); 
- „szunyákcsípés" ellen 70(7), 163(7); 
- tejelyálasztás fokozása 55(7), 192(7); ter

hességmegszakításra 150(7), 172(7); „felforrósított 
csalánlevelekre ráülve megszakadt a terhesség" 217(7); 

- tisztítja a vesét 140(7); 
- torokfájásra 3(!)(7), 28(7), 38(7), 57(7), 

112(+), 122(7), 130(7), 132(+), 154(7), 160(7), 189(7), 
210(+), 213(7); 37(7), 111(+) - öblögető; torokgyík 
(diftéria) ellen 154(7); torokgyulladásra 200(0(7): 
törésre 122(0(7), 205(+), 206Í!)(?): 

- trombózisos lábra 2Q6,(0(?) - főzet; 
- tüdőasztma (fojlás) ellen i 8 ( 7 ) , 36(7), 

42(!)(?), 190(7), 207(7), 209(+), 216Í+), P l ; tüdőbaj 
ellen 17(!)(7), 30(0(7), 48.(0(7); tüdőerő-sítő 48.(0(7); 
tüdőgyulladás ellen 23(+), 36(7), 52(7), 73(7), 130(7), 
167(7), 185(7), 210(+), 211(7), P2; tüdőkaverna ellen 
121(7); tüsszentést segíti 123(7); 

- ütésre 106(7); ütközetre 2Q4(!)(?) - borogatóként; 
- vakbélfájásra 142(!)(7); vakütésre 197(0(7): 

var (rüh, rühösség) ellen 52(7), 91(!)(?), 157(!)(7); 
vágásra 89(7); 



- vesefájásra, vesegyulladásra 12(!)(?), 
13(!)(+), 38(7), 150(+), 151(0(7), 213(7), 214(0(?), 
219(+); vesekő ellen 124(!)(?), 202(+), 226(+); 
vesekőoldó 47(+); vesetisztító 79(!)(7), 168(+); vérbaj 
esetén 179(0(7); vérhas ellen 14(7), 21(7), 59(7), 77(7), 
91(!)(7), 94(7), 107(+), 125(0(7), 140(7), 144(7), 
154(7), 161(+), 188(7), 2Ü1(0(?), 202(7), 218(+7); 
vérkeringés serkentő 35(0(7); vérnyomás ellen 23(+), 
30(!)(7),40(+),76(7), li2(!)(?), 178(+), 191(7), 193(7), 
209(7); vérnyomás emelő 46(!)(7), 71(7), 178(+), 
179(!)(+), 208(7), 225(!)(7); vérpótlószer, vérszegé
nyeknek 46(0(7), 178(+7), 203(0(7); vértisztító 2(0(7), 
46(7), 57(7), 134(7), 184(7), 217(7), 218(7); vérzéscsil
lapító 2(0(7), 24(7), 145.(0(7), 166(+), 172(+), 189(7); 

- „vizérre", „vizér fekélyre" 114(7), 160(7) -
borogatás; „vizérre", „vizeres" lábra 89(7), 192(7) -
fürösztik; viszérre 2(!)(?) - pakolás; vizelethajtó 11(+), 
24(+), 29(0(7). 33(+), 47(+), 55(7), 59(+), 112(+), 
153Í+). 155(7), 168(+), 178(+), 192(7), 207(+), 209(7), 
210(+), 217(+), 226(+); vizelefhajtó 118(+); vízhajtó 
56(+), 79(0(7), 114(7), 150(+), 151(0(7), 156(7); -
vízhólyaggyulladás 11(7), 29(0(7), 38(7), 226(+), P l ; 
vízkórság 11(7), 12(!)(+), 103(0(7), 150(+), 168(+); 
viszketegség (kiütés) ellen 217(+); vitaminforrás 
182(+), 185(!)(+); 

- zúzódásra 89(7); 
- zsába ellen 42(!)(?), 217(7). 

2.2. Állatgyógyászat 

Baromfiak: baromfiak bármilyen betegsége 
ellen 157, 217; dögvész 226; ízületes tyúk gyógyítása 
24; májfájásos tyúknak 24, 52, 137(0: „nem hányja ki 
a gyöngyeit" (pulyka) 157(1); szárnyas állat minden
féle betegsége ellen 24; tetves tyúk kezelése 52; tyúk
vész esetén 14, 23 ,13J(! ) , 157(0; 

Kutya: „gelesztás" kutya kezelése 23, 52; ve
szettség ellen 154, 157(1); 

Disznó (sertés): agyhártyagyulladás, fejfájás, 
fej megdagadása 102(0) - gyökérhúzás; „geleszta" 
ellen 23, 84, 157(1); gyomorgyulladás 14, 125(1), 188; 
gyomormenés 141(1), 187, 188; gyomorsülés esetén 
2(0, 125(0, 127, 214(1); lázcsillapító 14, 126(1); meg-
csemerlés 23, 126(1); mindenféle betegségek ellen 
61(0 . 102(ü), 217; rühös (varasos) disznó gyógyításra 
36 - öntözés; sertésorbánc ellen 14, 47, 99; tetvek ellen 
52, 220; torokgyík ellen 131(0) - főzet; tüdőgyulladás 
36 - sós, ecetes borogatás; 

Juh: apró ellen 1240 0; felfúvódás ellen 24, 
48(1); gyomorgyulladás esetén 107, 188; gyomormenés 
ellen 107, 140, 187, 188; körömfájás, körömsindéskor 
62, 89, 200(0; „mete" ellen, metélyes juhnak 5jQ, 153. 
194(10. 201(0: nyelvdaganat, nyelvhólyagosodás ellen 

40; sárvíz gyógyítására 47, 5Q, 152, 124,0 0, 201(1); 
szájfájás, szájsindés 40, 151(1), 200(0, 214(0, 217; 
tőgyromlás 205; tüdőgyulladás 36 - borogatás; ülemé-
resedés (lábfájás) 189,124(0); varas (rühös) juh 91(1) 
220 - locsolni; vérhas ellen 107,140, 188, 205; vérülés 
(csemer) 157(1) - borsos tejét itatni; 

Kecske: kecsketetű ellen 220 - lemosni; kö
römfájás 62; orbánc (?) ellen 47; 

Ló: csitkókehe (csuma) 121, 124(10, P l ; 
daganatra 197(0: étvágygerjesztő 38; folyókehe ellen 
194(1!) - zabiára téve; gyomorgyulladás, gyomor
menés 107, 121, 187, 188; jégbevágott láb 89 - locsol
ni; kehes lónak, kehe ellen 5(ü) , 34(0), 36, 41 , 42(0, 
5Q, 84(0, 91 , 102, 121, 125(0, 189, 124(0), 226, P l ; 
„kelisre" 101(0. 121; lábtörés esetén 205 - öntözés, 
borogatás; sebekre 24(0), 89, 121, 125(0, 154, 163, 
173(0), 122(0; száraz kehes lónak 36, 45(0, 102, 121; 
szemhályogra 137(0 - szembefújni; szőrférges lónak 
45(0 , 194(!0: vesegyulladás P l - forrázatával borogat
ni; vérhas esetén 107, 188 - tea; vérzéscsillapjtó 2(0; 

Tehén ( s z a r v a s m a r h a ) : békavar, lába ha 
varas 86(0), 216; „elakad a vize" 22(0); felfúvódás, 
felpuffadás, „megfújja magát", puffadás esetén 24, 99, 
137(0. 194(0): gyomorfogó 91(0; gyomorgyulladás 
13(0, 24,50,20, 107, 150,151(0, 188, 194(0), 201(0, 
209; gyomormenés ellen 6(0) , 21, 47, 55, 91(!), 99, 
107, 125(0), 140, 141(1), 166, 172, 187, 188, 201(0: 
gyomormérgezés esetén 125(1), 189, 201(0; gyomor
sülés ellen 11, 12(!), 24, 4£(!), 22(0); ha megmarja a 
kígyó 189, 217; ha kijött a borjútartója (méhlepénye) 
144; ha megmarja a megyéd (menyét) 189; ha meg-
szópja a béka 189; índaganatra 62 - mosására; „imely", 
„nyüvek" (májmétely lárvája) ellen 11, 163; köhögés 
esetén 201(0 : körömfájás, körömsindés 89, 154, 
200(0: kisebzett csics 154 - ír; lábcsavarodás 62, 191 
- mosás, borogatás; „megáll a kérője" (kérődzése), 
nem kérődzik 20, 137(0. 151(0: megszakadás esetén 
112, 142(0: nyelvdaganatra, nyelvhólyagosodásra 40, 
121; nyaka feltörik 89, 154 - locsolás; orbánc 47,152 
- kenőcs; „poklát elhajtani" 4; sebek 89,152,122(0 -
lemosása, kenése; szájfájás, szájsindés 40, 97(0, 
151(0. 200(0. 217; tőgygyulladás 18, 188 - borogatás; 
tőgyromlás 189 - füstölés, 205 - tea; tüdőgyulladás 36, 
P l ; testén lévő daganat 192, 197(0 - öntözése; varas 
(rühös) tehén 47, 91(!) - kezelése; vesegyulladás 
58(0), 150, 218; vérhas 21, 91(0 , 107, 127, 140, 
162(0), 188, 201(0, 205, 226; „vérhuddás" esetén 
42(0, 57, 58(0), 107, 112, 142(0, 198(0, 205; vér
vizelés ellen 112; tetű ellen 220 - lemosni; 

Más : parkányirtás 102(0); más rágcsálóirtás 
102(0). 
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9. KOPACZ Mártonná FERENCZ Terézia (1906) 
10. KRISTÁLY Albert (1888) 
II. KRISTÁLY Józsefné KEDVES Amália (1926) 
12. özv. KURKÓ Györgyné KARDA Amália (1904) 
13. LÁSZLÓ Félix (1922) 
14. MARKALY Lajosné KRISTÁLY Juliánná 
(1949) 
15. MÁRTON Ágoston (1904) 
16. MÁRTON Ágostonná LÁSZLÓ Ida (1911) 
17. MÁRTON Dávidné (1910) 
18. MÁRTON Sándorné ALBERT Rozália (1910) 
19. TÍMÁR Ignácná BARA Erzsébet (1914) 
20. TÖRÖK Illyés (1899) 
21. TÖRÖK Illyésné SÁNDOR Amália (1905) 
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Plante în medicina umană şi 
medicina veterinară populară 
din Sândominic, jud. Harghita 
(Rezumat) 

Lucrarea prezintă rezultatele parţiale ale 

cercetării etnobotanice efectuate în anii 1972, 

1976 şi 1979-1981, în comuna Sândominic, lo

calitatea cea mai nordică a Bazinului Ciucului 

Superior. Trece în revistă utilizarea în scopuri de 

medicină populară a 234 de specii de plante, în 

articole aranjate alfabetic după denumirile ştiinţi

fice (latineşti) şi cele populare locale maghiare. 

Atrage atenţia asupra plantelor neregăsite în lite

ratura utilizată (6, 7, 8, 9) prin semnul (!) - , iar 

asupra celor utilizate exclusiv în medicina veteri

nară cu semnul (!!). Speciile având numărul 

curent subliniat prezintă interes pentru cercetări 

ştiinţifice de mai târziu. 

Plants in Human and 
Veterinary Medicine in 
Csîkszentdomokos 
(Sândominic, 
Harghita County) 
(Abstract) 

The paper summarises the result of his five 
years' (1972, 1976, 1979-1981) ethno-botanical col
lecting work in Csîkszentdomokos, a settlement in the 
northeastern part of the Felcsik Basin. It comprises the 
use of 234 species of plants in ethno-medicine, 
arranged according to their scientific Latin and local 
Hungarian names. The species of plants that do not 
appear in the literature (6, 7, 8, 9) are marked with the 
sign (!), while those that are used in veterinary medi
cine are marked with the sign (!!). Those that are under
lined indicate the species that are promising from point 
of their use, or their effects may be the objects of fur
ther investigation. The work shows how these species 
of plats from Csîkszentdomokos can be used in human 
and veterinary medicine. 
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Gentiana lutea L. (entura galbenă, dancia, sárga tárnics), M. Hăşmaşu Mare, 
fotografia lui Pál PÁLFALVI. 1977 



SZABÓ Judit 

Atropa belladonna L. és a 
hozzá kapcsolódó tudásanyag 
egy falu növényismeretében 

(Kivonat) 
A dolgozat a nadragulyához (Atropa bel
ladonna L.) fűződő gernyeszegi (Maros 
megye) népi tudásanyag változását vizs
gálja, több generáció ismeretein át. 130 
év alatt ez a tudás gyakorlatilag eltűnt, 
akárcsak a növény a faluból. Az 1999-ben 
véglegesített dolgozat egy korábbi vál
tozatát a szerző az 1985. évi csíkszeredai 
etnobotanikai szimpozionon mutatta be, 
amelynek anyagai 1987-ben már politi
kailag nemkívánatosnak minősültek. 

Az ember és növényvilág egykor oly szo
ros kapcsolata, amely főleg a falu világát jelle
mezte, századunkban, de főleg az utóbbi 40-50 
évben igen meglazult, szétesett. A termesztett 
növények közül a nagyüzemi gazdálkodás - a re
mélt nagyobb terméshozam érdekében - a tájfaj
tákat szinte teljesen kiszorította. Az etnobotanika 
számára jobbára csak az egykor nem szövefke-
zetesített falvak mezői, konyha-, és virágoskert
jei teremnek kuriózumokat. Itt még megmarad
tak a kiveszőben levő gabonafélék és konyhaker
ti növények talaj- és éghajlati viszonyokhoz jól 
alkalmazkodott tájfajtái. Ezekből fűszer-, dísz-, 
és gyógynövények még gyakran találhatók. 

Nemcsak a növénytermesztés mikéntje 
változott, a honos tájfajták vesztek ki a legtöbb 
helyen, hanem a növények hasznavehetőségének 
tudománya is megcsappant, holott ez a paraszti 
tudás egyik leglényegesebb részét képezte a hoz
zákapcsolódó hiedelemháttérrel és babonás cse
lekvésekkel együtt. Meglepően gyors az a vál
tozás, amely négy-öt nemzedék életideje alatt 

végbement a növényismeretben és a hiedelem
világban. Az iskolázottság, a médiák, a megvál
tozott életforma és életkörülmények előbb az 
emlékek, majd lassan ajteljes feledés világába 
utalták/utalják az ismereteket. 

A dolgozat célja a népi növényismeret, a 
népi gyógyítás és hiedelemvilág egymást érintő, 
átfedő területén elhelyezhető növény, az Atropa 
bel ladonna L. ismeretszintjének felmérése egy 
közösség tudásanyagában és hiedelemvilágában. 

A kutatópont kiválasztása tudatos volt. A 
marosmenti Gernyeszeg, szülőfalum, amelynek 
népi kultúráját évtizedek óta gyűjtöm, és amelyet 
belülről ismerek. E közösség életének, szokás
rendjének sok vonatkozását magam is megéltem, 
megtanultam, alkalmazkodtam hozzá. Noha rég 
kiszakadtam e közösségből - amely maga is erő
sen megváltozott - ennek ellenére ma is tagjának 
tekint és a gyűjtőmunkámat tisztelve legjobb tu
dásuk szerint segítenek.1 Részben ezért is válasz
tottam kutatópontnak, másrészt pedig ez a gyűjtés 
is egy szelete lenne egy majdani falurajznak. 

A gyűjtést 1992 áprilisában kezdtem, bár 
korábban is, más természetű, főleg hiedelem
anyag gyűjtésekor már kerültek elő erre adatok, 
amelyeket ide beépítettem. Azóta évente, minden 
adandó alkalommal még kiegészítettem, pontosí
tó ttam. 

A közel kétezer lelket számláló, vegyes 
lakosságú, zömében (80%) magyar, de román és 
cigány lakossággal is bíró faluban korcsoporton
ként válogattam ki az adatközlőket, gondosan 
vigyázva arra, hogy helybeliek, ne későbben be-
költözöttek legyenek. A megkérdezettek korcso
portjait a következő képpen állítottam össze: 

KORCSOPORTOK 

I 7-10 éves 

n 10-20 éves 
III 20-30 éves 
IV 30-40 éves 
V 40-50 éves 
VI 50-60 éves 
VII 60-70 éves 
VIII 79-90 éves 
IX Minden 90 év feletti személy 
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Egy korcsoportban általában 5-7 embert 
kérdeztem meg. Az adatközlők névsorában csak 
azoknak a nevét tüntettem fel, akiktől kérdéseim
re érdembeni választ^captam. Adataikat gyakran 
szószerint idézem, nem tüntetem fel az a-zó, í-ző 
szóalakokat, mert az már nem minden esetben 
következetes. A tudatos kétnyelvűség, a nyelv
járás, ±11. köznyelv használata jól érvényesül be
szédjükben. 

A kérdezés során a növény helyi nevét, a 
matragunát 2 és a köz- és irodalmi nyelvben álta
lánosan használt nadragulyát 3 egyaránt, válta
kozva használtam. Gernyeszegen, akik még is
merték, emlékeztek rá, matraguna, madraguna 
névvel illették. A falu magyar nyelvjárásában 
gyakori jelenség a román kölcsönszavak meg
léte. A jelenség fordítottja is érvényes, a helybeli 
románság körében. 

A továbbiakban az erre vonatkozó szak
irodalom segítségével próbálom a növény lehető 
legpontosabb leírását adni, azért, hogy összeha
sonlítási alap legyen az adatközlők emlékeze
tében élő és elmondott jellemzőkkel. 

A burgonyafélék (Solonaceae) családjá
ba tartozó, évelő növény. Vadon, bükk- és gyer
tyánirtásokban, ritkás erdőkben, vágterek mellet
ti utak mentén fordul elő. Gyöktörzse több fejű, a 
belőle fejlődő 40-50 cm hosszú, 4 cm vastag, 
vagy ennél nagyobb átmérőjű gyökerei kívül 
sárgásbarnák, belül szürkésfehérek. Gyökere ka
ró alakú, szennyesfehér színű, enyhe szagú, un
dorító ízű. Szára 1-1,50-2 méter magas, egye
nes, hengeres, tetején elágazó. A szárak hosszúak 
és bokorszerű termetet kölcsönöznek a növé
nyeknek. Minél öregebbek a tövek, annál több 
szárat fejlesztenek. Levelei nyelesek, a szár alsó 
részén szórtak, feljebb párosan állók. Hosszúkás, 
ellipszis, vagy tojásdad alakúak, nyélbekes-
kenyedők, ép szélűek, 15-20 cm hosszúak. Vi
rágai levélhónaljiak, egyesével, vagy párosan 
állók; a csésze öt cimpájú, a párta 2-3 cm hosszú, 
hengeres, harang alakú, szennyes-ibolyaszínű, de 
lehet ibolyásbarna, belül sárgás alapon bíbor
piros ibolyás erezettel. Termése 10-15 mm át
mérőjű, lapított gömb alakú, fénylő fekete, lila 
nedvű, sokmagvú bogyó. Alapjánál az ötágú, 
csillagsze-rű maradandó csésze látható. Gyakran 

ugyanazon a tövön nyáron a virágok alatt zöld, 
alább már fekete termések találhatók. A magvak 
barnák, átmérőjük kb. 2 mm. 

Sok nedvességet, fényt és elegendő me
leget igénylő növény. Tenyészideje júniustól szep
temberig tart. Minden része erősen mérgező. 4 

A növény kultúrtörténete a legrégebbi 
időkig nyúlik vissza. Már á Bibliában is van uta
lás rá. 5 Szépítő, gyógyító és erősen mérgező ha
tását egyaránt ismerték, ismerik. Latin nevének 
második tagja (belladonna = szépasszony) arra 
utal, hogy az olasz nép arcát festette vele. 6 „A 
belladonna a római úrhölgyeknek arra a csöppet 
sem veszélytelen szokására utal, hogy ezzel a 
növénnyel tették ragyogóbbá a szemüket, nem kis 
kockázatot vállalva a szépség érdekében. "7 

Mint minden gyógynövény vagy gyógy
szer, az avatott, segítőkész ember kezében or
vosság, de a tudatlan vagy a gonosz jóvátehetet
len bajt okozhat vele. Mérgező, mély alvást, bó
dulatot kiváltó hatásáról MÉLIUS Péter így ír: 
„Ha sokat iszol a succusában, azaz kifacsart 
vizében, megöl. Ha gyökerét iszod borban bo-
londá tészen, elalut mint egy holtat". Nem 
véletlenül illeti könyvében „bolondfű", illetve 
„elalutó szép szőlő" névvel. 8 

Mérgező hatását ismerve, óvakodtak 
érintésétől, gyerekeknek tiltották a megköze
lítését is. A növényevő háziállatok ösztönösen 
elkerülik. Vannak azonban olyan növényevők, 
például a nyulak, amelyeknek bélrendszerében 
mérge lebomlik. 9 

Gyógyító hatását a népi gyógyászat és a 
mai orvostudomány egyaránt ismeri, alkalmazza. 
A 17. századi orvosi könyv sebgyógyító hatá
sáról ezt írja: „Az zöld levelét és gyökerét ha 
mézzel öszvetöröd és egy kis faolajjal ölgited, 
megrothadt sebet gyógyít". „Ha az gyökerét 
öszvetöröd ecettel. Szent Antal tüzét megoltja" 
(Szent Antal tüze = orbánc). „Ha két obulusni 
vagy egy scrupulust, azaz két pénzt nyomónét 
mézes vízbe vagy méhserben iszol, epét, okádást 
kitisztít",'° Palócföld népi gyógyászatában ez az 
erősen mérgező növény a 44. helyen áll a gyó
gyító növények jegyzékében. 1 1 Sajnos, a mi 
tájaink gyógyító növényeiről ilyen jellegű rang
sorolás nem készült. 
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A modern gyógyszeriparban drogként 
elsősorban a leveleket (Folium Belladonnae) és 
kisebb mértékben a föld alatti részeket (Radix 
Belladonnae) gyűjtik. Hatóanyagai alkaloidok 
(hioszciamin, ill. a kivonás során keletkezett 
származékai: az atropin, a scopolamin, a bella-
donin stb.), neurotrop alkaloidák, a simaizmok 
tónusos állapotát szüntetik meg, görcsoldó ha
tásúak. A maszlagos nadragulya kivonatai a 
legtöbb európai gyógyszerkönyvben hivatalos 
készítményként szerepelnek. 1 2 „Fő alkaloidája 
a hioszciamin... a növényi részek szárítása so
rán, de főleg a kivonatok készítésekor jórészt 
atropinná alakul. ...Hatására a szembogár tar
tósan kitágul (midriazis), e célból használják a 
szemészetben tükrözéshez"^ 

Nagyon fontos drog, és ezért - termé
szetesen kellő hozzáértéssel és megfelelő óvin
tézkedések mellett - a gyógyszeripar számára 
termesztik. Kertekben való termesztésére már 
MELIUS Péter is utal, „kertben termő szép sző
lőnek" nevezi . 1 4 

A mai gyógynövénykönyvekben is meg
találjuk a termesztésére vonatkozó tanácsokat: 
„Humuszban gazdag, mélyrétegű talajt igényel, 

fekvése félárnyékon is lehet... Télire a palántákat 
takarással kell a fagytól óvni... Nyár végén a le
velek legfeljebb egyharmadát le lehet szedni. " 1 5 

Bár alkaloidái szintetikusan is előállít
hatók, a gyógyszeriparban igen fontos drog. 
Gyógyhatása több irányú. Csökkenti a simaizmok 
görcskészségét, a gyomorsavtúltengést, adagolják 
tengeri betegség, hányinger és hányás csillapí
tására. Atropin származékokat tartalmazó gyógy
szereket használnak az epehólyag és a húgyutak 
görcsös állapotának megszüntetésére, a tüdőaszt
mások esetében a hörgők görcsének megszün
tetésére. Gyakorló orvos közlése szerint, manapság 
már részben háttérbe szorult és nagy körültekintés
sel alkalmazzák. Különösen vigyáznak arra, hogy 
egy asztmás vagy fekélyes betegnek ötnél több 
injekciót ne adjanak, mert a szervezetben felhal
mozódó alkaloida először erős eufóriás állapotot 
okoz, a beteg nevetőgörcsben tör ki, majd sírni 
kezd és megmutatkoznak a mérgezés tünetei: az 
izzadás, a pupillatágulás, a végtagok hidegsége. 1 6 

Gyógyszertárakban kapható készítmé
nyek: Foladon, Fobenal, Distonocalm, Calmo-
gastrin, Tusomag, Lisadon, amelyek a növény 
valamelyik alkaloidáját tartalmazzák. 1 7 

Egyes növényeket különleges alakja mi
att titokzatosság lengett körül, félelmet ébresz
tettek, varázserőt tulajdonítottak nekik. Ilyen 
szignatúrás növény a nadragulya, mătrăguna is. 
A gyökér emberalakját már MÉLIUS Péter 
Herbáriuma is leírja. „Az gyökere szőrös, mint 
egy majom vagy szőrös ember lába, de kétfelé 
hasadt gyökere az hímnak, a nőstínnek reátekere
dett". 1 8 Amint a fenti szövegből is kitűnik, egy 
kis fantáziával emberalakot is láthat bárki benne. 
„A mandragórának, más néven embergyökér, 
vagy szerencsegyökér, arabosan alraun - kis 
képzelőerővel - emberformára emlékeztető 
gyökere a középkorban az arannyal egyenértékű 
volt, mert úgy hitték, hogy akinek birtokában 
van, annak gazdagságot, azaz szerencsét hoz. 
Ezért aztán képesek voltak egy-egy gyökérért 
annyi arannyal fizetni, amennyi a súlya volt. "19 

A növény kultúrtörténetéhez tartoznak 
azok a közismert irodalmi feldolgozások is, mint 
MACHIAVELLI Mandragóra című színműve 
vagy JÓKAI Mór Sárga rózsa című regénye. Az 
utóbbiban a népetimológia szerint a „ nadrágujja 
emberke" gyökér afrodiziákumként szerepel. A 
csikósbojtárnak majdnem az életébe kerül a szép 
kocsmároslány szerelmi varázslata. Különben 
JÓKAI jó néhány érdekes adattal szolgál a nö
vényre és a hozzá fűződő babonákra vonat
kozóan is. 

Ennek a megfelelően terjedelmes előis-
mertetésnek célja az, hogy a szak- és népszerű
sítő irodalomban hozzáférhető és egy megle
hetősen szűk népi közösség emlékezetében még 
megőrződött ismeretek összehasonlítását lehető
vé tegye. A növény külső leírására vonatkozóan 
a következő adatokat sikerült gyűjtenem, első
sorban azoktól, akiknek felmenői között valaki
nek a kertjében volt. Az adatközlők által elmon
dottakat életkoruk szerint, a legidősebbektől le
felé haladva közlöm. „Matragunája vót BRIN-
ZARnénak is. Jó nagy, lapus bokor vót." (BE
REKMÉRI Sándor, 1896-1992) „Úgy képzeld 
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el, mint egy nagy bazsarózsa bokrot." (ERCSE 
Józsefné KOLCSÁR Róza, 1901-1995) „Olyan 
vót, mint egy bazsarózsa bokor, kicsi tőcséres, 
rózsaszín virága vót." (BÁLINT Mihályné 
VAJDA Anna, sz. 1923.) „Pontasan úgy néz ki, 
ahogy a leostyán, csak szélesebb a levele, olyan 
mint en-nek a néma krumplinak. Jó magasra 
megnő. Valami olyan bogyója vót, csak úgy 
képzelheted el, mint a bazsarózsa, ha kibimbózik, 
vagy a szalmarózsa. Olyan halvány lila. En 
legutoljára Sáromberkén láttam. Még a 
Gostatnál dolgoztam '88-ban, szántottam meg a 
kertjit a mérnök úr nagyanyjának. Az öregasszon 
kijött, s erősen meghatta, hogy áztat kerüljük ki. 
Hát én megüsmertem. Most is, ha látnék megüs-
merném. " (KOLCSÁR Dezső, sz. 1930.) 

A leggyakoribb a bazsarózsával (Paeo-
nia officinalis) és a krumplival (Solanum tube-
rosum) való összehasonlítás. 

Megszerzésére, telepítésére, megjelené
sére vonatkozóan eléggé ellentmondásosak és 
hiányosak a közlések. Személyes emlékeit mesél
te el az egyik legidősebb adatközlő: „Nagyma
mámnak, Gyurikánénak, vót. Mikar én ide jöttöm 
férjhez, ő itt lakatt a szomszédba, édesanyámék-
nál, s azt mondja, hogy viszek neked is a kertbe 
egy szerencsefüvet. «Nekem nem kell nagymama 
lelkem!» «Hadd el fiam, lesz szerencsétek a ház
ba, a ház szerencséjire teszem.» El is hozta a kraj
cárokat is. Tett a tövire egy fillért, a gödörnek 
fenekire, ahuvá elültette. Egy pénzt, egy fillért. 
Ide elültette a kertbe, azt mondta, hogy csak ön
tözzem, kúráljam." (K. R„ 1901-1995) 

A megkérdezettek közül a fenti kivéte
lével az ültetéséről, telepítéséről senki sem tudott 
bizonyosat mondani. A faluban virággal, fűszer
növénnyel kapcsolatosan azt tartják, hogy csak 
úgy marad meg, ha hajtást vagy gyökeret lopnak 
belőle. A matraguna lopását kizártnak tartották, 
mérgező volta miatt. 

A növény megjelenését valakinek a kert
jében szerencse jelének tekintették. Egyik adat
közlő így beszél róla: „Az úgy jött oda, úgy kellett 
kikeljen magától. Azt mondták, hogy szerencse. Azt 
mondták, hogy úgy búvik ki magától a szerencse." 
(TÖRÖK Józsefné PAPP Ilona, sz. 1941.) 

Ezt a magától való kikelést csak a fent 
jelzett egyetlen adatközlő tudta, másoktól rákér
dezés alapján sem kaptam hasonló választ. Nem 
tudták már, hogy azok, akik rendelkeztek vele, 
honnan, hogyan szerezték. 

A gondozását illetően a legtöbb és leg
pontosabb adatot az a férfi szolgáltatta, aki gye
rekként a dédnagyanyjának minden ezzel kap
csolatos tevékenységét végignézte, megélte: 
„Hát én emlékszek, hogy a vénasszan, nanóm 
Gyurikánéfoglalkazatt vele. Télire betakarta, s ő 
takarta ki tavasszal. Kibontotta, rendesen meg
kapálta, porganét tett reá, öntözte, megszedte 
ügyesen a leveleit. Mintha látnám mast is, piros 
fonallal átatkötötte, piros kötővel, hogy ne 
omoljon széjjel. " (K. D., sz. 1930.) 

Azt az.idősebb adatközlők valamennyien 
tudták, hogy a matraguna elpusztult, ha a gaz
dasszonya meghalt és a hátramaradt hozzátarto
zók vagy az, akinek ő meghagyta, nem viselte 
gondját. „Hát nekem elültette, de én nem gon
doztam, filtem tülle. Azt mondta, hogy csak ön
tözzem, kúráljam. Na de aztán kiszáradott, mert 
nekem nem kellett, nem is akartam." (K. R., 
1901-1995) Az elhanyagolás, vagy a gazd
asszony halála miatti pusztulást megerősítette 
több adatközlő is. 

A növényt körüllengő titokzatosság, ha
lálosan mérgező volta adhat magyarázatot arra, 
hogy szándékosan nem merték kipusztítani, mert 
ha szerencsét hozhat, akkor az elpusztítása bajt is 
idézhet elő. 

A szándékos kipusztításnak meglehető
sen furcsa módját beszélte el az az adatközlő, 
akinek mindkét nagyanyja kertjében volt matra
guna. „A másik nagyanyámnak, VAJDA András-
né KIRILLA Máriának is volt a kertjiben, de 
kipusztult, mert nagyanyám halála után nagy
apám minden nap járt hátra és reápisilt a matra-
gunára, hogy pusztuljon ki. Valamiért haragúit 
reá." (V. A., sz. 1923.) 

A fentieknek homlokegyenest ellentmon
danak azok a közlések, amelyek a növény szí
vósságára utalnak; elhanyagolása vagy gazdasz-
szonya halála után minden tavasszal történő 
megjelenésére vonatkoznak. Ezt mondják arról a 
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tőről is, amely a környék híres gyógyító asszo
nyának, VAJDA Györgyné KÁDÁR Julianná
nak, Gyurikánénak a tulajdonában volt. O férje 
halála után a leányához költözött, a matragunát 
áttelepítette, hozta magával. Késő öregségében a 
leányára hagyta, aki átültette az udvar másik ré
szébe, és ő is gondozta, ápolta késő öregségéig. 
Halála után lakása helyére újat építettek, a helyet 
lebetonozták, de még évekig a beton szélénél 
előbújt a mătrăguna. Ez volt az a tő, amelyre 
magam, az alulírott is emlékszem gyermekként, 
főleg az örökös tiltásra, hogy ott ne járkáljunk, ne 
játszódjunk. 

A növény halálosan mérgező voltát az 
idősebb, az ötvenen felüli generáció minden 
tagja tudta. A szülőknek, nagyszülőknek gondja 
volt rá, hogy a'már járni tudó gyermekbe belene
veljék a növénytől való félelmet és ezáltal 
igyekeztek őket megóvni az esetleges mérge
zéstől. Ugyanakkor jó őrző is volt a gyümölcs
fák, cserjék táján garázdálkodó gyermekek ellen. 
„Mérges vót. Halálos veszedelem. Mii, gyerme
kek, mentünk le nagymamáékhaz, ott meggy vót, 
ott alma vót, ott egres vót. Mindig azt mondták, 
vigyázzatok, hogy mentek bé a kertbe, mert ott 
van a mătrăguna, s ha hozzáértek, mind meghal
tok. Úgy féltünk attól a matragunától, hogy még 
közéi se mertünk menni, s sokszor még hátra se 
mentünk a kertbe. " (P. I., sz. 1941) 

A tilalom általános voltát igazolja az 
előbbi és a következő emlékezés. A félelmetes 
növény a falu két, egymástól meglehetősen távol 
eső részében volt. Az merő véletlen, hogy a két 
adatközlő férj és feleség. „Dezsőéknél vót egy 
piros nyárialmafa. Nem vót szabad hozzányúl
junk, mert ott vót a mătrăguna az almafa alatt. 
Annyi vót az alma alatta, de nem mertünk hoz
zányúlni. Abból nem vót szabad enni. " (TÖRÖK 
József, sz. 1936.) 

A mérgezéssel kapcsolatosan egyetlen 
adatközlő említette, hogy ha a tehén megette, 
megdöglött tőle. 

Emberre vonatkozó, halálos kimenetelű 
mérgezést egyet ismernek a faluban, amelyet ki
sebb-nagyobb változtatásokkal, hasonlóan me
séltek el. A leghitelesebbnek tűnő változatot köz

löm, amelyet attól az asszonytól jegyeztem le, 
akinek a családjában történt. „Az én egyik 
nagyanyám, az édesanyám felől való, SUC1U 
Fironica volt, MALOS Mihainé. Az 6 első ura 
egy BREJAN nevű román volt valahol a 
Mezőségen. Szántott a kertben két ökörrel. A 
matraguna ki volt virágozva. Leszakított belőle 
két szálat, s egyet a kalapjába tett, s a másikat az 
ökör szarvára. Elvégezte a szántást, elé ment, 
rosszul lett. Nem tudtak rajta segíteni. Reggelre 
meghót. Az ökörrel nem törődött senki, mert vele 
voltak elfoglalva. Reggelre az ökör is megdög
lött. Nagyanyám még húszesztendős alig vót. Vót 
eSy gyermeke, Tichia bátyám. Aztán nagyapám 
úgy vette el a gyermekkel. Úgy jött ő Gernyeszeg-
re. Csak azt nem értem, hogy ha az ura attól halt 
meg, akkor mégis mért tartotta a kertjében. " (V. 
A., sz. 1923). A történetet az ötvenen felüliek 
valamennyien'ismerik, de sokan már úgy tudják, 
hogy itt esett meg a faluban, és az áldozatot behe
lyettesítik a második férj személyével. 

A növény iránt megnyilvánuló, félelem
mel vegyes tisztelet „emberszámba" emelte ezt a 
különös növényt. Személynek tekintették, kö
szöntek neki. A köszönést minden adatközlő 
tudta, és a köszönés-formulát ugyanúgy mondta 
el: „Jó reggelt, matraguna! Jó estét, matragu
na!" - holott szülőfalum idősebb nemzedékének 
köszönés-formulái az „Adjon Isten "-nel kezdőd
nek. Bár minden érdembeni adatközlőt megkér
deztem, csak a legidősebb tudott rá magyarázatot 
adni. „Ez ördögi praktika vót, nem vót tiszta 
dalag, ezért nem vót szabad az Isten nevivel 
együtt emlegetni. " (K. R., 1901-1995) Ez a ma
gyarázat jól egybecseng a BORNEMISZA Péter 
szavaival: „Minden városban, minden faluban, 
sőt minden házban az egész világon külön-külön 
babona vagyon, azaz olyba való bizodalom, kit 
Isten nem hagyott és azért nem isteni, hanem 
ördögi bizodalom. " 2 0 

Az antropomorfizációval összefüggő 
jelenség a szemmelverés elleni védekezés, a köp
ködés. Gernyeszegen illik megköpdösni a kis
gyereket, a szép leányt, a terhes fiatal asszonyt, 
virágzó fát, hogy „az igézet ne fogja". A matra-
gunával is ezt tették. 
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A növénnyel kapcsolatosan erősen ki
hangsúlyozták a borral való öntözést, nemcsak 
ültetéskor, hanem a növény egész tenyészideje 
alatt. „Borral öntözte mindig. Vitte a félpohár 
bort, s öntötte le. Neki külön vöt bora arra a 
végre." - emlékezik a dédnagyanyjára KUL
CSÁR Dezső. 

Az antropomorfizáció másik megnyilvá
nulása a növénnyel való „beszélgetés". Ezt 
ugyanúgy, mint a fent említett jelenségeket, min
den adatközlő tudta, többen szemtanúként me
sélték el, főleg azok, akik a matraguna tulajdono
sának szomszédjában laktak, hiszen a telkeket 
elválasztó alacsony sövényen, illetve deszkake
rítésen átláttak egymás telkére. „A kenjek farába 
vót a matraguna. Mentünk hátra, s láttuk, hagy 
nagymama diskurált vele. Mindig elment, beszél
getett vele, tanácsot kért túlle. Szomszédban lak
tunk láttam minden reggel." (PETRA Istvánná 
KISS Anna, sz. 1919.) „Mikor valami nagy gond
ja, bánata vót, vagy elvállalt egy-egy súlyosabb 
beteget, sokszor órákig állott a matraguna mellett, 
s ejisze tanácskozott vele." (K. D., sz. 1930.) 

A dolgozat bevezetőjében leírt módszerrel 
végzett felmérés a következő eredményt mutatja. 
A különböző korcsoportoktól kapott válaszok 
pontos képet adnak arról, hogy a vizsgált közösség 
tudásanyagából miként tűnik el egy ismeret. 

A korcsoportok szerint adott válaszok 
pontosan kirajzolják a növénnyel kapcsolatos is
mereteknek a feledés irányába mutató görbéjét. 

Az első korcsoport, (7-10 évesek) 
számára maga a név is ismeretlen volt. Ezek 
nagyszülei - akik kortársaim- 7-10 éves koruk
ban rettegve kerülték el a növényt. 

A második csoportban (10-20 évesek) 
találkoztam olyanokkal, akik egyáltalán nem is
merték, de olyanokkal is, akiknek olvasmányél
ményei alapján volt ismeretes. Ezek jobbára kö
zépiskolai tanulók vagy frissen érettségizettek. 
Többen említették JÓKAI Sárga rózsa című 
regényét. 

A harmadik csoport (20-30 évesek) nagy 
része kissé bizonytalanul visszakérdezett: „Nem 
valami növény, burján?" 

Az Atropa belladonnának a falu nö
vényismeretében való megléte a negyedik kor

csoportnál ke,zdődik. (30-40 évesek). Ott is 
leginkább azoknál, és csupán hallomás szintjén, 
akiknek szülei, nagyszülei meséltek róla, hogy 
nagyanyjuk, dédnagyanyjuk kertjében volt ilyen. 
Nagyrészt a felmenőiktől hallottakat ismétlik, 
hozzáadják az olvasmány-élményeiket, esetleg a 
növénytanból tanultakat. 

Ezzel a szinttel majdnem teljesen mege
gyezik a 40-50 évesek korcsoportjának ismeret
anyaga. Hallottak valamit róla, de megmoso
lyogták a kérdést, legyintenek rá és úgy véleked
nek, hogy az valami babonaság volt. 

Megélt élmény, tényleges ismeret, gyer
mekkori emlékként csak az 50-60 évesek kor
csoportjában jelentkezik. Ezeknél a növény hal
vány emlékképe is él, de legerősebben a tiltás és 
a félelem emléke maradt meg. 

A 60-70 évesek már pontosan emlékez
tek a növény alakjára, virágára, neveket soroltak 
fel, hogy kinek volt a kertjében, pontosan meg is 
tudták mutatni a helyét a kertben, a növénnyel 
kapcsolatos cselekvések is feltűnnek, főleg azok
nál, akiknek felmenője vagy szomszédja tartott 
matragunát. Ezeknél a mérgezéstörténet is ki
sebb-nagyobb pontossággal már ismeretes. 

A 70-80 évesek korcsoportjában találtam 
a legtöbb pontos közlést és valóságos élmény
beszámolókat tartottak. Meg tudták nevezni azo
kat, akiknek a birtokában volt ez a félelmetes 
szerencsefű. Összesen 14 asszonyt tudtak meg
nevezni, románt, magyart egyaránt. Sajnos, 
ebben a korcsoportban igen sok olyan volt, akik 
korábbi gyűjtéseim alapján nagyon jó, meg
bízható adatközlőknek bizonyultak, de néhány év 
alatt a súlyos érelmeszesedés, az emlékezet-ki
esés miatt semmi érdemlegeset nem közöltek. 

Kilencvenen felüli adatközlő mindössze 
négy volt a faluban, mindannyiukat megkérdez
tem, és meglepő módon ebből a csoportból volt 
egy kilencven éven felüli asszony, akitől a legtöbb 
és legpontosabb adatot kaptam, sok személyes 
élményét mesélte el. (K. R., 1901-1995) 

A növény külső képét illetően az adat
közlők emlékei jól egybecsengnek a szakirodal
mi leírásokkal. Halálosan mérgező voltát az 
idősebb adatközlők valamennyien tudták, azon
ban a legkevesebb adatot gyógyító növényként 
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való felhasználására találtam. Az egyetlen, akiről 
egybehangzóan állítják, hogy gyógyfüvei között 
használta, az az adatközlők által oly sokat em
legetett Gyurikáné volt, VAJDA Györgyné KÁ
DÁR Julianna. 1853-ban született és 1941-ben 
halt meg. A szomszéd faluból, Sáromberkéről 
hozta férjhez VAJDA György 1870 körül. Gyó
gyító tudományáról valamennyi érdembeni adat
közlő a legnagyobb elismeréssel beszélt, unoká
ja, dédunokái, valamennyi szomszédja és min
denki, aki ismerte. Emlékeznek arra, hogy kora 
tavasztól késő őszig járta a határt, gyűjtötte, szá
rította a gyógynövényeket. Tudott kenőcsöt ké
szíteni rüh ellen, sebre való írt, „csontforrasztó" 
főzetet, borogatást, párlót. Többen kihangsúlyoz
ták, hogy értett a nemi betegségek gyógyításához 
is. „Jöttek hozzá messzünnőt, még a rómánság is, 
akik ebbe a «rosszbetegségbe» vótak, férfiak, s 
azakat is meg tudta gyavítani. Vót neki egy nagy 
szapulókádja. Az üstben főzte a burjányokat. 
Szénamurvát s még ki tudja mit tett belé, s aztán 
a kádba beléültette, amilyen melegen csak elál-
lotta, letakarta. Ott háltak a csűrben, ott ültek 
egy hétig vagy kettőig, s úgy mentek haza, mint a 
nagylegények. Mindennap megferesztette őket. 
Letakarta nagy pokrócokkal, hogy abban a pá
rában üljenek, amég kihűl a víz a kádban." 
(PETRA Istvánná KISS Anna, sz. 1919.) 

Egy olyan esetet is elmesélt e dédunoká
ja, hogy egy tízéves fiúcska amputálásra ítélt lá
bát megmentette. Ezt a csodaszámba menő gyó
gyítást a hajdani beteg fia is megerősítette. Be
tegeit mindig a saját házánál gyógyította. Azt 
azonban, hogy gyógyító tudományát honnan 
szerezte, még a 94 éves unokája sem tudta meg
mondani. Leánya, akinél özvegysége közel két 
évtizedét töltötte, vajmi keveset tanult meg tőle, 
de a matragunát megőrizte. 

Köztudott, hogy a gyógyítókat nagyon 
sokszor boszorkánynak kiáltották ki. Róla ezt 
egyetlen adatközlő állította, de megindokolni 
nem tudta. Rontást, boszorkányságot, tejbabonát 
a legtüzetesebb rákérdezéssel sem deríthettem ki 
személyével kapcsolatosan. A felmérés alapján 
az alábbi eredményre jutottam: 
- Az Atropa belladonna L., mint mérgező nö
vény csak az 50 éven felüliek emlékezetében él. 

- A faluban egyetlen példányról sem tud senki. 
- A népi gyógyászatban való felhasználását 
egyetlen személyhez tudták kötni. 
- Akiknek kertjében volt, főként szerencsehozó 
mivoltáért tartotta. 
- A növénnyel kapcsolatosan a leghangsúlyozot-
tabb dolog a mérgezéstől való félelem volt. 
- Szerencsehozó voltában a legidősebbek sem 
hittek, hisznek. 
- A növénnyel való gyógyítást kuruzslásnak tar
tották. 
- Nagy meglepetéssel és kétkedéssel fogadták, 
hogy gyakran használt gyógyszereik között van
nak olyanok, amelyek e növényből származó 
hatóanyagot tartalmaznak. 

Az 1. táblázat jól szemlélteti, hogy egy 
családon belül, hat generáción át, hogyan tűnik 
el a közösség növényismeretéből az egykor oly 
jeles növény. 

Ehhez hasonló táblázatot legalább öt ro
konság esetében fel lehetne állítani. Az anyag 
gyűjtése során találkoztam olyan jelenséggel is, 
hogy az egy udvaron lakó négy generációt kér
dezhettem meg a növényről. Az eredmény a fen
tihez hasonló volt. Egy másik gyűjtési alkalom
mal egy család négy generációja jött össze ünne
pelni. A kérdezgetős alatt a legfiatalabbak rácso
dálkoztak a nagymamára, főleg a dédmamára, 
hogy miket tud. 

A legifjabbak számára teljesen ismeret
len volt minden, ami a növénnyel kapcsolatosan 
elhangzott, de nem zsenge életkoruk, hanem mai 
életformájuk okán. A náluk 10-20 évvel idő
sebbek korcsoportjában gyér ismeret és elutasítás 
volt a jellemző. Ha még egy generációt lépünk 
vissza az időben, valamivel több az ismeret, de 
jelen van az elutasítás, a kinevetés. A legidősebb 
nemzedéknek elég sok ismerete, élménye van, de 
hiedelemháttér nélkül. 

A fentiek jól igazolják, hogy mintegy 
130 év alatt, négy-öt generáció életideje folya
mán egy növény ismerete, termesztése, felhasz
nálása, a hozzá fűződő hiedelmek hogyan merül
nek a teljes feíedés homályába. 
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Adatközlők Jegyzet 

1. BEREKMERI Sándor (1896-1992) 
2. ERCSE Józsefné KOLCSÁR Róza (1901-1995) -
K. R. 
3. BÖJTHE Lajosné SZABÓ Rozália (1916—) 
4. SZABÓ Vilmos (1916-1998) 
5. PETRA Istvánná KISS Anna (1918-) - K. A. 
6. VAJDA Lajosné SZABÓ Anna (1919-) 
7. ELEKES Albertné SZABÓ Julianna (1919-) 
8. BÁLINT Mihályné VAJDA Anna (1923-) - V. A. 
9. KOLCSÁR Dezső (1930-) - K. D. 
10. KISS Józsefné TÖRÖK Jolán (1934-) 
11. TÖRÖK József (1936-) 
12. TÖRÖK Józsefné PAPP Ilona (1941-) - P. I. 
13. KOLCSÁR Józsefné VAJDA Anna (1941-) 
14. SZÁSZ Lajosné VAJDA Margit (1942-) 
15. PAPP Gyula (1942-) 
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Atropa belladonna L. şi 
cunoştinţele populare legate de 
ea la Gorneşti, jud. Mureş 
(Rezumat) 

Lucrarea trece în revistă elementele de 

cunoştinţe populare legate de mătrăgună (Atropa 

belladonna L.) în localitatea Gorneşti, la nord de 

Tg. Mureş. Timp de 4-5 generaţii (130 de ani) 

aceste cunoştinţe s-au tot împuţinat, până la dis

pariţia totală, odată cu dispariţia plantei din 

localitate. Lucrarea reia problemele prezentate la 

simpozionul de etnobotanică din 1985, de la 

Miercurea-Ciuc. 
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Atropa belladonna L., and 
the Folk Knowledge Connected 
to It in Gernyeszeg 
(Gornesti, Mures. County) 
(Abstract) 

The paper refers to the elements of folk 
knowledge connected to the atropa belladonna L. 
in the village Gernyeszeg, north of Marosvásár
hely (Tg. Mure§). During a period of 4-5 gene
rations these information have decreased to the 
total vanishing of the plant in the village. The 
paper revises the problems presented at the 4th 
Ethno-Botanical Symposium that took place in 
Csíkszereda (Miercurea-Ciuc) in 1985. 

Név Születés és 
elhalálozás éve 

Rokonsági 
fok 

Ismeretei 

1 VAJDA Györgyné 
sz. KÁDÁR Julianna 

1853-1941 anya Birtokában volt, tisztelte, gon
dozta, gyógyított vele, szerencse
hozónak tartotta, bűvös erejében 
hitt. 

2 KOLCSÁR Mihályné 
sz. VAJDA Zsuzsa 

1878-1973 eánya Birtokában volt, tisztelte, gon
dozta, nem gyógyított vele, de 
szerencsehozó hatásában hitt. 

3 ERCSE Józsefné 
sz. KOLCSÁR Róza 

1901-1995 unoka Ismerte de nem gondozta, elutasí
totta, félt tőle, szerencsehozó vol
tában nem hitt. 

4 KOLCSÁR Dezső' 1930- dédunoka Ismerte, de gyógyító, szerencse
hozó voltában nem hisz. 

5 SIMON Mihályné 
sz. KOLCSÁR Ilona 

1957 ükunoka Csak nagyapja és rokonai elbe
szélése alapján hallott róla. 

6 SIMON Laura 
SIMON Andrea 

1978-
1988 

szépunoka Számukra teljesen ismeretlen, 
nem is hallottak róla. 
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SEBESTYÉN DOBÓ Klára 

Kászoni népzenegyűjtés 
1952-ből I. 

(Kivonat) 
Az itt, előbb rövidebb, majd hosszabb 
részletekben közlésre kerülő népzenei 
anyag 1952-beli kászoni gyűjtőút termé
ke. A közlésre szánt 192 dallam megosz
lása a következő: 16 énekes játék, 12 
szokásdál, 47 a régi réteghez tartozó, 44 
az új stílust képviselő, alkalomhoz nem 
kötött dal és ballada, 13 táncdallam és 
végül 60 csak kezdősorával közölt 
műdal. Ennyi a gyűjtés alapanyaga. E-
mellett sok adat került elő a zene sze
repéről az öt kászoni falu életében, az 
egyes emberek életében, korosztályok 
szerint is. Közlünk az adatközlők sza
vaival szokásleírásokat (az „Elet ün-
nepei"-ről, „Jeles napok"-ról stb.), gyer
mek- és fonójátékokat, találós kérdése
ket. Az anyagot zenei és szövegmutatók, 
szójegyzék, beszédfordulatok és mondá
sok mutatója zárja. Technikai okoknál 
fogva a közlés nem a kottás anyaggal 
kezdődik. 

Bevezető 

1952-ben a Román Akadémia magyar 
néprajzkutató csoportja kászoni gyűjtést kez
deményezett. Ennek eredménye megjelent 1972-
ben a Kriterion kiadásában: „Kászoni Székely 
Népművészet" címmel; gyűjtők és szerzők: ifj. 
KÓS Károly (Építkezés. Lakásbelső), SZENT-
IMREI Judit (Szőttes és varrottas munkák) és Dr. 
NAGY Jenő (Öltözet). 

A néprajzi gyűjtéssel egyidőben folyt 
népzene-gyűjtésem. Sajnos, gépi felszerelés 
nélkül. Ennek eredménye most kerül közlésre, 46 

év múltán (19 dal megjelent SZEGŐ Júlia és 
SEBESTYÉN DOBÓ Klára „Kötöttem bokrétát. 
150 népdal" című kötetben; Zenemű kiadó 
Bukarest, 1958). A teljes kézirat megtalálható a 
kolozsvári Folklór Intézet irattárában. 

Gyűjtésem tárgya elsősorban a népdal 
volt, azonban alőkerültek még hangszeres és 
szöveg nélkül énekelt táncdallamok, gyermek és 
fonójátékok, szokásleírások (lakodalom, teme
tés, névnap, katonabúcsúztatás stb.), találós kér
dések, adatok a dalolási alkalmakról, keretről, a 
daltanulásról, a hagyományőrzés módozatairól, 
továbbá az énekesek életének egyes mozza
natairól. 

A gyűjtés helyszíne az öt kászoni falu 
volt: Kászonaltíz, Kászonfeltíz, Kászonimpér (és 
az odatartozó Doboly), Kászonújfalu és Kászon-
jakabfalva. Ezek mellett rövid kiszállások voltak: 
Kézdiszentlélekre, Kiskászonra, a magyardormá-
ni kászoni telepre és Csíkszentgyörgyre. Folklór
anyaguk a kászonival együtt kerül közlésre itt. 

BARTÓK Béla és KODÁLY Zoltán 
századeleji népdalgyűjtő útjainak fontos állo
mása volt a Székelyföld. Az öt kászoni falu leg
értékesebb népzenekincsét KODÁLY Zoltán 
tárta fel: 91 dalt gyűjtött itt 1912-ben. Ezeknek 
egy részét más területek dalkincsével együtt köz
zétette 1, majd művészi feldolgozásban a „Szé
kely fonó" daljátékban, zongorakíséretes dalok
ban, gyermek- és vegyeskari művekben, a 
„HÁRY János" operában stb. használta fel. 

1942-ben, majd 1955-ben JAGAMAS 
János végzett kászoni gyűjtést. Ennek egy része 
megjelent a .„Romániai Magyar Népdalok" 
(Kriterion, 1974) kötetben és a többi megtalál
ható a kolozsvári Folklór Intézet archívumában. 

1952-ben Kászon öt falvában - a régi ze
nei réteg fokozatos eltűnése mellett - nagyon 
eleven, élő népzenét találtam. Az új réteg, az ún. 
új stílusú népdal virágzott, terjedt, közkincs voit, 
számtalan változatot hozott létre. 6 évestől 78 
évesig minden korosztálytól volt mit gyűjteni. A 
hagyományt közösen őrizték, becsben tartották. 

Természetes a kopás folyamata. Díszí
téssel csak az idősebb korosztály énekelt, de ők 
sem ékítettek gazdagon. A régi réteg költői 
szövegeinek töredékei még előkerültek, dallam-
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mai együtt. A balladák között kevés volt az 
értékes. A régi balladák közül például előkerült a 
Kőműves Kelemenné változata, de viszonylag új 
dalammal (46. sz., vö. 47. sz.). A legjobb dalköz
lő, az impéri BALÁZS PÁL Ignácné „Burukáné" 
a Kőműves Kelemenné (A paliérné aszszony) 
balladáját hosszan, színesen, eredetien, de csak 
szóban, dallam nélkül tudta felidézni (lásd a 
függelékben). Ugyanez az asszony a gyűjtéskor 
dallammal siratta el a férjét, de a siratást a teme
téskor a fia nem engedte meg neki. - Az előke
rült szokásdalok száma sem nagy. Pótolhatatlan 
mulasztásom, hogy Betlehemes játék után nem 
kutattam, pedig a kászonújfalusi 68 éves MI
HÁLY Ádám magát hajdani nagy betlehemesnek 
említette. - Egy 78 éves énekes, LANG VÁN-
CSA Éva emlékezetében altató, koldusének és 
lakodalmas töredékek keveredtek, sajnos cson
kán, hiányosan mind szöveg, mind dallam szem
pontjából. 

A tánchagyomány kopásáról is került 
adat, hangszerjátékosoktól. CSŰRÖS András, 65 
éves hegedűs mondta a marosszéki táncról: 
„Kiváló tánc, mindenki nem tudta. Tizenöt éve 
lemaradt. ISTVÁN József tudja egyedül. Régen 
járta, bács (pásztor), erdőn van, vasárnap van 
otthon." És: „Régi tánc még a csűrdöngölő. 
Lemaratt. " Továbbá: „Most a lassú olyan gyors, 
mint azelőtt a friss csárdás volt. Most a frissnél 
meg vannak gabalyodva. " 

A régi zenei réteg értékelése különbözik 
korosztályonként. Idősebbek mondják: „ennek-
eló'tti szép ének", „szebbek a régi énekek, mind 
az újak." Fiatalabbak a régi réteg dalairól: „vén 
heppegős nóta", „Oan lib-lob a nótája". Meg
jegyzendő, hogy olyanok mondják, akik tudják 
és éneklik ezeket a dalokat. 

A kászoni falvak életében 1952-ben az 
éneklés állandóan jelen van. A téli hónapok alatt 
a fonóban, „cuk"-b&n, ahogy nevezik, nem szü
netel az éneklés. „Hogy gyülekeznek essze, a 
fiatalság téli időben nem is szórakoznak egyéb
bel." - mondja BALÁZS Györgyné SÁNTA 
Anna „Kacári", 40 éves kászonimpéri asszony. -
„ Énekelnek fiatal énekeket, mind a fiatalok. " -
mondta MÁTÉ Terka, 67 éves kászonaltízi asz
szony. - „Dologban olyan jól tud az ember éne

kelni. " - jegyzi meg KELEMEN Boris, 60 éves 
altízi asszony. Máskor, más munkához is jól 
talált az éneklés: „mikor erdőbe takartunk", 
„kaszaveregetésnél", házi szolgálatban stb. 

A fonón kívül a falu életében zenés alka
lom volt még: a lakodalom, keresztelő, név
napok, katonabúcsúztatás, zarándokiások (mikor 
nem voltak letiltva), pásztorfogadás, tollfosztó, 
farsang, táncok, bálok, „mullaccságok", teme
tés, férfiaknak ezeken kívül a katonaságban és a 
„bodegában" (= kocsma). 

Mivel a kászoniak nem tudtak rossz 
termőföldjükből megélni, sokfele jártak dolgoz
ni 2 : a férfiak gyárba vagy asztalos és kőműves 
munkára, főleg Galacra és Bráilara, a nők a 
borvízforrásokhoz és városra „szolgálni", Galac
ra, Brassóba, Bukarestbe. Csoportosan jártak el 
és vasárnaponként összegyűltek „magyar tánc
ra", éneklésre. Egy énekes szavai erről: „Calac-
ba vótak a lányok szógálni és emberek gyárban. 
Minden vasárnap volt magyar tánc. Összegyűl
tek. Mindenki hozta hazulról az éneket és ott 
megtanulták egymástól." (MIHÁLY Mártonná 
BODÓ Kati 65 éves asszony mondja 17 éves 
koráról, azaz 1904-ről.) 

A katonaságban is sokat énekeltek. A 
visszaemlékező 52 éves PÉTER ILLYÉS Antal 
megjegyzi: „Amit tudtak a csíkiak, az ország 
többi részéről jött katonák is ismerték. " 

Énektanulásra számtalan alkalom adó
dott. Az erre vonatkozó kérdéseimre különböző 
válaszokat kaptam. Családon belül is minden 
irányban folyt-a hagyomány átadása: öreg a régi 
öregektől, de ugyanakkor testvére kisfiától is 
tanul (például BALÁZS PÁL Ignácné az „Ahol 
én élmények" dalt.) - Az unoka a nagyanyjától: 
„Nagyanyó szövege az Oláhos-hoz", ezt külön 
megjegyzi, nem tekinti sajátjának, de tudja, 
énekli jól a 20 éves KARÁCSONY Mári. Egy 56 
éves férfi, KOLOZS Mihály mondja: „Apjától 
gyerekkorban. Más nem tudja." MIHÁLY Már
tonná BODÓ Kati 65 éves asszony mondja a 
„Búza, búza, piros búza" dalról „Édesapám 
énekje. Kézvonót vonogatta, akkor énekelte." A 
69 éves „Burukáné" menyétől is tanult, aki vi
szont az öregektől tudja a dalt. BODÓ PATAKI 
Imréné 72 éves asszony mondja: „Az uramtól 
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hallottam ". LANG VÁNCSA Éva 78 éves asz-
szony „Edesanyjá-tól" hallotta. 

Családon kívüli alkalom talán még több 
van. A 10 éves BALÁZS Dénes jó új stílusú nép
dalokat énekel. „ Vót egy pásztor, attól egy éve 
hallottam ", mondja. - A 20 éves PÉTER Rózsi-
ka, új stílusú dalról: „A télen tanultam legények
tói, táncba. Mindenki tudja most. " Vagy: „Leá
nyoktól 2 éve. A fiatalság ismeri." Vagy: „ Tánc
ba, rég." És: „Lakodalomba." - Szokatlanabb, 
szép megjegyzés a 72 éves PÉTER Mári 
részéről, a „Cifra szűröm" dalhoz: „Az öreg 
KOVÁCS János hattá nekem testamentumba." 
(Dalkincs öröklés!) - A 72 éves pásztor, MÁRÓ 
Simon válasza: „ Korcsomákon tanultuk." 

Hangszertanulásról mondja CSŰRÖS 
András hegedűs: „A hegedűnek a fogásait, a si-
ratásait a cigányoktól loptam, a dalokat a ma
gyaroktól. " „ Tökéletes cigán vótam. " 

Az öt falu fiataljai néha összejöttek. A 
már említett 10 éves impéri kisfiú, BALÁZS 
Dénes, jó új stílusú népdalt egy „jakabfalvi ju-
hászlegény-tóT tanult. - Hogy a falvak közös 
hagyományt őriznek, mutatja például az Impéren 
és Jakabfalván gyűjtött „Piros alma" kezdetű 
népdal. Két fiatal lány szöveg és dallam szerint 
teljesen egyformán énekelte, csak a jakabfalvi 
toldott hozzá egy negyedik versszakot is. 

A hagyományos szövegeket néha „helyi 
jellegűvé" alakították át. A megújított versek 
szólhatnak Kászon életéhez kapcsolódó szokat
lanabb eseményekről, ezeket az ismert dalokhoz 
folytatásként illesztették vagy ismert dallammal 
társították, mint különálló éneket. A helyi vo
natkozás sokszor csak egyszerű személynév
vagy helységnévcsereként jelenik meg. Jellemző, 
hogy 1952-ben több az így felhasznált régi és új 
stílusú dallam, mint a műdal vagy idegen dallam. 
Itt következnek a példák: 

- „Fenn az égen bús gelice csirikol" dal
lamára „az énekli, aki szolgál", „Hazafele áll a 
szekerem rúdja" kezdettel. 

- „Addig mondád: elmész, itt hacc" dalla
mára keletkezett egy helyi gyilkosággal kapcsolatos 
rab ének: „Szabad élet, szabad madár". 

- 72 éves asszony, BODÓ PATAKI 
Imréné visszaemlékezik borvízforrásnál kelet

kezett dalra: „GYÖRGY József úr, az istenér, 
micsinál? Talán bizon üvegeket vizitál?" (A dal
lam eredeti szövegéből odatévedt egy strófa: „A 
rózsámnak nincs egyéb egy pohárnál." - „Ez 
nem ide tart" - mondja az énekes.) 

- Ugyanaz a 72 éves asszony emlékszik 
vissza „Ha itt marattam is Bodokon" dalra: „ Ezt mi 
csináltuk, óvodában tanult énekre " - és elénekli az 
idegen dallamú dalt is: „Leszállott már a nap." 

- Egy 24 éves legény bicskázás áldozata 
lett. „ISVANYAndrás voltam én idáig" kezdettel 
előbb népies, aztán egyházi dallamra énekli a 7 
strófát KARÁCSONY Mári 20 éves leány. A 
szöveget állítólag az esperes írta. 

- TODORÁN Ilus 17 éves feltízi leány 
énekel feltízi vonatkozású dalt, kvintelő új stílu
sú dallamra: „SANTA Lajnál megnyílott a bode-
ga, Háromszáz lej egy félliter pálinka. " A ne
gyedik szakasz részlet a dal eredeti szövegéből: 
„Száraz fából könnyít (sic!) hidat csinálni. " 

- ANDRÁS Anna 16 éves feltízi leány 
mondja: „Katonaszökevények magukról éneket 
kesztek 1946-ba." Új stílusú dallammal énekli: 

„ Bujdosik a betyár a nagykászoni erdőbe. 
Negyven csendőr nem talajjá sehol se. " 
- Ugyanaz a 16 éves leány énekel egy 

gúnyos párosítót. Benne csak a nevek cserélőd
nek, de az énekes új alkotásnak tekinti. „A többi 
fiú keszte ezt az éneket": 

„Acél Teréz kapuja, kapuja, kapuja... 
Tamás Márton jár oda, jár oda be rajta. ". 
- Régebbi veretű párosító név behe

lyettesítésével a 69 éves „Burukáné" dala is, amit 
az „Elveszett a tojó lúdam" folytatásaként 
énekelt a gyűjtéskor, „Kicsi murok, petrezse
lyem " kezdettel. 

A jelen anyag egyszeri gyűjtőút ered
ménye, visszatérni, a hiányosságokat valameny-
nyire pótolni és a feldolgozást akkor elvégezni 
nem állt módomban. Hogy az ötvenes években 
annyira élő kászoni hagyomány sorsa e század 
végére mi lett, annak megállapítása más gyűjtők
re váró feladat. 

Köszönettel tartozom Dr. SZENIK Ilo
nának, akinek a gyűjtés nagy részét bemutathat
tam és akitől értékes segítséget kaptam a dalla
mok osztályozásában. 
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Külön köszönet illeti dr. TÜDŐS S. Kin
ga művészettörténészt, aki gyűjtésem közlését 
javasolta és támogatta. 

Bukarest, 1998. július. 

Ada t tá r 

1. Gyermekjátékok 

1.1. Játszó csoportok, játékkörülmények, 
játékleírások 
(dallam nélküli anyag) 3 

1.1.1. 
Kászonimpér 1952. aug. 
7-10 éves kislányok közlése 
Játszó csoport: 

MIHÁLY Teréz 9 éves, 83 házszám, III. osztályba 
megy 
BALÁZS Erzsi 9 éves, 206-os házszám, III. osztályba 
megy 
FÜLÖP Teréz 7-et töltött, 170-es házszám, II. osztály
ba megy 
ISVÁNY Ida 7-et töltött, II. osztályba megy 
MIHÁLY Francis 7 lesz, 83-as házszám, I. osztályba 
megy 
ANDRÁS Julis 10 éves, 87-es házszám, IV. osztályba 
megy 
BALÁZS Mári 10 éves, 206-os házszám, IV. osztályba 
megy 

Ez a hét kislány szokott együtt játszani az im-
péri tejcsarnok előtt vagy Fenyőalján az impéri kápol
nánál a dombon (ott télbe bakóznak: szánkáznak), 
FÜLÖP Teri éknél az udvaron vagy közülük akármelyik 
leánykánál az udvaron. Játszanak vasárnap és hét
köznap is, mikor nem mennek takarni. Játszanak délkor 
és délután, estefelé. Reggel nemigen engedik őket, 
mert mit nem tudnak elvégezni a szüleik, ők csinálják. 

Vasárnap a kúriánál (volt BALÁZSI-ház, 
Impéren, most iskola) a fotbalpályán fiúkkal játszanak: 
ötödikesekkel. Hatodikosok már nem állnok bé, hat 
évesnél kisebbet nem vesznek bé. A fiúk akkorák mint a 
lányok (korban). Minden vasárnap játszanak a fiúkkal, 
ha azok el nem mennek takarni. 

Mikor letelik az iskola, akkor játszanak töb
bet, vakációban. Iskolaidőben csak szünetben. 

Óvodáskorba kerülnek össze. A felsoroltak 
közel laknak egymáshoz, de vannak máshol is barátnő
ik. FÜLÖP Terikének pl. Feltízen, azzal labdázik és 
megy feredni. 

Főzünk, vízvei kevergessük, süteményeket csi
nálunk, sárból, elöncsük, esent csinájjuk. 

Vasárnap a kúrián fotbaít hoznak fel. Kato-
názunk labdával: Felállunk két sorba, 10 méterre egy
mástól. Van egy középvonal s oda beáll egy, kettő vagy 
három. Célozgatnak a labdával a szomszéd sorok, 
egymásnak dobják. Ha eltalálták a középsőket, amelyik 
eltalálja az beáll (középre). Aki középen van, fut, amíg 
leütik. Amelyiket nem tudják hamar leütni, azt tartják 
ügyesnek. Addig jáccanak vasárnap este, amíg a nap 
lemenyen. 

Karácsonykor az egyik kislány csepszet 
kapott a babának s rokolyácskát. Van két rongyocskája: 
régi keresztszemes, azzal díszít. 

1.1.2. 
Kászon,altíz 
7-12 éves kislányok közlése 
Játszó csoport: 

KOVÁCS Magda 8 éves, Altíz, 181 sz. II. o.-ba jön 
BARA Anna 10 éves, Altíz, (szomsz.) III. o.-ba jön 
BARA Mári 11 éves, Altíz, (szomsz.) V. o.-ba jön 
OKOS Margit 12 éves, Altíz, (szomsz.) VI. o.-ba jön 
(TURU Rózsika 5 éves, Altíz, (szomsz.)) 
BIRÓ Manci 7 éves, Altíz, (szomsz.) II. o.-ba jön 
FÜLÖP Erzsike 8 éves, Altíz, (Csáburdé ucca) II. o.-ba jön 

Valamelyiknek az udvarán játszanak vagy a 
piacon az iskolánál. Játsszák: Érik a meggyfa. Tüzet 
viszek, Dombon törik a diót, Künn a bárán. 

Azért játsszuk ezeket, mert a többi mind hosz-
szabb, kicsi a szünet, hamar bé kell mennyünk. Eccer 
júccottuk. Buj, buj, ződ ág, akkor is félbe kellett hagy-
gyuk mert be kellett mennyünk. 

Nyáron babával jáccunk. KOVÁCS Magda ta
nul varrni. 

Murkot megfőztük egyszer és megettük. Most 
nem juttok (aug. 7.) met megyek a mezőre takarni. Azt 
is jáccottuk: tornászni, ahogy a nagyobb osztályosok 
tornásznak. 

Játszunk, mikor kisüt a nap reggeli után, ebéd 
után is. Vasárnap egész estig. 

1.1.3. 
Kászonújfalu 
SZTOJKA Karolina (10 é.) közlése 

Házaknál játszanak Í az uccán. Fiúkkal is, ó-
vodásokkal is játszanak. Játékok: 

Erik a meggyfa, Dombon törik a diót, Nyuszi 
ül a fűbe, Cin cin cini (Ördög-angyal), Kiteccezünk, 
Ceka pecezünk (:hátulsó pár előre), Búj, búj, ződ ág, 
Kerek ez a zsemlye - színpadon, Tüzet viszek, ne lássa-
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tok, Elvesztettem zsebkendőmet - Párnás tánc (4 so
rosan énekli és csak a 4. sorban megy le az alaphangra), 
Tornászunk, Dobjuk hátra a labdát (egy dobja, hátul 
csomón állnak, kifogják. Aki kifogta, az megy előre) 

Csen csen gyűrű 
(iskolából) 

Aki dugja a gyűrűt, mondja: 
Csen csen gyűrű, arany gyűrű, 
Kinél van az arany gyűrű? 
Itt csörög, itt börög, itt áll el. 
A másik közbe kimenyen, hogy hunyjon. Bé jő, 

keresi, de nem kapja meg. Akkor esmég vissza menyen, 
szemet huny. „Jöhet a cica!" aszongyuk. Jő vissza. Ha 
harmadszorra nem találta meg, férhez aggyák. Ebbe ja 
fiú és leánka jáccódik. Kettő elmenyen, mongyáka leán-
kák: fehér, ződ, sárga s piros. Jőnek vissza, a gyermek s 
a leánka. Kérdik tőlük: Melyik teccik? a piros-e, a ződ-
e, a sárga vagy a fehér? Amelyiket kimongya (pl. sárga), 
kérdik: „Micsinálsz vele?" „Felakasztom". Kiderül, 
hogy az anyja. Esmég kérdezik a mások: „A fehér tec-
cik-e?" Aszongyák, „Igen." Akkor kérdezik, hogy ki az? 
- BARTA Annus. Esmég kérdezik a ződre, ki az? -
BARTA Erzsébet. A pirosnál is kérdezik: „Ki az?" 
Mondja, hogy PÉTER Rozális. Több nincs. Amelyikre 
azt mondja, hogy „Szeretem", ahhoz adják férhez. 

1.1.4. 
Csíkszentgyörgy 1952 
7-12 éves iskolások közlése 

O k u l á r é Cekapecc 
(Másutt: hátulsó pár előre fuss) 

Aki elől áll, a macska. Ha nem fogja meg a 
futókat, egy éves. Kihirdessük: Egy éves a cica. Ha nem 
fogja meg a következőket, kihirdessük: Két éves a cica. 
Mikor három éves lett, három facskát szedünk, fiúne
veket adunk neki. Kell válasszon egyet. Elvette ezt 
(.egyiket), ezt diktáltuk TOMPOS Lajinak, akkor evei 
kihirdettük: Ezt a fiút választottad. 

A felállás a szokásos. Egy oszlop, párokból, 
előttük, nekik háttal a „macska". A hátsó pár szalad és 
össze kell találkozniuk, mielőtt a macska elérné őket. 
Aki pár nélkül marad, lesz a macska. 

1.1.5. 
Kászonaltíz 

BECE Ágnes (40 éves), ANDRÁS Anna (18 éves) 

Csiporkázás 

10 év körüli gyermekek csiporkáznak. Minden 
nagyobb tart egy kicsit maga előtt, csipornak, amelyik 
lekuporodik. Egy szalad körül, a vásárló, aki akarja 
megvenni a csuprot. Ráteszi a gyermek fejire a kezét. 

Kérdi: Hogy aggyá csiprát? 
Válasz: Egy tetüétt, egy bolháéit 
S nagyapám szakálláétt. 
Akkor szaladnak kétfelé, amék hamarabb 

odeér a marad ott, a másik lesz a vásárló. 

1.1.6. 
Kászonimpér 
SOMODI Marika 12 éves 

Ipi-apacs 
(Számolás) 

Mikor akarnak ipi-apacsozni, a hunyót számo
lással választják meg. Egy számol s mutassa a kézivel 
szerre: 

Én, te, ő. Mi, ti, ő, 
Nagykászonba nagyobb szamár 
Nincs mint ő. 
Addig mondja, amíg csak egy marad fenn, az 

lesz a hunyó. Számol 20-ig (30-ig) s addig el kell 
bujniok. Mondja, bújjon: Ipi-apacs, ki el nem bújt, 
bújjon el. Menyen, keresi, s amelyiket meglássa, kiüti. 
Ha nem látja meg, kiütik őt s mondják: Ipi-apacs s a 
nevét. 

1.1.7. 
Kászonimpér 
SOMODI Marika 12 éves 

Körbeforgó 

Körbeálltak s mentek körbe. Egy a közepibe 
áll. Mondják: 

Araráncom cérnám, 
Girizs garazsirnám, 
Benne forog kurta legény (lejány) 
Akit szerecc, kap' ki! 

Egyet kikap és forognak a kör közepibe. 
Ezt szerettem, ezt kedveltem, 
Ez az én édessem. 
Ha pénz Volna, pendülne, 
Rózsa volna, terülne. 
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Eg a gyertya, ha meggyújtsák. 
Mikor a szép táncot járják. 
Járjad, járjad jó léánkám. 
Hogy dobogjon ez az utca, ájj ki! 

Az. áll ki. amelyik elsőnek beállt, amelyik el
kapta a másikat. 

1.1.8. 
Csíkszentgyörgy 1952 
7-12 éves iskolások 

Ludazás 

Egy gazdasszony, annak vannak a libák, s egy 
farkas, a híd alatt. 

A gazdasszony mongya: Jertek haza libuskáim. 
Libák: Nem merünk. 
G.a.: Mér? 
L: Farkas ott a híd alatt. 
G.a.: Micsinál? 
L: Mosdódik. 
G.a.: Mivel törülközik! 
L: Kutya lompos farkával. 
G.a.: Egy szem törökbuzáétt haza jönnétek-e'/ 
L: Nem. 
G.a.: Hát két szemét!? 
L: Nem. 
G.a.: Hát hároméit? 
L: Haza, haza, gá, gá, gá! - és futnak a gazd

asszony felé. A farkas fut utánuk. Egyet megfog, elviszi. 
Akkor kezdik megint, amig mind elvitte. Ott a vége. 

Régi játék. 

1.1.9. 
Csíkszentgyörgy 1952 
7-12 éves iskolások 

Sánta zsidó 

Van egy sánta zsidó, egy anya s egy rántás ke
vergető, vannak posztók (fiú vagy leánka és mongyák, 
hogy posztó). Elmegyen az anya Szeredába, vagy 
ahova akar. Mongya a kevergetőnek, aki fiacskával ke
veri a rántást: „Elmegyek Szeredába. 10posztó van, s 
ha va egy elvesz, megverlek. " Akkor elmegy Szeredába. 
Mikor az anya elment, a sánta zsidó jön és mongya a 
kevergetőnek: „Fuss hamar, mer anyád beléesett a 
kútba. " Fut a kevergető és mongya az annyának: „A 
sánta zsidó ezt monta, hogy maga beléesett a kútba." 
Látta (a kevergető), hogy viszi a posztót a sánta zsidó 
és monta azt is az annyának. Az anya megfogta s meg
verte a kevergetőt, azért hogy a posztót elvitte a sánta 
zsidó. Ahány gyerek van, így sorra mind elhorgya a 

sánta zsidó. A végén elbutattyák a sánta zsidót a 
posztók. Monta a kevergető (mikor az anya keresi): 
„ Elment a hiúba szalonnáéit. "Az anya elmeen keresni, 
visszajön: „Nincs ott. Elment 100 lépésre a vécére. " Az 
anya keresi, visszajön: „Nincs ott. " Megin elkú'dik, 
mennyiszer akarják. Nem találja. A végén előugrik a 
sánta zsidó, kikirilnek, kotkodácsolnak, kukuru! Meg
fogják őt és a kevergetőt s megverik. Vége. 

(Iskolából tudják, 2-3 éve, a tanítónénitől) 

1.1.10. 
Kászonaltíz 

BECE Ágnes édesanyja, kb. 70 éves 

Sóska-szedés 
Tavasszal, mikor bújik elő a sóska, 5-8 éves 

gyerekek mennek keresni. Közben mondogatják: 
Gyere elé, sóska. 
Tejel adok, sóska. 

1.1.11. 
Kászonimpér 
SOMODI Marika 12 éves 

Számolás 

Lementem a pincébe 
Vajat csipegetni, 
Utánam jött édesanyám 
Pofon veregetni. 
Nád közé bújtam, 
Nádsípot csinátam, 
Az én sípom így szólott: 
Gi gá gu, 
Te vagy az a nagy szájú. 
(Az adatközlő anyja nem ismeri ezt, azt hiszi, 

hogy magyar világban könyvben volt.) 

1.1.12. 
Kászonfeltíz 
? Erzsi 75 éves 

Altatja az unokáját (dallam nélkül): 
Gyi el lovam Brassóba. 
Mit hozzak én Gyurikának? 
Csengőt bongót a nyakára. 
Nyílkarikát a likára, 
vesszőt ide a seggire. 
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1.1.13. 
Kászonimpér 
BALÁZS PÁL Ignácné, LÁSZLÓ Anna 

„Burukáné" 69 éves 

Csali-mese 

Egyszer^ vót, hol nem vót, hetedhét osrszágon 
túl, hol a tetűt s a bolhát rézpatkóba verték, hogy a 
súlyba s a fenébe ne botorkázzék, égy asszonynak vót 
három leánya. Egyiket hívták zsírnak s a másikat vaj
nak s a harmadikot csapnak (=gyújtóanyag, fenyő-
gallyak). A harmadikot ne felejcsétek! — mondja a me
sélő a gyermekeknek. A zsírt a kemencéhez kűtte az 
annya, hogy nézze meg a tüzet. „Jaj édesanyám, hát én 
zsír vagyok, elolvadok." Akkor kűtte a vajjat, s az is azt 
monta: „Édesanyám, én vaj vagyok, elolvadok". 
Harmadik mi is lén ? Aki hallgassa, mondja: „ Csap!" 
Na csapp seggembe orrod! 

(Az adatközlők elmondásában) 

2. Szokások 

2.1. Az élet ünnepei 
(Szokásleírások) 

2.1.1. 
Elmondják: KARÁCSONY Mári 20 éves, 

KARÁCSONY Manci 22 éves és édesanyjuk kb. 40 
éves. 

Kászonaltíz, 1952 

Lakodalom 
Jár a legény vizitába. Megegyeznek és 

megbeszélik a családdal (a legény a leányos család
dal), hogy mikor jelenkeznek. A legény addigra otthon 
már megbeszélte: egy szerda nap délután jelenkeznek 
két emberrel, két tanúval, egyik van a legény részről, 
másik a leány részről, jelenkeznek a községházán s a 
papnál, közszemlére kitevés végett. Hazajövet össze
gyűlnek a fiúnak a szülei, a tanuk és a tanuk feleségei a 
lányos házhoz. S akkor kénálkoznak tésztával, pálinká
val, kürtöskalácsval. Akkor következik az irogatás, mit 
adnak a leánnak (perefernum levél). Azután van a va
csora. Beszélgetnek. Megbeszélik a továbbiakat s 
elmennek haza. 

Eltelik 21 nap. Nagy készülődés a leányos 
háznál. Varrás. Három egymásután való vasárnap 
kihirdetik a templomba, harmadik vasárnap gyónnak a 
fiatal pár. 

Hétfőn reggel összegyűlnek 9 órakor s akkor 
tisztelegnek a legények a leányos házhoz: előbb ki-

nálkodnak, esznek, isznak s akkor elindulnak a 
legények a leányos házhoz „hitre felkérni", 6 vagy 8-an 
és a vőfő, akit a legény választ közeli rokonokból. Ad
dig a lányos háznál nagy várakozás van, hogy jöjjenek. 
Kávéval kinájják a leányokat s tésztával. Ezalatt mon
datnak a lányok a menyasszonynak. Egy barátnéja 
felírja, ki mit ad: pénzt, lámpát, lábost, tányérokot, 
amire szüksége van. Akkor jönnek a legények „hitre 
felkérni". 

Jő az egész násznép mostmár. Kikérik a 
menyasszonynak a kézit s azt pedig csak pénzért adják 
ki. Viccelnek. Nem akarják kiadni a leányt, nem elég a 
pénz. Bé akarják csapni a leányt, rossz régi pénzt 
adnak, lyukas gombbal akarnak kísérletezni, hogy 
annál többet nem ér. Mondják a legénynek: Ebbe az 
uccába jártunk s még húszat kéltünk s mind a 20 
ígérkezett azér a pénzér. Mondják a lányok: Akkor 
mennyetek s vigyétek aszkot s hagyjátok ezt itt. 
Nagykésőre méges megatták a pénzt. Azt mondják 
meleg kezet kérnek, a menyasszony kézit, csak neki 
aggyák oda a pénzt. Nyújtogatják a többiek q keziket, 
de az nem kell. Akkor odagyák a menyasszonynak és 
kiveszik az asztaltól, ahol ült közbül, lányok közt s a 
vőfő megtácoltassa egy párba. Megkinájják az egész 
vendégeket pálinkával, tésztával, tó'tött kaláccsal. 

Közbe a menyasszony búcsúzik a szüleitől, 
megköszöni fáraccságaikat, hogy felnevelték, leány
barátaitól, szomszédaitól, versben. Megcsókojja őket. 
A vőlegény is (versbe) megköszöni (fejből is), hogy fel
nevelték neki s akkor indulnak esküdni. 

Az első szekéren ül a menyasszony a nász 
naggyal (:a fiú közeli rokona, kezes ember), a gazda, a 
vőfély és ha van koszorús leány, az is. A második 
szekérben ül a vőlegény a násznagyasszonnyal (a nász
nagy felesége). Másik szekerek: legények a muzsiká
sokkal, leányok külön, 10-12-en egy szekéren, párosok 
külön (férj, feleség) stb. Közben énekelnek: „Es az eső, 
de csepereg", „Jaj de széles, jaj Je hosszú az az út", 
„Barna legény megy az úton lefelé". A szekéren ezt 
kezdik s végzik, ismételik anélkül, hogy másra térnének. 
A szekérvei gyorsan mennek, míg elénekelik, eljutnak a 
templomig. 

Előbb elmennek a kösségházáig, ott meges
küsznek polgárilag s a fiatalok táncolnak a púderen, 
amíg bent vannak az irodán a menyasszony s a vő
legény. Az. egészet muzsika kíséri: a legények külön 
szekéren ülnek s a muzsikusok is azon vannak. Ha 
gyalog vannak, a muzsikás menyen legelői s a 
legények utána. 

Innen mennek a paphoz, lakására. Ott is nagy 
térség van. Ott megint, amíg bevezetik az anyakönyvbe, 
addig kint táncolnak. Akkor elmennek ki a templomija, 
megesküsznek egyházilag s mennek haza. 
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Mikor hazaérkeznek a legényes házhoz, be
köszön a menyasszony, az após s az. anyósnak, versbe. 
Akkor táncolnak kettőt. Akkorra meg vannak ehülve, 
délután 3 óra fele ülnek asztalhoz (9-kor gyűltek össze 
reggel, 12 órakör vótak az egyházi eskün). Mikor ülnek 
az asztalhoz, ez az ebéd. Van kínálkozás pálinkával. A 
gazda bémongya sok szerencsekévánattal. A legények 
külön ülnek s a leányok. A házaspárok közé beültetik a 
menyasszonyt s a vőlegényt. A vőlegény mellett ül a 
násznagy, a menyasszony mellett a násznagyasszony, a 
násznagyasszony mellett a keresztszülők, azután az 
idegenyebb vendégek s a végén a rokonok. A más 
szobába a fiatalság, a mozsikások a két ajtó közt, 
hegedölnek, mullattassák a népet. Meg van rendesen 
terítve az asztal: tiszta fehér abrosz, két tányérral, két 
pohárral (pálinkás és vizes) mindenkinek. 

Jőnek az ételek: bornyú- vagy majorságpap
rikás rizskása gárnéval, tyúkhúsleves bordáslaskával 
(laskatésztából picike kockára vágják, sarokra feltűrve 
orsó hegyen a bordán megsürítik), a leves tetejét be
szórják, mintha eső bugyorka volna, „bugyorkával" 
(: két laskát esszefordítva egymásra, pohárval vagy 
gyűszűvel félhold alakot és egész kereket vágnak, zsír
ba pirosra sütik, tálaláskor a leves tetejére szórják). 
Utána adnak sóbafőttet tormával (majorság hús, ami a 
levesbe főtt), utána tészta: tavasszal ordástészta, pis
kótatészta, zsíros kifli lekvárral, stb. s feketekávé, árpa 
s vegyítőből. Ezelőtt vót szemeskávé. Kaláccsal esznek, 
nem kenyérrel. Isznak többször, viccelődnek, énekelnek 
közben mindenfélét, nincs választott ének. 

Mikor akarnak kikelni evés után (kikeléskor) 
bémondassák a menyasszonynak a csepszet, fejkendőt s 
egy pár cipőt. A konyháról a gazda beviszi az asztalhoz 
s megmongya a menyasszonynak, hogy a vőlegény 
megajándékozza ezzel a csepsszel, hogy békességgel, jó 
egyetértésbe horgya holta napjáig. A menyasszony 
szomorúan megköszöni szépen. Egyebet nem mond, 
mer le van akkor hangolva. 

Kikelnek az. asztaltól s táncolnak, az. egész., há
rom vagy négy párt, (csárdást, valcert) s akkor mennek 
el, s bekontyolják a menyasszonyt: a szakácsnék s a 
keresztanyák s aki akar, asszonyok és lányok. Ha nincs 
hely a háznál, mennek a szomszédba. Kontyot füsülnek 
neki (addig leeresztve van a haja) konty füsüre, ami 
régen fából vót s négy fogócskája vót, felteszik a csep
szet (főkötő), réá a ruhát (fejkendő), levetkezik a 
menyasszonyi ruhából, vészen szőttest és lájbit, vagy 
csak fehér blúzt. (A csepeszhez szőttes való. Meny
asszonyi ruha: lerakott szoknya s blúz hozzá.) 

Akkor hárman (férfi is lehet közte) ott a 
szobában leülnek egy padra, letakarják lepedővel az 
egészet egybe. Akkor hiják a vőlegényt, hogy keresse 
meg a párját. Dugogassák a lepedő alól az. ujjokat, 

hogy kapja meg a vőlegény. Amelyiket megkapja, azzal 
egyet táncolnak a szobában. Az. egészet, akik ott van
nak, a menyasszony megkínálja mézespogácsával és 
mézes pálinkával: konytylével, hogy olyan édes legyen 
az étetjük. Akkor kimennek a többi közé és táncolnak 
éjfél után 1 óra korig. Közben kínálkoznak pálinkával, 
kaláccsal. 

Akkor ülnek a vacsorához a második asztal
hoz. Elfoglalja az előbbi helyit mindenki. Esznek. 
Akkor mondatnak: az ajándékokat adják a fiatal 
pároknak. A gazda mongya: „Hajjon szót kegyelmed 
öröm-ember uram (: a vőlegény). Szól kegyelmedhez a 
jeleni keresztapja (: amelyik jelen, ott van), mega
jándékozza kegyelmedet egy fias juhval." 

Akkor a násznagy a vőlegény helyett meg
köszöni: „Igen szépen megköszöni a vőlegény uram s 
igéri, hogy amiből tudja, visszafogja szolgálni".' Ez 
asztán így ismétlődik végig vagy 50-szer,. unalmasan, 
hosszasan. 

Azután a menyasszony megajándékozza az, 
apósot egy ingvei vagy egy ingre való vászonnal, az 
anyósot egy blúzravalóval: a násznagy egy ingre valót 
kapott, de most két zsebkendőt kap, a vőfő is két zseb
kendőt, a szakácsnék egy-egy köténynek valót. 

A mondatos alatt nincs muzsika. A mondatás
nak vége evvel. 

A mozsikás kimenyen s mozsikaszóval hozzák, 
arr.it a násznagyasszony ajándékozott az új párnak: 6 
tó'tött kalácsot mákkol, 3 libát sülve, vagy egy verő (4-6) 
hetes malacot, egy tortát (volt tészta), s tiz liter édes 
pálinkát (meg van cukrozva s rum eszenc van benne). 

Akkor hozzák a töltelékes káposztát: a gazda, 
a vőfő s a szakácsnék négyen szokták hordani. A gazda 
régi rigmust mond: A disznó megsérült s belédöglött 
oda a káposztába - s ilyesmiket magyaráz. Esznek, jön 
a sült, disznó s majorság: liba, pulyka, melléje ugorka, 
saláta; aszaltszilva, s körte főve édessen. Aztán a torta. 
Közben isznak, a násznagypár vagdalja a kalácsot, 
mindenki egy szeletet kap. 

Mikor akarnak kikelni, akkor a szakácsné be
kötözve, harangcsengettyü a nyakára s a derekúra 
kötve, nagy szalmakalap a fejibe s a gazdának a cse-
pesz visszafele felkötve a fejibe, ketten jönnek, kéreget
nek pénzt. Fakanál van a szakácsné kézibe. Közbe a 
muzsikával s az. egész vendégek énekelik: „Káposzta
vágáskor elmúlt esztendeje, Hogy a szakácsnénak leé
gett a keze" stb. Mindenki ad, me ha nem, ütik afaka-
lánval. S a végén egyet táncolnak, hogy nem égtek el. 
Kikelnek az asztaltól, s táncolnak reggelig. Ki mikor 
akar, elszéled haza. 

Reggel menyen a menyasszony a násznagyasz-
szonnyal avatni a templomba. Belészentelik a csepszet 
a fejibe, hazamennek s végzi az otthoni teendőt. 
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2.1.2 
Kászonújfalu 
Lakodalom 
1952. aug. 9-én 

Látjátok jó uraim, 
Az asztal meg van terítve, 
Kés, kalán, villával föl van ékesítve. 
Mos jönnek az étkek is mingyán sorjába. 
Hogy ez a sok vendég ne várjon hiába. 
Az első tál étel lesz bagolynyerítés, 
A második: üres kocsi zörgés, 
A harmadik: vénasszony nyöszörgés. 
Egy döglött bolha föl leszen pácolva 
Es egy háromszáz esztendős kereknek az agya. 
Most többet nem papolok, 
Megyek a konyhára. 
Mer a szakácsné felönt a kontyára. 
Itt hozom a levest, tessék mindenki hozzálátni. 

Itt hoztuk a pörköltet, 
Nagyon kitűnő, betűnő 
És az asztalról eltűnő („székely furfang") 

Itt hoztuk a jó finom tésztát 

Adakozzunk a fiatal párnak: 
A menyasszony keresztanyja ajándékoz nekik 

egy párnát: A közepe szakagyon, A két sarka épen ma
ragyon. 

Ha Isten élteti, visszaszolgálnak többet. 
Szépen megköszönik. 

Kapnak még: 
Bárányt 
Pénzt 
Tányérokat 
2 kisszéket 
Fonógépet 
25-40 lejeket (sógortól stb.) 
Vánkoshéjat (: bánathéj) 
Inget 
Egy csomagot (kibontják: sündisznó! - sikít a 

menyasszony) 
Boratlan készlet 
Üvegtál és tányér 
20 lej legényektől 
Egy lábos 
Palacsintasütő: asszonyverő 
Pálinkakészlet (6 db.) 
Mindegyikre a válasz: Megköszönik az új 

párok, ha Isten élteti, vissza fogják szolgálni. 
(Ajándékozás közben egy fekete figura csen

gővel és egy nagy babával a nyakán fel-alá jár.) 

A szakácsnét ajándékozzák: 
Kendővel. 
Az anyósnak, TIMA Lajosnének kartont. 

A menyasszony az apósnak: gagyának valót 
(szemfödőnek való), sógornőinek: anyagokat. 

Menü volt: káposztaleves, laska, pörkölt, tész
ták (ordas stb.) 

A menyasszony és a vőlegény családja: 9-9 
tag - főleg belőlük állt a vendégsereg. 

2.1.3 
Magyardormán 1952 

Elmondja: BENKŐ Anna 42 éves, analfabéta 5 

Lakodalom 

Epp olyan a magyaroknál, mind a romá
noknál, csak ott kettő-három eszik egy cseréptányér
ból, nálunk több az étel. A vőlegény állja ki az összes 
lakodalmat. Meghíják a népet. Mire megvacsorálnok, 
bemondassák a poharakot és az ajándékot. Ki nem vitt 
ajándékot, pénzt mondat. Kereken menyen egy a borval 
és egy szedi az ajándékot. 

2.1.4. 
Kászonimpér, Doboly 1952 
Elmondja: LANG VÁNCSA Éva 79 éves, 

görögkeleti vallású 

Keresztelő 

Régen egy komaasszony keresztelt, most 5-6 
és mozsika van, van 5-6 keresztapja egy gyereknek. Én 
egyedül kereszteltem, oda nem kellett sem férfiút vinni, 
sem semmit. (A férfiút akkor vittem, mikor vittem a 
radinát.) 

Megszületik a gyermek. Felhívják, aki ajánl
kozott, hogy kereszteli, aki elkérte, mikor látta, hogy 
állapotos az asszony. Odaggyák. A bábaasszony 
értesíti: ekkor s ekkor gyere oda s akkor keresztelnek. 
Elmentem a házhoz, a gyermeket felvettem - nem jött 
velem se apja, se annya, senki -, elvittem a paphoz, 
megkeresztelte. Hazavittem s mondtam: „Pogánt vit
tem s keresztént hoztam." Hazajöttem s mikor a radinát 
akartam vinni, elvittem: három fazak ételt - ecetes 
levest - szilvát, kalácsot, egy liter pálinkát, egy tányér-
val süteményt, akármient, ha ordináré, ha nem. A ház
ba es készítettek, mincsak úgy. Leülnek asztalhoz, esz-
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nek, isznak, szerencsét kivannak, énekelnek világi 
éneket, táncolnak, muzsikálnak. 

2.1.5. 
Magyardormán 1952 

Elmondja: BENKŐ Anna 42 éves, analfabéta 

Keresztelő 
Egyszerű. A keresztanya hazahozza a keresz

telt gyereket. Készitnek ki asztalt. Köszöntő. Ha jut, 
idegent is hínak. Tánc nincs. 

2.1.6. 
Kászonimpér. Doboly. 
Elmondja: LANG VÁNCSA Éva 79 éves, 

görögkeleti vallású 

Halottas háznál 

Miko meghal valaki, gyászbahúzzák az ajtókat 
{fekete bársonból), - sallót tesznek a halottra míg el-
nyúccsák, míg koporsóba teszik. Ma meghótt délkor, 
hónap má koporsóba teszik, addig elnyúlva van a rova
taion. Ki keresztelt, keresztbe teszik a két kézit, ki nem 
keresztelt, kétfelől elnyúcsák a kézit. 

A halottra attak fér inget, rokolyát, ha csep-
szesen járt, csepszet tettek s ruhát a fejire. (Meghalta, 
hogy a rokolyáiból egyet húzzanak rea.) Rendes szőt
test is attak fiatalnak, másnak fehér inget, fehér ro
kolyát, fehér ruhát a fejire. Mária gyásszá a fehér. 
Férfiura adnak egy gagyát, egy inget, sapkát a fejire, 
strimflit vászonból a lábára. Szemfedél hóti (halotti). 

Régen vót virrasztás. Halottét (: ért) szánják 
az imádságot a halottas háznál. Végvacsorát csinájnak, 
másnap temetik Mikor elemeitek, etorojják. Adnak é-
telt, toron mindcsak olyant ettek, mint a végvacsorán: 
piláfot majorságból, levest, kenyeret, pálinkát, faszuly-
ka levest, tokánt. (Egy asszony monta: „Sehunt sem 
szeretem úgy a faszulyka levest, mint a toron. ") 

A házinak nem szabad, hogy dógozzék a ké
szítésbe, idegenek készitnek. Szokásba van. A háziak 
nem foglalkoznak, mer sok undorodik, hogy a halotthoz 
hezzanyult. 

Koporsóra koszorút csinál a fiatalság s a 
rokonság. 

Toron fonattas perecet sütnek, mindenkinek 
egyet. Mikor a halottat kiviszik a gödörhöz komaasz-
szonyok (négy viszi) a gyerekeknek adnak perecet ke
resztül a gödörön. 

Aki akar, szolgáltat misét a keresztfába. Ki él-
tibe adna, a vóna jó. Az érte esik, amit a szegényeknek 
osztogat. A gödörásó viszi a keresztet, arra kötnek egy 

dörgölőt. (Mostani helyzetbe elmaratt, nekem meg van
nak azok is szőve.) A komaasszonyok (négy viszi) a 
takaróruhát elosztyák, ami rá van vetve a koporsóra. 
Négy gyertyára is négy takaróruhát attak, azt a rokonok 
viszik: fehér gyapot, fekete fejtővel. (En szövő-fonó asz-
szony vagyok, adom pománába.) Aki hivő (baptista) az 
elhagyta. Valakinek van úgy is, hogy fekete széjű gyócs-
zsebkenáőket osznak. Ha aggyák, lstennébe aggyák. 

Hat hét múlva miseszolgálatot csinál a pap. A 
halotthoz a hezzatartozói megint esszegyülnek, roko
nokat megpománázzák. Pomana lepényeket sütnek (ke
rek lepény, mind ezelőtt a pékek sültek egyet). 

Sírtak: 
1. mehent meghat, moment (: akkor rögtön) 
2. a végvacsorakor, a vacsorán, mikor kőszen

tek a népnek a gyülekezetet 
3. mikor elkésérlék a halottat a gödör széjire, 

reabuttak, sírtak-
Mindenkinek kerül, ki sirassa. 

2.1.7. 

Kézdiszentlélek 1952 

Halott-siratásról 
Siratás van: papi szertartáskor és göáör szé-

jin. Virrasztás csak a cigányoknál szokás. Mondják: 
„Jaj, drága Albert, meghálál. Jó kenyérrel tartottál ed
dig, jó fával. Albert, Albert, ilyen ember nem vót több a 
faluba." - Úgy se hajjá meg, minek mongya, hogy 
azután kacagják. Legjobb, aki nem mond semmit, azért 
ő búsulhassa. En nem tudtam megsiratni. A három ház 
teli vót, az udvar teli vót emberrel, egy könnyem sem 
esett ki, pedig senki a szüleit nem szerette jobban. 

Nyújtópadra teszik a derekajjat, három pár
nát, rá a koporsót. 

Temetés után tort csinál, akinek módja van. 
Ott esznek, imádkoznak a jóemberei. ídegeny nincsen. 
Van kásaleves majorságból, paprikás, sült, kalács, 
pálinka. Jól eszik mindenki. Annak csinálnak, aki meg-
haggya, hogy cs'inájjanak. 

2.1.8. 
Magyardormán 1952 
Elmondja: BENKŐ Anna 42 éves, analfabéta 
Tor 

Nálunk, mikor kész a zsótározás (két este szokott 
jönni a kántor), a halott még a házban van, akkor kenye
ret s pálinkát vagy bort osztanak. A románok a temetőben 
perecet, gyertyát osztanak. Kicsinek gyermeknek szok
tak, csak mikor eltemették, a temetőbe osztogatnak kenye
ret, pálinkát, egy-egy szál gyertyát, nálunk. 
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Jegyzet 

1. BARTÓK Béla. KODÁLY Zoltán. Erdélyi magyarság. Népdalok. 
(150 nd.) 1923; KODÁLY Zoltán. Iskolai énekgyfljtemény l-II. . 
1 9 4 3 J M . 

2. Ifj. KÓS Károly. SZENT1MRE1 Judit. NAGY Jenő, Kászoni Székely 
Népművészet , Kriterion, 1972. 7. o. 

3. Ld. még az „Énekes játékok"-nál a leírásokat. (A következő év
könyvben közlésre kerülő anyag. Szerk. megj.) 

4. A gyűjtött anyagban elég hiányos a zárt e jelölése (é). A gyűjtés megis-
mételhetetlenségére gondolva, indokoltnak látszik a feltüntetése ott, ahol 
megtörtént, akkor is. ha ez a közlés módszertani egységét megbontja. 

5. Az adatközlő gyerekkorától románul tanul. 8 éves kora óta szolgál. Egy 
testvére volt Galacon. ott volt cseléd, iskolába nem jártak. Nem tud írni-
olvasni. Akart tanulni most. de „nem tudta észbe tartant". 

Culegere de folclor din Caşin 
din 1952 L 
(Despre publicare) 

Materialul folcloristic din lucrare este re
zultatul culegerii din 1952. începând cu acest 
anuar, publicăm, în mai multe părţi, texte şi 192 
de melodii (jocuri şi obiceiuri cântate, cântece 
populare independente, de stil vechi şi stil nou, 
balade, melodii de dans etc.). Materialul cules se 
completează cu date privind rolul muzicii în viaţa 
oamenilor de diferite vârste şi a comunităţilor 
săteşti, în special din cinci comune din Caşin. 
Lucrarea se va termina cu indice tematice. Din 
motive tehnice, începem nu cu melodiile, ci cu 
descrierea unor obiceiuri şi jocuri de copii. 

A Folklore Collection from 
Kászon (Caşin Basin, Harghita 
and Covasna Counties), 
Dated 1952 I. 
(About the publication) 

The folkloristic material in the paper is 
the result of the collections dating from 1952. 
Starting with this yearbook, we intend to publish 
in several parts, texts and 192 melodies (played 
games and customs, independent folk songs in 
new and old style, ballads, dancing melodies 
etc.). The collected material will be completed 
with data on the role of music in the lives of the 
people of different ages and of the village 
community, especially in five villages from 

Kaszon. The paper will end with a thematic 
index. Due to technical reasons, we do not start 
with the melodies, but with the description of 
some children's customs and games. 
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1. ábra „MEZEI Péter háza (legutolsó ház Kászonimpér felé). A ház tornáca teljesen 
belécezve, a kapu perzsaív szerint van k ivágva . Ké t százon felül van ilyen ház 
a négy faluban." ROEDIGER Lajos felvétele. Kászonjakabfalva. 1910. szeptember 

(SzNM, Néprajzi Részleg, 54/1911) 
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BENEDEK Éva 

Egy 17. századi könyv 
restaurálása 

(Kivonat) 
A dolgozat a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeumban található, 1617-
ben nyomtatott könyv restaurálását írja 
le. Különleges megoldást kért a borító
táblába bekötött, 14-15. századi kottatö
redéket tartalmazó pergamen újrabeépí-
tése. A'restaurálás a csíkszeredai Csíki 
Székely Múzeum könyvrestauráló műhe
lyében történt. (A szerk.) 

A tárgy leírása 

A könyv a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum tulajdona. 

Két szerző munkáját tartalmazza: 
BUCHLER, Johannes: Thesaurus Phrasium 
Poeticarum és PONTANUS, Jacobus: Institutio 
Poetica. Coloniae, Editio sumptibus Bernardi, 
GUALTERI, 1 6 1 7 . - 1 2 . 

Méretei: 135 x 72 x 30 mm, vászon-
táblájú, félpergamen1 és papírborítású (1. ábra). A 
félpergamenborító egy színes 2 kottás kéziratnak a 
része. A borítópapír töredékeken írott szöveg 
nyomait véltem frelfedezni. A könyvtestet 3 
szimpla kenderzsinegbordára fűzték (2. ábra). Az 
oromszegő egyszerű, vászon alapú, ragasztott. A 
könyvtestet változó számú lapokból kialakított 
ívek alkotják. A lapok merített papírból készültek, 
csomós, felhős átnézetűek, vízjelet nem találtam 
rajtuk. A nyomtatott információs anyag fekete 
nyomdafestékkel, magas nyomású technikával ké
szült 3. Díszítő motívumként iniciálékat alkalmaz
tak. Az eredeti nyomtatott címlap hiányzik, ezt 
vasgallusz-tintával4 írt kéziratos címlap helyet
tesíti (3. ábra). A hátsó előzéken szintén vasgal
lusz-tintával írt bejegyzések vannak (4. ábra). 

A tárgy állapotfelmérése 

A könyv tönkrement állapotban került a 
Csíki Székely Múzeum restauráló műhelyébe (5. 
ábra). A vászontábla elvált a könyvtesttől, mál
lott, rongyos, a ragasztóanyag kioldódott belőle. 
A gerincet alkotó kottás pergamennek 1/3-a hi
ányzik, a nyílásban végigszakadt, a festék sok 
helyen lekopott vagy pattogzott róla. A 4 sarok
borítóból 1 hiányzott. A borítópapírnak töredéke 
maradt meg, különösen gyenge állapotban. Az 
első előzéknek csak a tükör része maradt meg, a 
röplap valószínű a nyomtatott címlappal együtt 
tűnt el. Egyedül a könyvtest papíranyaga jó meg
tartású. Ebben a korban a papírt rongycellulózból 
készítették, ami évszázadokon keresztül jobban 
ellenáll a nem megfelelő hőmérsékleti-, ned-

• vességi-, fény- és UV-viszonyoknak, savas és 
oxidáló légszennyeződéseknek, mint a későbbi, 
facellulózból készített papír. Biológiai károsodás 
(penész, gomba) nyomait nem észleltem a pa
píron. A foltok, ujjnyomok emberi gondatlanság
nak tudhatók be. A nagyobb hiányok, vélemé
nyem szerint, rágcsáló okozta kár. 

E tapasztalati megállapítások után anyag
vizsgálatokat végeztem (mikroszkópos vizsgálatot 
a festékrétegről, oldhatósági próbát, pH-mérést) és 
fényképeket készítettem a dokumentálás végett. 
Az eredményeket lejegyezve és figyelembe véve 
fogtam a restaurálási művelethez. 

Tisztítási, konzerválási, 
restaurálási munkafolyamatok 

A könyvet nem fertőtlenítettem, mert 
nem láttam ennek szükségét. A táblát a könyv
testről nem kellett lebontanom, mert az már le
esett. A hatékony tisztítási folyamatok elvégzése 
céljából a könyvet szét kellett szednem. Ez or
vosi szike segítségével történt, elvágva a fűző
cérnát. Először puha szőrű ecsettel portalanítást 
végeztem, leszámoztam a könyvlapokat, majd 
körkörös mozdulatokkal, radírporral mechanikai 
tisztítást végeztem 5. 

A nedves tisztítást áztatással kezdtem. A 
tiszta, hideg víz már sok szennyet és savat távolít 
el a papírról. A mosás 40-50"C-os vízben, műa-
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nyagtáblákban történt. A vízben felületaktív 
anyagot, az anionaktív zsíralkohol-szulfátot tet
tem 6 . A felületaktív anyag elősegíti a felületi fe
szültség csökkentését, a víz behatolását a cel
lulózmolekulák közé. A papír jó állapota ellenére 
a pH mérés eredménye (pH = 6 ) 7 szükségessé 
tette a savtalanítást és semlegesítést. Erre a célra 
Ca(OH) 2-ot használtam. Literenként 2 g CaO-ot 
tettem vízbe, 10 percig hagytam oldódni, majd 
leülepedni. A kívánt mennyiségű oldatot kétsze
resére hígítottam és belehelyeztem a lapokat 
25-30 percig. A Ca(OH) 2 a papírban lévő savak
kal vízben oldódó sókat képez, amit ki lehet mos
ni a papírból. A szárítás szűrőpapíron, a szabad 
levegőn történt. A levegőn száradó felületen a 
Ca(OH) 2 molekulák reagálnak a levegő C 0 2 -
jával és C a C 0 3 keletkezik, ami egy puffer, és 
megvédi a papírt a további savasodástól. A na
gyon törékeny és csonka borítópapírt szintén így 
tisztítottam, csak műanyagszita közé helyeztem a 
mosás ideje alatt. Hogy erősítsem e papírdarab
kákat, 2%-os CMC-vel (karboxi-metil-cellulóz 
nátriumsója) átkentem. A megszáradt lapokat 
kézi könyvkötő présbe helyeztem. Az értékes 
pergamenek tisztázása és konzerválása nagy oda
figyelést és türelmet igényelt, mert a festékanyag 
most is pattogzott a felületről, a mechanikai 
igénybevétel és a ragasztóanyag kioldódása 
miatt. Klucel M (hidroxi-propil-cellulóz) 3,5%-
os izopropil-alkoholos oldatát puha ecsettel több 
rétegben vittem fel a felületre, várva, hogy a 
ragasztóanyag beszívódjon a festékszemcsék 
közé. A rögzítés után szilikonos emulzióval 8 itat
tam át a pergamen felületét. Ez jól tisztított és a 
pergamen kollagén állapotát is regenerálta. Ezek 
után japán papírral 9 dupla kiegészítési móddal 
pótoltam a könyvlapok hiányzó részeit. A restau
rálásnak ez a legtöbb időt, türelmet és művészi 
hozzáértést igénylő része (6. ábra). Ragasztó
anyagként Glutofix 600 (metil-cellulóz) 2%-os 
vizes oldatát használtam. A kiegészített lapokat 
ívekbe szedtem és az eredetihez hűen 3 szimpla 
kenderzsinegbordára fűztem, kialakítva így ismét 
a szétszedett könyvtestet. E könyvtesthez fűztem 
hozzá a kiegészített régi előzéket és a tartósság 
szempontjából a vastag japánpapírból készített új 

pótelőzéket (7-8. ábra). Mivel az eredeti vászon
tábla gyenge megtartású, 4 rend vásznat rizs
keményítővel és Planatol BB Superior (polivinil-
acetát vizes diszperziója) ragasztóval összekasí
rozva egy új tartós táblát alakítottam ki. A táblára 
egészborító japánpapírt tettem, és erre helyeztem 
rá a pergamen és papírborító darabokat, eredeti 
helyüket figyelembe véve (9. ábra). így egy tar
tós táblájú könyvet nyertem. 

Az a változat is fennállhatott volna, hogy 
a megtisztított, konzervált pergament nem te
szem vissza a könyvtáblára, hanem borítékban a 
könyvhöz csatolom. Szakemberekkel konzultál
va nem ezt választottam, mert így könnyen el
veszhet, másrészt pedig a könyv ezzel a perga
menborítóval került hozzám restaurálás céljából. 
A pergamen mindkét oldaláról fénymásolatot 
készítettem, a további kutatás céljára. 

A kész könyvet védődobozba tettem, és 
javasoltam a tulajdonos múzeumnak, hogy az 
optimális raktározási követelményeket betartva 
helyezzék vissza a könyvtárba. 

Véleményem szerint a könyvnek nem ez 
volt az eredeti'táblája, ez egy másodlagos kötés, 
de sikerült a pusztulástól megmentenem és érték
növelő állapotba hoznom. 

Jegyzet 

1. A pergamen cserzetten, meszezett, szőrtelenített bőr. amely kollagén 
fehérje rostos szövetből, valamint zselatinszerű rostközi állományból áll. 
A fehérjeláncok a pergamenben nem kötődnek eserzőanyagokhoz, mint a 
cserzett bőrnél, így a szerkezeti elemeket ezek nem védik. Ezért kevésbé 
ellenálló a hőmérséklet változásaival és főleg a nedvességgel szemben. 

2. A színes anyagok lehetnek: pigmentek (általában szervetlen kristályos 
vegyületek, amelyek annál halványabb színt adnak, minél apróbb szem
csékre bontották) és színezékek (szerves, molekulárisán oldódó anyagok, 
mint pl. növényi festékek). Kötőanyaguk leginkább: tojásfehérje, 
tojássárgája, arabmézga. 

3. A nyomdafestékek a nyomóforma nyomóelemeinek képét a nyomat
hordozó felületére átvitték és azt tartósan rögzítették. A használt nyom
dafesték valószínűleg, a korra jellemzően korom és lenolaj keveréke. 

4. Vasgallus-tinta: vas-szulfátot (vasgálicot) adtak csersavtartalmú nö
vények gubacsaiból készített vizes kivonathoz, ami galuszsavat tartalmaz, 
kötőanyaga: arabmézga. A papíron a levegőtől oxidálódva válik feketévé 
vagy sötétbarnává. Ez a tinta a színt adó vegyületen (a három vegyértékű 
vasgalláton) kívül mindig tartalmaz kénsavat és vasoxidot is. Vízre nem 
érzékeny, de redukáló és savas hatásokra fakul és különböző mértékben 
elhalványodhat. 

5. Rotes Gummigranulat MehI 0-0.5 mm - Kremer Pigmente 
6. A zsíralkoholszulfátot a zsiradékokból előállított szintetikus zsíralko
holoknak kénsavval, majd nátriumhidroxiddal való kezelése útján nyerik. 
Az anionaktív vízben könnyen oldódnak, nedvesítőképességük és mosó
hatásuk egyaránt jó. 

308 



7. pH: a hidrogén-ion koncentráció negatív logaritmusa. A 7 érték kémi
ailag semleges, a 7 érték alatt egyre savasabb, a 7 fölött egyre lúgosabb 
jelleget jelöl. 

8. Anionos szilikonemulzió. Az emulzió fölös felületaktív anyag tartalma 
miatt jó tisztító hatású. Az olaj komponense inert, kémiai kölcsönhatásba 
nem lép, jó behatolóképességű. Az emulzió a zsírozó hatás mellett a fölös 
savtartalom közömbösítésére és pufferolására is alkalmas. 

9. A japánpapírhoz általában kozo, mitsumata vagy gampi rostokat 
használnak. Távol-keleti növények, amelyeknek hosszú rostjai papírké
szítésre alkalmasak. Hosszú rostjai jól összeilleszthetek a kiegészítendő 
papírra). 
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Restaurarea unei cărţi 
din sec. al XVII-lea 
(Rezumat) 

Lucrarea descrie restaurarea unei cărţi 
editate în 1617, din biblioteca Muzeului Naţional 
Secuiesc. în coperta cărţii s-a găsit un fragment 
de pergamen cu note muzicale din sec. XIV-XV. 
Reasamblarea fragmentului a necesitat o soluţie 
specială. Restaurarea s-a executat în laboratorul 
de restaurare de carte din Muzeul Secuiesc al 
Ciucului. (Red.) 

The Restoration of a Book 
from the 17 t h Century 
(About the work) 

The paper describes the restoration of a 
book published in 1617, from the library of the 
Székely National Museum. In the cover of the 
book a parchment fragment was found which 
contained music notes from the 14 t h—15 t h cen
turies. The reassembling of the parchment requi
red a special solution. The restoration was done 
in the book-restoring laboratory of the Székely 
Museum of Csík. (The edit.) 
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SZABÓ András 

Az özv. KURUCZ Istvánné 
tulajdonában található 
NAGY Imre-grafikák 
katalógusa 

(A ka ta lógus ró l ) 
A z A C T A - 1997/11 k ö t e t b e n közö l t 
N A G Y I m r e - k a t a l ó g u s b a (A M a r o s v á 
sárhe ly i és K o l o z s v á r i M ű v é s z e t i M ú 
z e u m o k N A G Y Imre-a lko tása i ) t évedés 
fo ly tán m á r beke rü l t ek 16 a lkotás a d a t a i , 
az a l sógödi ( M a g y a r Köz tá r sa ság ) , öz 
v e g y K U R U C Z I s tvánné tu la jdonában 
l e v ő N A G Y I m r e - g y ű j t e m é n y r e vona t 
k o z ó a n . Ö z v . K U R U C Z I s t v á n n é a 
N A G Y I m r e u n o k a h ú g a , ak i t n e v e l t 
l ányakén t (Zsuzs ika ) tart ny i lván a m ű 
vésze t tör téne t . A mos t közö l t ka t a lógus a 
teljes a l sógödi N A G Y I m r e - g y ű j t e m é n y 
adata i t t a r t a lmazza (115 a lkotás ) . 

A Cs ík i Széke ly M ú z e u m s z á m í t ó g é p e s 
n y i l v á n t a r t á s á n a k m e g f e l e l ő e n az a l s ó g ö d i 
N A G Y I m r e - k a t a l ó g u s adat fe lvéte le a k ö v e t k e z ő 
á l ta lános (va l amenny i a lko tás ra vagy n a g y o b b 
r é szükre közös ) té te leket t a r t a lmazza : 

Tulajdonos: magángyűjtő 
Tulajdonos neve, címe: özv. KURUCZ 

Istvánné, Alsógöd (H) 
Kód: kzsgy 
Szerzeményezés éve: ? 
Gyarapodási napló: 1 
Gyűjtemény száma: 004 
Mennyiség: 1 
Mennyiség egysége: darab 
Méretek 2: mm 
Cím eredete: a címet a művész adta 
Cím változatok: -
A tárgy anyaga: papír 
A tárgy anyaga 2: -
Készítő kód: nim 

Készítő: NAGY Imre 
Jelzések: igen 
A tárgy állapota: ép 
Restaurálás: nem 
Elhelyezés: nincs pontosítva 
Mozgás: gyűjteményben, helyén 
Adatot felvette: SZ. A. 
Adatot felvette 2: SZABÓ András 
A j e l e n köz lés c s a k az á l ta lánostó l eltérő 

ada toka t tüntet i fel té te lesen is . (Szerk . megj . ) 

Leltári szám: 0001 
File DataEase: 00000254.004 
Méretek: 200 x 230 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Anya gyermekével - Mama cu copüul 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1999/01/22 
* 

Leltári szám: 0002 
File DataEase: 00000254.004 
Méretek: 265 x 205 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Anya gyermekével - Mama cu copilul 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1999/01/22 
* 

Leltári'szám: 0003 
File DataEase: 00000254.004 
Méretek: 305 x 240 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Korsós lány - Fata cu ulcior 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1999/01/22 
* 
Leltári szám: 0004 
File DataEase: 00000226.004 
Méretek: 315 x 240 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Akt korsóval - Nud cu ulcior 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 
* 
Leltári szám: 0005 
File DataEase: 00000254.004 
Méretek: 220 x 215 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
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Cím: Krisztus Keresztelő Szent Jánossal -
Hristos şi Ioan Botezătorul 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1999/01/22 
* 

Leltári szám: 0006 
File DataEase: 00000254.004 
Méretek: 230 x 285 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Cselédlány - Slujnică 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1999/01/22 

Leltári szám: 0007 
File DataEase: 00000228.004 
Méretek: 300 x 230 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Danaidák - Danaide 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 
* 

Leltári szám: 0008 
File DataEase: 00000230.004 
Méretek: 250 x 190 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Fitz KIMM portréja -
Portretul lui Fitz KIMM 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 
* 
Leltári szám: 0009 
File DataEase: 00000230.004 
Méretek: 300 x 210 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Parádés kocsis - Birjar 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 

Leltári szám: 0010 
File DataEase: 00000231.004 
Méretek: 300 x 210 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: TAMÁSI Áron portréja -
Portretul lui TAMÁSI Áron 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 

Leltári szám: 0011 
File DataEase: 00000232.004 
Méretek: 230 x 150 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: KACSÓ Sándor: Vakvágányon 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 
* 
Leltári szám: 0012 
File DataEase: 00000233.004 
Méretek: 300 x 205 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Csendélet - Natură moartă 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 

Leltári szám: 0013 
File DataEase: 00000234.004 
Méretek: 225 x 230 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Kötörők - Cioplitori de piatră 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 

Leltári szám: 0014 
File DataEase: 00000235.004 
Méretek: 250 x 220 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: ZIFFER Sándor portréja -
Portretul lui ZIFFER Sándor 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 

Leltári szám: 0015 
File DataEase: 00000236.004 
Méretek: 230 x 215 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Bertold BRECHT portréja -
Portretul lui Bertold BRECHT 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 
* 
Leltári szám: 0016 
File DataEase: 00000237.004 
Méretek: 275 x 210 
A tárgy, neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Szüleim - Părinţii mei 



Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1997/07/24 

Leltári szára: 0017 
File DataEase: 00000239.004 
Méretek: 290 x 230 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 
Elhelyezés: lakásban 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0018 
File DataEase: 00000239.004 
Méretek: 185 x 195 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Zsögödi utca - Stradă din Jigodin 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0019 
File DataEase: 00000240.004 
Méretek: 315 x 255 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Olvasó férfi (ZIFFER S.?) -
Bărbat citind (ZIFFER S.?) 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0020 
File DataEase: 00000241.004 
Méretek: 210 x 230 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Falu - Sat 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0021 
File DataEase: 00000242.004 
Méretek: 250 x 195 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Fiúportré - Portret de băiat 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0022 
File DataEase: 00000243.004 
Méretek: 250 x 220 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: VARGA Béla portréja -
Portretul lui VARGA Béla 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0023 
File DataEase: 00000244.004 
Méretek: 235 x 240 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Kettős portré (Önarckép) -
Portret dublu (Autoportret) 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0024 
File DataEase: 00000245.004 
Méretek: 235 x 315 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Négy lány - Patru fete 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0025 
File DataEase: 00000246.004 
Méretek: 245 x 195 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: HORVÁTH Henrich portréja -
Portretul lui HORVÁTH Henrich 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0026 
File DataEase: 00000247.004 
Méretek: 250 x 175 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: fametszet 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0027 
File DataEase: 00000248.004 
Méretek: 400 x 280 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Nőportré - Portret de femeie 
Dátum: 1999/01/25 
* ' 

Leltári szám: 0028 
File DataEase: 00000249.004 
Méretek: 235 x 165 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Olvasó nő - Femeie citind 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0029 
File DataEase: 00000250.004 



Méretek: 200 x 300 Schiţă de compoziţie 
A tárgy neve: grafika Cím eredete: egyéb 
Kategória: tusrajz Dátum: 1999/01/25 
Cím: Juhnyírás - Tunsul oilor * 
Dátum: 1999/01/25 Leltári szám: 0036 
* File DataEase: 00000257.004 
Leltári szám: 0030 Méretek: 255 x 255 
File DataEase: 00000252.004 A tárgy neve: grafika 
Méretek: 305 x 225 Kategória: tusrajz 
A tárgy neve: grafika Cím: Lányok - Fete 
Kategória: tusrajz Dátum: 1999/01/25 
Cím: Édesanyám - Mama * 
Dátum: 1999/01/25 Leltári szám: 0037 
* File DataEase: 00000257.004 
Leltári szám: 0031 Méretek: 255 x 255 
File DataEase: 00000252.004 A tárgy neve: grafika 
Méretek: 408 x 300 Kategória: tusrajz 
A tárgy neve: grafika Cím: Lányok - Fete; 
Kategória: tusrajz Dátum: 1999/01/25 
Cím: Férfiportré - * 
Portret de bărbat (KOVÁCS ) Leltári szám: 0038 
Dátum: 1999/01/25 File DataEase: 00000258.004 
* Méretek: 250 x 245 
Leltári szám: 0032 A tárgy neve: sokszorosított grafika 
File DataEase: 00000253.004 Kategória: aquaforte 
Méretek: 305 x 200 Cím: Oltpart - Malul Oltului 
A tárgy neve: grafika Dátum: 1999/01/25 
Kategória: tusrajz • 
Cím: Apám - Tata Leltári szám: 0039 
Dátum: 1999/01/25 File DataEase: 00000259.004 
* Méretek: 305 x 150 
Leltári szám: 0033 A tárgy neve: grafika 
File DataEase: 00000254.004 Kategória: tusrajz 
Méretek: 270 x 210 Cím: Vázlatok - Schiţe 
A tárgy neve: grafika Dátum: 1999/01/25 
Kategória: tusrajz * 
Cím: Nőportré - Portret de femeie Leltári szám: 0040 
Dátum: 1999/01/25 File DataEase: 00000260.004 

Méretek: 290 x 235 
Leltári szám: 0034 A tárgy neve: grafika 
File DataEase: 00000254.004 Kategória: tusrajz 
Méretek: 305 x 220 Cím: Fűzfák - Salcii 
A tárgy neve: grafika Dátum: 1999/01/25 
Kategória: tusrajz * 
Cím: Zsuzsika - (Mica Suzana) Leltári szám: 0041 
Dátum: 1999/01/25 File DataEase: 00000261.004 
* Méretek: 310 x 230 
Leltári szám: 0035 A tárgy neve: grafika 
File DataEase: 00000255.004 Kategória: tusrajz 
Méretek: 160 x 205 Cím: Anya gyermekével - Mama cu copilul 
A tárgy neve: grafika Dátum: 1999/01/25 
Kategória: tusrajz * 
Cím: Kompozícióvázlat - Leltári szám: 0042 



File DataEase: 00000262.004 
Méretek: 175 x 140 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Önarckép - Autoportret 
Dátum: 1999/01/25 
# 

Leltári szám: 0043 
File DataEase: 00000263.004 
Méretek: 270 x 220 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Annus - (Ana) 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0044 
File DataEase: 00000264.004 
Méretek: 235 x 185 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Annus - (Ana) 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0045 
File DataEase: 00000265.004 
Méretek: 305 x 230 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Zsuzsika - (Mica Susana) 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0046 
File DataEase: 00000266.004 
Méretek: 280 x 225 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Édesapám - Tata 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0047 
File DataEase: 00000267.004 
Méretek: 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Annus - (Ana) 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0048 
File DataEase: 00000268.004 
Méretek: 460 x 370 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: aquaforte 
Cím: Csodálkozok - Miraţii 

Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0049 
File DataEase: 00000269.004 
Méretek: 460 x 370 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: aquaforte 
Cím: Fejtanulmány - Studiu de portret 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0050 
File DataEase: 00000270.004 
Méretek: 395 x 495 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: aquaforte 
Cím: Tájkép - Peisaj 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0051 
File DataEase: 00000271.004 
Méretek: 455 x 375 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Férfiportré -
Portret de bărbat (JUHÁSZ Gy.?) 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0052 
File DataEase: 00000272.004 
Méretek: 490 x 340 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Akttanulmány - Studiu de nud 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0053 
File DataEase: 00000273.004 
Méretek: 420 x 350 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Aktok - Nuduri 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0054 
File DataEase: 00000274.004 
Méretek: 390 x 300 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 
Dátum: 1999/01/25 
p 

Leltári szám: 0055 
File DataEase: 00000275.004 
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Méretek: 355 x 250 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: VEIL Erzsébet portréja -
Portretul lui VEIL Erzsébet 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0056 
File DataEase: 00000276.004 
Méretek: 350 x 300 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: szénrajz 
Cím: Zsuzsika - (Mica Susana) 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0057 
File DataEase: 00000277.004 
Méretek: 300 x 410 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: aquaforte 
Cím: Anya gyermekével - Mama cu copilul 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0058 
File DataEase: 00000278.004 
Méretek: 385 x 230 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: szénrajz 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0059 
File DataEase: 00000279.004 
Méretek: 215 x 395 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Leányok - Fete 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0060 
File DataEase: 00000280.004 
Méretek: 225 x 350 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Mozgástanulmány - Studiu de mişcare 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0061 
File DataEase: 00000281.004 
Méretek: 390 x 260 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 

Dátum: 1999/01/25 
* ' . • * * 
Leltári szám: 0062 
File DataEase: 00000282.004 
Méretek: 450 x 345 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Ferenc bá - Bade Ferenc 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0063 
File DataEase: 00000283.004 
Méretek: 350 x 410 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Fekvő aktok - Nuduri culcate 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltárt szám: 0064 
File DataEase: 00000284.004 
Méretek: 280 x 250 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Utcarészlet - Porţiune de stradă 
Dátum: 1999/01/25 
* , 
Leltári szám: 0065 
File DataEase: 00000285.004 
Méretek: 340 x 255 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Önarckép - Autoportret 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0066 
File DataEase: 00000286.004 
Méretek: 330 x 250 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: KÁNYÁDI Sándor portréja -
Portretul lui KÁNYÁDI Sándor 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0067 
File DataEase: 00000287.004 
Méretek: 355 x 255 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: aquaforte 
Cím: Lányportré - Portret de fată 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0069 
File DataEase: 00000289.004 



Méretek: 560 x 380 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: aquaforte 
Cím: Csihányos a Hárommal -
Peisaj (Nume de dâmburi) 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0070 
File DataEase: 00000290.004 
Méretek: 550 x 460 
A tárgy neve: sokszorosított grafika 
Kategória: aquaforte 
Cím: Hazafele - Spre casă 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0071 
File DataEase: 00000291.004 
Méretek: 240 x 185 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: MEDGYESSY F. portréja -
Portretul lui MEDGYESSY F. 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0072 
File DataEase: 00000292.004 
Méretek: ¿95 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 
Dátum: (999/01/25 
* 

Leltári szám: 0073 
File DataEase: 00000293.004 
Méretek: 295 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Tyúkok - Găini 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0074 
File DataEase: 00000294.004 
Méretek: 295 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 
Dátum: 1999/01/25" 
* • • **. 

Leltári sz*m: 0075 
File DataEase: 00000297.004 
Méretek: 295 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategórh: grafit 

Cím: Zsögödi részlet • 
Dátum:. 1999/01/25 

Peisaj din Jigodin 

Leltári szám: 0076 
File DataEase: 00000297.004 
Méretek: 295 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0077 
File DataEase: 00000297.004 ' 
Méretek: 295 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Két nő - Două femei 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0078 
File DataEase: 00000298.004 
Méretek: 295 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Ásító -
Căscând (Önarckép - Autoportret?) 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0079 
File DataEase: 00000299.004 
Méretek: 275 x 200 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Lány portré -
Portret de fată (KURUCZ Marina) 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0080 
File DataEase: 00000301.004 
Méretek: 245 x 190 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím- Majom - Maimuţă 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0081 
File DataEase: 00000301.004 
Méretek: 290 x 225 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Zsuzsika hegedűvel -
Mica Susana cu vioară 
Dátum: 1999/01/25 
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Leltári szám: 0082 
File DataEase: 00000302.004 
Méretek: 295 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Férfiportré -
Portret de bărbat (... András) 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0083 
File DataEase: 00000303.004 
Méretek: 295 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: FERENCZ Gyárfás portréja -
Portretul lui FERENCZ Gyárfás 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0084 
File DataEase: 00000304.004 
Méretek: 195 x 120 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tinta (zöld) 
Cím: Lábtanulmányok - Studii de picioare 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0085 
File DataEase: 00000305.004 
Méretek: 195 x 120 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tinta 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0086 
File DataEase: 00000306.004 
Méretek: 290 x 120 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Álló nő - Femeie stând 
Dátum: 1999/01/25 
*.. ţţti 
Leltári szám: 0087 
File DataEase: 00000307.004 
Méretek: 290 x 120 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Nőportré - Portret de femeie 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0088 
File DataEase: 00000308.004 

Méretek: 290 x 120 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Önarckép - Autoportret 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0089 
File DataEase: 00000310.004 
Méretek: 240 x 180 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Alvó édesanyám - Mama dormind 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0090 
File DataEase: 00000310.004 
Méretek: 135 x 200 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tinta 
Cím: Két vázlat - Două schiţe 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári, szám: 0091 
File DataEase: 00000311.004 
Méretek: 265 x 175 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Álló férfi - Bărbat stând 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0092 
File DataEase: 00000312.004 
Méretek: 290 x 200 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Bányászportré - Portret de miner 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0093 
File DataEase: 00000313.004 
Méretek: 290 x 200 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: PUSKÁS Antónia portréja -
Portretul lui PUSKÁS Antónia 
Dátum:' 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0094 
File DataEase: 00000314.004 
Méretek: 305 x 235 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: szénrajz 
Cím: PUSKÁS Sándor portréja -



Portretul lui PUSKÁS Sándor 
Dátum: 1999/01/25 
* • 

Leltári szára: 0095 
File DataEase: 00000317.004 
Méretek: 130 x 350 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tinta 
Cím: Édesanyám I, II, III. - Mama I, II, III. 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0096 
File DataEase: 00000317.004 
Méretek: 130 x 145 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Gyermekportré - Portret de copil 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0097 
File DataEase: 00000316.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Lányportré -
Portret de fată (KURUCZ Marina?) 
Dátum: 1999/01/25 
+ ' 

Leltári szám: 0098 
File DataEase: 00000318.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Hasaló akt - Nud culcând pe burtă 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0099 
File DataEase: 00000318.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Nőportré - Portret de femeie 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0100 
File DataEase: 00000319.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: tusrajz 
Cím: Nőportré - Portret de femeie 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0101 
File DataEase: 00000320.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Nőportré - Portret de femeie 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0102 
File DataEase: 00000321.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Nőportré - Portret de femeie 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári,szám: 0103 
File DataEase: 00000322.004 
Méretek: 250 x 190 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Nő - Femeie 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0104 
File DataEase: 00000323.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Kakasok - Cocoşi 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0105 
File DataEase: 00000324.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Lovak - Cai 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0106 
File DataEase: 00000325.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Olvasó lány - Fată citind 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0107 
File DataEase: 00000326.004 
Méretek: 185 x 130 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 



Cím: Lányportré - Portret de fată 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0108 
File DataEase: 00000327.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Késtanulmány - Studiu de cuţit 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Tulajdonos neve, címe 
Leltári szám: 0109 
File DataEase: 00000328.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Férfiportré - Portret de bărbat 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0110 
File DataEase: 00000329.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Kecskék - Capre 
Dátum: 1999/01/25 
* 

Leltári szám: 0111 
File DataEase: 00000330.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Vízhordó lány - Fată cărând apa 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0112 
File DataEase: 00000331.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Kompozícióvázlat -
Schiţă de compoziţie 
Dátum: 1999/01/25 

Leltári szám: 0113 
File DataEase: 00000332.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Portrévázlat és lófej -
Schiţă de portret şi cap de cal 
Dátum: 1999/01/25 

* 
Leltári szám: 0114 
File DataEase: 00000333.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Kecske és rucák - Capră şi raţe 
Dátum: 1999/01/25 
* 
Leltári szám: 0115 
File DataEase: 00000334.004 
Méretek: 290 x 210 
A tárgy neve: grafika 
Kategória: grafit 
Cím: Férfiportré -
Portret de bărbat (Dr. SZÁVA János?) 
Dátum: 1999/01/25 

Catalogul colecţiei 
Imre NAGY 
din Alsógöd (R. Ungară) 
(D esp r e ca ta log) 

în v o l u m u l A C T A - 1997/H, în ca ta logul 
colecţ i i lor I m r e N A G Y din M u z e e l e d e Ar t ă din 
Cluj şi T g . M u r e ş a m publ ica t din g reşea lă şi 
da te le unui n u m ă r de 16 lucrări aflate în co lec ţ ia 
văduve i lui Is tván K U R U C Z - nepoa t a lui I m r e 
N A G Y (istoria artei o cunoaş t e sub n u m e l e de 
Zsuzs ika , fata adop ta tă a lui I m r e N A G Y ) . C a 
ta logul publ ica t a c u m con ţ ine şi aces te date . 

The Catalogue of the Imre 
NAGY Collection from 
Alsógöd (Hungary) 
( A b o u t the ca ta logue) 

In the v o l u m e A C T A - 1997/H, in the 
ca t a logue of the w o r k s of I m r e N A G Y be long ing 
to the Art M u s e u m s in K o l o z s v á r (Cluj) and 
M a r o s v á s á r h e l y (Tg . M u r e ş ) , w e a lso pub l i shed 
by mis t ake the da ta r ega rd ing 16 w o r k s that are 
in the p o s s e s s i o n of t h e w i d o w of I s t v á n 
K U R U C Z ( A l s ó g ö d , H u n g a r y ) . S h e is I m r e 
N A G Y ' s n iece , and in the his tory of art s h e is 
k n o w n u n d e r the n a m e of Z s u z s i k a ( S u z y ) . She 
w a s the adop ted daugh te r of I m r e N A G Y . T h e 
ca ta logue e labora ted this t ime inc ludes the da ta 
of the w h o l e col lec t ion (115 w o r k s ) . 



BÁLINTH Gyula 
KARDA Zoltán 
MAGYAROSI Sándor 
SÁNTA István Zsolt 

„Kontaktövezet", 1999. tavasz 
(Kutatási terv és 
előmunkálatok) 

(Kivonat) 
A jelentés a hasonló nevű délkelet-erdé
lyi etno-kultúr-geográfiai kutatóprogram 
\99. tavaszi munkáját összegezi. Behatá
rolja a kutatási tárgyat és a kutatási terü
letet, és három, a kutatott térségbeli prob
lémákra nézve reprezentatív szúrópróba 
alapján (három település - értékelésük 
összefoglalója a jelentés része) 
rögzíti/megállapítja a hosszabb távúra 
tervezett rendszeres kutatómunka mód
szertani kérdéseit és elsőbbségeit. 
A „Kontaktövezet" Délkeleti Intézet-
programot a Magyar Oktatási Minisztéri
um finanszírozza. 

A. Kutatási szempontok 

1. A kutatás tárgya : 
Népességföldrajzi mobilitási folyamatok 

a délkelet-erdélyi, az egykori székely és szász 
székek közötti, történetileg labilis közigazgatási 
és birtokviszonyú területsávban, amelynek leg
jellemzőbb elemét a volt Felsőfehér megyei en-
kláv-sor képezi. A települések etnikai viszonyai 
és folyamatai. Családszerkezet szerepe. 

2. Kutatási terület, kutatási pontok 
A vizsgált területsáv fontosabb részei: 
a. Bodzavidék (a történeti Bodzamező) 

román településtömbje 
b. A barcasági csángó települések (Tíz

falu) román, magyar, roma közösségei 
c. A területsáv további, volt Felsöfehér 

•megyei, román, magyar, roma közösségek által 
lakott települései (Nyén-Bodola, Székfóld, Olt-
kanyar, Sárkány-Fehéregyháza sáv stb.) 

d. Királyföldi települések román, szász, 
magyar, roma közösségekkel 

Kiterjesztés (lehetősége) a székelyföldi 
peremsávra (ill. a Barcaság többi településére). 

Idei kutatópontok: Bodzakraszna, 
Nagypatak, Nyén, Bodola, Dobolló, Kökösbács-
telek, Erősd, Apáca, Krizba, Barcaújfalu, Hal-
mágy, Kóbor, Lemnek, Nagymoha, Mese, Kaca. 
Ebből első, reprezentatív szúrópróbának terepku
tatásra a következő három falut választottuk ki: 

- Dobolló - KARDA Zoltán 
- Krizba - MAGYAROSI Sándor 
- Kaca - SÁNTA István Zsolt 

3. Kutatási módszerek: 
etno-kultúr-geográfiai vizsgálatok 
3.1. Egyházi és állami levéltárakban 

található vonatkozó történeti dokumentáció fel
dolgozása 

3.2. A település családszerkezetének 
szinkron vizsgálata 

3.3. A település belső interetnikus kap
csolatrendszere: 

- lokális szomszédsági kapcsolatok 
- vérségi kapcsolatok 
- társadalmi kapcsolatok (hierarchia) 
- endogámia a párválasztásban (intra- és 

interetnikus) 
- gazdasági kapcsolatok 
- művelődési kapcsolatok 
3.4. A település külső kapcsolatai: 
- gazdasági kapcsolatok 
- művelődési kapcsolatok 
- felekezeti kapcsolatok 
- interetnikus kapcsolatok 
- párválasztás expgámiája 
- intra- és interetnikus kapcsolatok 
3.5. Lokális és szociális mobilitás hatásai: 
- urbanizáció hatása 
- mezőgazdaság szövetkezetesítése 
- iparosítás hatása 
- elnéptelenedés 
- elöregedés 
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- etnikai összetétel (arányok változása) 
3.6. Túlélési stratégiák, beilleszkedés, 

asszimilációs problémák: 
- értelmiségi próbálkozások 
- gazdasági és demográfiai potenciál 
3.7. Identitás, azonosságépítés : 
- egyház szerepe 
- iskola szerepe 
- etnikus sztereotípiák és hatásaik 

4. A kutatás tervezett időtartama: 
2 év(1999-2000) 

B. Az 1999. tavaszi előmunkálatok 
összefoglaló kiértékelése 

1. Jelenkori történeti folyamatok 
A második világháborút követően a te

rület népességének etnikai összetétele jelentős 
változásokat szenvedett; a szászok tömeges, a 
magyarok kisebb méretű, de hatását hosszú távon 
szintén éreztető kitelepedése a két népcsoport 
számbeli fogyásához vezetett. Az előbbi etnikum 
csaknem teljesen elvándorolt, ennek következ
tében egyfajta etnikai és demográfiai „légüres 
tér" keletkezett. A többé-kevésbé kiürülő telepü
lések korábbi lakosságának helyébe eltérő kultú
rájú és nyelvű lakosság telepedett. A korábban 
magyar többségű falvakban nem került sor ilyen 
méretű lakosságcserére, de az egyes etnikai cso
portok számbeli aránya jelentősen, a terület lakói 
számára is jól érzékelhető módon megváltozott. 

2. A ki- és betelepedés három 
szakasza és a fontosabb tényezők: 
2.1. 1944-1962 
a. A háborút követő népmozgások (a 

megtorlástól való félelem) 
b. A szocialista népességpolitika által 

okozott népmozgások, kényszerlakhelyek beve
zetése a kulákoknak nyilvánított személyek 
számára, román lakosság betelepítése. 

2.2. 1970-1989 
a. A szocialista urbanizáció következ

tében beinduló migráció. 
b. A Románia és a Német Szövetségi 

Köztársaság között létrejött titkos államközi 

egyezmény alapján a szász etnikumhoz tartozók 
„kiárusítása". 

2.3. 1989 után 
A rendszerváltást követő elvándorlás 

3. Etnikai sajátosságok szerepe 
(családszerkezet, kulturális jellemzők) 
A betelepülők nagy része a roma etnikum 

köréből került ki. Az etnikai arányok megvál
tozását nagyban elősegítette az utóbbi etnikum 
sajátos családmodellje (a négy-öt gyermekes 
családszerkezet). 

Az etnikai szerkezet átalakulásának kö
vetkeztében egy sor társadalmi és kulturális kü
lönbség jelentkezett a korábbi és az újonnan be
vándorló lakosok között, amely konfliktushely
zetek létrejöttéhez vezetett/vezethet. 

4. A szúrópontokban végzett kutatás 
eredményeinek összegzése 

a. Dobolló 
Dobolló község az alsóháromszéki 

medence és a bodzái hegyvidék kontaktzóná
jában található. A település különböző földrajzi 
egységek találkozásánál fekszik - ez rányomta 
bélyegét a község társadalmi, kulturális és gaz
dasági viszonyaira. A Bodzai-kapu, a Olt völgye 
és a Barcaság közelsége meghatározta a külön
böző népességföldrajzi paraméterek alakulását. 

A település népességi változásait számos 
tényező befolyásolta az elmúlt fél évszázadban. 
A többségében románok által lakott település 
életében az igazi változások a 60-as években kö
vetkeztek be. A többségi románság mellett meg
jelent a főként Buzáu és Prahova megyéből szár
mazó roma etnikum. A bevándorlás okai több-
rétűek: társadalmi (konfliktushelyzetek a szár
mazási vidéken a többségi románsággal), de 
főként gazdasági (a domináns agrárfunkcióval 
rendelkező vidékek nem nyújtottak a népcsoport
nak megfelelő életformát). A lépcsőzetes bete
lepülés első Kárpátokon inneni állomása Bod-
zakraszna és Szitabodza voltak. A Dobollóra 
betelepült román anyanyelvű roma közösség az 
ideiglenes letelepedést választotta, hogy idővel 
áttelepüljön a fokozatosan kiöregedő Olt-völgyi 
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magyar falvakba (Bölön, Hidvég, Apáca). A to-
vábbköltözés folyamata egészen a 90-es évek 
közepéig tartott, és ennek eredményeként a ci
gányság - nem alkotva egységes közösséget -
mind társadalmi, mind gazdasági szempontból 
perifériára szorult. A 640 fős roma etnikumnak (a 
település összlakosságának 64%-a a becslések 
szerint) a falu életébe való integrálásával az utób
bi öt évben a helyi községi tanács próbálkozott. 
A próbálkozás kizárólag gazdasági fellendítésre, 
a közösség gazdag kulturális örökségének a meg
őrzésére irányultak. A település fakitermeléssel 
és mezőgazdasággal foglalkozó cigány közössé
gét szoros rokoni szálak fűzik az Olt-völgyi és 
barcasági cigány közösségekhez. 

A közösség cigány (roma) identitástuda
tajelentősen változott az elmúlt húsz évben. Míg 
az 1977-es népszámlálás szerint 234 fő (18%)., 
vallotta magát a közösség tagjának, 1992-ben a 
teljes etnikum románnak vallotta magát, annak 
ellenére, hogy nem tagadják cigány eredetüket. 
A többségében ortodox vallású közösség köré
ben az utóbbi években igen elterjedtek a neopro-
testáns vallások (pünkösdista, adventista). 

A korábbi konfliktushelyzetek elkerülése 
végett a cigányság térbeli mobilitása elkerüli a 
települést, elősegítve a beilleszkedést. 

A faluközösség konfliktuskezelő kész
ségeként a helyi roma fiatalok állandó és idősza
kos munkahelyekhez jutottak, a falu életében 
igen gyakoriak a román-magyar-roma közös 
kulturális rendezvények. 

b. Kaca 
A Királyföld keleti részén, a homoródi 

dombságon fekszik. Közigazgatásilag Brassó 
megyéhez tartozik. A Homoród menti régi szász 
település első írásos említése 1299-ből való 
(Villa Felium néven). 1488-ban szerepel először 
Kaczendorf néven. Az egykori szász faluba a 
múlt században költöznek be magyarok, romá
nok és romák. Az utóbbiak aránya nagyon 
elenyésző volt, századunk politikai eseményei
nek hatására azonban a nemzetiségi struktúra tel
jesen megváltozik. Míg 1920-ban a falu össz
lakossága 1420 lakos, melyből román 594, ma
gyar 106, szász 716, és csupán 6 roma lakossal ren

delkezik, addig 1992-ben az 1122 főre zsugorodott 
településen az egyes közösségek nagysága is nagy
mértékben változik (a román 398 főre apad, ma
gyar 196, a szász 20-ra csökken, a romák száma 
508-ra duzzad). A terepadatok ma még több, mint
egy 49% roma lakosságot mutatnak. A nemzetisé
gi arányok ilyen mértékű megváltozása és a közöt
tük létező kulturális különbségek szükségszerűen 
konfliktushelyzetek kialakulásához vezettek. A 
rövid idő alatt a szászok után maradt „légüres te
ret" kitöltő többségi roma közösség önmagában 
véve sem alkotott egy egységes közösséget, mivel 
az eddigi felmérések azt mutatták ki, hogy több, 
mint 22 különböző településről érkeztek. A külön
böző helységekről érkezett népesség nem volt 
képes kialakítani egy működő közösségi életet. 
Gyakorlatilag önálló társadalmi elemként, alegysé
genként (család) önállóan voltak életképesek, 
függetlenek az egységes rendszertől. 

A konfliktusok áthidalására történtek 
érdembeli próbálkozások, és ez rövid idő alatt 
éreztette is a hatását. Első lépésként közösségi 
élet kialakítására törekedtek úgy kulturális, mint 
gazdasági téren. Sikerült a roma lakosságot be
vonni a falu gazdasági életébe. A többségében 
szász és magyar földtulajdonosok önmagukban 
már nem képesek megművelni a mezőgazdasági 
területeket, ezért nagyszámban alkalmaztak ro
mákat, így állandó jövedelemforráshoz juttatva 
őket, megelőzve konfliktushelyzeteket. 

1994-ben történtek értelmiségi próbálko
zások is, a kulturális szakadék áthidalására. 
Frieder SCHULLER németországi filmrendező 
előadássorozatot szervezett, amelyre előbb éven
ként, majd kétévenként került sor, jeles hazai és 
külföldi művészek résztvételével. A rendez
vények ismertté tették a falut, elősegítették kül
földi kapcsolatok kiépülését, miáltal a település 
jelentős anyagi támogatásban részesült. 

c. Krizba 
Krizba (Crizbav) a tíz barcasági csángó 

falu egyike, Brassó megyében, a barcasági síkság 
ÉNy-i szélén fekszik, román, magyar (barcasági 
csángó) és korábban szász többségű falvak szom
szédságában (Szúnyogszék, Barcaújfalu, Földvár, 
Höltövény). Az első világháborút megelőzően je-
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lentó's román közösséggel rendelkező, magyar 
többségű település; mára, bár tudomásunk szerint 
az impériumváltást követően nem történt na
gyobb méretű román betelepedés, betelepítés, a 
falu etnikai összetétele lényegesen megváltozott. 

A falutól körülbelül 1 km-re helyezkedik 
el a Kutas nevű egykori cigánytelep, létrejötte va
lószínűleg a múlt század második felére tehető, a 
halotti anyakönyvek tanúsága szerint román anya
nyelvű, görög-katolikus cigányok telepedtek meg 
itt először. Míg a falu területén lakó néhány cigány 
család földtulajdonnal rendelkezett, illetve kovács
ként dolgozott, a kutasiak kosárfonók, seprűkö
tők, teknő- és fakanálfaragók, napszámosok. 

A szocialista urbanizáció beindulásával a 
falu magyar és román lakosai egyre nagyobb 
számban vállalnak munkát és telepednek meg a 
környező városokban, és ezzel párhuzamosan a 
nyolcvanas évektől egyre több cigány család vá
sárol házat a falu területén, a beköltözés azonban 
csak a rendszerváltás után ölt jelentős méreteket. 
Az etnikai összetétel változásait az 1992-es nép
számlálási adatok nem tükrözik reálisan, mivel a 
cigányok nagy része románnak vallotta magát. A 
statisztikai adatok szerint a krizbai lakosság 
12,38 % -a cigány, becslésünk szerint az összla
kosság mintegy 49%-a tartozik az említett etni
kumhoz. A teljesen cigány lakosságú Kutasban 
egyetlen személy sem vallotta magát cigánynak. 
Kutast beszámítva a cigányok valós aránya mint
egy 64% . 

A falu elöregedő magyar, román lakossá
ga fenyegetettséget érez a cigány közösség ré
széről. A cigányok/nem cigányok közötti gaz
dasági kötelékek a szocializmusban jórészt fel
számolódtak, és a rendszerváltás után, a megvál
tozott viszonyok között (a nem cigány lakosság 
elöregedése, a cigány közösség létszámának je
lentős növekedése, a falu gazdasági életét be
folyásoló folyamatok stb.) kialakuló új, csöke
vényes kapcsolatrendszer nem képes biztosítani 
a különböző etnikumhoz tartozók együttműkö
dését. A nem cigányok úgy érzékelik, hogy telje
sen kiszolgáltatottak az övéktől eltérő kultúrájú 
közösséggel szemben, anyagi javaikat, eseten
ként testi épségüket is veszélyeztetve érzik. 

„Zonă de contact", 1999 -
pr imăvară (Raport preliminar) 
(Rezumat) 

în primăvara anului 1999 Muzeul Naţi
onal Secuiesc a iniţiat un program de cercetare 
complexă în spaţiul sud-est transilvănean, de 
geografie etno-culturală, concentrându-se la as
pecte ale relaţiilor interetnice, în special asupra 
problematicii comunităţilor de romi. Raportul 
preliminar de primăvară al programului defineşte 
obiectul şi zona cercetării, stabilind metodologia 
şi precizând priorităţile pe baza experienţelor 
acumulate până la această dată, în primul rând a 
unor cercetări de teren efectuate pe o probă re
prezentativă (trei localităţi, referitor la care 
anexăm câte o scurtă evaluare). Cercetările vor 
continua cel puţin doi ani, şi se va pune un accent 
deosebit pe prognostizare, în vederea căutării din 
timp a unor soluţii la problemele conflictuale 
sociale şi politice preconizate. 

„Contact Zone", 1999 -
Spring (Preliminary Report) 
(Abstract) 

In the spring of 1999, the Székely 
National Museum initiated a program of com
plex research in the southeastern part of Tran
sylvania. This investigation concentrates on 
some aspects of inter-ethnic relationships, espe
cially concerning the problems of the Roma 
communities, from an ethnic and cultural stand
point. The preliminary program of the spring 
defines the object of the investigation and its 
area, establishes the methodology and puts for
ward the basic priorities to the experiences accu
mulated so far, first of all over some land re
search on a representative probe (three locali
ties). The research is going to continue for two 
more years at least, and a special stress will be 
laid on prognosis, in order to look in due time for 
some solutions to the possible social conflicts 
and political problems 
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