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ALBERT Ernõ

GGoo nnoosszz nnyyeellvv
nnaaggyy ttüü zzeett ggyyúújjtt hhaatt

(Ki vo nat)
A nyelv vét ség rõl (rá ga lom, sér te ge tés,
szá jas ko dás, csú nya be széd stb.) már
Szent Ist ván ki rá lyunk In tel mei és Tör -
vé nyei meg em lé kez nek. VERBÕCZI
Tripartituma (el sõ meg je le né se: 1517) a
vét ség fö löt ti bí rás ko dást és bün te té sé -
nek pénz be li meg vál tá sát is ko di fi kál ja, a
kü lön szé kely tör vé nyek nél is. A nyelv -
vét ség rõl és a fö löt te va ló ítél ke zés rõl, il -
let ve a nyelv vált ság ról (a bün te té se pénz -
be li meg vál tá sá ról) a ké sõb bi ek ben szá -
mos adat is mert. Több szé kely föl di fa lu -
jegy zõ könyv még a 19. szá zad ban is
meg örö kí ti az ilyen vét sé gek kö rül mé -
nye it, és a fa lu si elöl já ró ság ál tal le foly -
ta tott bí rás ko dást.

*
A ma gyar nyelv ben nem vé let le nül ala -

kul tak ki olyan sza vak, szó lá sok, köz mon dás ok,
ame lyek ar ra utal nak, hogy fe le lõs ség gel tar to -
zunk min den ki ej tett szó ért. Kü lö nö sen je len tõ -
sek azok a ki fe je zé sek, ame lyek em ber tár sa ink
meg alá zá sát, becs mér lé sét, igaz ság ta lan rá gal -
ma zá sát szol gál ják. Tán a mai po li ti ku sok is, má -
sok is okul hat ná nak be lõ le, akik oly fe le lõt le nül
gya nú sí ta nak em be re ket or szág-vi lág elõtt, az -
tán, ha be iga zo ló dik köz lé sük igaz ta lan vol ta, el -
ma rad a té ve dés be is me ré se, nem is be szél ve a
bo csá nat ké rés rõl. Egy kis el len õr zés, õse ink fe le -
lõs ség re vo ná si mód ja bi zo nyá ra tisz tes sé ge seb -
bé tud ná ten ni hét köz na pi éle tün ket.

Ha csak né hány szó ra, szó fû zés re gon do -
lunk is e té ma kör bõl, azonnyomban iga zol hat juk:
év szá zad ok so rán mennyi re vi gyáz tak õse ink a
be csü let re, mennyi re el ítél ték a fe le lõt len rá gal -
ma zó kat.

A kö vet ke zõk ben a becs mér lés, igaz ság -
ta lan rá gal ma zás, fe le lõt len fe cse gés sza va i ból
vá lo gat tunk né há nyat: becs mé rel, ka rattyol, hí -
resz tel, ki be szél, ki kür töl, le fe tyel, le szól, lo csog,
meg sza pul, meg szól, nyel ves ke dik, plety kál, szi -
dal maz, szó szá tyár ko dik, trá gár ko dik.

A vén asszony nyel ve éle sebb a bo rot vá -
nál; az asszony fegy ve re a nyelv, so ha meg nem
rozs dá so dik; a nyelv go nosz fegy ver; el fer dí ti
sza va it; egy szer a nyelv éde sít, más kor meg döf,
ke se rít; go nosz nyelv nagy tü zet gyújt hat; ki szö -
kik a szá ján a szó; la ka tot te gyen a szá já ra; mocs -
kos sza va kat mond; ne héz ra kon cá ba tar ta ni a
nyel vet; nem csi nál mos lé kot a szá já ból; nyel vé -
nek ful lánk ja van; nyel ve ve ri meg az asszonyt; õ
a fa lu szá ja; örök ké lepcseg a szá ja; ró zsa ajak,
tö vis nyelv; szá já ra ve szi a fa lu; töb ben vesz tek
el a nyel vek ál tal, mint a fegy ve rek ál tal.

O. NAGY Gá bor kü lön cí men ma gya ráz -
ta a „Nem tesz la ka tot a szá já ra” szó lás mon dá -
sun kat. Meg ál la pí tot ta, hogy fel té te lez he tõ en e
szó lás úgy ho no so dott meg nyel vünk ben, hogy
kel lett len nie olyan bün te té si mód nak, ame lyet
ak kor al kal maz tak, ami kor na gyobb kö zös ség
ká rá ra va la ki áru ló lett, eset leg szit ko zó dott, Is -
tent ká ro mol ta. Al kal ma zá sá nak cél ja a bün te té -
sen kí vül az le he tett, hogy má so kat is el ret tent se -
nek ál ta la ha son ló tet tek tõl, fe le lõt len be széd tõl.

Ré gi nyel vünk ben elõ for dul olyan ki fe je -
zés is, hogy la ka tot vet va la ki nek a szá já ra.

A bün te tõ jog ban nem ma radt fenn olyan
uta lás, amely azt iga zol ta vol na, hogy a nyelv re,
ajak ra sze relt la ka tot a va ló ság ban al kal maz ták
vol na. Ám ki de rült, hogy Ma gyar or szág te rü le -
tén az 1900-as évek ele jén ta lál tak négy ré gi sír -
he lyen is olyan em be ri áll kap csot, amely re egy
vagy két la kat volt sze rel ve.

Ezek ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy
a nyelv, száj, áll meg la ka to lá sát hosszú idõn át, a
12. szá zad tól egé szen a 17. szá za dig is alkal -
mazhatták.1

Mi e lõtt bõ veb ben is rá tér nénk a ma gyar or -
szá gi, er dé lyi nyel ves sé gi tör té ne tek re, a tet te sek
bün te té sé re, em lít sük meg, hogy a ré gi egyip to mi -
ak le vág ták az áru ló nyel vét, Spa nyo lor szág ban
ká rom ko dá sért tet ték ugyan ezt, Nürn berg ben is
nyel ve le vá gá sá val bün tet ték a ká rom ko dót, Hol -
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lan di á ban pe dig tü zes vas sal szúr ták át az is ten -
ká rom ló nyelvét.2

Az em lí tett áll kap csok ra sze relt la ka tok -
kal kap cso lat ban meg kell azért em lí te nünk,
akadt olyan vé le mény is, hogy a meg la ka tolt áll -
kap csok nem a szá já ra nem vi gyá zó em ber bün -
te té se, ha nem va la mely ba bo nás hi e de lem ered-
ménye.3

*
A ma gyar ily vo nat ko zá sú ha gyo má -

nyok ra utal va már az ele jén meg kell ál la pí ta -
nunk, hogy akár csak a ká rom ko dá sok bün te té se,
a rá gal ma zók ra, szit ko zó dók ra, szá jas ko dók ra
vét kü kért az íté let ki mon dá sa egész Ma gya ror -
szá gon, a Du nán túl tól Er dé lyig, Szé kely föl dön,
Há rom szé ken is ha son ló kép pen tör tént.

A la ka to lás sal va ló bün te tést VAJNA
Kár oly eset leg ke le ti, eset leg spa nyol ere de tû nek
vé li, de Szent Ist ván ki rály in tel mei és tör vé nyei
kö zött is elõ ír ták a ko holt ha zug sá go kért a tet tes
nyel vé nek ki vá gá sát.

Így hang zik az ezer éves in te lem:
[20] A rá gal ma zás ról
Ha va la ki ha mis ta nú bi zony sá got tesz,

vagy rá gal ma zó be szé det mond má sok el len, és
hall ga tás ra ké ri õket, hogy az ör dög ra vasz sá gá -
val köl csö nö sen el vá lassza õket, a ha zug ság bû -
né ért csa lárd nyel vé nek két[szeres] elég té tel ét fi -
zes se meg. Ha csak egyet len [em bert] rá gal ma -
zott meg, fosszák meg nyelvétõl.4

Mi lyen bün te té se ket al kal maz tak a nyel -
ves ke dõk re, rá gal ma zók ra Er dély-szer te? 

SZA BÓ Ka tá ról 1584-ben Ko lozs vá ron
ítél kez tek. Vád lói azt ál lí tot ták, hogy bo szor kány,
mely tu do mányt any já tól örö köl te, s leg utóbb
FAZAKASnét az zal fe nye get te, hogy ki vá gat ja
nyel vét. Bi zo nyá ra meg elõ zé sért je len tet ték fel.
A vád lók azt kér ték a bí rók tól, hogy SZA BÓ Ka -
ta „kenoztassek”, majd ha lált szen ved jen.

CSISZÉR Péternét 1597-ben szin tén Ko -
lozs vá ron ál lí tot ták tör vény szék elé, mert kö zön -
sé ges bé kes ség fel bon tó nak tar tot ták, mi vel jám -
bor em be re ket gya lá zott. Te kin tet tel ar ra, hogy
már ko ráb ban is bün tet ték, ez al ka lom mal azt ha -
tá roz ták, hogy nyel vét, mellyel a gya lá za tot ter -
jesz tet te, „mes sék” ki, azu tán zsák ba búj tas sák és
a víz be ves sék, be le öl jék, majd még csú fol ják is.

1648-ban Ko lozs vá ron úgy dön töt tek,
hogy mi vel BENKÕ Bá lint tisz te let len szó kat
mon dott, azt, hogy B. „há za népesteöl ha mis vol -
na ... Meg kevaniuk Tisz tünk szerent, hogi ...
nyel ve ki vonattassek, es an nak utanna fe je ve tet -
tes sék”.

A nyelv ki met szé sé nek gya kor la ta el ter jedt
le he tett, sõt tör vény ke zés nél kül is al kal maz hat ták
egye sek, eset leg csak fe nye get tek ígé re té vel. 

Csík szék ben 1651-ben AMB RUS Fe renc -
né és tár sai az zal fe nye get ték asszony tár su kat,
hogy a tõ lük hal lott tör té ne tet sen ki nek ne mond ja
el, mert ha meg te szi, nyel vét ki met szik éret te.

En nél is ke gyet le nebb volt az a ha tá ro zat,
ame lyet Drabitius ne vû pap el len hoz tak. 1671-
ben GYULAFI Lász ló ír ta TE LE KI Mi hály nak:
„Az sze gény Drabitius ne vû pa pot is meg éget ték.
El sõ ben nyel vé nél fog va pelengérhez sze gez ték,
azu tán ke ze it el vag dal ták, úgy éget ték meg”.

Szin tén pel len gér hez sze gez tet ték 1674-
ben a szé ki re for má tus egy ház me gye vá ló pe res
jegy zõ köny ve sze rint SZENTGYÖRGYIné asz -
szonyt, mert a vád lót kü lön bö zõ he lye ken rá gal -
maz ta, azt is mond ta, hogy meg akar ta erõ sza kol -
ni (violentiat akarta(m) raj ta ten ni). Ha mind eze -
ket nem von ja vissza, kö ve te li, hogy „nyel vét
vonnyák ki es a perengelre sze gez zék”.

Ko lozs vá ron 1726-ban is al kal maz ták
kö zös ség elõt ti meg szé gye ní té sét azok nak, akik -
rõl be bi zo nyí tot ták, hogy má so kat rá gal maz tak.
GÖNTZI Jánosnét ZI LA HI Eke Já nos sza va i val
mél tat la nul becs te le ní tet te meg, ezért a bí rók úgy
ha tá roz tak, hogy a szék há za elõtt „ke mé nyen
meg ve ret tes sék”. De fi gyel mez tet ték ar ra is, ha a
to váb bi ak ban még va la kit „meg mocs kol, nyel ve
is kivágattatik.”5

Ha son ló ítél ke zé se ket to vább  is so rol hat -
nánk, de úgy vél jük, az ed di gi ek is bi zony sá gul
szol gál nak ar ra, hogy a rá gal ma zók egyik ré sze,
már aki ket je len tet tek, min den idõ ben meg kap ta a
kor szo ká sa sze rin ti bün te té sét. Volt idõ szak, ami -
kor túl zott ke gyet len ség gel is.

*
A fen ti sú lyos bün te té sek mel lett, tu laj -

don kép pen ve lük egy idõ ben, olyan el já rást is ki -
ala kí tot tak, amely sze rint bi zo nyos mér té kig eny -
hí tet tek a fe le lõs ség re vo nás mér té kén. Ugyan
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kö zöl ték a nyel ves ke dé sért já ró bün te tést, de azt
a vád lott pénz zel meg vált hat ta. Ezért mond ták
nyelv vált ság nak (emenda linguae). Az ilyen íté -
let azért is ked ve zõ volt, mert a vád lott meg ment -
het te éle tét vagy el ke rül het te tes te meg cson kí tá -
sát, eset le ges kö zös ség elõt ti csú fos meg szé gye -
ní té sét, de a bí rás ko dás ban rész ve võk is job ban
jár tak, hisz a ki sza bott össze gen annak be fi ze té -
se kor meg sza bott arány ban osz toz kod hat tak.

VERBÕCZI Ist ván kü lön fe je ze tet szen -
telt a kér dés nek, az ér de kes ség ked vé ért szé kely -
föl di ki adás ból idéz zük. „A’ Nyelv nek vált sá gá -
ról, és an nak birs ágá ról” rész ben azt ír ta: „A’
Nyelv-váltság-is száz fo rin tot tészen, mely bün -
te tést a’ Ki rály avagy ez Or szág Bí rá ja elõtt tett
ha mis és mél tat lan pa nasz-ért, és gya kor ta ék te -
len és tisz te let len be széd-ért, hogy más tisz tes -
ség bé li em ber nek jó hire és ne ve el len szól, vet -
nek a Bí rák.” A ki fi ze tett összeg nek „két ré sze a’
Bí róé, a’ har ma da pe dig a’ sé rel mes félé”.6

VERBÕCZI Ist ván kü lön fe je zet ben fog -
la ko zott a szé ke lyek tör vé nye i vel is. Meg ál la pí -
tot ta, hogy a szé ke lyek nek „kü lön tör vé nyek és
szo ká sok va gyon”. Eb ben a rész ben is ki tért a
nyelv vált ság ra: „Nyelv vált sá ga pe dig ti zen har -
mad fél fo rin tot” tesz.7

A ké sõb bi ek ben az Er dély ben meg je le nõ
tör vény köny vek ben egy részt VERBÕCZI em lí -
tett nagy össze ge zé sé re, a Tripartitumra hi vat koz -
tak, más részt bõ ví tet ték a sza bá lyo kat az it te ni sa -
já tos sá gok nak, ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en.
Akár kö tet be is gyûj töt ték a ko ráb ban több al ka -
lom mal meg fo gal ma zott tör vé nye ket. Az ilyen
össze ge zés ben is ki tér tek a rá gal ma zók ra. Pl. egy
„Nyelv vált sá ga’ bün te té se” fe je zet ben azt ír ták:
„a’ Ne me sek tõl Ma gyar Or szá gon 100 M[agyar]
For[int]”. Er dély ben 33 ma gyar fo rint, a pa rasz -
tok tól 12 ma gyar fo rint 50 pénz, „a’ Szé ke lyek tõl
12 Ma gyar for. 50 pénz vétetõdik”.8

Székelyudvarhelyen 1555. áp ri lis 28-án
írás ban rög zí tet tek ál ta lá nos sza bályt a szi dal ma -
zás ról, eb bõl az ok irat ból is ki ol vas hat juk, hogy
a rá gal ma zó pénz zel meg vált hat ta bün te té sét:

„32. Ha va la kit kur va fi á nak, áru ló nak,
hi tet len nek mon da nak, és tör vény be jut ván meg -
ta gad ja, hogy nem mon dot ta, ha a más fél bi zo -
nyít ja, hogy õ hoz zá ja bûn te len mon dot ta, ele ven

dí ján, az az ti zen har mad fél fo rin ton ma rad: mert
tisz tes sé gé ben jár. Ha pe dig a bí ró elõtt sze mé -
ben mond ja, hogy õ mon dot ta és meg nem bi zo -
nyít ja, a más fél meg men ti ma gát, õ pe dig nyel -
vén ma rad érette.”9

A fen ti ek szel le mé ben ítél kez tek a bí rák
Ko lozs vá ron, ami kor már 1570-ben al kal maz ták
a nyelv vált sá got mint le he tõ sé get. A bû nös el len
el hang zott vád után a bí rák azt ítél ték, hogy
nyelv vált ság ban fi zes sen 12 dé nár 50 pénzt.

Má sik per ben 1583-ban úgy nyi lat ko zott a
bû nös, hogy nem en ged né nyel ve ki vá gá sát, in -
kább pénzt gyûj te ne össze, s meg vál ta ná nyelvét.10

*
Az em ber tár sak becs mér lé sé nek, meg -

alá zá sá nak, rá gal ma zá sá nak, hír be ho zá sá nak
Há rom szé ken is meg kö ve tel ték a meg bün te té sét.
A bí rák a kor kö ve tel mé nyei sze rint jár tak el.
SZÕCSné GAZ DA Eni kõ szá mos ilyen ese tet is
tárgyal,11 és ar ra fi gyel mez tet, hogy fa lun a 19.
szá zad ele jé ig eze ket a fa lu si tör vény szé ken és az
egy ház lá to ga tás ok al kal má val meg ej tett egy há zi
tör vény szé ken egy aránt tár gyal ták, de mind ke -
vés bé vit ték ki kül sõ em be rek (így a vi zi tá ló egy -
há zi elöl já ró ság) elé.12 Ar ra is ad egy 1723. évi
pél dát, hogy az íté let ho za tal lé nye gé ben fa lun is
az or szá gos tör vény, nem pe dig szo kás jog alap -
ján tör tént: „Er go teczett a Sz[ent] Visita[ti]o
judiciuma[na]k hogy az Approbatam part 3. Tit.
48. Art. 1. Spe ci fi kált bün te té sen maradgyon”.13

Néz zük, mi lyen ese tek rõl ta nús kod nak a
for rá sok: 

1687-ben Há rom szé ken, Kézdiszentléle -
ken je gyez ték le a bí ró kér dé sét:

„Hát azt tudodé vagy hallottade hogy
TOT Jánosné es SEBESIne az fa lun nyelveben
hor doz tak vol na ASZ TA LOS Petert…?” 

Tor ján APOR Ist ván Apor Jó zsef hez
1752-ben írott le ve lé ben szit ko zó dás ról írt: „Ja -
val lom … IMETSnének, hogy a gaz, mocs kos
nyel vet meg fog ja, a Fe le sé ge met ne nyelvellye,
ne mocskollya, mert nem egy bordáb(an) szõt ték
vele”.14

A be csü let ron tá sá ról je gyez tek fel 1792-
ben Ár ko son fe le lõt len ki je len tést. „ÁRKOSI
TEGZÕ Zsig mond gya log ré szen va ló exponálya
az hütösök forumán TEGZÕ Má ria, a TEGZÕ
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Gá bor le á nya el len ... hogy az ... hí ri ben, neviben
megrontotta”.15

A ko ráb bi meg ál la pí tá sok után a 19. szá -
zad ban Há rom szé ken né hány fa lu jegy zõ könyv ben
le je gyez ték a nyelv vált sá gok kö rül mé nye it is.

Pá va köz ség ben 1833-ban nyelv vált ság cí -
men azért bün tet ték meg FERENCZ Jó zse fet és
SÜ TÕ Ta mást 1 ré nes fo rint 15 vál tó kraj cá rért,
mert a fa lu há zá ban „egy mást le hamisgatták”.16

Pá ván BARTHAKár oly ta ní tó, Papolcon
BA RA BÁS Sá mu el „rek tor úr” ír ta a fa lu tör té -
ne tét. Utób bi BA RA BÁS Sa mu nak (1855–
1940), a Szé kely Ok le vél tár VIII. kö te tét össze -
ál lí tó, aka dé mi ai le ve le zõ tag tör té né szünknek az
édes ap ja. BA RA BÁS Sa mu  Szé kely Nem ze ti
Mú ze um nak ha gya té ko zott össze gyûj tött ira tai
utóbb a Sep si szent györgy Ál la mi Le vél tár ba ke -
rül tek. Ezen ira tok kö zött ta lál ha tó az 1850. ja nu -
ár 9-i fel jegy zés, amely ar ról szól, hogy Papol-
con LUK ÁCS Jánosné a fa lu elöl já rói ál tal
„nyelv vált ság ra ítél te tett”, ami azt je len tet te,
hogy egy ma gyar pen gõ fo rin tot kel lett fi zet nie,
mi vel DOMBORA Andrásnéról olyan nem bi zo -
nyít ha tó dol go kat ter jesz tett, ame lyek szá má ra
meg alá zó ak vol tak. Ugyan ak kor ar ra is fi gyel -
mez tet ték LUK ÁCS Jánosnét: ha még ilyen alap -
ta lan rá gal ma kat ter jeszt bár ki rõl, „a fa lu ból ki -
men ni meg in te tett, DOMBORA Andrásné pe dig
be csü le té ben megmarad”.17

HAJ DÚ Fe ren cet és fe le sé gét szin tén
Papolcon, 1852. feb ru ár 11-én tör vény elé idéz -
ték, mert test vér ét, HAJ DÚ Fe ren cet és any ját
tol vaj nak ki a bál ták, sõt any ját „guruzsmány há -
nyó nak” mon dot ták. Mi vel egyik vá dat sem tud -
ták bi zo nyí ta ni, a bí rák ar ra ítél ték HAJ DÚ Fe -
ren cet és fe le sé gét, hogy az „annyát és György
test vér ét min den gya lá za tos sza vá ért kö ves se
meg”, mi vel az „ár tat la nul köl tött rá gal ma zás”,
és „fi zes sen a kö zös ség cassájába” egy ré nes fo -
rin tot. „Ezentulra pe dig öt frt. alatt csen des ség
ajáltatott”. Nem em lí tet ték a bí ró nak já ró dí jat, a
„kö zös ség cassájába” kel lett be fi zet ni ük a bün-
tetést.

Papolci ese ményt örö kí tet tek meg a kö -
vet ke zõ le vél tá ri irat ban is: 1853. áp ri lis 30-án
DOMBORA Istvánné „bi zo nyok ál lí tá sá val pa -
naszt emelt” „BA GOLY Andrásnõ” el len. Azért

tet te, mert BA GOLY Andrásné „õtet s le á nyát a’
mint ta lál ja szem be, utánna és ide ge nek elõtt is
hí ré be ne vé be becs mér li”. „BA GOLY Andrásnõ
becs mér lõ mocs ko ló sza va it” hét ta nú is bi zo nyí -
tot ta, de ha mis nak tar tot ta, sõt „ki vi lág lott, hogy
a’ csen des ség és fe le ba rá ti be csü let el len ennyi re
vét kez ni nem átalja” a vád lott, ezért egy ma gyar
fo rin tot kel lett bün te tés ként fi zet nie. Emel lett a
bí rák az zal is fe nyí tet ték BA GOLY Andrásnét,
hogy „ezutánra akár ki el len rossz szót emel ni
eltiltatott”.

A ta núk ki hall ga tá sa és az íté let ki mon -
dá sa után újabb bí ró sá gi ügy is sor ra ke rült. „BA -
GOLY And rás [a fér je] minekutánna szem be lát -
ta a bi zo nyí tást s nem hogy eze ket bo csá na tért kí -
vá nta vol na bír ni a sér tett fe let, ha nem a’ fe lett az
ellöljáróság elõtt BAJKÓ Sigmond Gaz dasszo -
nyát guruzsmány ké szí tõ nek szid ván, mi vel azt
fel kér de zés után nem tud ta bi zo nyí ta ni ... ezen
ala csony rá ga lo mért õ is egy m. fo rin tig bün tet te -
tett, és mind ma gá nak, mind fe le sé gé nek a’ be -
csü let meg tar tá sa ajáltatott, az írt gazd asszony ok
be csü let ben hagyatván”.18

Be csü let sér tés ért, rá gal ma zá sért Pá ván a
to váb bi ak ban is idéz tek bí rák elé a fa lu ból nyel -
ves ke dõ ket. 

1854. ok tó ber 15-én azért „pa na szol”
BUTYKA Já nos, mert CSEKME Lászlóné a fe -
le sé gét „min den mo csok kal il let te”. A fa lu bí rái
ezt a be csü let sér té sé nek mon dot ták ki, ezért úgy
ha tá roz tak, hogy CSEKME Lászlóné mind
BUTYKA Já nost, mind pe dig fe le sé gét kö ves se
meg. Vét két a fa lu la kos sá ga elõtt is is mer je el.
Ami kor a te le pü lés ap ra ja-nagy ja mi se után a
temp lom elõtt össze gyûlt, ak kor min den ki elõtt
han go san el kel lett mon da nia: „így jár, aki a más
há zát és an nak tu laj do no sát csúf sá gok kal illeti”.

Há rom év vel ké sõbb, 1857-ben szin tén
Pá ván GÁL Fe renc pa na szol ta, hogy Ró zsi le á -
nyát idõs SÜ TÕ Józsefné „fin gosnak” em le get te.
Sú lyos bí tot ta „nyel vé nek el já rá sát” az, hogy
mind ezt ak kor mon dot ta, ami kor idõs MÁ TYÁS
Elek csû ré ben a szom szé dok, is me rõ sök ka lá ká -
ban ga bo nát ros tál tak.

A fel je len tés nyo mán az elöl já ró ság ma -
ga elé idéz te id. SÜ TÕ Józsefnét, aki el is mer te
ki mon dott sza va it. Köz lé sé nek igaz vol tát az zal
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bi zo nyí tot ta, hogy a mon dot ta kat ak kor hal lot ta,
ami kor a le ánnyal és több tár sá val gya log
Kovászna fe lé igye kez tek. Bi zo nyí ta ni azon ban
nem tud ta, mert DO MO KOS Istvánné CZOFOR
Má ria a le ány mel lett ha ladt, de õ sem mit nem
hal lott.

Az elöl já ró ság a be pa nasz ló nak adott
iga zat, a rá gal ma zót el ma rasz tal ta. Ar ra fi gyel -
mez tet te id. SÜ TÕ Józsefnét, hogy hi bát kö ve tett
el, mert sza va i val a le ány tisz tes sé gét ki seb bí tet -
te: „egy ár tat lan le ány jó hír ne vét be mocs kol ni
bûn”, még ak kor is, ha „idõ töl tés nek” szán ta
mon dan dó ját. „Ilyent be csü le tes em ber nem
tesz”. Így id. SÜ TÕ Józsefnét meg fedd ték, 30
kraj cár „nyelv vált ság ra és 1 pen gõ fo rint 40 kr.
költ ség meg té rí tés re” ítélték.Ma nap ság a jegy zõ -
köny vek bõl ki ma rad nak a ha son ló be jegy zé sek,
ta lán a tör vény szé ki jegy zõ köny vek ben le het ne
ha son ló kat ta lál ni, azon ban azt ki mond hat juk:
úgy tû nik, mint ha ma már nem vol na annyi ra
fon tos a be csü let meg vé dé se, má sok rá gal ma zá -
sá nak el ke rü lé se. Ha mis sza vak egész so ra han -
goz hat el nem csak kis kö zös ség elõtt, ha nem or -
szá go san is, s amennyi ben az el hang zott vád nem
iga zo ló dik, akár a men tel mi jog mö gé búj va, az
el kö ve tõ nem tart ja szük sé ges nek a ha mis sá go -
kat ter jesz tõ hi bá ja be is me ré sét, nem be szél ve a
bo csá nat ké rés rõl. Ra vasz ko dó el já rás, ami kor
va la ki el mond ja azo kat a vá da kat, ame lyek rõl
ma ga is tud ja, hogy nem iga zak, az tán hoz zá te szi
a fe le lõs ség elõl va ló me nek vés ként, hogy hal lot -
tam, iga zak-e? Pe dig a go nosz nyelv nagy tü zet
gyújt hat.

JJeeggyy zzeett

1. O. NAGY Gá bor: MMii ffáánn ttee rreemm?? Má so dik ki adás. Bu da pest 1965.
206–208.

2. VAJNA Kár oly: MMeegg llaa kkaa ttoolltt eemm bbee rrii áállll kkaapp ccssookk. A Ma gyar Nép raj zi
Mú ze um Nép raj zi Osz tá lyá nak Ér te sí tõ je. V. évf. 1904. 88.

3. Dr. SEMAYER Vilibáld. L. uo. 92.

4. SSzzeenntt IIsstt vváánn kkii rráállyy iinn tteell mmeeii ééss ttöörr vvéé nnyyeeii. Szent Ist ván Tár su lat az
Apos to li Szent szék Könyv ki adó ja. Bu da pest 2000. 66. old. BALLÓK Já -
nos az In tel me ket, KRISTÓ Gyu la a Tör vé nye ket for dí tot ta.

5. EErr ddéé llyyii MMaa ggyyaarr SSzzóó ttöörr ttéé nnee ttii TTáárr (a to váb bi ak ban: EMSZT) IX.
749–757.

6. VERBÕTZI Ist ván: MMaa ggyyaarr,, ééss EErr ddééllyy oorr sszzáágg nnaakk ttöörr vvéénnyy--kköönnyy vvee.
Csíksomlyó 1745. II. Rész. LXXII. Ti tu lus. 490–491.

7. Uo. III. Rész. IV. Ti tu lus. 557.

8. Vö. PPrroovviizziioonnaalliiss aarrttiiccuulluussookk, Ma ros vá sár hely 1835.

9. SSzzéé kkeellyy OOkk llee vvééll ttáárr II. 199. old. CCCIV. sz.

10. EMSZT IX. 749–757.

11. SZÕCSné GAZ DA Eni kõ. EErrkkööllccss ééss kköözzöösssséégg. Csíkszereda 2001,
85–99.

12. Uo. 94–95.

13. Uo. 92.

14. EMSZT IX: 752.

15. EMSZT VIII. 1038.

16. BARTHAKár oly: Pá va tör té ne te 1941. 22. (Kéz irat. SZÕCSné GAZ -
DA Eni kõ tu laj do na.)

17. Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár. F. 377, 11. l. sz. 56. lap.
1796–1859. (A jegy zõ köny vet SZÕCS né GAZ DA Eni kõ egé szé ben is le -
kö zöl te.Vö. SZÕCSné GAZDA Enikõ. i. m. 87.)

18. Uo. 61–63.

(A családnevek majuszkulás kiemelését, bele -
értve a forrásközlést, kötetszerkesztési szempon-
tok indokolták. SSzzeerrkk.. mmeeggjj.)

15



DDaattee pprriivviinndd ccuullppaa lliimmbbiiii,,
rreessppeeccttiivv ggllooaabbaa
rrããssccuummppããrrããrriiii lliimmbbiiii
(Rezumat)

Lucrarea prezintã pe scurt istoria culpei
limbii (înjurie, calomnie, defãimare, jignire,
ofen sã, ocarã, înjurãturi, gâlcevire), judecarea
acesteia, pedeapsa inculpaþilor în Regatul Un -
gariei, apoi în Principatul Transilvaniei ºi în par-
ticular în Secuime. Problema figureazã deja în
Învãþãturile ºi Legile lui ªtefan cel Sfânt, primul
re ge al Ungariei, la începutul celui de-al doilea
mileniu. În Tripartitul lui Ist ván VERBÕCZI,
întocmit dupã rãzboiul þãrãnesc din 1514 condus
de György DÓ ZSA, apare codificatã deja ºi jude-
carea culpei, respectiv posibilitatea rãs-
cumpãrãrii bãneºti a pedepsei sale (gloaba rãs-
cumpãrãrii limbii aplicatã pentru calomnie etc.).
Aceasta se specificã inclusiv la capitolul referitor
la legile aparte ale secuilor. Ulterior se cunosc
numeroase exemple cu descrierea culpei ºi a
judecãrii sale, în protocoale judecãtoreºti, inclu-
siv în protocoalele sãteºti din zona Secuimii,
pânã ºi din sec. al XIX-lea. 

DDaattaa ttoo tthhee HHiissttoorryy 
ooff LLaanngguuaaggee OOffffeennccee
(Abstract)

Language offence (slander, repeated
insult, insolent talk, etc) was mentioned in Hun-
gary in King Stephen's Admonitions and Laws at
the beginning of the 11th century. VERBÕCZI's
Tripartitum (first published in 1517) codifies the
jurisdiction on offence concerning the Székely
laws as well. Later numerous data is known about
the offence, its jurisdiction and ransom. Certain
official reports of the villages in Székelyföld
record the circumstances of these offences and
the jurisdiction executed by the local board.
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SZÕCSné GAZDA Enikõ

AAddaattookk KKoovváásszznnaa ttöörrttéénneettii
nnéépprraajjzzááhhoozz

(Kivonat)
A tanulmány arra a kérdésre keresi a
választ, hogy milyen mesterségek hono -
sodtak meg az évszázadok folyamán
Orbaiszék székhelyén, Kovásznán. A
szerzõ kimutatja, hogy az orbaiszéki
ember maximálisan felhasználta kör -
nyezete nyersanyagait: a fa, a kõ, a fém,
az állati termékek, a víz segítséget nyúj-
tott a hegyvidéki ember megélhetéséhez,
és a helység vásárai az áru csere fontos
fórumaivá váltak. A sok levél tári forrás, a
régi sajtó és a korai helytörténeti iro-
dalom áttekintése megteremtheti az alap-
jait egy orbaiszéki alapkutatásnak.

*
A Székely Nemzeti Múzeum népraj-

zosaként 2002-tõl kezdve orbaiszéki alapkutatást
kezdeményeztem, amelynek célja e vi szony lag
szûk régió néprajzi jellegzetességeinek felmérése
és feltárása lett volna. Az eredeti elképzelések
szerint csoportos kutatást kívántam megvalósítani
a térségben. Anyagi korlátok és az igazgatóság
által felvázolt más irányú feladatok miatt e kutatás
csak kis léptekkel indulhatott el, és csupán hétvé-
gi, szabadidõs partizánakcióvá sikeredhetett.

Minden alapkutatás elsõ lépése a tör -
téneti forrásokban való eligazodás. A vidék
múltjának ismeretében fogalmazódhatnak meg
azok az alapkérdések, amelyekben a jelent kutató
szakembereknek el kell mélyedniük. A néprajz
tárgya mindenekelõtt a hagyomány feltárása.
Csupán az a jelenség számít viszont hagyo -
mányosnak, amelynek van történeti háttere, és
amely már néhány generáció óta normatív mo -
dell egy közösség életében.

Dolgozatom arra keresi a választ, hogy
Orbaiszék egyetlen helységében milyen mester-
ségeknek, valamint társadalmi jelenségeknek
volt meg a történelemben az elõképük, és mi az,
ami átívelve az évszázadokat, napjainkig hatással
volt a vidék életére.

Ez a dolgozat a sepsiszentgyörgyi állami
levéltár (S. Á. Lvt.), az orbai református egyház -
megye irategyüttese (O. Em. Lvt.), a kovásznai
református egyházközségi levéltár (K. Ek. Lvt.),
a Székely Nemzeti Múzeum Orbaiszékre
vonatkozó anyaga, a háromszéki régi sajtó,
valamint az eddig megjelent szakirodalom átte -
kintését, rendszerezését, elemzését tûzte ki célul.
Megyõzõdésem, hogy a történeti adatok megis-
merése és néprajzi nézõpontú értékelése
közelebb vezet egy vidék népi kultúrájának
megértéséhez. A bõséges adatmennyiség csupán
szakaszoslag tekinthetõ át, ezért e tanulmány
csupán a kutatott vidék egyetlen helységére,
éspedig Kovásznára, és a helységen belül is csak
néhány kérdéskörre koncentrál.

11.. KKeerreesskkeeddeelleemm,, vváássáárrttaarrttááss

Minden vidék múltbeli és jelenbeli
fejlõdését erõteljesen befolyásolja, hogy mennyi -
re könnyen közelíthetõ meg, és mennyire képes
az önellátásra és a cserére. Jean-Yves GRENIER
megfogalmazásában, egy vidék vagy korszak
gazdaságának megértésében rendkívül fontos
szerep kell, hogy jusson az újkori társadalmak
fogyasztási szokásai vizsgálatának. Ez azonban
kevéssé ismert és kutatott terület.1

Orbaiszék kutatására fokozottan vonat -
kozik ez az aggály. Annak ellenére, hogy vi -
szonylag nyitott vidék volt, amelyen fontos
kereskedelmi útvonalak vezettek át, és hogy
közelében helyezkedett el mind a Bodzai-átjáró,
mind pedig az Ojtozi-szoros, hogy a Törcsvári-
szoros is csupán néhány órai járóföld volt innen,
a kereskedelem és a csere története egyáltalán
nem képezte kutatás tárgyát az elmúlt periódus-
ban. 

Orbaiszék központjának, Kovásznának a
18. századtól megvoltak a legfontosabb adottsá-
gai ahhoz, hogy lendületes fejlõdésnek induljon.
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Míg a 16–17. században még mind lakosság, mind
pedig fejlettség szempontjából jóval elmaradt
Zágontól és Gelencétõl, addig a 18. századtól
kezdve az egyenes vonalú, lendületes fejlõdés
útjára lép a helység. A mai példákkal ellentétben,
az említett században Kovásznának még jó töltött
útjai voltak,2 amelyen a környék szekeres
kereskedõi a helységet könnyen megközelíthették.
Valamikor az utak rendbetételét követõen kezdett
kialakulni és kifejlõdni a kovásznai áru csere leg-
fontosabb fóruma, a helyi vásár is. 

Nem sikerült megállapítani, hogy mikor -
tól tekinthetõ Kovászna vásáros helynek. A 18.
század elsõ felétõl már említik a források a
kovásznai Fülöp napi sokadalmat és hetivásárt.
Valószínû, hogy többek közt ennek köszönheti a
helység a lendületes fejlõdését.

Az 1721-es Conscriptio Carolina így
emlékezik meg Kovászna hetivásárairól: „A falu
elõnyei között említendõ az, hogy minden szom-
baton hetipiacot tart, amikor is húst árusítanak,
legalább az ott lakóknak.”3

A szombati hetipiac valószínûleg a 18.
század negyvenes éveiben kezdett kibõvülni, és a
század derekán a jobb vásár reményében vasár-
napra tevõdött át. 1741-ben ugyanis BOGDÁN
Gergely, az eklézsia egyik megyebírája a 15
naponként tartott egyházi bírósági ülésen (quin-
denális fórumon) arról panaszkodott, hogy Isten
és Haza törvényeivel ellentétben, „vasár napokon
a Kovásznai reformatum templom elõtt a falu
földin az Ország úttyán vásárok kezdettenek
lenni a napnak fel jövésitõl fogva majd dél
elvettéig, a görögök s vásárhelyiek árujokot,
égett borokot mindgyárt reggel ki rakván,
ezeknek s másoknak a templom tájatt székek
bojognak, így scandalizálnak, s a vasárnapi isteni
tiszteletet így gátollyák”.4

Talán az egyház közbenjárására végle -
gesedhetett ismét szombati hetivásár Kovásznán. 

A vásárok jövedelme bizonyára nemcsak
a helyi kereskedelem erõsödését, az itt gyártott
kézmûvestermékek eladásának megkönnyítését
tette lehetõvé, de a vásári taxák lefizetése a
városnak, majd az egyháznak amúgy is jelentõs
jövedelmet biztosított. 1797. január 27-én az
esperesi vizitáció alkalmával a meghonosodott

vásárok jövedelmérõl kihangsúlyozzák: „A Filep
napi sokadalom és héti vásár jövedelme örök
emlékezettõl fogva a kovásznai református temp -
lom számára járandó lévén, a Domesticum Con-
sistorium viseljen szorgalmatos gondot arra,
hogy híven administráltassék és egyébre ne
fordíttassék, hanem csak a templom romla -
dozásinak meg építtésére.”5

Mindebbõl látható, hogy mind a Fülöp
napi, mind a hetivásárok jövedelme a kovásznai
református egyház vagyonát gyarapította. A
kovásznai református egyház presbiteri jegyzõ -
könyveibõl tudjuk, hogy 1820 körül a heti vá -
sáron való árusítás jogát a helyi Consistoriumtól
kellett megszerezni. Íme egy példa erre: „K.
Vásárhelyi TUROTZI Sándorné minek utánna a
nemes Communitás az arenda contractust,
melyet egjütt kötöttek volt, visza adta, Consisto-
riumunkot meg kereste személyesen, hogy mint
eddig, úgy most is a gyapott árulást arendára egy
esztendõre adná néki által a nemes Consistorium,
ennél fogva a gyapot árulást mától kezdve esz-
tendeig 36 Rénens forintért ki is adá a szokott
feltételek alatt, tudniillik, hogy a piatzot bõv és jó
gyapottal tartsa, igaz fonttal mérvén, a fungens
domesticus curator úrnak pedig a Consistorium
facultatiót ád, hogy arendarius contractust aggyon
a nevezett személynek az ecclesia képében.”6

Az egyház gondoskodott tehát arról,
hogy minden héten megkaphassák az emberek a
legszükségesebb javakat. Nemcsak vásári
illetéket szedett tehát, hanem a piac ellátottságát
tervszerûen irányította is.

1820-ban, a CZIRÁKY-féle összeírás
idején a hetivásár újból szombati napon volt,
mivel a szomszédos helység lakói az összeíró
biztosoknak kihangsúlyozták „Vagyon ismég
második vásáros hely Kovászna, innen Bará-
tostól három fertály óra menõhely, az hol minden
szombaton vásárok szoktak esni, szoktak
odamenni apróbb kereskedõk, gabonáinkot és
egyébb apróbb eladni való jovainkot elad-
hatjuk.”7

Nem sok információnk van arról, hogy
miket lehetett kapni a kovásznai hetivásárokon,
és hogy milyen méretûek voltak ezek. Abba sincs
betekintésünk, hogy mekkora volt ezeknek a
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vonzási körzetük, honnan jöttek a vásárlók ide.
NAGY Ferenc 1842-es Vásárlaistroma megem-
líti, hogy „Kovászna (Háromszék) hetivásáraiba
nyáron át friss havasi, télbe tömlõ-túrót kaphatni,
május 1-jén kendermagvására van.”8

Ennyi csupán a pontosabb információ,
amelyhez a történeti források hozzásegítenek.
Nem véletlen, hogy NAGY Ferenc éppen a
kovásznai híres túrót emeli ki a fontos vásárter-
mékek közül. KOZMAFerenc 1879-es összefog -
lalójából tudjuk, hogy Háromszéken a leghíre-
sebb sajtot és túrót Kovásznán állították elõ.
Különösen nagy hírneve volt az ún. szemerke-
túrónak, amelynek különleges elkészítési módját
KOZMA kuriózumként le is jegyezte: „Káskávál
(sajt) és szemerke-túró készítéssel Háromszék
megyében, különösen pedig Kovásznán többen
foglalkoznak. Ezek frissen fogyasztva a legjobb
ízû eledelek közé tartoznak.

A szemerke-túrót fenyõkéregbe teszik, és
kö ménymaggal vegyítik, s így ezen kétféle íz által
van áthatva. Csak tavasszal és nyárban készítik,
míg a fák nedvkeringése a kéreghántást megenge-
di. (...) Piac: a helyi vásárok s különösen Brassó.”9

Az 1880-as évektõl kezdõdõen már a
Kereskedelmi- és Iparkamara gondoskodott a
vásárokról, és vigyázott arra, hogy a helységben
meglévõ iparágak mûvelõi legyenek a heti -
vásárok kizárólagos árusítói. Az 1887. évi XVIII.
törvénycikk 1. paragrafusa alapján megha -
tározták „Kovászna nagyközségben a kovács,
csizmadia, cipész, asztalos, kerekes, szabó,
lakatos, szíjgyártó és timár ipar kivételével (...)
minden más iparágra nézve megengedtetik a
heti vásáron megjelenni és ott iparcikkeiket, a
vásári rend megtartása mellett, elárusítani.”10

Az országos vásárok, avagy más néven
sokadalmak abban különböztek a hetivásártól,
hogy oda szabadon jöhettek az ország bármely
részérõl az iparosok, és portékájukat a vásári
vám lefizetése után szabadon kínálhatták a
környékrõl összesereglett vásárlóknak. 

ORBÁN Balázs A Székelyföld
leírásában megemlíti, hogy Kovászna vásáros
hely, négy sokadalommal: Eufrosina (február
17.), Mária Magdolna (július 22.), Szt. Márton
(november 11.) és Fülöp (május 2.) napján.11

A kovásznai országos vásárok közül
minden bizonnyal a Fülöp napi a legrégebbi,
amelynek jövedelme a helyi református egyházat
illette. Eredete több szerzõ szerint is a reformáció
elõtti idõkre tehetõ. A VAJNA Mihály által
megírt, kéziratban maradt Kovászna monográfiá-
ja a Fülöp (Jakab) napi sokadalmat búcsús vásár-
nak tartja: ,,A templom körül hajdanában nagy
búcsút tartottak minden évben Jakab napján
(május hó 2-án). Erre távol esõ vidékekrõl is
sokan sereglettek össze. Megjelentek a cincárok,
az akkori idõk vándorkereskedõi, különféle
áruikkal, s igen jó vásárt csaptak. Nemkülönben
eladni való kendermagját mindenki ide hozta.
Errõl a mai május 2-i vásárt, mely hosszú idõn át
nem tartozott az országos vásárok közé, kender-
mag-sokadalomnak nevezték, s így nevezik ma
is. A búcsú és a vásár annak rendje szerint tartal-
mas lakomával járt. Innen ered Kovászna és
vidékének közmondása: Nem minden nap Jakab
nap, vermet ne áss magadnak.”12

Valószínû, hogy a Fülöp napi sokadalom
lehetett az az évi egy országos vására Kovászná-
nak, amelyet az 1820-as CZIRÁKY-összeírás
említ: „sokadalom idején más helységekbõl is
elegendõ portékákot hoznak az örmények, sátor-
ral más mesteremberek árujokkal eljönnek, akik-
tõl pénzzel mindent kapván, vásárolhatunk.”13

ORBÁN Balázs szerint a más három
vásár megtartásának jogát 1840-ben, DEÁK
Tamás ügyvéd közbenjárására nyeri Kovászna.14

Úgy tûnik, hogy a Fülöp napi sokadal-
mon kívül a novemberi vásár volt népesebb,
ismertebb sokadalma Kovásznának, ennek for-
galmáról jó néhány esztendõn keresztül beszá-
molt a háromszéki sajtó. Az állatvásár többnyire
egy nappal megelõzte a kirakodó vásárt. 1905-
ben például a tudósítás szerint: „Különösen a
pénteki állatvásár volt rendkívül látogatott, úgy
eladó, mint vásárlók tekintetében. Bár csak egy
nappal elõzte meg a nagyborosnyói vásár a
kovásznait, mégis roppant nagy volt az állatfel-
hajtás. Eladatott 14 ló, 106 darab szarvasmarha
és 36 darab sertés, vagyis összesen 156 darab fel-
hajtott állat.”15

Az õszi kirakóvásárnak a káposzta volt a
legkeresettebb cikke a század elején, ennek be -
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szerzésére a Királyföldrõl is érkeztek szász
vásárlók.

Az évszázadok során tehát állatokat,
túrót, sajtot, káposztát, szeszes italokat, cipõt,
vasnemût, zárakat, bútornemût, gyapotot és
ruhanemût biztosan lehetett kapni a kovásznai
hetivásárokon és sokadalmakon. A helyi kisem-
ber szükségleteit többnyire lehetett ezekkel
fedezni. 

Francia kereskedelemkutatók szerint
minden kereskedelem eredetileg három szükség -
letre vezethetõ vissza: ,,a fizikai reprodukcióhoz
szükséges alapvetõ javakra, a luxustermékekre,
melyek fogyasztása a rendelkezésre álló
jövedelem függvénye, és személyes igé nyeket
elégítenek ki, végül a hivalkodó javakra, melyek
fogyasztása a társadalmi presztízs és figyelem-
felkeltés igényeivel kapcsolatos.”16

Amennyiben ezt a modellt a kovásznai
vásárokra próbáljuk alkalmazni, megállapítható,
hogy ezeken inkább a fizikai reprodukcióhoz
szükséges javak jelentek meg. A helyi vásáron
elsõsorban a kisemberek igényszintjéhez szük-
séges javakat lehetett megvásárolni. A levéltári
források a bizonyíték arra, hogy a 18–19. század-
ban a jelentõsebb nemesi famíliák a reprezentá-
ciós javakat, amelyekkel társadalmi presztízsüket
teremtették meg, távoli vidékekrõl hozatták
maguknak, bécsi vagy görög kereskedõktõl
vásárolták. 

A hetipiacok és sokadalmak megho -
nosodása Kovásznán tehát lehetõséget teremtett
a helységnek, hogy a kereskedelmi háló szemévé
váljon, de csak parányi része volt e hálózatnak,
nem tudta a környék embereinek teljes szükség -
letét ellátni. A Kovásznán meghonosított modell
magában foglalta azt az alternatívát, hogy a helyi
lakosság idõnként más kézmûves helységek és
vásárok felé orientálódik, és igényszintjét az
ideig lenes migrációk révén próbálja teljes mér -
ték ben kielégíteni. A népi tudáshoz az is hozzá-
tartozott, hogy informáltak legyenek az itt lakó
emberek arról, melyik vásáros helynek melyek a
jellegzetes, csak ottan megtalálható portékái.

A kovásznaiak vásárlátogatása tehát nem
csak a helyi sokadalmakra korlátozódott. Az
1820-as CZIRÁKY-féle összeírás szerint az

orbaiszéki falvak lakói látogatták a várhegyi
keddi vásárokat, amelyekre „kézdivásárhelyi,
bécsi és más portékákkal kereskedõk, úgy más
városokról és falukról is más portékákkal keres -
kedõ emberek szoktak mindenkor gyülekezni,
adni-venni alkalmatos hely. Sokadalom is két szer
szokott lenni esztendõnként.”17

A papolci évi négy sokadalomban elsõ-
sorban az állataikat, valamint a gabonát adhatták
el a kovásznai gazdák.18

Zabola évi négy sokadalma is szívesen
látogatott volt, tekintettel arra, hogy nagyon közel
volt, és mivel „ott szoktak lenni gyergyai, csíki,
brassai és más helyekrõl való keres kedõk.”19

Kézdivásárhelynek nem csak azért vol -
tak kedveltek a sokadalmai, mert közel estek.
Mivel e helység Háromszék legnagyobb kézmû -
ves települése volt, a kézdivásárhelyi csütörtöki
heti vásárokon jóformán minden portékát meg
lehetett vásárolni: a híres vásárhelyi csizma mel-
lett kerámiatermékeket, ruhanemût, kádárter-
mékeket, vasnemût, bútornemût vásárolhattak az
ide látogatók.

Valamivel távolabb estek, ennek ellenére
szívesen látogatottak voltak a sepsiszentgyörgyi
és brassói sokadalmak is. Az utóbbi város
sokadalmait már csak azért is felkeresték a
potenciális vásárlók, mivel Corona városában
számos török kereskedõ fordult meg, akik keleti
árukkal látták el Erdély lakosságát.20

De a sokadalmak és hetivásárok nem
csupán térbelileg, hanem kalendarisztikusan is
felosztották, tervszerûsítették az emberek
hétköznapjait, esztendejét. Az áru cseréje tehát
nem pusztán egyedi jelenség volt, hanem a
kovásznaiak szélesebb értelemben vett kulturális
rendszerének is a része, egysége. Megszabta és
befolyásolta a mindennapi életet, ugyanakkor
szertartásossága, ismétlõdése révén ritualizálta a
helységbeliek életét, akárcsak az ünnepek, avagy
az emberi élet fordulói.

A vásár a kulturális háló része volt: a
kovásznai ember egyik legfontosabb lehetõsége
arra, hogy kapcsolatba lépjen idegenekkel, hogy
összehasonlítsa önmaga gazdasági és kulturális
helyzetét az idegenekével, szomszéd helységbe-
liekkel. 
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A kovásznaiak vásározási szokásai tehát
nem csupán gazdaságilag lendítették fel a
helységet, de megteremtették a fejlõdéshez oly
nélkülözhetetlen összehasonlítási alapot, a
migráció révén megtanították a helybelieket a
másság megismerésére és értékelésére. 

22.. DDeesszzkkaarráággóó KKoovváásszznnaa

A kovásznaiak létformáját, mindennapi
tevékenységét mindig meghatározta a helységet
körülvevõ nagy erdõhatár. Kovászna gúnyneve
azért volt „deszkarágó Kovászna”, mivel már
nagyon korán elszaporodtak a környékén a vízi -
fûrészek, és a fõ jövedelmi forrása a kovásznai -
aknak a deszka eladásából és a fa feldolgo-
zásából származott.

A fûrészek megjelentérõl korai adataink
is vannak: CS. BOGÁTS Dénes az azóta már
megsemmisült orbaiszéki törvénykezési
jegyzõkönyvekbõl közöl egy 1608-as adatot egy
közfûrészrõl, amely a Kovászna-vize mellett
állt.21 1690-ben a kovásznai DEME család
fûrészét,22 1697-ben ERDÕS János fûrészét,23

1714-ben VAJNA István fûrészét,24 1715-ben a
CSÚSZok fûrészét,25 1722-ben a vajnafalvi 
CSUTAK Mihály fûrészét,26 1752-ben BOGDÁN
Antal fûrészét,27 1828-ban az OLOSZok, CSU-
TAKok, KOVÁTSok, GOTZok és FAZAKASok
közösen építendõ fûrészét28 említik a források.
Az 1721-es Conscriptio Carolina kiemeli, hogy a
településen az adózóknak tíz saját fûrészmalmuk
van.29

A 18. században a gelencei és a kovásznai
deszka fogalom volt a környéken. CS. BOGÁTS
Dénes adataiból megtudhatjuk, hogy a kovásznai
deszkát már ekkor többre értékelték, mint a gelen-
ceit: 1762-ben az árkosi MIHÁLY család 200
gelencei deszkáért 6 rajnai forintot és 20 krajcárt
fizetett, ugyanennyi kovásznai deszkáért ugyan-
ekkor 10 rajnai forintot fizettek ki.30

A kovásznai fûrészek teljesítménye
nagyon nagy volt. FÉNYES Elek 1840-es sta-
tisztikájában megemlítette, hogy évente kb.
200 000 darab fenyõ- és tölgyfadeszka készült
itt, amelyet nagyobbrészt a brassói piacokon
adtak el.31

KOZMA Ferenc 1879-es székelyföldi
felmérésében megemlítette, hogy Háromszéken
„mintegy 160-200 fûrészmalom: (Zágon erdõ -
ségein 50, a papolcin és kovásznain 20-20, a
bereckin 15, lemhényin 2 stb.)” mûködik32. E fel-
sorolásból is látható, hogy a háromszéki deszka
zömét az orbaiszéki fûrészek biztosították. Ezek
közt is roppant jelentõs volt a kovásznai fûrészek
szerepe. 

Az eddig felsoroltakból is látható, hogy
akárcsak a malmokat, a fûrészeket is több eset-
ben több család vagy a legtöbbször egy egész
nemzetség birtokolta. Ilyen esetben a használat-
nak is természetszerûen közösnek kellett lennie.
Hogy a jövedelem elosztása igazságos legyen, az
osztozkodás alkalmával már megszabták, hogy a
hét melyik napján ki használhatja a fûrészt.
Ugyanez a módszer érvényesült akkor is, amikor
adósság fejében a fûrésznek egy részét zálogban
lekötötte a tulajdonos.

A kovásznai ember a zöld aranyat nem
pusztán deszkaként értékesítette. A gerendává
faragott orbaiszéki épületfát használta egész
Kézdi- és Sepsiszék is.33

FÉNYES Elek 1840-es statisztikájában
dicséretesen szól a kovásznai kádárokról, akik
ekkor már a polyáni, lemhényi, almási, gelencei,
hermányi és papolci faedény-készítõk mellett
termékeikkel jelen voltak a környék vásáraiban.34

KOZMA Ferenc 1879-es összesítése
szerint Kovásznán faedénykészítéssel 2 ember
foglalkozott hivatásszerûen, haton pedig idõsza-
kos kereseti lehetõségnek tartották a faedények
készítését.35

Jó minõségük mellett szól az is, hogy az
1885-ös budapesti országos kiállításra beszer -
zendõ tárgyak listáján már megjelennek a
kovásznai faedények, csebrek, sajtárok, moso-
gatók, mosdók, tejverõ és víztartó edények.36

Valószínû, hogy a kádártermékek mellett
esztergált faedényeket is készítettek már régtõl
fogva a helység ügyesebb kezû mesteremberei. A
kovásznai esztergált fadobozokat mindenesetre
az 1885-ös budapesti országos kiállítás elõtt már
számontartották az iparfejlesztõ biztosok.37

Az 1907-es sepsiszentgyörgyi Székely
kiállítás tovább is igazolja feltevésünket: házi

21



faedényekkel (túróborítóval, sótartókkal, tányé-
rok kal, tálakkal) jelent meg e kiállításon ZÁGONI
Lajos iparos.38

Napjainkban az orbaiszéki szitaké -
szítésrõl elsõsorban Csomakõrös jut eszünkbe. A
kõrösi szitásokról jó néhány tanulmány látott már
napvilágot. Az már kevésbé ismert tény, hogy a
szitakéreg készítésében valamikor Kovászna is
jeleskedett. KOZMA Ferenc 1879-es beszá-
molójában a szitakéreg készítését Kovásznához
és Zágonhoz köti. Valószínû, hogy Kõrös a szi-
taszövet szövését és összeállítását végezte, ehhez
nyújtott segítséget Kovászna a szitakéreg elké-
szítésével. E mesterség elég elterjedt lehetett a 19.
század végi Kovásznán, ugyanis KOZMA össze-
sítése szerint 5 ember állandóan, 15 pedig idõsza-
kosan ezzel foglalkozott. A szitakérget Brassó és
Szeben piacain árusították ekkortájt.39

A kovásznai szitakéreg csaknem vala-
mennyi háziipari kiállításon megjelent: az 1885-
ös budapesti,40 az 1891-es temesvári,41 az 1907-es
sepsiszentgyörgyi Székely kiállítás42 a példa erre.

A jó minõségû faanyag még ritkább
fafeldolgozó mesterségek meghonosodását is
elõsegítette: KOZMA Ferenc megemlíti, hogy
gazdasági eszközök készítésével Kovásznán öten
állandóan, haton pedig idõszakosan foglal -
koznak. KOZMA azt is elárulja, milyen típusú
gazdasági eszközökre gondolt: sámfára, kap ta -
fára, osztovátára, ernyõfára.43

FÉNYES Elek statisztikájából tudjuk,
hogy 1840 körül az égerfa gyökerébõl pipa -
szárakat is készített néhány kovásznai ezer-
mester.44

Az 1820-as CZIRÁKY-féle összeírás
kerékgyártó mesterembert is említ a helység-
ben.45

A deszkájáról oly híres Kovásznán min-
den bizonnyal az asztalosságnak is komoly
hagyo mánya volt. Nincsenek pontos adataink
arra nézve, hogy a tudatokban Orbai székiként
jelzett festett bútorok hol keletkezhettek, minde-
nesetre Kovászna, Barátos, Papolc vagy Zágon
jön elsõsorban számításba. A 1920. század for-
dulóján Kovásznán 26 asztalos mesterember
mûködött, ez is jelzi, hogy e mesterségnek
komoly hagyománya volt a helységben. A

mesteremberek kimutatásából látható, hogy
ekkor az asztalosság volt a legvirágzóbb mester-
ség.46

Ekkorra már nem virágozták a bútorokat,
és fokozatosan teret hódított a mûbútor-asz-
talosság. A századforduló asztalosai közül egy
emelkedett ki a névtelenség homályából: NÉME-
THI Árpád ugyanis 1900-ban résztvett a
marosvásárhelyi székely kiállításon,47 és ugyan -
ezen esztendõben megbecsült munkássága
jeleként az országos ipartestület ezüstérmét
nyerte el. NÉMETHI munkásságának jellem zé -
seként a háromszéki napilap kiemeli, hogy
,,NÉMETHI Árpád a Háromszéki Takarék -
pénztár részére is gyönyörû magyar stílû bú -
torokat készített, s az igazgatóság által külön
jutalomban is részesült.”48

A marosvásárhelyi kiállításra faragott
képrámákat szállított.49

A vesszõ, csigolya felhasználása nem
volt nagyon elterjedt Kovásznán. Mégis, 1900
körül egy ritka mesterséget gyakorolt egy
kovásznai mesterember. RÁDULY János ugyanis
Kovászna és környékének egyetlen szekér kas -
kötõje volt.50

A fa tehát dominánsan meghatározta és
napjainkban is meghatározza a kovásznai em -
berek mindennapjait. Láthattuk, hogy hány fafel-
dolgozó mesterség indult virágzásnak a századok
során Kovásznán, hogy aztán a 20. században a
fa megmunkálására szakosodott gyárak jöjjenek
létre és adjanak több embernek kenyeret, elsõ-
sorban a kommunizmus évtize deiben.

33.. MMaalloommiippaarr ééss kkõõffeellddoollggoozzááss

Ha már Kovászna híres fûrészeirõl szól-
tunk, nem szabad megfeledkeznünk a malmairól
sem. Malom és fûrész sok esetben volt egymás
mellett, mivel mindkettõnek mûködtetõje a víz
volt.

A gyors folyású Kovászna-pataka, de
még a napjainkban oly jelentéktelennek tûnõ
Mész-pataka is számos malmot hajtott. Minden
jelentõsebb kovásznai család rendelkezett ma -
lommal, de néha a külsõ birtokosok is vásároltak
és mûködtettek malmot Kovászna határain belül.
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Így például a szalontai gr. THOLDI Istvánné-
nak,51 a zabolai HORVÁTH Farkasnak,52 a pávai
VAJNA Istvánnak53 tudunk itteni malmáról.
Ezeknek a birtoklása presztízskérdés volt: jelen-
tõsen növelte a család tõkéjét, biztos jövedelmet
hozott.

A malom nemcsak a potenciális jólét, de
egyben konfliktusok forrása is volt. Íratlan
szabály volt, hogy a saját boldogulás érdekében
nem illik a más malmos gazdáknak kárt okozni.
A kovásznai BOGDÁNok malmát például 1689-
ben azért említik a források, mivel BOGDÁN
Gergely és tulajdonostársai a jobb jövedelem
érdekében nagyobb gátat építettek a patakra,
ezáltal a más gazdák õrlési lehetõsége csorbult.54

A molnárság megbecsült mesterség volt
a 18–19. században is. Minden tulajdonos
igyekezett évrõl évre szerzõdést kötni egy-egy
lelkiismeretes molnárral. E szerzõdéseknek
köszönhetjük, hogy aprólékos malomleírások
maradtak ránk e korból. Az egy esztendõs
szerzõdés megkötése ugyanis részletes vagyon-
leltárral kellett, hogy kezdõdjön, a malomház
biztonságos megõrzése érdekében. 1767-ben
például özvegy gróf THOLDI Ádámné TELEKI
Krisztina malmának belsõ berendezése, bél -
kereke, derékvasa, csapjai, perpencéje jó volt, de
maga a malomház ,,a régiség miánn alsó funda-
mentomon mindenütt elrothadott egészen. A lakó
vagy tüzelõ háznak, a kamarájának külsõ oldala
is igen el rothadozott, annyira, hogy néhol
deszkával is pótolják és gyámolgatják. Az egész
háznak fedele is felettébb régi, minden nap újj
supozást vár.” A malomházhoz tarozott egy régi
istálló, amelynek ,,felsõ része alatt szekérszín
volna, de a víz elmosta volt a földet.”55

1791-ben a pávai VAJNA István Kovász-
na területén lévõ malma ,,külsõ tekintetben jó
státussában” volt, ,,sendely fedél alatt.” Volt
benne egy vörös csempékbõl álló tüzelõke men -
ce, valamint egy fogas. A lisztelõ ma lomházban
két lisztelõ kerék volt, részletesen le jegyezték
ezek állapotát és az alkatrészeit. A kásamalom-
nak ,,mind a falai, mind a fedele reparatiót
kiván”, belülrõl a kásacsináló kerekek mind jók
voltak. A kásatörõ malom ,,egy tengeljel jár az
árpa kása csinálóval.” A deszkát vágó fûrész-

malom ,,deszkával alkalmatoson be van fedve, az
ajja megjárna, csak hogy a talp el kezdett rothad-
ni.” A malom udvarán volt egy zsúppal fedett
négyszögû istálló és egy szarvazatlan, fedetlen
sertéspajta.56

Más helységek molnárszerzõdéseibõl
tudjuk, hogy a kontraktusokban részletesen
leszögezték azt is, mi a feladata a molnárnak, és
mit vállal magára a tulajdonos. A malom mellet-
ti istálló például azért volt szükséges, mert a mol-
nárok feladatai közé tartozott a sertések felhíz -
lalása. A malomtulajdonos megszabta, hogy
hány hízott disznóra tart igényt, a molnár
ezenkívül annyit hízlalhatott magának, amennyit
az õrlésért visszatartott saját lisztje lehetõvé tett.

Az egyre gyarapodó lakosságú Kovász -
nán egyszerre több malom mûködtetése vált
szükségessé. Az 1721-es Conscriptio Carolina a
helységrõl írva kiemeli, hogy ,,a faluban ele-
gendõ malom van mind a birtokos urak, mind az
adózó lakosok, sõt a szomszédos falvak
õrléséhez is.”57

Az 1820-as CZIRÁKY-összeíráskor a
kérdezettek szintén arról számoltak be, hogy
,,malmaink falunkba bõvségesen vagynak, úgy
hogy másuvá õrölni nem megyünk, sõt a mol-
nárok magok a gabonát és kész lisztül haza is
viszik.”58

E malmok már nem csupán a helység
állandó lakosságát látták el: ebben a periódusban
már sok vendége volt a kovásznai híres
savanyúvizes fürdõnek, így a vendégek ellátására
is kellett gondolni.59

A 19. század legvégén Kovásznán még
mindig virágzó iparág volt a malomipar, 14 em -
ber  nek nyújtott állandó kenyérkereseti lehetõ -
séget.60

1941-ben a Kovászna és Vidéke Ipar tes -
tületben még 26 molnár mûködött, azt viszont
nem tudhatjuk, hogy közülük hányan dolgoztak
ekkor Orbaiszék székhelyén.61

Nem véletlenül foglalkozunk a kovász-
nai kõbányászattal ugyanebben a fejezetben.
Kovászna híres kõterméke ugyanis éppen a ma -
lomkõ volt.

BENKÕ József a Transsilvania specia -
lisban azt a nézetét fogalmazta meg, hogy a
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Kovászna helységnév minden bizonnyal a
Kõhasznából származik, tekintettel arra, ,,hogy e
helység ma is, de sokkal inkább a régi idõkben
nem csupán az ottlakókat látta el malomkövei -
vel, hanem széles körben a szomszédos falvakat
is.”62

A helység területén több kõbánya volt,
amelyben állandó jelleggel fejtették a követ. Az
1820-as CZIRÁKY összeírás kihangsúlyozza
például, hogy ,,építeni való bányakõ, köszörûkõ,
malomkõbányák vagynak.”63

A kovásznai presbiteri jegyzõkönyvek
több esztendõn át foglalkoztak a kõbánya
kérdésével, tekintettel arra, hogy az egyik
bányászó hely éppen az eklézsia Ógyümölcs
nevû erdejében volt. A sorozatos híradás is jelzi,
hogy a kõbányászásáért a kovásznai református
egyháznak kellett bizonyos meghatározott
összeget fizetni. 1802-ben például a kovásznai
BENKE Illyés molnárt megbüntették azért, mert
az eklézsia híre nélkül vágott több malomkövet
magának.64

Egy 1822-es híradás szerint az eklézsia
erdejében lévõ bányát BARKÓTZI Illyés nyitot-
ta meg, és attól kezdve évenként megújított
szerzõdés alapján a követ valamelyik mesterem-
ber fejtette.65

A bánya évi bérleti díja 33 rajnai forint
tiszta jövedelemhez juttatta a kovásznai reformá-
tus egyházat. A szerzõdõ felet arra kötelezték,
hogy a díj lefizetése ellenében az erdõ fáit is
óvja, ,,idegent semmi tekintetbe oda nem vihet-
nek, magokon kívül ki lesznek rekesztve, és tsak
a malom kõ vágásra, adásra adatik hatalom, több -
re nem.”66

KOZMA Ferenc felmérésébõl tudjuk,
hogy a kovásznai malomkövek az egész Székely -
földön elterjedtek, de eljutott a fogarasi piacokra
is, ahol a királyföldi szászok is vásárolhattak
belõle. 1879-ben Kovásznán még 2 ember
foglalkozott a malomkövek termelésével.67

Malom és malomkõ bõségesen termett
tehát Orbaiszék székhelyén. Nem csoda, ha a
szeszélyes, gyakran áradásokkal fenyegetõ, a
kovásznaiak házait és telkeit veszélyeztetõ
Kovászna-pataka, valamint a kõbánya megbe -
csült, féltve õrzött kincse volt a helyieknek. 

44.. VVaassbbáánnyyáásszzaatt,, kkoovvááccssmmeesstteerrsséégg

A Háromszéki-havasok Kovásznától
Zágonig terjedõ részérõl már régóta tudják a
szakemberek, hogy szferoszideriteket (mocsár-
vasérc konkréciókat) tartalmaz, amelyekbõl vasat
lehet olvasztani. A vasolvasztással több ízben is
kísérleteztek itt. 1907-ben az egyik kovásznai
tanító, KOCSIS István a Dobromir nevû
erdõrészben talált például egy régi vasbánya
nyomaira akadt, vastag salakrétegre.68 

VAJNA Mihály egy Kovásznáról írt
cikkében megemlíti, hogy 1860 körül ,,a Tér-
réten, átellenben a Horgácz-völgyével vaskohót
és öntödét tartott fenn egy társulat, melyhez a
követ, a sphaerosideritet a kohó körül terjedõ
hegyekbõl fejtették. Pár év múlva azonban a
kalapácsok zaja elnémult, mert a szénnek és
vaskõnek a kohóhoz fuvarozása s a termelt
vasérc nek elszállítása az akkori közlekedési vi -
szonyok s más okok miatt a kohó mûködésének
megszüntetését vonta maga után. A kohót és a
körülötte keletkezett telepet ismeretlen okból
származott tûzvész rombolta össze, emésztette
meg.”69

ROEDIGER Lajos, Kovászna néprajzosa
önéletírásában ugyancsak eleven képet rajzol a
kovásznai vasöntésrõl: ,,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. Élénk emlé ke -
zetemben van, hogy ezen alkalommal a NAGY
Ezékiel uram (...) vasöntödéje is mû ködésben
volt ez alkalommal. Négy nagy kovács fúvó
élesztgette a vasolvasztó tüzét, és a kifolyó vas-
ból nehány hamuzsírfõzõ üst tellett ki.”70

KOZMA Ferenc 1879-es felmérésében
szintén megemlékezett röviden a kovásznai
vasöntödérõl. Szerinte brassóiakból és kül -
földiekbõl álló részvénytársaság indította a
kovásznai kohókat és öntödét, és ebben a ,,legfi-
nomabb acél” volt elõállítható.71

A vas megmunkálására tehát az alap -
anyag mindig is megvolt a Kovászna környéki
hegyekben. A vidék fejlettségi szintje viszont
nem mindig tette lehetõvé a folyamatos, fejlet-
tebb vasöntést.
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A vas további megmunkálására már több
lehetõség nyílott. Kovásznának folyamatosan
voltak kovácsai, akik a mindennapok vaster-
mékeit elõállították, és ezáltal a környék ilyen
irányú szükségleteit kielégítették.

Az 1820-as CZIRÁKY-összeírás meg -
említi, hogy Kovásznán ,,lakik szõcs, csizmadia,
kerékgyártó, szabó mesterember és kovács.”72

Nem véletlen, hogy az összeírás utolsó
helyen említi a kovácsokat. Ez nem azt jelenti,
hogy jelentéktelen volt a kovácsok jelenléte a
helységben, sokkal inkább azt, hogy a kovácsok
nagyobbrészt a cigányok körébõl kerültek ki. A
mesterséget még napjainkban is jórészt ,,cigány -
kovácsságnak” nevezik az itt lakók.

Amennyiben áttekintjük a kovásznai
kovácsokra utaló adatokat, feltûnik, hogy elõfel-
tevésünk igaz. 1714-ben például egy tanúval-
latásban emelik ki: ,,jól ismertem néhai Estefán
cigányt, kováts mester ember vala, lakott az All
Szegben, in vicinitatibus fellyel az néhai nobilis
BOGDÁNY Gergely úr jobbágy jószága,
LENGYEL András lakik rajta, északról vicinus-
sa az Ország utza, és tudom, hogy ezen Estefán
kováts a kovásznai nemes BOGDÁNY famíliát
szolgálta mesterségivel.”73

1833-ban a kovásznai, kovácsmester-
séget folytató ÁBRI József cigányt körözték
hamis pénzek terjesztéséért.74

Néhány esztendõvel késõbb, 1846-ban a
Torjáról ellopott kovácsszerszámokat a kovász-
nai, kovácskodó cigányoknál találta meg a
dulló.75

Nyilvánvaló, hogy e cigány kovácsok
ekkortájt nem a díszes kovácsoltvas kerítéseket
készítették, ez a kézdivásárhelyi és szentgyörgyi
céhes kovácsmesterek kiváltsága volt. Fõképpen
a lópatkoláshoz használt szeget, patkót, valamint
a juhok nyírásához használt ollókat állították elõ,
amelynek nagy keletje volt a helyiek közt is. E
patkolókovácsok maguk szerelték fel a lovak
lábára a patkót.

A millenniumi Emlékkönyv még 6
kovács mûködését jegyzi le.76

Annak ellenére, hogy számuk foko za -
tosan csökkent, napjainkban is mûködik kovács
Kovásznán.

55.. GGyyaappjjúúffeellddoollggoozzááss,, kkeennddeerrtteerrmmeellééss

Kovászna felsõ felében, a Kovászna-
pataka völgyében a 17. század elsõ felétõl fo -
kozatosan román népesség telepedett meg. Alap-
foglalkozásuk a pásztorkodás volt. Elsõsorban
juhtenyésztéssel foglalkoztak, bár a szakiro-
dalom hozzájuk kapcsolja a kecsketartást is. 

Az 1721-es Conscriptio Carolina
Kovászna területén 671 juhot mért fel, amely a
173 tehénhez, 156 lóhoz, 256 sertéshez mérten
jelentõs állatlétszámnak tûnt már ekkor.77 Ehhez
hozzá kell tennünk, hogy az összeírók nem
valószínû, hogy minden juhot fel mértek, tekin-
tettel arra, hogy a román juhászok a le  gel tetés
céljából juhaikkal sokszor átkeltek a Kár pá tokon,
vagy pedig a magas hegyi legelõkre hajtották
állataikat. A gyapjú feldolgozása az otthon
maradt asszonyok feladata volt. 

A kovásznai híres gyapjúszövetet és
posztót már régtõl fogva messzi vidékekrõl ke -
resték. Ezek elõállítása elsõsorban a vajnafalvi
román asszonyokra hárult, akik árujukat Brassó -
ban, sõt Bukarestben is árusították, vi szont  e l a -
dók segítségével.

KOZMAFerenc 1879-es felmérésében ki -
emelte, hogy Kovásznán 12-en állandóan, 16-an
pedig idõszakosan foglalkoztak gyapjú szövéssel.78

Az 1885-ös budapesti országos kiállítás-
ra mint fontos termékeket szerezték be a kovász-
nai híres halinaposztót és pokrócokat.79

Ez jórészt fehér és szürke, durva posztó
volt, amelyet elsõsorban a felsõruházathoz
vásároltak a vidék kereskedõi. VAJNA Mihály
1892-ben az „oláh nõk” által szõtt darócokat,
csergéket és a szép szõnyegeket dicsérte.80

A Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és
Iparkamara 1899-es jelentése Kovásznán 4 posz -
tószövõt tartott nyilván, és a helység híres
csergéjét is számon tartotta.81

A millenniumi Emlékkönyv két posz tó -
ványolót tartott nyilván Kovásznán, ez is jelzi,
hogy igény volt a századfordulón a gyapjúszõtte-
sek finomítására.82

Az 1907-es sepsiszentgyörgyi Székely
kiállításról sem maradtak el a vajnafalvi román
gyapjúszövõk.83
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A gyapjú feldolgozása nem torpant meg
késõbb sem. Az 1940-es háromszéki újságok
beszámoltak róla, hogy Kovásznán kb. 40-50 000
juh van, amely esztendõnként 50 000 kiló gyapjút
és 100 000 kiló túrót jelent a vidék gaz-
daságában.84

Bár a történeti beszámolók többsége a
románság fõ foglalkozásaként ismerteti a szövés
háziiparát, az itt lakó székelység is csattogtatta a
huszadik század elején még az osztovátát.
IGNÁCZ Rózsa, a kovásznai születésû írónõ így
emlékszik vissza gyermekkora Kovásznájára:
„Leányai és asszonyai már az én gyermekkorom-
ban sem hordtak székely népi ruhát. Csak a 
mo derneskedõ vonalakhoz való szövetet szõtték
meg jóféle székely gyapjúból, négynyüstös 
osztovátán, azaz székely szövõgépen. Azóta
hatalmas lendületet vett a kovásznai szövõipar,
Erdély piacain ma keresett árucikk a kovásznai
posztó. A kovásznai székely férfi ellentétben az
asszo nyokkal nem hagyta föl sajátságos jellegû
viseletét, s legalábbis vasárnapon zsinóros,
fekete, magyar nadrágban és fekete dolmányban
jár.”85

A gyapjú mellett a gyapotfonal meg-
fonása és megszövése is jelentõs jövedelemhez
juttatta a kovásznai asszonyokat. A CZIRÁKY-
összeírás kiemelte, hogy a brassói takácsok jó
árat adtak a Kovásznán font gyapotfonalért.86

Az itt készült gyapotszõttesek is szere-
peltek az 1885-ös budapesti országos kiállításra
beszerzendõ tárgyak listáján. Valószínû tehát,
hogy szép kivitelezésû szõtteseket készített a
gyapjújáról híres falu gyapotból is.87

A századfordulón egy posztós, valamint
2 takács látta el a környéket szép és tartós szõtte-
seivel.88

Másrészt, a kender megtermelése és fel-
dolgozása az egész Székelyföldön jelentõs volt,
de Kovásznán az átlagosnál is tovább élõ
foglalatosság maradt e nyersanyag termesztése
és megmunkálása.

Az 1820-as CZIRÁKY-összeírás még
kihangsúlyozta, hogy a településen: ,,Kinek-
kinek nagyobbrészint kenderáztató tója vagyon,
de azonkívül a bõv folyóvízbe szabadon áztat -
hat.”89

A len- és kenderfeldolgozás ismerete
még a negyvenes években is annyira általános
volt a vidéken, hogy az itteni gazdák 1942-ben
elhatározták, hogy a több száz holdon termesztett
len- és kenderültetvények feldolgozására külön
üzemet hoznak létre. Ez ugyan tudtunkkal meg-
valósulatlan terv maradt csupán, mégis jelzi,
mekkora szerepe volt e vidéken ennek az iparág-
nak.90

66.. ÖÖsssszzeeggeezzééss

Gyapjú és kender, fafeldolgozás és vas-
megmunkálás, malomipar és kõbányászat: a
kovásznai ember tehát maximálisan kihasználta a
múltban a környezete által nyújtott lehetõ sé -
geket. A fa, a fém, a kõ, a víz, valamint határ -
közeli fekvése Kovászna számára meghozta
annak az esélyét, hogy a fejlõdõ települések közé
lépjen. A 18. századtól kezdõdõen már nem
pusztán a saját otthona szükségleteiben, hanem
többlettermelésben és értékesítésében is gondol -
kodott az itteni ember. A környezet által nyújtott
nyersanyag komplex kihasználása természetesen
még nem a nagyipar modern módszereivel való-
sulhatott meg. De csak azok az iparágak tudtak e
vidéken késõb is meghonosodni, amelyeknek
megvolt a múltban is a hagyományuk, és ame-
lyekhez nem kellett messzirõl szállítani az alapa-
nyagot. 

A kovásznai háziipar tudott jelentõs
lenni, és sikerült neki a helység határain belül és
kívül piacot teremteni.

A vidéken folytatandó tárgyi néprajzi
gyûjtésnek nagy ígéretei vannak. Kovászna
jelentõs települése volt Orbaiszéknek, az itt lakó
emberek építészetén és tárgyalkotó mûvészetén
az egész Orbaiszék népmûvészeti jelleg -
zetességei megfigyelhetõk. Bár korán polgá -
rosodó vidékrõl van szó, az orbaiszéki felmérés
mesterségek sorának tanulmányozását, mesterek
azonosítását ígéri, izgalmas tárgypopulációs
vizsgálatok kezdetét. Bízzunk benne, hogy e
felmérésnek nem kell a szakemberhiány és
szûkös pénzügyi keretek miatt kudarcba fullad-
nia.
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DDaattee pprriivviinndd eettnnooggrraaffiiaa iissttoorriiccãã aa
oorraaººuulluuii CCoovvaassnnaa
(Rezumat)

Lucrarea prezintã istoria meºteºugurilor
rãspândite ºi practicate în oraºul Covasna, cen-
trul administrativ al fostului scaun Orbai.
Locuitorii acestei regiuni au utilizat toate
resursele naturale pentru a asigura bazele
materia le necesare vieþii. Lemnul, piatra, mine -
ralele, apa au pus bazele meºteºugurilor de azi,
iar târgurile anuale ºi sãptãmânale au contribuit
la formarea industriei casnice din localitate.
Lucrarea constituie un prim pas al cercetãrii de
bazã etnografice complexe a scaunului Orbai.
Sunt analizate date de arhivã, manuscrise, ziare
vechi ºi literatura de specialitate. 

DDaattaa CCoonncceerrnniinngg tthhee HHiissttoorriiccaall
EEttnnooggrraapphhyy ooff tthhee TToowwnn
KKoovváásszznnaa ((CCoovvaassnnaa,, RRoommaanniiaa))
(Abstract)

The paper presents the history of crafts
practiced in the town of Kovászna (Covasna), the
administrative center of Orbai chair. The inhabi-
tants of this region used all natural resources to
assure the necessary material basis for life.
Wood, stone, metal, minerals, animal products,
water were of great help for people li ving in the
mountains and the annual and weekly fairs have
contributed to the formation of the local home-
industry.The present paper marks the first step of
complex ethnographical research of Orbai
region. Archives data, manuscripts, old newspa-
pers and bibliography have been studied. 
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SZÕCSné GAZDA Enikõ

FFeellttoorrjjaaii jjoobb bbáággyy llaa kkáá ssookk
bbee rreenn ddee zzéé ssee aa 1199.. sszzáá zzaadd eellee jjéénn

(Ki vo nat)
A tár gyalt vi dé ken a 19. szá za dig in kább
csak a ne me si ré teg nek ma rad tak fenn
tárgy össze írá sai, de a la kás be ren de zés
hasz ná la tá nak is me re té hez ese tük ben is
csak né hány rész le te zõbb kú ria lel tár se -
gít he tett. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um
gyûj te mé nyé bõl a Sep si szent györ gyi Ál -
la mi Le vél tár ba ke rült, itt kö zölt há rom
össze írás ez zel szem ben altorjai (ma a
Kovászna me gyei Tor ja ré sze) job bá gyok
va gyo nát lel tá roz za, fog la lás cél já ból.
Mi vel a la kó ház a föl des uruk tu laj do na
volt, az össze írá sok a lak be ren de zés re,
in gó va gyon ra szo rít koz nak. A le írás sor -
rend jé bõl en nek tér be li el he lye zé sé re, te -
hát hasz ná la tá ra kö vet kez tet he tünk, té te -
le i bõl az ott la kó job bágy csa lád össze té -
te lé re, élet mód já ra, anya gi hely ze té re.

*
BENDA Gyu la sze rint a tár gyak és tárgy-

együttesek ku ta tá sa az eu ró pai tár sa da lom tu do -
mány ok ban az An na les is ko lá val ka pott na gyobb
len dü le tet, és vált az újabb ku ta tá si irány vo na lak
egyik ki emelt területévé.1 Ugyan ak kor vi szont az
egyik leg tá ma dot tabb te rü le te is a tár sa da lom tu -
do mány ok nak. Ez el sõ sor ban az zal ma gya ráz ha -
tó, hogy a tár sa da lom tárgy hasz ná la tá nak, tárgy
és em ber kap cso la tá nak elem zé se csak meg kö ze -
lí tõ leg tel jes tárgy ál lo mány össze írá sá val, rend -
sze re zé sé vel len ne hi te les. Tel jes tárgy össze írást
vé gez ni vi szont jó for mán lehetet len.2 A tör té ne ti
ku ta tá sok ese té ben a kö vet ke zõ tá ma dá si cso mag
a min ta vá lasz tás kér dés kö re kö ré cso por to sít ha tó.
Va gyis a tárgy po pu lá ció ta nul má nyo zá sa ese tén,
ha tel jes min ta vé tel re nem va gyunk ké pe sek, ér -
zé kel tet nünk kel le ne a tár sa dal mi össze té telt,

mint  egy ke reszt met szet ben vizs gál va egy-egy
kor szak tár sa dal mát. Írott for rá sa ink vi szont nem
en ge dik, hogy ér vé nye sül hes sen a min ta vé tel hez
köt he tõ ku ta tói kö vet ke ze tes ség: a 19. szá za dig
jó for mán csu pán a ne me si ré teg tárgy össze írá sai
ma rad tak fenn vi dé kün kön, és eze ket az in ven tá -
ri u mo kat sem tud juk biz to san úgy ke zel ni, mint
ame lyek bi zo nyí tot tan össze ír ják egy-egy tör té -
ne ti pe ri ó dus egyet len csa lád já nak tel jes tárgy ál -
lo má nyát. A pa raszt ság, avagy „a nép” tár gyi vi -
lá gá ba csak a pa rasz ti élet for ma akkulturációs
pe ri ó du sá ban te kint he tünk va la me lyest be le. Ak -
kor vi szont van-e mit kez de nie a nép rajz tu do -
mány nak ez zel a té má val? Egy-egy szû kebb idõ -
szak tár gyi el lá tott sá gát a ha gya té ki lel tá rak
elem zé sé vel pró bál ták a ma gyar nyelv te rü le ten
meg ra gad ni egyes ku ta tók. Gon dol junk csak
BENDA Gyula3, KO CSIS Gyula4, BENCSIK
János5, GÜNTNER Péter6, GRANASZTÓI Pé -
ter7 ku ta tá sa i ra. Van-e vi szont ezek nek a ku ta tá -
sok nak lét jo go sult sá guk?

Az újabb tárgy együt tes-vizs gá la tok ese -
té ben a BAUDRILLARD-i kér dés ve tõd het fel
ben nünk: „Re mél het jük-e, hogy ké pe sek le szünk
osz tá lyoz ni a tár gyak sze münk lát tá ra vál to zó vi -
lá gát, el jut ha tunk-e va la mi lyen le író rend szer -
hez? Csak nem ugyan annyi osz tá lyo zá si szem -
pon tunk vol na, mint amennyi tárgy.”8

Még ki szol gál ta tot tab bak va gyunk, ameny -
nyi ben a kü lön bö zõ össze írá sok alap ján a la kás be -
ren de zé si szo ká so kat pró bál juk re konst ru ál ni. A
lel tár nem ad sem mi lyen pon to sí tást ar ra vo nat ko -
zó an, hogy a fel so rolt tár gyak nak mi lyen he lyük
volt a há zon be lül, mi ke rült a la kó szo bá ba, mi
volt olyan rep re zen tá ci ós ér té kû tárgy, ame lyet a
tisz ta szo bá ban „ál lí tot tak ki”, és mi szo rult ki a
ke vés bé lát vá nyos he lyek re, va gyis az eresz be, a
pad lás ra, a kam rá ba, avagy az is tál ló ba. A la kás -
be ren de zés re konst ru á lá sá ban ta lán csu pán a rész -
le te zõbb kú ria lel tá rok se gí te nek. E bir tok össze írá -
sok vi szont csak a ne me si, kis ne me si ré teg kö ré -
ben vál tak di vat tá. Hogy mik ke rül tek a pa raszt la -
ká sok ba, a job bá gyok ott ho na i ba, ar ról rend kí vül
szû kös in for má ci ó ink van nak.

Ezért tar tot tam fon tos nak, hogy egy
össze írást is mer tes sek, amely a Sep si szent györ -
gyi Ál la mi Le vél tár gyûj te mé nyé ben található.9
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A fel sõ tor jai SZÕTS Lász ló, BAR TÓK Já nos és
BAR TÓK Láz ár ja va it ki rály bí rói pa rancs ra ír ták
össze 1807-ben, mi vel tol vaj ság ban ta lál ták õket.
Mind hár man job bá gyi ran gú ak, ko ra be li nyelv -
hasz ná lat tal él ve pa rasz tok vol tak. Bir to ka ik, la -
kás be ren de zé si ja va ik szám ba vé te lé re te hát azért
volt szük ség, mi vel a kár val lot tak nak bi zo nyá ra
meg kel lett vol na fi zet ni ük az oko zott kárt, va la -
mint az eh hez já ru ló, a tol vaj lá sért ki sza bott
pénz bün te tést is be kel lett vol na szol gál tat ni uk.
Mi vel er re kép te le nek vol tak, fel mér ték a le fog -
lal ha tó va gyo nu kat. Ezidõtájt Kézdiszék fel sõ já -
rá sá nak pe res ügye it Szentkatolnán lát ták el,
1807-es íté le tük ki mon dá sa is bi zo nyá ra e fa lu -
hoz kötõdött.10

Feltorján a 19. szá zad ele jén kö rül be lül
50-60 job bágy csa lád élhetett.11 Lét fel tét ele ik rõl,
anya gi hely ze tük rõl ke ve set le het tud ni. A job bá -
gyok ek kor tájt még föl des uruk tel kén lak tak, és
ke vés ki vé tel tõl el te kint ve há za i kat is uruk tól
kap ták meg hasz ná lat ra. A kis sé ké sõb bi, 1820-
as CZIRÁKY-összeírás ada tai sze rint a leg több
tor jai job bágy he ten te egy na pot mar há val, 2 na -
pot pe dig „te nyér rel” ro bo tolt, esz ten dõn ként 2-4
font gyap jút és ken dert kel lett fon nia, és 4 tyú kot
kel lett urá nak beszolgáltatnia.12

Az elem zett for rás ból lát ha tó, hogy
SZÕTS Lász ló, BAR TÓK Já nos és BAR TÓK
Láz ár föl des ura há zá ban la kott 1807-ben: az épü -
le te ket ugyan is nem mér ték fel a ki kül dött össze -
írók. A két BAR TÓK egy épü let ben élt: Láz ár ja -
va it is BAR TÓK Já nos há zán be lül mér ték fel.

SZÕTS Lász ló la kó he lye egyet len szo -
bá ból, va la mint egy emel lett lé võ kis kam rá ból
állt. A há zacs ka eresszel volt el lát va. Az ud va ron
csûr és is tál ló volt. Sze ke re tá ro lá sá ra nem volt
még sze kér szín je, csu pán az „ár nyék”, va gyis a
nyi tott szín elõtt állt a jár mû. A fel jegy zés nem
em lí ti meg a la kás tü ze lõ be ren de zés ét, így nem
tud juk, mi vel me le gít he tett SZÕTS Lász ló. 

Bár nem tud juk a ház mé re tét, nem le he -
tett na gyon zsú folt: csu pán né hány bú tort je gyez -
tek fel ben ne. A ház két ágya az aj tó kö ze lé ben
volt. SZÕTS Lász ló csa lád já ban nem le he tett ek -
kor tájt el adó ko rú lány, ugyan is nem volt ve tett
ágy. A derekalj, a 2 hu zat tal és 2 hu zat nél kül lé -
võ pár na, a fél cser ge, a paplany és a koc kás ágy -

ta ka ró nem volt elég sé ges a ve tett ágy hoz. Ko ra -
be li felsõháromszéki ho zo mány le ve lek bõl lát ha -
tó, hogy még a job bá gyok is 5-7 ván kost vit tek
ma guk kal ek kor tájt fér jük házához.13

HER MÁ NYI DIENES Jó zsef 1750-es
évek ben ke let ke zett anek do tá i ban meg em lí ti, hogy
Bras só ban sok szor lát ta és meg cso dál ta a há zak ban
a fo ga sok ra fel ag ga tott edé nye ket. A ken dõ szeg a
rá ag ga tott bo ká lyok kal te hát nem le he tett a Szé kely -
föl dön HER MÁ NYI fi a tal ko rá ban általá nos...14

APOR Pé ter is, az Er dély vál to zá sá ról írt so ra i ban a
bo ká lyo kat, ón edé nye ket még a po hár szé kek dí sze -
i ként említette.15 K. CSILLÉRY Klá ra is a né me tek -
hez kö ti a fel ag ga tott edé nyek meg je le né sét és el ter -
je dé sét, sze rin te en nek al kal ma zá sa magyarság-
szerte a 19. szá zad ban vált általánossá.16 1807-ben a
fen ti ház ban már meg je le nik a ken dõ szeg a fel ag ga -
tott bo ká lyok kal, tá nyé rok kal. A ko ra be li ho zo -
mány le ve lek bõl tud juk, hogy a 19. szá zad ele jén a
ken dõ szeg már nem volt di va tos bú tor da rab, hasz -
ná la ta in kább a ka to na ren dû vagy a job bágy csa lá -
dok kö ré ben volt ál ta lá nos, a ne me si ré teg hasz ná la -
tá ból ki szo ru ló ban volt. Mi vel az össze írók az ágyat
kö ve tõ en je gyez ték fel ezt, fel té te lez he tõ, hogy ez is
az aj tó kö ze lé ben le he tett. 

Nem csak az össze írás sor rend je, ha nem
a nap ja in kig to vább élõ gya kor lat is azt bi zo nyít -
ja, hogy a ház mennye ze té bõl le ló gó rúd is az
ágy köz vet len kör nye ze té ben le he tett. Az össze -
írás meg em lí ti, hogy hím zett tó tos le pe dõk és
egy fes té kes szõ nyeg volt a rúd ra te rít ve. A gyap -
jú szál ból ké szült fes té kes szõ nye gek eb ben az
idõ szak ban már ke res ke de lem tár gyai vol tak, bi -
zo nyá ra nem min den ki tud ta meg szõ ni eze ket.
Há rom szé ken a leg hí re sebb fes té kes szõ nyeg
Dál nokon készült.17

APOR Pé ter, az Alt or ján élõ bá ró 1736-
os le írá sá ban meg em lí tet te azt, hogy az asz tal
azidõtájt ál ta lá ban a ház fal kö ze lé ben állt, be lül
sar ko san két pad fog ta kö rül, kül sõ fe lén két szék
állott.18 Va ló szí nûleg ilyen el ren de zés ben ke rül -
het tek a bú to rok az em lí tett job bágy há zá ba is.
Ezt tá maszt ja alá az, hogy pa raszt fal mel lett va -
ló pa dot és két szé ket ír tak össze a conscriptorok.
A fi ó kos asz ta lon lé võ 3 pa rasz tos tál azt sej te ti,
hogy em be rünk nem egye dül la kott a ház ban. A
ház bú tor za tá ban még há rom lá da volt, ezek tar -
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tal mát vi szont nem vet te ala po san szám ba az
össze író.

A kam ra konk rét bú tor za tá ról nin cse nek
in for má ci ó ink. Csak ved re ket, zsá kot, ter mé nye -
ket, va la mint az ezek tisz tí tá sá ra hasz nált ros tát
és szi tát em lí tik.

BAR TÓK Já nos tel kén két szo bá ból és
egy kam rá ból ál ló ház, va la mint egy csûr volt.
Az épü let alatt pin ce is hú zó dott, amely ben ká -
posz tát sa va nyí tot tak. A ház be ren de zé sé nek re -
konst ru á lá sá ban ne he zí ti a hely ze tün ket az, hogy
nem tud juk, Já nos és Láz ár ugyan ab ban a he lyi -
ség ben la kott-e, vagy pe dig kü lön szo bák ban tar -
tóz kod tak. Va ló szí nû, hogy együtt lak tak, ugyan -
is fi ó kos asz tal nél kül nem lé tez he tett vol na egy
la kás sem az adott pe ri ó dus ban. 

Az ud var fe lõl lé võ szo bá ban ke men ce
fû tött, a má sik he lyi ség ben nem ír tak fel tü ze lõ -
be ren de zést. Bi zo nyá ra a hát só szo ba volt a vol -
ta kép pe ni élet te re Já nos nak és Láz ár nak, mi vel
itt volt az ágy. Eb ben a la kás ban sem le he tett el -
adó so rú lány, mi vel a ve tett ágy itt is hi ány zik.
Kü lö nö sen ér de kes nek tar tom, hogy az össze írás
az egyik lá dá ban je lö li a hasz ná la ton kí vü li pár -
ná kat, cser gét.

Amennyi ben a ket te jük bú tor za tát együt -
te sen vesszük szám ba, ki de rül, hogy eb ben a la -
kás ban is egy lá dás pad és két egyesszék fog ta
kö rül a fi ó kos asz talt. Eb ben a ház ban is há rom
lá da volt, ezek bõl ket tõ nagy és egy ki sebb. 

Ter mi no ló gi ai kér dõ je le ket tá maszt az a
tény, hogy ugyan az az össze író a SZÕTS Lász ló
há zá ban ken dõ sze get, a BAR TÓ Kok há zá ban
pe dig fo gast ír össze. Nap ja ink ban a szak iro da -
lom ban is össze mo só dik a két ki fe je zés, és csak
fel té te le zé se ink le het nek ar ról, hogy a két meg -
ne ve zés haj dan két kü lön bö zõ ki vi te le zé sû bú tor -
da ra bot je löl he tett. K. CSILLÉRY Klá ra úgy vé -
li, hogy a ken dõ szeg el ne ve zés a Szé kely föl dön
azt jel zi, hogy haj dan ken dõt ag gat tak a
fogakra.19 A mai felcsíki hasz ná lat ban ezt a meg -
ne ve zést az zal ma gya ráz zák, hogy er re szok nyá -
kat ag gat tak fel, ame lye ket hosszú ken dõ vel ta -
kar tak le.20 Az itt kö zölt le írás ból lát ha tó, hogy a
ken dõ sze gen egy ál ta lán nem volt ek kor ken dõ,
volt vi szont egy fel sõ, tá lak és tá nyé rok tar tá sá ra
ki ala kí tott, sze gõ léc cel el lá tott ré sze. Ugyan is a

SZÕTS Lász ló há zá ban a ken dõ sze gen tá nyé rok
is vol tak. Ez zel szem ben a BAR TÓ kok há zá ban
a fo gas név vel je lölt bú tor da ra bon nem tá rol tak
tá la kat és tá nyé ro kat, te hát ez bi zo nyá ra az egy -
sze rûbb, fo gak kal el lá tott va ri ánst je löl te. Az is
fel té te lez he tõ, hogy ezek a fo ga sok rö vi deb bek
vol tak, mint SZÕTS Lász ló ken dõ sze ge. Az
egyet len ken dõ sze gen ugyan is 27 da rab ki sebb-
na gyobb edényt ír tak össze, ez zel szem ben a
BAR TÓ Kok két fo ga sán össze sen 8 kor só és egy
üve ges lám pás volt fel ag gat va.

BAR TÓK Já nos és Láz ár há zá ban az
össze írók meg em lí tik a tál tar tót is. Ez bi zo nyá ra
a szé kely föl di ter mi no ló gi á ban ma is élõ tá last
je löl te. Va gyis egy olyan bú tor da ra bot, amely
alul zárt, felül pe dig nyi tott, tá lak tar tá sá ra hasz -
nált résszel ren del ke zett. Bi zo nyá ra a na gyobb
mé re tû ál ló tá last föd te az össze író a tál tar tó ki fe -
je zés sel, ugyan is a szé kely bú tor kul tú rá ban hasz -
ná la tos, fal ra fel akaszt ha tó falitálasra 8 tá nyér és
tál nem fért vol na fel.

Kü lön ér de kes ség ként hív nám fel a fi -
gyel met ar ra, hogy a konk rét la kó tér ben volt el -
he lyez ve a BAR TÓK Já nos sa tu pad ja, a „srofos
Asz ta los nak valo pad”. Ez azért is ér de kes, mert
az asztaloskodás por ral, mocs ko lás sal járt. A sa -
tu pad la kó tér be va ló el he lye zé se azt sej te ti, hogy
BAR TÓK Já nos nak nem volt ál lan dó mes ter sé ge
az asz ta los ság, csak al kal mi lag hasz nál ta az asz -
ta losesz kö zö ket. Bi zo nyá ra a ke re kesmes ter ség -
hez is ér tett, ezt sej te ti a ház pad lá sán össze szám -
lált 32 da rab ki fa ra gott fen tõ.

A ház má so dik he lyi sé ge ki sebb le he tett,
mint az elõbb em lí tett, mi vel csak né hány bú tor da -
ra bot ír tak össze ben ne. Ta lán a Láz ár bú to ra i ból is
itt volt né hány da rab... Kü lö nö sen az „üveg tarto
for ma” kelt he ti fel az ér dek lõ dést, ez ta lán a szé kely
la kás kul tú rá ban fel buk ka nó üve gest vagy po hár -
szé ket, al má ri u mot je lö li. Bár az össze író nem em -
lí ti meg, hogy üveg edé nyek is let tek vol na ben ne,
kü lö nö sen ér de kes, ha ez a for ma már a job bá gyok
ház tar tá sá ban is je len van. Azt még ér de ke sebb nek
te kint jük, hogy eb ben a ház ban nem lan tor nás, ha -
nem üve ges lám pás volt: ez azt jel zi, hogy a kö zel -
ben meg ala kult üveg csû rök nek köszönhetõen21 az
üveg már nem te kint he tõ el ér he tet len árú lu xus -
cikk nek eb ben a pe ri ó dus ban.
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A kam ra be ren de zé se ez eset ben egy két
sza ka szú szu szék volt, amely ben ga bo nát tá rol tak.

A két job bágy ház tar tás ban össze írt ter mé -
nyek bõl, ál la tok ból azt is fel mér het jük, mi lyen
gaz dál ko dást foly tat tak 1807-ben a feltorjai job bá -
gyok. A ga bo na ne mû ek bõl a bú za, a rozs, a zab,
az ár pa, a ku ko ri ca és a kö les ter mesz té se le he tett
el ter jedt. A hü ve lye sek bõl a bor sót és a pa szulyt
ta lál tuk meg a job bágy há zak ban. Ér de kes, hogy
nincs nyo ma a két la kás ban a len csé nek, amely eb -
ben a pe ri ó dus ban már Kézdiszék jónéhány hely -
sé gé ben jól ter mõ nö vény volt.22 A ha tár ban ken -
dert is ter meszt het tek a job bá gyok, ezt jel zi a
SZÕTS Lász ló há zá ban össze írt ken der fo nál.

Je len tõ sebb ál lat ál lo mányt csu pán SZÕTS
Lász ló tel kén ír tak össze: õ ek kor 6 szar vas mar hát
és 5 ser tést tar tott. A 19. szá zad ele jén még a ri deg
ser tés tar tás volt el ter jedt Tor ján: csu pán a te he nek
és ök rök vol tak az is tál ló ban, a ser té sek a ház kö -
rül le het tek. A ko cát pél dá ul a ház ere szé ben ír ták
össze. BAR TÓK Já nos 2 ló val gaz dál ko dott. Õne -
ki is tál ló ja nem is volt, vi szont ja vai kö zött 2 te hén
árá ra va ló pénzt is össze ír tak.

SZÕTS Lász ló mé hész ke dés sel is fog lal -
ko zott. Ezt jel zi a pad lá sán fel írt, te le lés re el ra -
kott 5 kas méh.

Amennyi ben a két le írt job bágy ház tar tást
a felsõháromszéki más össze írá sok kal össze vet -
jük, ki tû nik, hogy a job bágy ság nem volt sok kal
hát rá nyo sabb hely zet ben anya gi ja vak te kin te té -
ben, mint a gya log ka to na ság, mi köz ben ke ve -
sebb mint ne gyed annyi or szá gos ren des adót
fizetett23. Más össze írá sok hi á nyá ban nem tud juk
meg ál la pí ta ni, hogy e két ház tar tás az adott kor -
szak ban ti pi kus nak vagy pe dig ati pi kus nak te -
kint he tõ. Bár két ház tar tás fel mé ré sé bõl nem le -
het ál ta lá no sí ta ni, még is úgy ítél tem, ér de mes e
lel tá ra kat elem zés tár gyá vá ten ni, mi vel ezek ál -
tal tu dunk kö ze lebb ke rül ni a szé kely föl di job -
bágy ság élet mód já hoz.

FFüügg ggee lléékk

Te kin te tes Ki rály Biro Ur!
Je len tem alá za to son hogy mél tóz ta tott Paran -

csolattya szerént mai na pon meg je len tem Ne mes
Kézdi szék ben Fel sõ Tor ján SZÕTS Lászlo, BARTOK
Já nos és BARTOK Láz ár Pa rasz tok mos ta ná ban Tol -
vaj sá go kért fog ság ban lé võ Pa rasz tok fel kel he tõ Jovaik
Conscriptiojok vé gett, mellyet elsõbbenis el kezd vén.

A SZÕTS Lász ló lak há zá nál bi ro dal ma elõtt
va ló éle ten ta lál tat tak e szerent:

1-o. Az Istáloban Tan ál ta tott Õkõr for más,
ketteje na gyobb, ketteje kissebbek, és egy Te hén bor -
nyu zo szám ba valo, ugyan esz ten dõs Ûnõ Tino.

2-o. A Csûr be Tan ál ta tott mint egy hat
kalongyára valo Ros, Zab mint egy 4 Kalongyára valo,
Szé na mint egy két sze kér re valo.

3-o. Az ház hiján va gyon egy Kas ban fe ke te
bor sos ár pa cub. 2, egy más kas ban mint egy 5 vékáni
Tisz ta Ár pa. Más kas ban mint egy 5 vékáni Ros. Öt kas
Méh te lel ni el té ve.

Egy fél vá gás Lo Sze kér elõ va sas Tengelyel
és kaptsokkal, ugy az uto Ten ge lye is a szerént meg va -
saz va.

Egy Te ke nõ ben más fél vékáni Kõles.
Egy õt ved res ûres hor dó fe nyõ bõl csi nált.
4-to. Az Ár nyék elõtt egy erdõlõ Sze kér egész

kész sé ge i vel, az ten ge lyei va sa sok, 2 kaptsokkal.
5-o. Az ház ba ben tanáltatik egy Ken dõ Szeg

reaja ra kott 27 da rab aprob és nagyob Tá lak, Tángyé -
rok, Bokájok.

Az aj tón be lõl egy ágy fa ré gi, azon tan ál ta tott
1 derekaj, 4 pár na, ketteje Tar ka hejjal, és ket tõ Kopat-
zon, egy vi sel tes Kar ton Paplany gya pot tal tõltve és
egy ké kes kotzkás ágy Teritõ.

Más ágy fa is még ré gi, va gyon ben ne egy
Darekaj, Posz tos ván kos 1, egy le pe dõ és egy vi sel tes
fél Cser ge.

A Rudon va gyon egy Fes té kes, egy varrot Le -
pe dõ és egy Fej ér Totos Le pe dõ.

Va gyon õt da rab fo nál szösz bõl fon va, ken der
négy da rab.

Egy kõzõnséges Cse le ke dõ Üst fél vi sel tes.
Más fél erdõlõ Lántz.
Egy erdõlõ fej sze és egy ve szõ kazu.
Va gyon egy hitván Terittõ me lyen Tanáltatnak

há rom Pa rasz tos Tál.
Va gyon egy asz tal fiokjával készitve jo ál la -

pot ban.
Va gyon két egyes szék és két Pa raszt fal mel -

let valo Pad.
6-o. Va gyon Ri deg Ser tés 1 nagyob és há rom

Sûldõ.
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Ugyan va gyon egy kotza az eresz be.
Vagjon ugjan az ház ba két Szeker Lá da, egy

más ha szon ta lan por té kák kal és egy nagy Lá da fej ér
ne mû vel meg Rak va.

7-o. Egy Ka ma rá ba va gyon há rom vé kony rend
Szalona, egyéb hozá valo aprosággal és egy zsák ba ár pa
sz Más ba Ros, kétt ve der, kétt Ros ta, Szi ta ket tõ.

Az BARTOK Já nos szék he lyén Tan ál ta tott
1-o. A Ház ban egy srofos Asz ta los nak valo

pad, egy Lá dás Pad.
Egy ágy fa ré gi, egy derekajj és egy ván kos

ben ne, a fa lon va gyon két fo gas me lye ken tanáltatnak 8
da rab Korsok és egy ré gi Ûveg Lám pás.

Egy Tál Tarto és egy Sotarto, va gyon raj ta két
fa Tángyér, két Cse rép Tángyér, 4 ré gi Tá lak.

A Kementze megett két hordotska etzettel.
Va gyon egy Fa Mosár Töreivel.
Egy kõ tõ Fej sze.
Egy Lántz, 49 szem bõl állo és egy Vono nagy

Kõ tél, egy Vi zes Kár tya és egy Kan na mel let te.
Egy Lapito.
Egy pár vi sel tes Fér fi Csiz ma.
Egy vi sel tes cse le ke dõ Üst.
Egy vas Lapotzka.
Egy cse rép Sir fogo.
Egy vas nyárs.
Egy vas áso fa nyél lel
Egy egyes szék.
Sûtõ Tekenyõ ket tõ.
Va gyon egy nagy Lá da mely ben Tanáltatnak

két Pár na, fél vi sel tes Cser ge, fej ér ne mû, Sze kér re
valo kaptsok, mar há ra valo horog[?] Petsét alat.

2-o. A Csûr be Tanáltatik 8 kalongya Ga bo na,
nagyob ré sze buza, egy Fél vá gás Sze kér, hat tángyér
ka ri ka, há rom ke rek szeg gel, négy kaptsokkal, há rom
ke rék kel, az ajja jó mód já val meg va saz va, egy jo
hordo és egy pász tor lo [–], egy Já rom.

Szé na két Portzio Sze kér re valo.
3-o. A Ka pu fe lõl valo ház ba Tanáltatik egy

kiss asz tal, há rom légej, két va sas Ten gely, egy Ros ta,
egy Üveg tarto for ma és egy el tõrõt eke, ugy egyéb fa
némû Por té kák petsét alatt.

4-to. A Ka ma rá ba Tanáltatnak egy két Sza-
kaszu Szu szék félignél fellyeb Csõs Tõrõk buzával, két
hitván ke rek vas ka ri kák kal együt az egyik, a más anél -
kül, két va sas Lõts vas ke rek szeg gel, egy eke va sá val
egyûtt, egy Szánto Ta li ga jol meg vasaszva, egy váslott
Ka sza és egy aproság por té kák.

5-o. Az hijuba Tanáltatnak Csõs tõrõk buza le -
ver ve lészen két vé ka belõlle, mint egy 4 ejtel fuszujka,
egy ejtel borso, fen tõ ki fa rag va 32 da rab, és más apro
por té kák petsét alat.

Va gyon egy Sza lon na a M[é]l[tó]s[ágos] Biro
Gond vi se lé se alatt.

6-o. A Pintzében Tanáltatik egy Kád Ká posz -
ta, egy hordotskába 10 ejtel mák.

Más. Az Asz ta los Mes ter ség hez valo esz kö zit
egy Lá dá ba Mlgs. TÕRÕK Ka pi tány Ur az Ud var ba bé
vit te, ugy két õkõrnek árát, 46 ft. ke zé re vet te. 

BARTOK Láz ár Fel kel he tõi
1-o. Két Lá da, egyik kis seb, a más nagyob, a

ki seb be hol mi vas Por té kák, bé Té ve az na gyob ba hol -
mi fej ér ne mû Le pe dõk és Ringy Rongy por té kák, a ki -
sebb Lá da az na gyob ba helyheztetet. Petsét alatt BAR-
TOK Já nos há za hogy õri zet alá té te tett.

Egy Asz tal fiokjával és egy egyes szék, ezis az
BARTOK Já nos há zá nál Sequestrum alatt.

Mely Conscriptio hogy ál ta lam vég hez vi te tett
a Te kin te tes Ki rály Biro Ur ren de lé si bõl  és a Szerént
tan ál ta tott a fenn irtaknak fel kel he tõ Jovai arrol ezen -
nel igaz hi tem szerént bi zony sá got te szek Fel Tor ján,
Ka rá csony ha va 22-dik Nap ján 1807.
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IInnvveennttaarruull uunnoorr llooccuuiinnþþee 
ddee iioobbaaggii llaa îînncceeppuuttuull 
sseecc.. aall XXIIXX--lleeaa llaa TTuurriiaa ddee SSuuss
((TTuurriiaa,, jj.. CCoovvaassnnaa))
(Rezumat)

Dinainte de sec. al XIX-lea în zona discu-
tatã s-au pãstrat aproape exclusiv inventare de
obiecte de folosinþã nobiliare. În cunoaºterea
mobilierului nu ne ajutã decât unele inventare de
conace, puþine la numãr. Cele trei inventare publi-
cate acum din colecþiile Muzeului Naþional Secu-
iesc, predate în 1961 la Arhivele Naþionale din Sf.
Gheorghe, prezintã spre deosebire de acestea
bunurile unor iobagi din Turia de Sus (în pre zent
par te a localitãþii Turia, j. Covasna), în vederea unei
execuþii fiscale. Casele fiind proprietate a moºieru-
lui, se iau în considerare numai mobi lierul, bunurile
mo bi le. Ordinea descrierii acestora ne oferã indicii
referitor la aranjarea acestora în spaþiul de locuit ºi
mo dul lor de folosire, iar conþinutul concluzii refe-
ritor la componenþa familiei de iobagi din locuinþã
ºi la starea economicã ºi mo dul de trai al acesteia.

TThhee FFiittttiinngg oouutt ooff SSeerrff--hhoommeess 
iinn FFeellttoorrjjaa aatt tthhee BBeeggiinnnniinngg 
ooff tthhee 1199tthh CCeennttuurryy
(Abstract)

There remained object inventory only for
the nobility in the discussed area until the end of the
19th century. In order to get more acquainted with
the use of the fitting out we were helped by some
detailed mansion inventory. However, the three reg-
isters published here inventories the property of
serfs from Altorja (today it is part of Turia from
Covasna county) and they belong to the State
Archives of Sf. Gheorghe, previously belonging to
the collection of the Székely National Museum.
Since the houses were the landowner's property the
inventories are restricted to set of furniture and
movable property. We can conclude from the order
of description to their spatial placing that is to their
usage, as well as to families, to the way of life and
financial situation of serf families.
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DEMETER Éva

AAddaa lléé kkookk aazz áárraappaattaakkii
vvaarr rroott ttaass ttöörr ttéé nnee ttéé hheezz

Aján lom LÕRINCZI Etel ka
nyu gal ma zott árapataki ta ní tó nõ nek

(Ki vo nat)
A 19. szá zad utol só, a 20. szá zad el sõ ne -
gye dé ben a há zi ipa ri moz ga lom ki emelt
hely zet be jut tat ta az árapataki var rot tast.
A Ma gyar Ke res ke del mi Mú ze um
POTSA Jó zsef fõ is pán hoz, a Szé kely
Nem  ze ti Mú ze um ek ko ri fel ügye lõ-   
bi zott sá gi el nö ké hez for dult, hogy tá jé -
koz tas sa az 1894-es Ka rá cso nyi ba zár
szá má ra aján dék nak meg fe le lõ há rom -
szé ki há zi ipa ri ter mé kek rõl. POTSA köz -
ve tí té sé vel BABARCZY Ferencné 13
árapataki var rot tas ból ál ló há ló szo ba-
kész  le tet küld. A kézdivásárhelyi Er zsé bet
le ány-ár va ház és a sep si szent györ gyi nõi
ipar is ko la ugyan csak küld sa ját ké szít -
mé nye ket. A há ló szo ba-kész let ek kor a
füg gö nyök rö vid sé ge mi att nem ta lált 
ve võ re, ké sõbb azon ban BENCZÉDI
Ist ván árapataki ta ní tó gyûj ti a he lyi hím -
zés min tá kat. A Szé kely Tár sa ság 1906-
ban fel ké ri, hogy a tel jes min ta kész le tet
gyûjt se össze, a ki adás cél já ra anya gi
hoz zá já ru lást ígér ve. BENCZÉDI Ist ván
lá nya, Má ria ma ga is fog lal ko zott hím -
zés sel, mun kái sze re pel tek az 1907-es
Szé kely Ki ál lí tá son. 

*
A ka lo ta sze gi há zi ipart szer ve zõ há zas -

pár, GYARMATHY Zsi ga és HÓRY Etel ka 
mun kás  sá gát a nép rajz tu do mány fel dol goz ta,
kellõ képppen méltatta.1 GYARMATHY Zsi ga 
te rem tet te meg a ka lo ta sze gi fa fa ra gó há zi ipart,
lét re hoz ta a bánffyhunyadi gyer mek já ték-ké szí tõ

tanmûhelyt.2 GYARMATHY Zsigáné HÓRY
Etel ka ren dez te be az 1885-ös Or szá gos Ál ta lá -
nos Ki ál lí tás há zi ipar-csar no ká nak ka lo ta sze gi
szo bá ját, majd an nak si ke rét lát va új ra ta nít tat ta a
hím zés tech ni ká kat, meg szer vez te a ké zi mun kák
ké szí té sét és for gal ma zá sát. A var rot ta sok ról új -
ság cik ke ket írt, 1888-ban tá mo ga tá sá val in dult el
a Ka lo ta sze gi var rot tas-al bum. Nép sze rû sí tõ írá -
sa i nak és szer ve zõ te vé keny sé gé nek kö szön he tõ -
en Ma gya ror szá gon, Eu ró pá ban, sõt Ame ri ká ban
is is mert té és ked velt té vál tak a ka lo ta sze gi var-
rottasok.3 A GYARMATHY há zas pár nak kö -
szön he tõ en a nõk a hím zés bõl, a fér fi ak a fa ra -
gás ból ju tot tak ke re set hez. A há zi ipa ri moz ga -
lom fel fe dez te más fal vak jel leg ze tes varrotta-
sait is: köz tük az árapataki és a magyarói var rot -
tast, ezek tör té ne té nek fel dol go zá sá val vi szont
adós a ha zai néprajztudomány.4 Je len ta nul mány
az ára pa taki var rot tas tör té ne té hez szol gál né -
hány ada lék  kal a Szé kely Nem ze ti Mú ze um és a
Sep si  szent györ gyi Ál la mi Le vél tár do ku men tu -
mai alapján.5 A ta nul mány ban ar ra is ma gya rá za -
tot ke re sünk, hogy mi ért nem vált olyan mér ték -
ben is  mert té az árapataki var rot tas, mint a ka lo -
ta  sze gi.

A hím zett vá szon tex tí li á kat je len tõ var -
rot  tas ki fe je zést GYARMATHY Zsigáné és a 
há zi    ipa ri moz gal mak népszerûs ítették.6 En nek
jel leg ze tes tá ji tí pu sa it ér te lem sze rû en a táj név -
vel együtt al ko tott szó kap cso lat je lö li. A 19. szá -
zad utol só ne gye dé ben a ka lo ta sze gi var rot tas hoz
ha son ló an az árapataki és a magyarói var rot tas is
fo ga lom má vált. 

Há rom szék vár me gye mil len ni u mi em -
lék könyv ében NAGY Elek utol só ként em lí ti a
fõ leg Árapatakon ké szí tett szé kely és csán gó var -
rot tast. A ka lo ta sze gi var rot tas hoz vi szo nyít va
fel ve ti a le he tõ sé gét an nak, hogy: „Ezen há zi ipar,
ha az il le tõ kö rök ál tal föl ka rol tat nék, ép pen
olyan el ter je dés nek ör vend het ne, mint a ka lo ta -
sze gi var rot tas, mert úgy szép ség, mint íz lés te -
kin te té ben föl ér azzal.”7

Bu da pes ten a há zi ipa ri ter mé ke ket a Ke -
res ke del mi Mú ze um ban, ki ál lí tá so kon és vá sá ro -
kon le he tett megvásárolni.8 A Szé kely Nem ze ti
Mú ze um irat tá rá nak fõ is pá ni le ve le zé sé bõl az
1895-ös irat cso mó azt bi zo nyít ja, hogy POTSA
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Jó zsef kész sé ge sen részt vál lalt a há rom szé ki 
há zi ipa ri és ipar is ko lák ter mé ke i nek a nép sze rû -
sí té sé ben az ál tal, hogy meg szer vez te ezek el jut -
ta tá sát a fõ vá ro si „ka rá cso nyi ba zár” vá sár ral
egy be kö tött ki ál lí tá sá ra. 

1894-ben a ma gyar Ke res ke del mi Mú ze -
um POTSA Jó zsef fõ is pánt ké ri fel, hogy tá jé -
koz tas sa a ka rá cso nyi há zi ipa ri ki ál lí tás és ba zár
szá má ra a me gyé bõl be sze rez he tõ há zi ipa ri ter -
mé kek rõl (1. mel lék let). A vo nat ko zó irat anyag a
Szé kely Nem ze ti Mú ze um irat tá rá ba ke rül,
POTSA fel te he tõ leg mú ze u mi von za tú ügy nek
te kin tet te a fel ké rõ okán. A fõ is pán hoz in té zett
le vél hez mel lé kel ték a Ma gyar Ke res ke del mi
Mú ze um 1030/1894-es szá mon ik ta tott kéz zel
írott fel hí vá sát és en nek nyom ta tott vál to za tát a
Ke res ke del mi Köz le mé nyek 4. év fo lya má ból, az
1894/25-ös szám ból. (En nek má sod köz lé sét, 
te kin tet tel ar ra, hogy a Ke res ke del mi Köz le mé -
nyek ben hoz zá fér he tõ, mel lõz zük.) A fel hí vás -
ban 3 ka te gó ri át je löl tek meg: 1. aján dé ko zás cél -
já ra meg fe le lõ há zi és nép ipa ri ter mé kek, 2. ál la -
mi vagy ál la mi lag se gé lye zett ipa ri tan mû he lyek
– be le ért ve a nõi ipar is ko lá kat is – ké szít mé nyei,
3. kis ipar ál tal elõ ál lí tott né pi es íz lé sû tár gyak.
Az 1877-ben fõ is pán ná vá lasz tott POTSA Jó zsef
a Há rom szék me gyei Szé kely Háziiparegyesület
(1876) ál tal le ra kott ala po kon új in téz mé nye ket
ho zott lét re: az El sõ Szé kely Szö võ gyá rat és a
nõi ipartanmûhelyet Sep si szent györ gyön (1880).
A fel hí vást ezek nek és a kézdivásárhelyi Er zsé bet
le ány ár va ház nak továbbíttatja (2. mel lék let). A
nõi ipar is ko la több ki ál lí tá son is részt vett, ok le -
ve let ka pott Szé kes fe hér vá ron, Sep si szent györ -
gyön, az 1885-ös bu da pes ti or szá gos ki ál lí tá son,
Temesváron.9 A nõi ipar is ko la te hát már bi zo nyí -
tott, jog gal bíz ha tott POTSA ab ban, hogy si ke re -
sen sze re pel a Ka rá cso nyi ba zár ban. Az Er zsé bet
le ány ár va ház Nõi ipar és gaz dasszo nyi szak osz -
tá lyán a nõi kézimunka-oktatás so rán fe hér és
szí nes hím zést ta ní tot tak, „te kin tet tel a vi dé ki
szo ká sok ra a mintáknál.”10 A nõi ké zi mun kák
árá ból vi szony lag nagy be vé tel szár ma zott. Az
in té zet részt vett az 1881-es or szá gos nõ ipa ri ki -
ál lí tá son, ahol ezüst érem mel, és a az 1885-ös bu -
da pes ti or szá gos ki ál lí tá son, ahol ér dem érem mel
tün tet ték ki kézimunkáit.11

1894. de cem ber 12-én kel te zett vá lasz le -
vél ben POTSÁt ar ról ér te sí tik, hogy a kül de mé -
nyek meg ér kez tek: a 13 da rab ból ál ló szo ba-
kész let, az Er zsé bet le ány ár va ház ból 19 fo rint 81
kraj cár ér té kû áru, a nõi ipar is ko lá tól 47 fo rint ér -
té kû áru (3. mel lék let). Az em lí tett szo ba-kész let
szár ma zá sá ról, tu laj do no sá ról  a le vél re rótt jegy -
zet tá jé koz tat. A le vél má so la tát BABARCZY
Ferencné úr asszony nak cí me zik, pár sor
kíséretében.12 Ar ra is rá vi lá gít ez a pár sor, hogy
nem csak a fa lu si pa raszt há za kat dí szí tet te a he lyi
var rot tas, ha nem a pol gá ri la ká sok ba is be ke rült.
Nem tud juk vi szont, hogy az egyes da ra bok mi -
lyen sze re pet lát tak el, a szo ba mi lyen ré szé re ke -
rül tek (asz tal te rí tõt és ágy te rí tõt em lí te nek még,
lásd 6. mel lék let). A BARTHAVil ma ál tal össze -
ál lí tott tárgy lis tán, amely a nõi ipar is ko lá nak a
ka rá cso nyi Ba zár ra kül dött tár gya it tar tal maz za,
ott ta lál ha tó mind az árapataki, mind a ka lo ta sze -
gi varrottas.13 Egy év ti zed del az 1885-ös ki ál lí tás
után, 1894-ben már Sep si szent györ gyön is is me -
rik és ké szí tik a ka lo ta sze gi hím zé se ket, ezek 
na gyobb arány ban sze re pel nek a lis tán, mint a
he lyi, árapataki hím zés. Ez a tény egy fe lõl a ka -
lo ta sze gi var rot tas ter je dé sét és GYARMATHY
Zsigáné si ke res te vé keny sé gét bi zo nyít ja, más fe -
lõl vi szont ar ra ad rész ben ma gya rá za tot, hogy
mi ért nem vált olyan mér ték ben is mert té az
árapa taki var rot tas, mint a ka lo ta sze gi: a há rom -
szé ki nõi ipar is ko la tu laj don kép pen a he lyi jel -
leg ze tes sé gek el len dol go zott (4. mel lék let).

A kö vet ke zõ le vél ar ra en ged kö vet kez -
tet ni, hogy az árapataki var rot tas tet szett a lá to -
ga tók nak, fel ve het te vol na a ver senyt a ka lo ta -
sze gi vel, de saj nos a mé re tek nem fe lel tek meg.
A le vél hát ol da lán ol vas ha tó vá lasz ban POTSA a
füg göny ki tol dá sát ja va sol ja, az zal in do kol ja a
füg gö nyök mé re tét, hogy a he lyi szö võ gyár ból
négy mé ter nél hosszabb füg gö nyö ket se ho va
nem ren del nek (5. mel lék let). Az elõ ál lí tás költ -
sé gei szem pont já ból elõ nyös, hogy Sep si szent -
györ gyön a szö võ gyár ból be sze rez he tõ a hím zés
alap anya ga, a vá szon. A spe ci á lis igé nyek nek vi -
szont nem tud meg fe lel ni a sep si szent györ gyi
ipar. Vé gül a Sep si szent györgy rõl kül dött cikkek
kö zül a leg na gyobb ér té kû (160 fo rint) há ló szo -
ba-kész let összes da rab ját vissza kül dik, hi szen az
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egyes da ra bok el adá sát kü lön-kü lön nem en ge dé -
lyez te a be kül dõ. To vább ra is szá mí ta nak a
POTSA köz ve tí té sé re az ál lan dó sult ba zár há -
rom szé ki ter mé kek kel va ló el lá tá sá ban, amit
POTSA vál lal, füg get le nül a há ló szo ba-gar ni tú ra
si ker te len áru sí tá si kí sér le té tõl.

Egy kö vet ke zõ moz za nat: BENCZÉDI
Ist ván ta ní tó és csa lád ja Árapatakra ke rü lé sük tõl
kezd ve vál lal ták fel az árapataki hím zés kul tú ra
ügyét. BENCZÉDI Ist vánt 1899. ja nu ár 1-jé tõl
ne ve zik ki ren des ta ní tó vá Árapatakra. Eb ben az
idõ ben már CSOR BA Sa mu bras sói ke res ke dõ
ren delt a he lyi asszo nyok tól: ab ro szo kat asz tal -
ken dõk kel, te rí tõ ket, fu tó kat, há ló in ge ket var ra -
tott, és sok var rot tast felvásárolt.14 CSOR BA
1890-tõl az el sõ vi lág há bo rú ig dol goz ta tott Ára-
patakon. BENCZÉDI Ist ván fe le sé ge az 1899/
1900-as tan év ben nõi ké zi mun ka ok ta tást tel je sí -
tett az ál la mi ele mi is ko lá nál, me lyért a val lás- és
köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 80 ko ro na dí jat utalt ki
(7. mel lék let). Fel te he tõ en a he lyi hímzõtechnika
és min ták ta ní tá sát a hely be li asszo nyok szá má ra
an nak ér de ké ben szer vez ték,  hogy mi nél több
asszonyt le hes sen be von ni a hím zés be, és a ren -
de lé sek nek ele get te hes se nek. Pár hu za mo san két
fo lya mat zaj lott Árapatakon eb ben az idõ szak -
ban. A he lyi ér tel mi sé gi csa lád tu da tos ér ték men -
tést és -õrzést vég zett: BENCZÉDI Ist ván a min -
ták össze gyûj té sé vel, fe le sé ge a ké zi mun ka-
ok ta tás sal, lá nyuk a hím zés meg ta nu lá sá val és
mun ká i nak ki ál lí tá so kon va ló sze re pel te té sé vel.
Más fe lõl vi szont a bras sói ke res ke dõ, ki hasz nál -
va a hím zé sek irán ti ke res le tet, fel vá sá rol ta a 
ré gi da ra bo kat, és az asszo nyok nak a hím zés ben
va ló jár tas sá gát bér mun ka vé gez te té sé re ak náz ta
ki. Az ál ta la ren delt mun kák nak a vá sár lók íz lés -
kul tú rá já nak kel lett meg fe lel ni ük: a szá szok nak
kék, fe ke te, a ro má nok nak tar ka szín vi lág gal ké -
szül tek a var rot ta sok. CSOR BA köz ve tí té sé vel
je lent meg a ka lo ta sze gi át tö ré ses hím zés és a
szálhúzás.15 Ezek sze ren csé re nem ho no sod tak
meg a he lyi ek kö ré ben. A Szé kely Tár sa ság tu do -
mást szer zett ar ról, hogy BENCZÉDI Ist ván
gyûj töt te a hím zés min tá kat, ezért kö szö nõ le ve let
ír nak ne ki, és a ki adá sok meg té rí té sét, va la mint a
sok szo ro sí tást vál lal va, a tel jes min ta kincs 

be gyûj té sé re ké rik fel (8. mel lék let). A tár sa ság
egyik tag ja, VÉGH End re kö zép is ko lai ta nár fel -
ajánl ja, hogy köz re mû kö dik a gyûj tés ben. A ka -
lo ta sze gi var rot tas más fél év ti zed alatt szé les
kör ben el ter jedt. A Szé kely Tár sa ság tag jai az
árapataki hím zés kul tú rát is szé les kör ben is mert -
té és ke re set té sze ret nék ten ni oly mó don, hogy
az ez zel fog lal ko zó árapataki asszo nyok eb bõl
jö ve de lem hez jus sa nak. 

Az 1907-es sep si szent györ gyi Szé kely
Ki ál lí tá son BENCZÉDI Ist ván tag ja volt a bí rá ló
bi zott ság nép raj zi csoportjának.16 A ki ál lí tá son
sze re pelt REMÉNYIK Mar git árapataki var rot ta -
sok ból, szõt te sek bõl, nép vi se le ti da ra bok ból ál ló
ki ál lí tá sa. Ezek ké szí tõi kö zött pe dig ott ta lál juk
BENCZÉDI Máriát.17

A hím zés az 1920-as évek vé gén új ra fel -
ele ve ne dett. 1929-ben a Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um ban ál lí tot ták ki a sep si szent györ gyi Ol tár egy -
let ál tal gyûj tött ké zi mun ká kat, ezek kö zött az
árapataki hím zé se ket is.18 Eb ben az idõ szak ban
(1931-tõl) kez dett fog lal koz ni CSULAK Mag da
is a hím zé sek kel, aki szin tén ta ní tó nõ volt Ára -
patakon. Gyûj töt te a min tá kat, meg szer vez te 
a hely ben ké szült ké zi mun kák ter jesz té sét kül föl  -
d ön, új ra ta ní tot ta az el fe le dett rudaskötést. Õ 
ma ga is részt vett mun ká i val ki ál lí tá so kon, 1958-
ban Pá rizs ban arany érem mel tün tet ték ki egyik
abroszát.19 Az árapataki hím zés min ták meg je le -
né sé re so ká ig kel lett vár ni: 1972-ben je lent meg
CSULAK Mag da árapataki gyûj té se (125 szálán-
varrott ma gyar hím zés min ta – Árapatak). A min -
ta gyûj te mény is mer te tõ jé ben em lí ti Árapatak két
ta ní tó ját, apát és lá nyát, BENCZÉDI Ist vánt és
BENCZÉDI Má ri át. A kap cso lat fo lya ma tos volt
a hím zés kul tú rát nap ja in kig élet ben tar tó he lyi
ta ní tók kö zött. Má ria a CSULAK Mag da adat -
köz lõ je volt. CSULAK Mag da pe dig a sze det tes
szõt tes ké szí té sét ta ní tot ta meg LÕRINCZI
Etel ká  nak, aki var rot tas sal is fog lal ko zik, nap ja -
ink ban a leg ki vá lóbb mû ve lõ je en nek az ág nak.
Ele mis ta ko rá ban ta nul ta meg a zsi nór var rást,
már ta nu ló ként el kezd te a min ták gyûj té sét, majd
a min ták szer ke ze tét meg õriz ve, önál ló an ter vez -
te meg a kü lön bö zõ tex tí li ák kom po zí ci ó ját. Az
1970-es évek tõl var rot ta sok ból és szõt te sek bõl
egyé ni kiállitásokkal sze re pelt, a Me gyei Tü kör-
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ben 1986–87-ben az árapataki min ták ról egy so -
ro zat cik ke je lent meg. Az 1970-es évek má so dik
fe lé ben és a 80-as évek ben több or szá gos díj jal
tün tet ték ki.20

KKöö vveett kkeezz ttee ttéé sseekk
Az árapataki var rot tas meg õr zé sé ért

mind POTSA Jó zsef, mind az árapataki ta ní tók
(BENCZÉDI Ist ván, Má ria, CSULAK Mag da,
LÕRINCZI Etel ka) mun ká ja el ér te cél ját: nap ja -
ink ban is ké szí tik  a var rot tast, ezek be ke rül tek
mú ze u mi gyûj te mé nyek be, a min ta kincs az
1972-es kö tet ben min den ki szá má ra hoz zá fér he -
tõ, a fa lu leg rep re zen ta tí vabb te rét, a temp lo mot
he lyi var rot tas-tex tí li ák dí szí tik. Nem volt vi -
szont egy olyan szer ve zõ egyé ni ség, aki hosszú
idõn ke resz tül a var rot tas nak olyan pi a cot biz to -
sí tott vol na, amely meg te rem ti a le he tõ sé gét a
hím zés re va ló sza ko so dás nak. Hi ány zott to váb bá
az árapataki var rot tas nép sze rû sí té se új sá gok ban,
hir det mé nyek ben. Ezt a fel ada tot Ka lo ta sze gen
szin tén GYARMATHY Zsigáné lát ta el. Mi vel az
ér té ke sí tést egy ke res ke dõ vál lal ta, aki nek nyil -
ván nem a hím zés kul tú ra ter jesz té se és a fa lu
gaz da sá gi po ten ci ál já nak nö ve lé se volt az el sõd -
le ges szem pont ja, ez a fo lya mat nem egé szí tet te
ki a ta ní tók ér ték men tõ te vé keny sé gét. CSULAK
Mag da egyszemélyben szer vez te a ké szí tést és
ki vi telt kül föld re, de nem volt olyan ki ter jedt ez
a te vé keny ség, mint Ka lo ta sze gen. A bras sói 
ke res ke dõ tõl a bér mun ká ért ka pott jut ta tá sok az
adott idõ szak ban nö vel ték a var rás sal fog lal ko zó
asszo nyok jö ve del mét, de nem te rem tet tek olyan
há zi ipart, amely re nap ja ink ban is vál lal ko zá sok
épül het tek vol na, mint Ka lo ta sze gen. En nek gaz -
da sá gi szem pont ból ne ga tív (a ma gyar la kos ság
szá má nak csök ke né se, a fa lu elcigányosodása), a
nép mû vé szet szem pont já ból po zi tív (nem si lá -
nyo dott el a hím zé sek mi nõ sé ge) kö vet kez mé -
nyei van nak. A Bu da pest tõl va ló tá vol sá got nem
tart juk nyo mós ok nak, hi szen a bras sói, bu ka res ti
pi ac ra is le he tett vol na ala poz ni, ahogy több szé -
kely  föl di kis ipa ros ér té ke sí tet te termékeit.21

Meg je gyez ni kí ván juk, hogy az árapataki
var rot tas tör té ne te to váb bi ku ta tá si le he tõ sé ge k
kí nálkoznak (a he lyi és or szá gos saj tó stb.).

MMeell lléékk lleett

11.. 
Sz. 1075/895
Mél tó sá gos POTSA Jó zsef fõ is pán úr nak
Sep si szent györgy

Hi vat ko zás sal az ál ta lunk ren de zen dõ ka rá -
cso nyi há zi ipa ri killítás és ba zár mel lé kelt prog ram já ra,
va la mint az e tárgy ban in té zett kör le ve lünk re, van 
sze ren csém mél tó sá god szí ves köz re mû kö dé sét ki kér ni
bi zo nyos vi dék be li há zi ipar cik kek gyûj té sé re és be -
szer zé sé re. E cik kek vol ná nak kü lö nö sen árapataki var -
rot ta sok fej tõ vel és se lyem mel, va la mint a me gyé ben
még há zi ipa ri lag elõ ál lí tott egyéb aján dék- és vá sár lás -
ra al kal mas szõt te sek, var rot ta sok.

Fel ké rem Mél tó sá go dat, szí ves ked nék le he tõ
leg rö vi debb idõ alatt azon áruk iránt tá jé koz tat ni, me -
lyek – az eset leg meg je lö len dõ köz vet len for rás ból is –
ide je ko rán be sze rez he tõk vol ná nak.

Az elõ leg nyúj tás ra vo nat ko zó lag a mel lé kelt
kör le vél ben fog lalt meg jegy zést ki egé szít he tem az zal,
hogy az igaz ga tó ság haj lan dó a be kül den dõ min ták hoz
ké pest eset leg kész pénz meg ren de lé se ket is ten ni.

Bu da pest, 1894. no vem ber hó 4-én
Tisz te let tel 
RÁCZ

22.. 
Sz. 1075/894.
El sõ szé kely szö võ gyár
Nõi ipar tan mû hely
Helyt
Ár va ház Kézdivásárhely

A ma gyar ke res ke del mi mú ze um dec. 2-ától
kezd ve ka rá cso nyi há zi ipar-ki ál lí tást és ba zárt ren dez.
Fel kért en gem, hogy a vi dék be li há zi ipar cik kek, úgy -
mint árapataki var rot ta sok fej tõ vel és se lyem mel és
más há zi ipa ri lag elõ ál lí tott aján dék vá sár lás ra al kal mas
szõt te sek és var rot ta sok ból le he tõ leg rö vi debb idõ alatt
min tá kat küld jek be, és tá jé koz tas sam azon áruk iránt,
me lyek ide je ko rán be sze rez he tõk vol ná nak.

A be kül den dõ áru kért az igazgatság kész – ha
azok a kí vá nal mak nak min den te kin tet ben meg fe lel nek
– a szám la ér ték bi zo nyos há nya dát elõ leg ként ki utal vá -
nyoz ni, sõt esetleg kész pénz meg ren de lé se ket is ten ni.

Mel lé ke lem egyi de jû leg a ki ál lí tás ra vo nat ko -
zó kör le vél egy pél dá nyát, és fel ké rem, hogy legfen-
nebb e hó 15-ig küld jön min tá kat be a ki ál lí tás ra szánt
tár gyak ból, meg je löl ve az árt, kész le tet, eset leg mily
idõ alatt, mennyit ké pes az il le tõ ezek bõl elõ ál lí ta ni.

Sep si szent györgy, 1894. no vem ber 6.
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33..
1237/894
Mél tó sá gos POTSA Jó zsef fõ is pán nak
Sep si szent györgy

Van sze ren csénk mél tó sá go dat ér te sí te ni, hogy
a múlt hó 19-én 1130 sz. a. kelt be cses át ira tá ban jel zett
13 da rab ból ál ló szo ba-kész le tet a ki ál lí tás ban fel tû nõ
hely re el he lyez tük, és nem mu lasz tunk el sem mi al kal -
mat, hogy a lá to ga tók fi gyel mét e szép tár gyak ra kü lö -
nö sen fel hív juk.

Mi dõn is ez al ka lom mal is kö szö ne tet mon -
dunk Mél tó sá god nak a há zi ipa ri ba zár iránt ta nú sí tott
ér dek lõ dé sé ért, egyút tal van sze ren csénk meg em lí te ni,
hogy a há rom szé ki „Er zsé bet” ár va le ány ne ve lõ in té zet
19 fo rint 81 kraj cár nyi ér té kû áru kat, a háromszék -
megyei háziiparegyesület sep si szent györ gyi nõi ipar is -
ko lá ja 47 fo rint ér té kû áru kat a Ba zár ré szé re meg kül -
dött.

Bu da pest, 1894. de cem ber 12-én
Ki vá ló isztelettel
RÁCZ 
igaz ga tó

[A le vél hát ol da lán:]
Nagy sá gos BABARCZY Ferencné úr asszony
Helyt
Má so lat ra

Hogy a ké ré sem re a ka rá cso nyi Ba zár nak át -
en ge dett 13 da rab szo ba dí szít mé nyül szol gá ló árapata-
ki var rot tast ren del ke zé si he lyé re be szol gál tat tam, ar ról
ezen ta nú sít ványt má so lat ban van sze ren csém meg kül -
de ni.

Fo gad ja Nagy sád ki vá ló tisz te le tem nyil vá ní -
tá sát

14/XII 894

44..
[szá mo zat lan]
A háromszékmegyei háziiparegyesület sep si -

szent györ gyi nõi ipar is ko lá já nak az 1894. évi Ka rá  cso -
nyi ipar ba zár (ki ál lí tás) szá má ra kül dött mun kák 
jegy zé ke.

Sep si szent györgy, 1894. no vem ber 22-én
BARTHA Vil ma 
ipartanítónõ
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Sor -
szám

Da rab  -
szám

A tár gyak ne vei
Ár

Megjegyzés
frt. kr.

1. 1 Sza lon asz tal-fu tó 10 – Ka lo ta sze gi var rot tas

2. 1 Kis asz tal-ta ka ró  5 – Ka lo ta sze gi var rot tas

3. 7 1 gar ni tú ra ká vés asz tal te rí ték 13 – Vá szon hím zés

4. 1 Fér fi mel lén 5 –

5. 1 Tö rül kö zõ 2 50

6. 1 Ing be tét 2 – Árapataki var rot tas

7. 1 Ing be tét 2 – Árapataki var rot tas

8. 1 Ing be tét, át tört hím zés 2 –

9. 1 Tál ca ta ka ró 2 – Ka lo ta sze gi var rot tas

10. 1 Tál ca ta ka ró 1 – Ka lo ta sze gi var rot tas

11. 1 Tál ca ta ka ró 1 – Ka lo ta sze gi var rot tas

12. 1 Tál ca ta ka ró 1 – Ka lo ta sze gi var rot tas

Össze sen 46 50



55..
Sz. 1252/894
Mél tó sá gos POTSA Jó zsef fõ is pán nak
Sep si szent györgy

Van sze ren csénk mél tó sá go dat ér te sí te ni, hogy
a ka rá cso nyi há zi ipa ri ba zár ban el he lye zett há ló szo ba -
kész let a lá to ga tó kö zön ség élénk ér dek lõ dé sé vel ta lál -
ko zik, és az már ed dig is el ad ha tó lett vol na, ha a 
függönyök mé re tei a fõvárosi la kás vi szo nyok hoz meg -
fe le lõ ek len né nek. A füg gö nyök csak 3 m hosszú ak,
míg a ma gas fõ vá ro si szo bák ab la kai leg alább is 4 m
hosszú füg gö nyö ket igé nyel nek. 

Ki vá ló tisz te let tel 
RÁCZ 
igaz ga tó
Bu da pest, 1894. de cem ber 16-án

[A túl ol da lon:]
A ma gyar Ke res ke del mi Mú ze um nagy te kin -

te tû igaz ga tó sá gá nak
Bu da pes ten

Idei 118. szám hoz e hó 16-ról kelt nagy be csû
ira tá ra azon meg jegy zést te szem, hogy mi u tán min den
pár füg göny höz van fel sõ dísz, és azt, hogy ere de ti le -
gyen, nem sza bad össze von ni, ha nem si mán ha gyan dó,
egész a dísz al já ig a füg göny ki told ha tó, és ak kor, 
ha csak egész a föl dön nyú ló vá nem te szik fel, a bu da -
pes ti há zak ba is al kal maz ha tó, mert négy mé ter nél
hosszabb szõtt füg gö nyö ket az it te ni szö võ gyár ból se -
ho va nem ren del nek.

Fo gad ja tisz te le tem nyil vá ní tá sát
20/XII 

66..
Sz. 209/895
Mél tó sá gos POTSA Jó zsef 
fõ is pán úrnak

Amint múlt évi de cem ber hó 6-án már je len te -
ni sze ren csénk volt, a múlt évi no vem ber hó 19-én
1130 sz. a. jegy zék be vett árapataki var rot tas há ló szo ba-
kész let el ke lé sét a füg göny szár nyak rö vid sé ge aka dá -
lyoz za, amennyi ben az it te ni la ká sok ban 4 m-nél rö vi -
debb füg gö nyök egyál ta lá ban nem al kal maz tat nak. 
Mi vel pe dig a kü lön ben is há rom ab lak ra va ló kész let
egyes da rab jai (te hát ágy- és asz tal te rí tõk stb.) a múlt
évi no vem ber hó 17-én 1091 sz. a. kelt ér te sí tés sze rint
el nem áru sít ha tók, ne hogy az áru to vább ra is cél ta la nul
rak tá ron he ver jen, azt pos tán bér ment ve Mél tó sá god
cí mé re vissza küld jük, és kér jük a 160 fo rint szám la ér -
ték kel Ba zá run kat men te sí te ni.

A most már ál lan dó sí tott há zi ipa ri Ba zár be -
ren de zé si mun ká la ta i nak be fe jez té vel lesz sze ren csénk
Mél tó sá god szí ves tá mo ga tá sát és köz ve tí té sét a
háromszékmegyei nép ipa ri ter mé kek ter jesz té se ér de -
ké ben to vább ra is igény be ven ni.

Ki vá ló tisz te let tel 
RÁCZ
Bu da pest, 1895. feb ru ár 20.

[A hát ol da lon:]
A Ma gyar Ke res ke del mi Mú ze um nagy te kin -

te tû igaz ga tó sá gá nak
Bu da pest

Hi vat koz va idei feb ru ár hó 20-ról 268. szá mú
be cses ira tá ra, mi dõn üd vöz löm a Ba zár ál lan dó sí tá sát,
tel jes kész ség gel fel aján lom a köz re mû kö dést a há zi -
ipar min den kí vánt cik ké nek be szer zé sé re.

Meg kü lön böz te tett tisz te let tel
23/II

77..
Ki rá lyi Tan fel ügye lõ ség
Sep si szent györgy
2755/1900
Az ál la mi ele mi is ko la Te kin te tes Gond nok sá -

gá nak
Árapatak

Tu do más és meg fe le lõ to váb bi el já rás vé gett
ér te sí tem a Te kin te tes Gond nok sá got hogy a val lás- és
köz ok ta tás ügyi Mi nisz ter Úr Õnagy mél tó sá ga fo lyó
évi au gusz tus hó 21-én 41833. szám alatt kelt ren de le -
té vel az árapataki ál la mi ele mi is ko lá nál az 1899/900
tan év ben tel je sí tett nõi ké zi mun ka ta ní tá sért nyolc van
(80) ko ro na dí jat en ge dé lyez vén, uta sí tot ta a sep si -
szent györ gyi adó hi va talt, hogy ezen össze get
BENCZÉDI Istvánnénak sza bály sze rû en bé lye gek s 
ál ta lam lát ta mo zott nyug tá já ra fi zes se ki.

Sep si szent györgy, 1900. szep tem ber hó 10-én 
CSÁNKI
kir. tan fel ügye lõ

(Sep si szent györ gyi Ál la mi Le vél tár. Fond.
170. Inv. nr. 6/2, 36. cso mó, 32. lap.)

88..
Te kin te tes 
BENCZÉDI Ist ván ál la mi igaz ga tó-ta ní tó úr nak
Árapatak

A nagy jö võ elõtt ál ló „árapataki var rot tas”
ter jesz té se, kul ti vá lá sa s az ez zel fog lal ko zók jö ve del -

40



mé  nek eme lé se te rén Te kin te tes Igaz ga tó Úr oly ön zet -
le nül, oly szép ered ménnyel mun kált, hogy ked ves 
kö te les sé get tel je sí tünk, mi dõn tár sa sá gunk nak ja nu ár
hó 28-án tar tott gyû lé se ha tá ro za tá ból ezért há lás kö -
szö ne tet nyil vá ní tunk.

Tár sa sá gunk mag van gyõ zõd ve ar ról, hogy az
„árapataki var rot tas” elõtt nagy jö võ áll. Er re mun kál ni
kö te les sé günk ben ál ló nak tart juk. De hogy ez irány ban
mun kál has sunk, igen nagy szük ség len ne a min ták
össze gyûj té sé re s an nak sokszorosítására.

Te kin te tes Igaz ga tó Úr – tu do má sunk sze rint –
több min tát gyûj tött össze. Kér jük azért, mint ezen há -
zi ipar nak leg ala po sabb is me rõ jét, hogy le he tõ leg az
összes min tát sze rez ze be. 

Tár sa sá gunk az ügy irán ti lel ke sült sé gen kí vül
csak igen ke vés anya gi esz köz zel ren del ke zik, de a
min ták össze gyûj té sé nél, össze ál lí tá sá nál fel me rü lõ
kész ki adá sa it meg té rí ti, s gon dunk len ne ar ra, hogy ha
a min ták össze ál lít tat nak, azok ál la mi tá mo ga tás sal
sok szo ro sít tas sa nak, s ily mó don le he tõ vé té tes sék,
hogy az or szág bár mely ré szé rõl a min ták alap ján a
meg ren de lés esz kö zöl he tõ le gyen.

Tár sa sá gunk egyik tag ja, VÉGH End re
középiskai ta nár szí ves kész ség gel köz re mun kál a min -
ták össze gyûj té sé ben és el ké szí té sé ben.

Tisz te let tel kér jük azért a Te kin te tes Igaz ga tó
urat, hogy ve le érint ke zés be lép ve e fon tos kér dést 
köz sé ge anya gi ér de ke i nek elõbbrevitele ér de ké ben
old ja meg, s ez zel a már szer zett ér de me it öreg bít se.

A Szé kely Tár sa ság ne vé ben
Ifj. GÖD RI Fe renc el nök, 
PAPP György tit kár
Sep si szent györgy, 1906. feb ru ár 4-én

(Sep si szent györ gyi Ál la mi Le vél tár. Fond.
170. Inv. nr. 6/2, 36. cso mó, 33–34. lap.)

99..
Nagy mél tó sá gú Val lás- és Köz ok ta tás ügyi

Mi nisz ter Úr!

Alul írott Árapatak-hetetelepi ál la mi ta ní tó nõ a
leg mé lyebb alá zat tal ese de zem, mél tóz tas sék en gem az
árapataki ál la mi is ko lá hoz át he lyez ni.

Ké ré sem tá mo ga tá sá ra le gyen sza bad fel hoz -
nom, hogy én Árapatakon ne vel ked vén, ott a nõk ál tal
egy hím zés „árapataki var rot tas” há zi ipa ri lag és meg -
ren de lés re ké szí tett nõi mun kát ta nul má nyoz tam, és
an nak fej lesz té se, ter jesz té se és a nép meg él he té sén
fá ra doz va a nagy mél tó sá gú ke res ke de lem ügyi Mi -
nisz ter úr ál lam se gé lye zé sé vel és az „Or szá gos Ma -
gyar Há zi ipa ri szö vet ség” köz ve tí té sé vel csak úgy ér -
he tek el tel jes ered ményt, ha oda he lyez tet vén köz vet -

len tu dom ezen mun kát fel ügyel ni és ve zet ni. Ké ré -
sem meg újít va ma ra dok

Alá za tos szol gá ja 
BENCZÉDI Má ria
ál la mi ta ní tó nõ
Árapatak, 1911. jún. 19-én

(Sep si szent györ gyi Ál la mi Le vél tár. Fond.
170. Inv. nr. 6/2, 36. cso mó, 41. lap)
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(A családnevek majuszkulás kiemelését, bele -
értve a forrásközlést, kötetszerkesztési szempon-
tok indokolták. SSzzeerrkk.. mmeeggjj.)

CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa iissttoorriiaa 
bbrrooddeerriieeii ddee AArraaccii 
(Abstract)

În 1894 Muzeul Comerþului din Ungaria
a organizat o expoziþie de crãciun. Doamna
BABARCZY a participat cu un set de dormitor:
13 piese de broderie de la Araci. Aceste produse
de industrie casnicã au fost trimise prin inter-
mediul comitelui de Treiscaune, preºedinte al
comisiei de supraveghere a Muzeului Naþional
Secuiesc, Jó zsef POTSA. Orfelinatul de fete de
la Tg. Secuiesc ºi ºcoala industrialã de fete din
Sf. Gheorghe ºi-au trimis produsele de asemenea.
Mai târziu, broderiile de Araci au fost colectate
de învãþãtorul Ist ván BENCZÉDI. În 1906 Soci-
etatea Secuiascã i-a promis ajutor financiar cu
condiþia sã colecteze toate tipurile de broderie.
Fata învãþãtorului a brodat ea însãºi, produsele
sale fiind prezente la Expoziþia Secuiascã din
1907 de la Sf. Gheorghe.

CCoonnttrriibbuuttiioonn ttoo HHiissttoorryy
ooff SSpprreeaadd ooff EEmmbbrrooiiddeerryy
ffrroomm ÁÁrraappaattaakk
(Abstract)

In 1894 the Museum of Tra de from Hun -
ga ry organized Christmas-exhibition and -sale.
Mrs BABARCZY sent for this exhibition,
through the medium of the Lord-Lieutenant of
Há rom szék county and president of the superin-
tendential committee of the Szé kely National
Museum, Jó zsef POTSA, a bedroom-set: 13
embroidery from Árapatak. Girl-orphanage from
Kézdivásárhely and the Industrial School from
Sep si szent györgy sent their craft-products. Later
the schoolmaster Ist ván BENCZÉDI collected
the designs of embroidery from Árapatak. In
1906 the Szé kely Society promised financial aid
for collected edition if he collects all the designs.
The schoolmaster’s girl embroided too, her hand-
works were sent to the Szé kely Exhibition in
1907 (in Sepsiszentgyörgy).
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BOÉR Imre

MMaaggyyaarrhheerrmmáánnyy
ééss aa SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm

(Ki vo nat)
A Dél-Har gi ta al ján meg hú zó dó, vi -
szony lag el du gott te le pü lés há rom ne -
gyed év szá za da ke rült a tu do má nyos ku -
ta tás elõ te ré be. El sõ sor ban a tér ség rep -
re zen ta tív tu do má nyos in téz mé nye, a
Szé kely Nem ze ti Mú ze um vég zett itt,
min de nek elõtt nép raj zi gyûj tést-ku ta tást,
fõ leg 1942–43-ban és az 1970-es évek -
ben, a he lyi kö zös ség pél da ér té kû hoz zá -
ál lá sá val. A gyûj tött anyag mennyi sé ge
és össze tett sé ge is ki emel ke dõ. In nen
szár ma zik pl. a mú ze um ban ki ál lí tott
fazakasmûhely.

*
A Szé kely Nem ze ti Mú ze um nép raj zi ki -

ál lí tá sá nak is me rõs ré sze a ma gyar her má nyi id.
CSOG Fe renc fazakasmûhelye. Sok más ki ál lí -
tott vagy rak tár ban õr zött tárgy is a köz ség bõl ke -
rült be a gyûj te mény be. Egye bek mel lett a mú ze -
um leg ré geb bi, az 1800-as évek bõl va ló szé kely
vi se le te, AKÁCSOS Juliánnától.1

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um el sõ al ka -
lom mal 1931-ben küld, és pe dig nép raj zos mun -
ka tár sat Magyarhermányba. LÜKÕ Gá bor, a ké -
sõb bi tu dós mu ze o ló gus 1932–33-ban a mold vai
ma gya ro kat ku tat ja. Er re ké szül ve ér ke zik Ro -
má ni á ba 1931 nya rán. GYÖRFFY Ist ván bu da -
pes ti egye te mi ta nár Bécs bõl írt aján ló le ve le jel -
zi ér ke zé sét. A ne ves nép rajz tu dós ar ra ké ri
CSU TAK Vil most, a mú ze um igaz ga tó ját, hogy a
gyûj te mé nye ik nek kü lö nö sen a pász tor éle ti, ha -
lá sza ti és me zõ gaz da sá gi anya gát ta nul má nyoz -
tas sa ve le, majd va la me lyik szom széd fa lu ba is
küld je ki eset leg, hogy né hány szé kely há zat lás -
son. LÜKÕ így jut el Magyarhermányba is. A
mú ze um ban öt fény kép fel vé tel ta nú sí tot ta a ki -

szál lást: a Ka kukk-hegy tö vé ben BO KOR bá ke -
rek re fo nott kú pos szal ma te te jû esztenáját fény -
ké pez te-raj zol ta (3 db.), il let ve egy el ha gyott
kuny hót Magyarhermány ha tá rá ban (2 db.).2

LÜKÕ ki szál lá sá val a Szé kely Nem ze ti Mú ze um
fél év szá za don át tar tó ma gyar her má nyi ku ta tá -
sai-gyûj té sei ve szik kez de tü ket.

Elõbb a ter mé szet tu dós ok van nak so ron.
A mú ze um szer ve zé sé ben és szá má ra éve ken át
gyûj tõ je les er dé lyi tu dó sok már az 1934. jú li u si
har gi tai ku ta tó úton el dön töt ték, hogy 1935-ben a
Dél-Har gi tá ba lesz a kö vet ke zõ ta nul mány út, és
hogy ezt Magyarhermányból le het megszer -
vezni.3 Va ló ban igény be vet ték 1935-ben a ma -
gyar her má nyi ak ven dég sze re tet ét. A terv nek
meg fe le lõ en, jú li us 10. es té re ér kez tek meg,
Bodvaj fe lõl. Ott a geo ló gu sok (BÁ NYAI Já nos,
dr. BA LOGH ER NÕ, dr. SZÁDECZKY Gyu la,
TÖ RÖK Zol tán Bodvaj-bánya vas érc te le pe it, do -
bos tor ta opál kép zõd mé nye it vizs gál ták át. Ma -
gyarhermányban a hely be li ér de kes föld ta ni ala -
ku la tok vizs gá la tá ra ke rült sor. Az éj sza kát 
ROZSONDAY Ádám lel kész nél, TORÓ Jó zsef
ta ní tó nál és KOMPORÁLY Jó zsef nél töl töt ték.
Júl. 11-én in dul tak to vább a Fü le ha tá rá ban le võ
Kuvaszó-patakhoz. A szûk sza vú je len tés bõl va -
ló szí nû sít he tõ, hogy ve lük volt a ma gyar nép rajz -
ku ta tás két fi a tal ígé re te, az 1944-ben a há bo rú
ál do za tá vá lett HAÁZ Fe renc és a ké sõb bi szé -
kely keresztúri mú ze um ala pí tó MOL NÁR Ist ván
is, ek kor ta nár je löl tek. 

A geo ló gi ai gyûj tés ered mé nyét a mú ze um
igaz ga tó já nak, CSU TAK Vil mos nak ad ták át. Nem
egy ér tel mû, hogy ve lük tar tott-e még út juk nak ezen
a sza ka szán LÁSZ LÓ Kál mán és a bo ta ni kus mun -
ka tár sak. A ta nul mány út so rán 97 da ra bos nö vény -
gyûj te ményt ál lí tot tak össze, de ez ké sõbb el pusz -
tult, ezért nem ál la pít ha tó meg, hogy Ma gyar her -
mány ha tá rá ban is gyûj töt tek-e nö vé nye ket. 

A 2. bé csi dön tés után (1940. au gusz tus
30.) a nép raj zi ku ta tás kez dõ dik új ra Er dõ vi dé -
ken. En nek a te vé keny ség nek a Szé kely Nem ze -
ti Mú ze um igaz ga tó ja, HEREPEI Já nos volt a
szer ve zõ je és szel le mi irá nyí tó ja. A nép raj zi ku -
ta tás és gyûj tés egyik meg cél zott te le pü lé se ek -
kor is Er dõ vi dék egyik leg el du got tabb köz sé ge,
Magyarhermány volt. Ez a fél re e sõ, el szi ge telt
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hely ség igen ér té kes és gaz dag anya got kí nált a
nép raj zo sok szá má ra, fõ ként a fazakasság, kõ fa -
ra gás, ká dá ro zás, szö vés-fo nás, pász tor ko dás te -
rén, de más te rü le te ken is. A Szé kely Nem ze ti
Mú ze um élt is ez zel a le he tõ ség gel. Fi a tal nép -
rajz ku ta tó kat kül dött Magyarhermányba, akik fi -
a ta los len dü let tel és ener gi á val lát tak mun ká hoz.

Szük sé ges ki hang sú lyoz ni, hogy e tu do -
má nyos-ha za fi as te vé keny ség ROZSONDAY
Ádám re for má tus lel kész ré szé rõl is tá mo ga tás ra
ta lált. Õ volt az, aki a fa lu né pé vel meg ér tet te,
hogy mi ért kell a né pi élet em lé ke it mú ze u munk -
nak aján dé koz ni uk. Az õ se gít sé gé vel lé nye ge sen
meg könnyeb bült a gyûj tés. Saj nos, az 1942–43-
as nép raj zi ku ta tá so kat a há bo rús évek meg ne he -
zí tet ték. HEREPEI nép raj zos mun ka tár sát, dr.
BALASSA Ivánt (ké sõbb mú ze u mok ala pí tó ja,
több tu do má nyos aka dé mia tag ja) több íz ben be -
hív ták ka to ná nak, ez zel fél be sza kít va te vé keny -
sé gét. BA LASSÁt ki men te ni is a ma gyar her má -
nyi MOL NÁR Sán dor szá za dos se gít sé gé vel
pró bál ják 1942 szep tem be ré ben, az er dé lyi had -
test pa rancs nok ság nál. 

1942-ben két gyûj tõ-ku ta tó út ju kon jut -
nak el Magyarhermányba. Ta vasszal BALASSA
Ivánt dr. KO VÁCS Lász ló ko lozs vá ri egye te mi
ta nár kí sé ri el. Õsz ele jén ugyan csak BALASSA
száll ki, ez út tal HEREPEI Já nos sal és a mú ze um
al tiszt jé vel. Mind két al ka lom mal ku tat ják és
fény ké pe zik a gomb fá kat (kop ja fák) és kis ka pu -
kat, va la mint nép raj zi tár gya kat gyûj te nek.
HEREPEI az egy há zi épü le te ket, le vél tá ra kat,
könyv tá ra kat és temp lo mi kész le te ket vizs gál ja.
A te me tõ ku ta tás ered mé nyét BALASSA Iván
1992-ben tud ja közzétenni.4 BA LOGH Zol tán
ké sõb bi or vos, ek kor a mú ze um nak be dol go zó
kö zép is ko lás di ák tisz táz ta le ne ki a raj zo kat és
fényképeket.5 BALASSA 26 gomb fát örö kí tett
meg és írt le in nen, 1900–1910 kö rül fa ra got ta -
kat. A mú ze um évi je len té se sze rint a gyûj tés
ered mé nye ként 97 tárggyal gaz da go dott a mú ze -
um gyûj te mé nye. ROZSONDAYÁdám re for má -
tus lel kész nek és a ma gyar her má nyi le ven ték nek
56 db., öreg CSOG Fe renc nek 24 db., CSOG Fe -
renc nek (Jan kó) 7 db., CSOG Im ré nek 7 db., id.
PE TÕ Lõ rinc nek, TÓKOS And rás nak, TÓKOS
Im ré nek 1-1 tár gyat kö szön nek év végén.6

Az 1942. má jus 24–26-i út ról KO VÁCS
Lász ló a ko lozs vá ri Er dé lyi Tu do má nyos In té zet -
nek adott je len té sé ben szá mol be röviden,7 de
nem rész le te zi. BALASSA a mú ze um nak tesz je -
len tést, cél ja a ma gyar her má nyi fazakasság meg -
is me ré se. Gya log jött át Nagy ba con ból, rög tön
CSOG Ger gely már nem dol go zó fazakast ke res -
te fel. Le fény ké pez te a szer szá ma it, és ado mány -
ként több tár gyat ka pott tõ le. Ki ment a te me tõ be,
több fény ké pet ké szí tett a na gyobb részt ré gi
gomb fák ról (ké szí té sü ket már nemigen tud ták a
fa lu ban). Ér ke zé sé rõl tu do mást sze rez ve, töb ben
ado mány tár gyak kal ke res ték fel, a mú ze um szá -
má ra. Es te ROZSONDAYhoz ment, meg kér te,
hív ja fel a hí vek fi gyel mét a ré gi nép raj zi tár gyak
meg õr zé sé re, hogy azt a mú ze um ban he lyez hes -
sék el. (Meg száll ni vi szont nem va ló szí nû, hogy
ná la szállt meg, HEREPEI ki fe je zet ten meg-
 hagy ta mun ka tár sa i nak, hogy a fal va kon ne a lel -
kész nél ke res se nek szál lást, ha nem hely be li gaz -
dák nál, mert ez zel is kö ze lebb ke rül het nek az
em be rek hez.) Reg gel fel ke res te CSOG Fe renc
(Jan kó) fazakasmestert, több tár gyat ka pott tõ le,
és vá sá rolt is egy 1848-ban ké szült fa ra gott szu -
szé kot. Majd a má sik te me tõ be ment ki, me lyet
az el sõ tõl csak egy víz mo sás vá lasz tott el, fény -
ké pe zett, a su gár dí szí té ses te me tõ ka put is. Vé gül
id. CSOG Fe ren cet, a fa lu leg idõ sebb, már nem
dol go zó fazakasát ke res te fel, õ oda ígér te a mú -
ze um nak a ko ron got, a máz õr lõt és több ap ró,
fazakassághoz va ló tár gyat. BALASSA dél után
ment to vább, a Ga lam bo son gya lo golt át Fü lé be.
Tíz nap pal ké sõbb, 1942. jú ni us 2-án PE TÕ Ist -
ván ne vé re írt, hogy a tár gyak még nem ér kez tek
meg, pe dig el kel le ne ve lük szá mol nia. A ne vet
el té veszt het te, mert 11-én meg is mé tel te ké ré sét,
egy fény ké pet mel lé kel ve, a te me tõ rõl. Ez út tal
PE TÕ Sán dor (Ár va) cí mé re ment a le vél (de
mind a két szer ÁR VA PE TÕ Jó zsef rõl volt szó),
ve le be szél het te meg a tár gyak be jut ta tá sát Sep -
si szent györgy re. Te gye hoz zá, ha még elõ ke rült
va la mi a há zak kö rül, ké ri. Er re vé gül csak év vé -
gén ke rül sor. 

Az 1942. õszi ki szál lás ról nem ma radt
fenn rész le tes be szá mo ló, de a ROZSONDAY
Ádám mal va ló le ve le zés bõl sok min den tisz táz -
ha tó. Szep tem ber ele jén jár tak Magyarhermány-
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ban, mert HEREPEI már 1942. szep tem ber 13-án
le vél ben kö szö ni meg a lel kész nek a szál lást. No -
vem ber 17-én ír új ra ne ki, mi vel ná la he lyez ték
el a gyûj tött anya got. Lel tár ba kell ven ni ük a
gyûj tést, ezért ar ra ké ri, hogy fo gad jon fu va rost,
küld je be ve le. Az is tál ló-fé szer ügye fe lõl ér dek -
lõ dik, nem en ged ne-e már az ár ból a tu laj do nos.
(Egy ga bo nás-fé szert, egy is tál lót, sõt egy la kó -
há zat is Magyarhermányból sze ret né nek meg vá -
sá rol ni, de rül ki a ké sõb bi le ve lek bõl, hogy a mú -
ze um tel kén, az 1934-ben fel ál lí tott ún. Csí ki ház
mö gé ke rül je nek).

Idõ köz ben id. CSOG Fe renc el ha lá lo zik,
de vég ren de le ti leg a mú ze um ra hagy ja fazakas-
mûhelyének be ren de zé sét, ahogy azt BA LASSÁ -
nak meg ígér te. Vég aka ra tát örö kö se, BALÓ Julián-
na hajt ja vég re, BALÓ Dé nes ké szí ti el a leltárat a
tár gyak ról. ROZSONDAY ellenjegyzi 1942. de -
cem ber 3-án, és 5-én be kül di a töb bi gyûj tött
anyag gal együtt, gon do san cso ma gol va. A fu va ros
NÉ MET La jos (HOSSZÚ), akit na gyob bik fia, Gé -
za kí sér. HEREPEI még az nap nyug táz za: ez a leg -
gaz da gabb gyûj tés volt az 1942. évi ek kö zül, sze -
ret ne egy kis her má nyi szo bát be ál lí ta ni az anyag -
ból. De cem ber 30-án meg kö szö nik egyen ként is
min den ki nek az ado má nyo kat, a se gít sé get (ad dig a
köz ben be vo nult BALASSÁnál volt a név sor). 

ROZSONDAYnak a két sze ri fo ga dást
kö szö ni HEREPEI, a tá mo ga tást, és azt, hogy a
le ven ték gyûj töt te vas anyag ból ki vá lo gat hat ták a
mú ze u mi ér té kû e ket, va la mint hogy ma ga is
adott vas- és fa tár gya kat. Id. CSOG Fe renc pél -
da mu ta tó ha gya té ká ból a mú ze um ban fazakas-
mûhelyt ren dez nek be, ígé ri a mú ze um igaz ga tó,
és fö lé ír ják nagy be tû vel, hogy ma gyar her má nyi
öreg CSOG Fe renc fazakasmester ha gya té ka.
Ké ri a lel készt a nagy kö szö nõ le vél nyil vá nos
fel ol va sá sá ra is.

Még az ér de kel né, hogy a né hai faza-
kasmester há zá nál nem ma rad tak-e meg a 
BALASSA ál tal ta vasszal ott lá tott, fá ból va ló
ke rek üveg tö rõ mo zsár, máz ke ve rõ fa tál, agyag -
ve rõ ka la pács, mert sze ret nék úgy tel jes sé ten ni a
be gyûj tött mû helyt, hogy ne ide gen esz kö zök kel
egé szít sék ki

Id. (tkp. ifj.) PE TÕ Jó zsef nek (Ár va) kö -
szö ni még a se gít sé gét, és a fu va ro sok nak. Na -

gyon sze ret nék, ír ja HEREPEI, ha majd a ki né -
zett ga bo nás fé szer is be ke rül het ne, idõ vel ré gi
her má nyi fa há zat is sze rez né nek mel lé, tel je sen
her má nyi bú to rok kal és esz kö zök kel be ren dez ve.
(A fé szer ügyét te hát ve le be szél ték meg.)

A Sep si szent györgy re tar tó sze ké ren a
kö vet ke zõ anyag volt ta lál ha tó: id. CSOG Fe renc
ha gya té ká ból fazakaskorong asz tal lal, máz õr lõ
(al só és fel sõ kõ, áll vánnyal) haj tó rúd dal, 3 máz -
ön tõ ka nál, má zat lan máz ke ve rõ tál, máz tö rõ vas -
rúd, 6 fa kés, tá nyér szél-min tá zó 1879-bõl, ál lat -
szarv az edé nyek meg írá sá hoz (sza ru zó vagy író -
csont), 3 ecset edé nyek fes té sé hez (min tá zá sá -
hoz), sö tét zöld cse rép fe dõ 1920-ból, 15 li te res
cse rép fa zék (sö tét zöld ala pon vi lá gos zöld vi rág -
dísszel 1901-bõl), bar na pu lisz ka fõ zõ cse rép fa zék
1920-ból, szék, zöldesbarna cse rép ön tö zõ 1926-
ból, 2 ré gi tü ze lõ (má zas zöld csem pe hosszan ti
hor nyo lás sal, egyi ken a be mé lye dé sen az in dán
szív- és vi rág dí szí tés sel; fa min tá val, 19. szá za di -
ak), 2 föld sze lõ (agyag sze lõ) gör be kés (ka szá ból,
két fo gó val), máz tö rõ vagy ke ve rõ fa ku pa, ké zi
lám pás (fá ból az ol da la, üveg gel) (29 db.). 

CSOG Fe renc tõl (Jan kó) zöldesbarna cse -
rép las ka szû rõ, kis má zas csu por (zöldesbarna má zú
bög re 1942-bõl), 3 (re pedt) zsengélt fa zék (nya kán
és fü lén fe hér dí szí tés; 1942-bõl), zsengélt kor só,
kür tõs ka lács sü tõ (sö tét zöld má zas cse rép 1940-bõl),
szu szék (vé sett tu li pá nos dí szí tés sel elöl az ol da lán,
fel ira ta: BOCS KOR And rás 1848) (8 db.). 

CSOG Im re pos ta ügy nök tõl méh kas, tész -
ta va ka ró, sza lu (ke rék fal-ta ka rí tó – a lel tár könyv -
ben kb. ez sze re pel mint tek nõ vá jó, nyél lel), üst tar -
tó kam pó négy fog gal és egy akasz tó val (üst kan -
kó), magyarótörõ, tûz pisz ká ló kan kó (6 db.).
CSOG Im re a pad lá sán ta lál ha tó min den ré gi szer -
szá mát aján lot ta fel, és a pos ta ügy nök la ká sa nem
volt más, mint HER MÁ NYI DIENES Pé ter es pe -
res nek, HER MÁ NYI DIENES Jó zsef ap já nak a
kú ri a sze rû la ká sa.

Id. PE TÕ Lõ rinc tõl kõ tö rõ ka la pács ke -
rült be (ál lí tó lag GÁ BOR Áron-fé le gyárt mány,
mely Bodvajban ké szült), ZSIG MOND Emá nu -
el né BODA Ró zá tól kompona, sajt mé rõ.
TÓKOS And rás tól egy kõ bal ta, ame lyet a Vész -
ben, er dei ka szá lón ta lál tak, és TÓKOS Im ré tõl
egy vál tó eke va sa.
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Ezen kí vül a szál lít mány ban ott volt egy
nye les ke ve rõ la pát, 2 ha rang ütõ vas ból, ka sza ve rõ
ka la pács (egyik vé ge he gyes), még 4 ka la pács
nyél nél kül, 6 fo ga zott élû és 1 si ma élû sar ló, réz
ko lomp, orotókapa, egy he gyû és két he gyû csá -
kány (nye let le nek), 2 bir ka nyí ró ol ló, há rom ágú
vas vil la, le vél ka pa (nyél nél kül), 2 tö re de zett élû
fej sze (nyél nél kül), bal ta (ve rõ, mind két vé ge
tom pa), össze haj ló öt ágú szi gony, négy su ga rú
szi gony, 4 fej sze (ács-, fa ra gó-), fo ga zott ka sza,
zár hü vellyel és ki linccsel, mé cses (bá dog ból, alul
a tar tó az égõ vel, kam pó val), agyag sze lõ kés (a
vé gén gör bít ve, két fo gó val, ka szá ból ké szült), 2
kéz vo nó (egyik nek egyik nye le hi ány zott), vas -
kam pó (egyik ága be haj ló, a má sik he gyes), mo -
zsár vas ból, bal ta (nyél nél kül, fo kán-lap ján dí szí -
tés sel), bék lyó (lo vak szá má ra, egyik vé ge kul -
csos), si mí tó (pu co ló, egyik nye le hi ány zik), 3 ka -
sza ve rõ ül lõ (szé les ke rek fej jel vagy ék ala kú fej -
jel), sár ka pa ró (ka pá ról), nyél nél kü li ro vát kolt
vas ho rog, zab la (nyel ves, két rész bõl), ken gyel
(vas, két tal pú), nyolc fo gú vas ge reb lye, gomb  fa
(négy  ze tes ala pú, 180 cm, a fel írás fe lett nyak,
gömb és csil lag, kö ze pén vas ta go dó hen ger, majd
hosszú kás négy szir mú tu li pán; fel ira ta: DE ME -
TER Andrásnõ HEGEDÜS Jú lia, 1893 – ta lán a 6.
szá mú ma gyar her má nyi kop ja fa BALASSA
köny vé ben). A lel tár könyv ben az ado má nyo zót fel
nem tün te tõ té te lek na gyobb ré szét a le ven ték ha -
za fi as (há bo rús) vas gyûj té sé bõl vá lo gat hat ták, il -
let ve ROZSONDAYéktól kap hat ták.

1943-ban a ma gyar her má nyi BA RA BÁS
csa lád le szár ma zott ja, a je les tör té nész papolci
BA RA BÁS Sa mu ha gya té kát lel tá roz zák. Itt is
meg je le nik a nem rég el hunyt tu dós er dõ fü lei
gyûj té sé bõl egy Magyarhermányban ké szült fa -
zék (fe hér al jú, fe ke te kör vo na lak kal).

De 1943-ban el sõ sor ban VAJ DA Lász ló
har mad éves böl csész ka ri hall ga tó ku tat, gyûjt
Magyarhermányban.8 Õt ta ná ra, VISKI Kár oly
kül di HEREPEI se gít sé gé re, szak mai gya kor lat -
ra. HEREPEI Já nos irá nyí tá sá val, a Szé kely
Nem  ze ti Mú ze um meg bí zá sá ból és költ sé gén
dol go zik. (VISKI Kár oly, a va la mi ko ri szé kely -
ud varhe lyi ta nár ek kor a bu da pes ti tu do mány -
egye tem nép rajzpro fesszo ra és a köz gyûj te mé -
nyek or szá gos fel ügye lõ je. 1945-ben hal meg. A

veszp ré mi szü le té sû VAJ DA Lász ló 1956-ban
emig rál, mün che ni egye te mi ta nár lesz, Af ri ka-
ku ta tó et no ló gus.)

VAJ DA Lász ló jú li us 15-én a Kászonok-
nak in dult, de ott a ka to na ság nem en ged te do ku -
men tá ci ót ké szí te ni, ezért HEREPEI át irá nyí tot ta
a Dél-Har gi tá ba (Piliske, Ka kukk-hegy). Elõbb a
ha va son, az esztenákon ku ta tott nép raj zi anyag
után, és csak azu tán tért be a fal vak ba, hogy a ju -
há szat tal kap cso la tos fog lal ko zá so kat ott is ta nul -
má nyoz za. Más mú ze um ba kí ván ko zó tár gyak
fel tér ké pe zé se se ke rül te el a fi gyel mét: faza-
kasság, fa fa ra gás, föld mû ve lés, há zi mun kák stb.
kö ré bõl. Gyûj tõ út ja több-ke ve sebb meg sza kí tás sal
egé szen ok tó ber 1-jé ig tar tott. Ered mé nye ként
szá mos, nem pász tor ko dás sal kap cso la tos tárggyal
is gaz da go dott a Szé kely Nem ze ti Mú ze um. Ezek -
bõl leg ér té ke seb bek nek a her má nyi fazakasok ké -
szít mé nye it tar tot ta, de szép szám mal volt köz tük
fa ra gott szu szék, fes tett bú tor, falitéka, szék, ka -
nál tar tó stb. is. Gomb fát fõ leg Nagy ba con ból (14
db.) és Kis ba con ból (7 db.) szál lí tott a mú ze um ba,
de leg alább egyet Magyarhermányból is. 

1943. szep tem ber 14-én küld a mú ze um
hosszabb kö szö nõ le ve let GODRA Sán dor nak,
ami ért köl csön adott egy ré gi pász tor csuk lyát
(esõ ben hasz nált pa ku lár csuk lya, mel lén sza lag
fog ja össze) és egy has kö tõt (pa ku lá rok hord ják,
bá rány bõr bé lés sel), Sep si szent györ gyön le fény -
ké pez ni. Olyan nagy rit ka ság, kér nék, hogy (te -
kin tet tel a mú ze um ne héz anya gi hely ze té re) nem
ado má nyoz ná-e ezt is ne kik? Utó irat a le vél hez:
fel mu tat va azt, GODRA Sán dor és csa lád ja a
mú ze um gyûj te mé nye it bár mi kor díj ta la nul meg -
te kint he ti. (GODRA Sán dor va ló ban a mú ze um -
nak ado má nyoz ta ezt kö ve tõ en a kért da ra bo kat.)

Ugyan csak szep tem ber 14-én kö szön nek
meg hosszab ban PE TÕ Mó zes gaz da kö ri el nök -
nek 2 kály ha csem pét, enyvezõprést (szo rí tó prés
fa ra gás hoz), do hány vá gót, 2 egy szí nû fe ke te bo -
kályt és a le má sol ni köl csön zött fény ké pet. A le vél
fel mu ta tá sá val õ és csa lád ja is in gyen meg te kint -
he ti bár mi kor a mú ze um gyûj te mé nye it. PE TÕ
Mó zes tár gyalt ne vük ben egy ré gi, ki eresz tett
hom lok za tú is tál ló ért is. Ez saj nos tárgy ta lan ná
vált, ír ja HEREPEI, mert a mú ze um anya gi hely -
ze te nem te szi le he tõ vé je len leg a vá sárt.
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Szep tem ber 24-én és 29–30-án össze sen
ti zen há rom kö szö nõ le ve let cí mez nek Hermány-
ba. ROZSONDAYt ké rik meg az el jut ta tá suk ra.

Amit 24-én kö szön nek meg: BOÉR
Zsig mond tól 2 csu por (tég la szí nû má zas, il let ve
egy ha sas?), zöld má zas bor só tö rõ tál, vá gó ge -
reb lye (csép lés kor polyvahúzásra), ci te ra (hú ro -
zott), vas fo gú ge reb lye, ci gány fej sze. BOG DÁN
Ist ván tól fa vé ka (egy da rab fá ból, ab roncs nél -
kül), szu szék (dí szí tett, 1856-ból), fo kos (vé ge
le- és elõ re haj ló, gom bos), kály ha csem pe. To -
váb bá mind ket tõ jük tõl egy-egy kor só (az egyik
az vi zes kor só agyag ból, a má sik ma gas, kar csú
bor vi zes kor só szûk nyak kal). DIMÉNY And rás -
tól ke li (a pa ku lá rok fö võ or dát ke ver nek ve le),
pá lin kás hor dó (ki csi, fel sõ ré szén kis csu to rá val),
2 kály ha csem pe. PE TÕ And rás tól (And rá sé) 2
õs ko ri kõ bal ta. SZA BÓ Sán dor tól írott gu zsaly
(8 la pos). 

Szep tem ber 29-én apám nak, BOÉR
Zsig mond nak hosszabb kö szö nõ le ve let is kül de -
nek, és ké rik, ha tidó só tar tót és ké reg edényt
(kászu, do boz, tál) lát na, és meg tud ná sze rez ni,
küld je is be (az aján dé ko zók nak hi va ta los kö szö -
nõ le ve let kül de nek majd). Ha son ló tar tal mú le -
ve let egy-egy bibarcfalvi-kisbaconi-nagybaconi
se gí tõ jük is kap, utób bi az ot ta ni se géd lel kész, a
kis ba co ni se gít sé get pe dig új ság ban is meg kö -
szön ték. 

Szep tem ber 30-án a kö vet ke zõ ket nyug -
táz zák: ÁFRA Já nos tól 4 ha rang, tidó só tar tó, 
fa ku pa (pa ku lá rok mé rõ egy sé ge) ér ke zett. Id.
BALÓ G. Já nos tól kerenta (ami be a sajt ru hát te -
rí tik, mi kor a zsen di cét ki nyom ják). BALÓ Ist -
ván tól (Má tyá sé) üst pe rec (üst ho rog – kan kó ja
ter mé sze tes gör bü lõ fá ból). BOCS KOR And rás -
tól sajt nyom ta tó, or da sze dõ kalán. GODRA Sán -
dor tól pa ku lár pál ca (kan kós, rit ka for ma), ordás -
zsák-csíptetõ. Özv. PE TÕ Rudolfnétól ordás -
zsák-csíptetõ, fal ra sze gez he tõ kalántartó. SZA -
KÁCS Pé ter tõl pa ku lár pál ca (matyukás, 1940-
bõl). TANKÓ Do mo kos tól or da sze dõ kalán.

A töb bi, 1943-ban be lel tá ro zott ma gyar -
her má nyi anyag ról nem ma rad tak fenn kö szö nõ -
le ve lek. Ezek a tár gyak: pá lin kás mé ze lõ (há rom
rö vid láb bal), hammazó ka la má ris (por zó tar tó)
1833-ból, tapsiás (ka lács sü tõ), 4 fes tett cse rép tö -

re dék az egyik CSOG fazakastól, csipor, csé sze
(fe hér ala pú, zöld fol tok kal, fel írás sal: KOLUM-
BÁN Borbára, Áp ri lis 23-án 1901dikén, et tõl
bal ra sö tét bar na vi rá gok), tú ró bo rí tó fá ból esz ter -
gál va, ki csi túrósdézsa (esztenán hasz nált), pe -
cse nye sü tõ két ágú vas vil la, te jes fa zék (egy ku -
pás, egy fü lû, fe hér-kék szí ne zés sel), bo kály nak
ne ve zett ha sas kor só, kan tá ros fa zék étel hor dás ra
1910-bõl, mos dó tál (agyag ból, a vá ro si la vórt
utá noz za, 1927-bõl), eke vas (fa eké re eke pa pucs),
2 má zas és má zat lan, tég la lap ala kú kály ha csem -
pe, 2 má zas fe dõ cse rép, 2 ordáskalán, tidó só tar -
tó, kalántartó, fo nott nye lû fakalán, csip kés szé lû
hús vá gó tek nõ, vil la ág-haj lí tó, gomb fa (hat szö -
gû, ol vas ha tat lan fel ira tú, 140 cm), té ka (há rom -
szög le tû sa rok té ka 1867-bõl), tu li pá nos szék
(1839-bõl, meny asszo nyi hol mi val ke rült Her-
mányba, Homoródkarácsonyfalváról), tidó só tar -
tó (fa li, 1939-bõl – em lé kül csi nál ta BLÁGA Im -
re), nyárs (pen gé je la pos, tö vén ki szé le se dik),
külü (mar há ra va ló nagy ha rang), szil va íz-ke ver -
ge tõ fal apát, hús vá gó bárd, 5 matyukás pa ku lár -
pál ca (8-9-10 la po sak), vas macs ka (tû zi ku tya,
há rom lá bú, a fel ál ló rész füg gõ le ges, a te te jén
egy, az ol da lán két ho rog gal), 2 csé sze a to jás, il -
let ve liszt tar tá sá ra. 

VAJ DA Lász ló er dõ vi dé ki ju há szat ról
szó ló mun ká ját ki is sze ret ték vol na ad ni. 1944.
jú ni us 5-én ír ne ki er rõl HEREPEI Bu da pest re. A
há bo rú azon ban nem tet te le he tõ vé a meg írá sát.
VAJ DA 1944. jú ni us 23-án járt utol já ra sze mé -
lye sen a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban (a sza-
lárdtelepi erõ dí tés nél volt mun ka szol gá la tos, a
fõ is ko lás ok kal). Ek kor meg hagy ja, hogy a vég -
ren de le ti leg is a mú ze um ra ha gyott kéz ira tai,
egyéb anyag, köz te az er dõ vi dé ki gyûj té sé is,
any já nál, MOL NÁR Ka tá nál van nak Bu da pes -
ten, a Mú ze um kör út 21. alatt. Sor suk ról ta lán
még min dig le het ne tá jé ko zód ni.

A má so dik vi lág há bo rú után már több
ok ból is alább ha gyott a ku ta tá si és gyûj té si kedv.
Magyarhermányból hosszú ide ig csak 1948-ban,
dr. SZÉ KELY Zol tán gyûj té se ként je le nik meg a
lel tár könyv ben egyet len nyír fa ké reg só tar tó. Sõt,
1954-ben több tár gyat köl csön kell ad ni uk más
mú ze u mok nak, így a dé va i nak. 1970–76 kö zött
ke rül be új ra Hermányból na gyobb szá mú tárgy

47



(nyír fa ké reg só tar tó, agyag tá nyér és -tál, szõt tes,
fes tett lá da, szu szék, or só, gu zsaly stb.) a mú ze -
um ba. Ek kor, a het ve nes évek ben már GAZ DA
Klá ra ku tat a mú ze um nép raj zo sa ként Er dõ vi dé -
ken. 1974 elõtt gyûjt Magyarhermányban SE -
RES And rás is, aki nek ugyan csak je len tek meg
ku ta tá si ered mé nyei a mú ze um év könyv ében. 

A het ve nes évek be li ma gyar her má nyi
gya ra po dás a kö vet ke zõ: 

1970-ben GÁ BOR Re zsõ bükszádi ta nu -
ló tól ke rült be 1920 kö rü li her má nyi cse rép tá -
nyér (má zas, vi rág dí szí tés sel, BALÓ An na csa -
lád ja ké szí tet te). 

1971-ben GER GELY Idá tól (ILYÉS PE -
TÕ Ida) le pe dõ (szõt tes, négy nyüs tös, fe hér szí -
nes sá vok kal, há rom ré szes), szé kely szok nya, nõi
ing (vá sá rolt anyag ból); AKÁCSOS Juliánnától
2 csip ké vel és gyön gyök kel dí szí tett fe ke te
csepesz, surc (kö tény, gya pot szál ból szõtt há zi -
szõt tes), „blúz” (fe ke te szõt tes gya pot ból, fe hér
vo na lak kal), fe hér szõt tes al só ro ko lya (két nyüs -
tös, két rész bõl, másfélszál-széles), ken der vá -
szon fér fi „cse pû ing”, ken der vá szon fér fi ga tya,
má zas zöldesbarna kan csó, ro ko lya (kék ala pon
„ba goly fel le ges”, bar na és fe ke te csí kok kal, más-
félszál-széles), há zi szõt tes nõi ing (gya pot ból,
elöl gom bos, kis ál ló gal lér ral, szé les bõujjú, ké -
ze lõ nél kül), ken der vá szon pen dely; SZA BÓ
Ibo lyá tól vö rös ro ko lya (gya pot há zi szõt tes, fe -
hér és vö rös szál ból); KALABÉR Sán dor tól
fakalántartó tarisnya (fe hér, kék-pi ros csí kok kal),
ken dõ (fe hér ala pú, pi ros-kék dí szí tés sel), átal ve -
tõ tarisnya (fe hér, pi ros-kék csí kok kal), pár na hu -
zat (gya pot há zi szõt tes, fe ke te ala pon pi ros csí -
kok kal), ro ko lya (fe ke te és fe hér, gya pot ból, vi -
lá go sabb-sö té tebb csí kok kal), al só ro ko lya (fe hér,
fe ke te csí kok kal, két rész bõl), „blúz” (fe ke te há -
zi szõt tes, gya pot ból), ze ke (fe ke te háziposztóból
és há zi szõt tes bõl, kék posz tó dí szí tés sel a gal lér -
ja, ké ze lõ je, zse bei); BA LÁZS Ro zá li á tól fes tett
lá da (pi ros, fe hér dí szí tés sel, vi rág min ták kal). 

1972-ben a nagy ba co ni VINCZI Vi dor tól
szu szék (bükk fa, há rom szög be fes tett vi rág dí szí -
tés sel, amely Hermányban ké szült 1843-ban);
HERMÁNY Va lé ri á tól gu zsaly (há rom lá bú kis
áll vánnyal, nyolc la pú gu zsaly rúd dal, te te jén esz -
ter gált tu li pán); SZA KÁCS Ro zá li á tól csé sze,

tész ta szû rõ, fa ra gott szu szék; BALÓ Istvánnétól
ta ka ró ru ha (ken der vá szon), tö rül kö zõ; KOM-
PORÁLY Er zsé bet tõl csé sze, há zi szõt tes pi ros
ro ko lya (fe ke te mejjékbe „fel le ge sen” szõ ve),
„csí kos szõt tes, pi ros csépös ro ko lya” (fe ke te
ala pon vö rös, két ré szes); PE TÕ An ná tól szõt tes
pár na hu zat (fe hér ala pon pi ros dí szí tés sel);
AKÁCSOS Juliánnától bar na, pe rec kelt edény;
BALÓ An ná tól asz tal te rí tõ. 

1973-ban kis szék (ülõ szék, két lá ba ter -
mé sze tes fa ág, ülõ ké jén bõr hu zat, DIMÉNY
And rás tu laj do na, ké szí tet te NÉ MET Dé nes);
NÉ MET Dé nes tõl fal apát (szakasztólapát be vet -
ni a ke men cé be a le sza kasz tott ke nyér tész tát);
MI HÁLY Luj zá tól ágy te rí tõ (fe hér vá szon, két
össze varrt vég bõl, tört hím zés sel, szõ lõ für tök kel
dí szít ve, fél kör íves tö rök min tás). 

1975-ben kür tõs ka lács sü tõ (agyag ból,
hen ger ala kú, alul ról fel fe le kes ke nye dõ, vö rö -
ses, zöld fol tok kal, nye le fá ból). 

1976-ban BALÓ Ir má tól ro ko lya (há zi -
szõt tes, két nyüs tös, fe ke te: négy kék szál, ket tõ
fe ke te, négy kék, ket tõ zöld, rán cos, alul fe ke te
pánt tal kör be fut tat va), ab rosz (há zi szõt tes, ken -
der bõl négy szá la, gya pot ból négy szá la, két -
nyüs tös), tö rül kö zõ (a mejjék ken der bõl, az öl tõ
gya pot ból, fe nyõ ágas min tá val, két szé lén zöld
és pi ros csík kal); BENCZE La jos tól ro ko lya (há -
zi szõt tes, két nyüs tös, fes tett gya pot, fe ke te
mejjékkel és pi ros, fe ke te és fe hér öl tõ vel); a
bodosi DÁ VID Reg iná tól fa zék (savanyótejes,
zo mán cos, pon to zott szé lek kel és vi rág min ták -
kal, 1930 kö rü li, Magyarhermányban ké szült).

Je len tõ sebb gyûj té si te vé keny sé get az
1978-as év ben je gyez he tünk fel újra. En nek cél -
ja egy fa lu mú ze um lét re ho zá sa volt Magyarher-
mányban, mely nek KISS Lász ló ta nár, is ko la -
igaz ga tó a szer ve zõ je, moz ga tó ja. A gyûj tés be
be kap cso lód tak a tan tes tü let tag jai (ZSIG MOND
Lász ló, BALÓ G. Jó zsef és má sok), de más lel -
kes her má nyi em be rek is. Ér té kes és gaz dag
anya got si ke rült össze gyûj te ni ük. Ezt a te vé -
keny sé get, mint sok más kez de mé nye zést, az
„arany kor szak” hû sé ges em be rei ész re vet ték, és
le ál lí tot ták a to váb bi szer vez ke dést, gyûj tést.

Még is si ke rült az össze gyûj tött anya got a
her má nyi ak nak át men te ni ük a mú ze um ré szé re,

48



mely al ka lom mal se gít sé get és tá mo ga tást kap tak
dr. SZÉ KELY Zol tán mú ze um igaz ga tó ré szé rõl
is, aki ké ré sük re sze mé lye sen szállt ki a hely szín -
re. Az össze gyûj tött anyag szak mai fel mé ré sét
GAZ DA Klá ra vé gez te el.

1978-ban a köz ség bõl BENCZE La jos tól
a fazakaskorong ke rül be ek kor, máz õr lõ kõ, Bod-
vajban ké szült máz tö rõ vas edény és bot, nagy zo -
mán co zat lan töltöttkáposztás fa zék, 5 vi rág cse rép. 

KISS Lász ló tól fenkõ, 2 té gely, mo so ga -
tóedény (cse rép bõl), 2 mák tö rõ, fa tá nyé ros mér -
leg, mo tol la, 2 csép ha da ró, fej sze, fes tett ka nál tar -
tó, kerenta (sajt nyo mó tek nõ), pi pa tar tó, 2 fa ra gott
lá da (egyik 1854-bõl), 2 po rong, ontora vágó (ká -
dár szer szám), 2 bot, szi gony, vas vil la, eke vas, ön -
tött vas ita tó Bodvajból, fa nye reg, gyü mölcs prés,
sa rok té ka, fes tett szék, bo ro na (fa fo gú), szö võ esz -
köz, pa tá nak vas vé sõ, 2 fes tett lá da, 6 kály ha -
csem pe (eb bõl négy sa rok csem pe) – rész ben geo -
met ri kus, rész ben vi rág mo tí vu mos (egy eset ben
kék ala pú), rész ben zöld vagy zöld má zas, ti ló.

PE TÕ Im ré tõl 2 dé zsa, or da sze dõ kalán,
egy vesszõ kicsikosár és 3 na gyobb vesszõ ko sár
ru há nak, dí szí tett kör zõ, 2 ci gány fú ró, 2 ab -
roncs hú zó, 2 juh nyí ró ol ló, erdõlõ, 2 ontoramet-
szõ, ön tött láboska, vas vil la, erdõlõ bi csak (ék),
odorfavésõ, 2 erdõlõ lánc, csá kány-ka pa, vil la,
sze kér vas, fo gó, erdõlõ szeg, ka la pács, te hén pat -
kó, má zsá ló (vas mér leg), ganyéhányó vil la, szõt -
tes szok nya gya pot szál ból, gyap jú ágy te rí tõ, kür -
tõs ka lács sü tõ, fa ra gott lisz tes lá da, 2 bal ta és egy
kerekesszerszám.

HER MÁN Ro zá li á tól nagy cse rép edény,
kerenta, sajt nyo mó pad, fürösztõtekenõ. 

PE TÕ Dé nes tõl levesesfazék („csé sze”,
1920 kö rül ké szí tet te CSOG Józsiás), mo so ga tó
edény (fá ból), böl csõ, fa ra gott lá da 1857-bõl, fe -
hér-szür ke posztótarisnya, 2 fe ke te nõi ing (vá sá -
rolt vá szon ból, il let ve szö vet bõl), há zi szõt tes
szok nya, kür tõs ka lács sü tõ.

FÜ LÖP Blan ká tól 2 fo nó ke rék.
Ugyan csak 1978-ban, a sep si szent györ gyi

SZIL ÁGYI Már tá tól ke rül be a mú ze um ba 4
Magyarhermányban, az 1930-as évek ben ké szült
mély tá nyér. Eb bõl angóbozott, zo mán cos 3, pe -
rec kelt fes té sû 2, ecset tel fes tett, szé le in vi rág min -
tás egy. A ne gye dik zo mán cos fe hér ala pon bar na

min tás (fe ne kén dí szí tett – kö zé pen nö vény mo tí -
vu mos, a szé lén pár hu za mos vo na lak). Más két
zo mán cos tá nyér vöröseskék vi rág min tá val a fe -
ne kén és szé lén, il let ve hul lá mos szé lû és fe hér
ala pon bar na és zöld dí szí té sû a szé lén. Egy he te -
dik ek kor be ke rült ma gyar her má nyi mély tá nyér
fe hér ala pon bar na és zöld, vi rág min tás. Eb ben az
év ben ke rül be a sep si szent györ gyi SZENDREY
Mar git tól is egy nagy ká posz tás fa zék, va la mint
egy „fer tá lyos” és egy „féllitres” cin edény.

Em lí tés re ér de mes még az 1981-es gyûj -
tés, ami kor újabb, fazakasságnál hasz nált tár -
gyak kal és há zi szõt tes ké szít mé nyek kel si ke rült
gaz da gí ta ni a sep si szent györ gyi mú ze u mot.
AKÁCSOS Juliánnától egy asz tal te rí tõ, 4 fér fi -
ing, nõi ing, pen dely, szok nya, posz tó nõi „blúz”
(kurti), BENCZE La jos tól 7 cse rép fa zék, 2 fa -
zék fe dõ, 6 vi rág cse rép ke rült be a mú ze um ba.

Szük sé ges vol na a te vé keny ség to vább
foly ta tá sa. Nem kal lód hat el a még meg lé võ és
ér té kes tár gyi anyag, mely egy Kár pát-me den cei
kis nép cso port múlt ját, foly to nos sá gát iga zol ja,
nem sza vak kal, ha nem tár gyi bi zo nyí té kok kal.

Be fe je zés ként meg kell em lí te nünk, hogy
a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nem csak tár gyi
anya got men tett be Magyarhermányból, de a ki -
ad vá nya i ban is szá mos dol go zat nak adott he lyet
1929 és 2000 kö zött, ahol her má nyi ada to kat ta -
lá lunk, il let ve ezen túl me nõ en is foly tat tak ma -
gyar her má nyi vo nat ko zá sú szak köz lést mun ka -
tár sai. (BÁ NYAI Já nos, BOÉR Hu nor, CSEREY
Zol tán, DÉ NES Ist ván, EGYED Ákos, GAZ DA
Klá ra, Vir gil GHIURCA, IMREH Ist ván,
KISGYÖRGY Zol tán, KÓ NYA Ádám, dr. KÓS
Kár oly (OR BÁN Ba lázs), KO VÁCS Sán dor,
KO ZÁK Mik lós, LÁSZ LÓ At ti la, LÉNÁRT An -
na, id. MÁTHÉ Já nos, Nicolae MOLDOVAN,
OZSVÁTH Gá bor Dá ni el, PE TÕ An na Krisz ti na,
PÜS PÖ KI Zol tán, RÁCZ Gá bor, SE RES And -
rás, SZÕCSné GAZ DA Eni kõ, TORÓ At ti la,
WOLF Ta más munkái.9)
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(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét kö tet -
szer kesz té si szem pont ok in do kol ták. SSzzeerrkk..
mmeeggjj.) 

MMuuzzeeuull NNaaþþiioonnaall SSeeccuuiieesscc
ººii HHeerrccuulliiaann
((MMaaggyyaarrhheerrmmáánnyy)),, jj.. CCoovvaassnnaa
(Rezumat)

Localitatea relativ izolatã, situatã la
poalele munþilor Harghita de Sud a intrat în
atenþia cercetãrii ºtiinþifice acum 75 de ani.
Cercetãrile au fost efectuate în primul rând de
cãtre Muzeul Naþional Secuiesc, instituþia ºtiinþi-
ficã reprezentativã din regiune. S-a axat pe
colectare ºi cercetare etnograficã, în special în
1942–43 ºi în anii 1970. Comunitatea localã a
acordat un sprijin exemplar cercetãtorilor, iar
colecþiile rezultate sunt deosebite, atât sub aspect
cantitativ, cât ºi prin complexitatea lor. Spre
exemplu, atelierul de olar complet, expus în
muzeu, a fost donat de asemenea de cãtre un
maistru olar din Herculian.

MMaaggyyaarrhheerrmmaannyy ((HHeerrccuulliiaann,,
CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy)) aanndd tthhee 
SSzzéékkeellyy NNaattiioonnaall MMuusseeuumm 
(Abstract)

The settlement behind the beyond, situat-
ed at the foot of the South-Hargita Mountains
came into prominence of scientific work 75 years
ago. The researches were first of all done by the
Székely National Museum, the representative
scientific institution of the region, and it focused
mostly on ethnographical collection and research
between 1942–43 and in the 1970s. The local
community offered great help to the researchers,
and the assembling is outstanding because of its
quantity and complexity. The pottery exhibited in
the museum is also from Magyarhermány.
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N. SZABÓ Magdolna 

Szalmakalap egykor és ma. 
Adatok a Székelyföld 
szalmafeldolgozó háziiparához 

(Kivonat) 
Az udvarhelyszéki Kőrispatakon a száj
hagyomány szerint több mint százötven 
éves múltra tekint vissza a szalmakalap 
készítő háziipar. A dolgozat a mesterség 
hagyományos alapanyagait, munkafolya
matát, termékeit ismerteti, illetve történe
tét tárgyalja (jelentősebb korszakai Szé
kelyföldön a 19. század végi hazai ipar
pártolás kora, majd az 1940-44 közötti 
hatóságilag kezdeményezett fejlesztés), a 
kalapkötés társadalmi vonatkozásait, a 
székelyföldi szalmakalapos központokat, 
kiemelten Kőrispatakot. Itt erdélyi szin
ten egyedülálló múzeumi kiállítóhelye is 
nyílt a a mesterségnek 2001-ben. 

Bevezető 

Öt évvel ezelőtt, 2001-ben magánkezde
ményezéssel múzeumot (kiállítóhelyet) szentel
tek egy sajátos, feltehetően egykor külföldről 
meghonosított szalmakalap-készítő háziiparnak. 
Bár a kőrispataki ezidáig az egyetlen és első ilyen 
gyűjtemény Erdély-szerte, Magyarországon van
nak előképei a szalmafeldolgozást tárgyakkal, do
kumentumokkal és élő tevékenységgel egyaránt 
reprezentáló vidéki intézményeknek.' 

Hogy hogyan jutott el az apró székely fa
lu egy egyszerű kézművesmunka bemutatásán 
túl a tradicionalitást, a mikrokultúrát, szimboli
kus eszközeivel a közösségi identitást, de a ki
sebbségi létet is megfogalmazni képes reprezen
tatív, egyre nagyobb helyi és külföldi érdeklődés
re számot tartó múzeum megnyitásáig, rendkívül 
tanulságos és példaértékű folyamat/ De marad
junk a gyűjtemény fő gondolatánál, a szájhagyo

mány szerint több mint 150 éves múlttal rendelke
ző hagyományos háziiparnál. Tárgyak, eszközök, 
dokumentumok sokasága hívja fel a figyelmet egy 
speciális kézműiparra, mely sok környező község 
családjainak a földművelés, erdőgazdálkodás mel
lett - különösen a gyenge földekkel bíró hegyes 
vidékeken - a megélhetéshez járult hozzá, de a tu
rizmus reménygazdaságának köszönhetően ma is 
jövedelmez. 

Sokáig minden apró mozzanat, míg a bú
zából kalap lett, kézzel zajlott. A kalapkötéshez 
értő családok keze nyomán épp annyi szalmaka
lap került piacra, hogy a mezőgazdaságban dol
gozó népnek a szellős, könnyű, árnyat adó nyári 
fejfedő keresletét évről-évre kellő mennyiségben 
kielégítette. A készítők gyalog, kerékpárral, sze
kérrel vagy vonattal hordták a télen készre varrt 
női és férfi kalapokat heti piacokra és nagy vásá
rókra. Távolabbi területekre portékáikkal majd 
csak a személygépkocsik elterjedésével jutottak 
el. Az újabb piacok meghódításával kibővült az 
egyes tájegységek kultúrájához alakított kalapkí
nálat. Tudták, hogy Szászsebesen a szászos 
„gomba" kalap, Tövisen a „rigó", Máramarosban 
a román kalap megy. 

A dualizmus korának hazai iparpártolását 
követően - mondván, hogy az ország ipari terme
lése tulajdonképpen a perifériákon meghonosodott 
és évszázados múltra visszatekintő háziipari terme
lésben koncentrálódott - e háziiparnak is a máso
dik bécsi döntés utáni reményteljes „magyar idők" 
(1940-1944) adtak újabb lendületet Észak-Erdély
ben.3 Magyarország elsőrendű iparhatóságai a ko
rábban Trianonnal elszakított területekre fókuszál
tak intézkedéseikkel. Kiállításokat, tanfolyamokat 
szerveztek vidéken. Feltérképezték az egyes kistá
jak helyi adottságait, gazdaságát, meglévő, poten
ciális háziiparát. Kereskedőket közvetítettek az ad
dig érintetlen falvakba, akik svájci, olasz, német 
mintára épült szalmakalapgyárakból, Magyaror
szágról vagy egyenesen Drezdából hozták a kézi 
munkát kiváltó újabb varró- és présgépeket. A ma
gyarországi kapcsolatok, a gépek behozatala és a 
külhoni piaci tapasztalatok átmenetileg sok kalap
kötő családnak adtak munkát. A felvásárlók má
zsaszám szállították luxuscikkeket gyártó külföldi 
üzemekbe a félkész fonatokat. Kőrispatakiak, 
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bözödiek is emlékeznek az 1940-es évek elejéről 
az „anyaországból" érkező kapcsolatokra. 

A második világháborút követő gazdasági, 
politikai változások maguk alá gyűrték a legtöbb 
háziipart. A szalmakalap készítésére szövetkezete
ket hoztak létre a helyi kollektívgazdaságok bevo
násával. Több-kevesebb sikerrel. Rövid ideig élt a 
kőrispataki. Még a kollektivizálás idején alakult a 
bözödi, amely átalakult formában, de jóval tovább 
tartotta magát. Nagyobb jelentőséggel bírtak a se
gesvári, szatmárnémeti, máramarosszigeti szövet
kezetek.4 Felvásárlóik járták az említett falvakat, 
de megfordultak Hargita megye és Maros megye 
több kalapos falujában is. 

A kalapkötés, azaz a fonat készítésének 
menete a 20. századi innovatív gazdasági fejlő
dések közepette mit sem változott. Az alapanyag 
termelésétől a begyakorlott mozdulatokat igény
lő kötésig tisztán kézimunka maradt. Az ősi kéz
műves technika, a fonás mellett olyan archai-
kumokat is életben tartott, mint a gabona kézi 
aratása, a veszendőbe nem engedett kalászfejek 
kézi cséplése és az egyre nagyobb figyelmet ér
demlő, kiveszőben lévő gabonanövényünk, az 
alakor (Triticum Monococcum L.) termesztése. 

Csupán a kalap varrásának és végső simí
tásának technikája gépiesült. A modernizáció ha
tása a szalmakalap-, és egyáltalán a kalapviselet 
szokásaiban is szembetűnő. Az életmód gyökeres 
átalakulásával megváltozott a nyári fejfedők 
iránti igény. Bár az idősebb, földműves generáció 
még a legtermészetesebb módon viseli, használ
ja, itt is érezhető a székelyföldi kézműves kultú
rában mutatkozó tendencia, mely a háziiparos 
termékeket egyre inkább egy reprezentatív, szim
bolikus kirakodóvásári portékának minősíti át. 
Gyakran a tradicionális formák és a minőség ro
vására, de készítői, ennek ellenére, képesek tradi
cionális mesterségüket életben tartani. 

Történeti áttekintés 

Korabeli sajtótermékekben, útirajzok
ban, történelmi, irodalmi, publicisztikai írások
ban és főként ipartörténeti összefoglalásokban 
találhatunk a szálas anyagokat (gyékény-, fűz-
vessző-, szalma-) feldolgozó háziiparokra utalá

sokat. Utóbbi forrásmunkák sajnos elszórtan, 
legtöbbször egyéb háziiparokba ágyazva tárgyal
ják a szalmafonást. Az iparengedélyhez nem kö
tött, családi üzemformában működő szalmamun
ka foglalkoztatottságának arányai, annak alaku
lása, az éves termelés és az ebből származó jöve
delmek nagysága nehezen érhetők tetten.5 

Vessünk egy pillantást a 19. századból és a 
20. század elejéről származó forrásokra, amelyek 
természetesen az egész magyar nyelvterület szal
mafeldolgozó háziiparára vonatkozó adatokat 
közölnek.6 Utalásszerűén bukkan fel a székelyföldi 
szalmakalap a JAKAB-SZÁDECZKY-féle Ud
varhely vármegye történeti leírásában. A szerző
páros, tekintettel a forrás jelentőségére, szó szerint 
közli a székelyudvarhelyi líceum professzora, 
SZIGETHY .Gyula Mihály Udvarhely környéki 
mesterségekre vonatkozó tapasztalatait 1829-ből. 
Eszerint, pitéden, Csekefalván a sok figurákkal fel-" 
ékesített szalmakalapokat készítik".7 

FÉNYES Elek 1840-es évek elejéről 
származó statisztikáiban „cserények" címen tár
gyalja a vessző-, gyékény- és szalmafeldolgo
zást. Igaz, a szalmakalap készítésére csupán 
Apatinból (Bács megye) hoz példát.8 

A marosvásárhelyi református kollégium 
tudós tanára, SZABÓ Sámuel több értékes népraj
zi gyűjtést vezetett az 1800-as évek közepe táján. 
Hasonló céllal indult utasítására egyik tanítványa is 
1864-ben a székelyföldi falvakba. A fiatal diák úti
naplójának végén a személyes élmények mellett 
egyes mesterségekről is olvashatunk töredékes fel
jegyzéseket. A papírra vetett szűkszavú emlékezte
tőkből kiderül, hogy Eteden kötik a szalmakalapot, 
és hogy egy kévéből kettő is kikerül.9 

Szintén a Székelyföldre vonatkozik 
KOZMA Ferenc nagyívű, a közgazdasági és köz
művelődési állapotokat feltáró, 1879-es munká
ja. Figyelme az életmódra, viseletre is kiterjed. 
Itt tesz említést a nők nyári ruházatáról, amely
hez „honi nagy szalmakalapot hordanak". Házi
ipari felmérése „szalmafonás" címszó alatt Ud
varhely megyében több száz, szalmafonással 
foglalkozó családot jelez 1 0 

* 
Figyelemre méltók a korszak híradásai, 

melyek szerint a kalapkészítés egyre nagyobb je-
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lentőséggel bír egyes alföldi, hajdúsági települése
ken. Közülük Hencida (Bihar vármegye) és főként 
Hajdúnánás (Hajdú vármegye) emelkedik ki." 

A háziipar 19. század második felére te
hető fellendülésekor több honi lap foglalkozik 
hol csak említésszerűen, hol hosszabb terjede
lemben a szalma felhasználásának, szalmafonás
nak, kalapkészítésnek kérdéseivel. Ezek a cikkek 
számos külföldi, elsősorban olasz, svájci, oszt
rák, német példát követnek. Több szakcikket 
RATH Károly jegyez, az úttörő iparos, később 
kereskedelmi múzeumi igazgató, aki már 1862-
től szalmakalapgyárat vezetett Budapesten 
(MICSEI Rudolffal közösen). Elkötelezett híve a 
kisipari termelésnek. Publikációival a szalmafo
nást igyekezett népszerűsíteni, meghonosítani, 
ahol űzték is a h'áziipart, ott fellendíteni. 1 2 RATH 
elsősorban ismeretterjesztő célzattal tárja a szal
mafonás titkait a széles olvasóközönség elé. 
1867-ben a Székely Néplapban a kolozsvári gaz
dasági egylet egy tagja a fonni való szalma ter
mesztésével és a fonás előkészítésével kapcsolat
ban közöl értékes instrukciókat a szalmafonó 
családok segítésére." Egy nevét elhallgató szerző 
buzdító szavai hasonló igyekezetre vallanak. 1 4 

A FÉNYES Eleket követő statisztikus 
nemzedék komoly erőfeszítéseket tesz a magyar 
ipar minél pontosabb feltérképezésére. Az 1880-
as népszámlálás alkalmával a foglalkozási sta
tisztikában a kérdések ugyan kitérnek az ipar
űzőkre, azonban a részletes felvételi ívekkel csak 
1884-ben indult meg az adatgyűjtés. Erre alapoz
va, a KELETI Károly közvetlen közelében dol
gozó JEKELFALUSSY József több tanulmány
ban közli az eredményeket, kizárólag a háziipari 
tevékenységet véve figyelembe." A „vessző-, 
gyékény-, háncs-, szalma-, és kákaipar" fő cso
portjában külön táblázatban tünteti fel a kalapké
szítő férfiak és nők számát, a felhasznált gépeket 
és az évi termelést. A felmérések alapján minden 
tekintetben Hajdú megye jár élen, ahol több mint 
2800 egyén egyedülállóan 1000 darab simítógé
pet is igénybe vesz a munkafolyamatban. Nem 
elhanyagolhatók Hajdú megye után Udvarhely 
megye adatai sem, ott viszont az éves termelés 
jóval elmarad az utóbbinál. Fontos megállapítá
sokat tesz, mely szerint: „a szalmakalap-fonás 

leginkább Szeben, Szilágy és Udvarhely me
gyékben, és itt is majdnem kizárólag saját szük
ségletre űzetik." 1 6 

Az ezredéves kiállítás kétségbevonhatat
lan érdeme a háziipari szakcsoport felállítása és 
az ágazat ügyének felkarolása. Programjának 
máig nélkülözhetetlen eredménye a Magyar há
ziipar törzskönyve, mely statisztikai adataival az 
addigi legteljesebb képet nyújtja a magyar nyelv
terület háziiparáról." A törzskönyv szalmafonást 
tárgyaló fejezetében közel hetven, szalmakalap
pal is foglalkozó községet jegyez. 1 8 

A szalmakalap-készítés a 19-20. század 
fordulójára végképp összeforrt Hajdúnánás ne
vével." Nem véletlen tehát, hogy a kőrispatakiak 
és a bözödiek emlékezhetnek azokra a hasonsző
rű, egyszerű nánásiakra, akiket a „magyar idők
ben" jó néhány újabb fonástípus és addig isme
retlen termék készítésének betanítása végett 
küldtek a messzi székely falvak ügyes kezű 
asszonyaihoz. 

Ezidőtájt több gazdasági teoretikus pró
bálja megadni - külföldi párhuzamokkal alátá
masztva - a házi iparág definícióját, körülírni mi
benlétét, legfőbb ismérveit, és megragadni nem
zetgazdasági jelentőségét. Ezek közül az ipar
ügyekben fontos pozíciókat betöltő GELLÉRI 
Mór gondolatai külön kiemelendők. 1 0 Felismerve 
a háziiparnak az életmódban, mindennapi életben 
betöltött jelentős szerepét, megállapítja: „...Ha a 
gyáripar bármily dimenziókban fog terjedni, a há
ziipar fennmarad, mert sajátos jellegénél fogva azt 
a termelést semmiféle ága sem tilthatja ki, és akár 
mellékkeresetképpen, akár főfoglakozásképpen a 
földművelő vagy hegyvidéki lakosságnak talán 
örök időn át egyik támasza, menedéke marad.2 1 

Színesebb, ugyanakkor nem túl hízelgő 
képet fest az önellátó, a maga termelte és termé
szet adta javakból megélni képes székely népről 
ÓRLEY János királyi iparfelügyelő jelentése 
1901-ből." A bőséges híradás ezidáig az egyetlen 
általunk ismert bizonyítéka az 1890-es években 
ténykedő iparfejlesztő bizottság eszközbeni ado
mányainak, melytől a székelyföldi szalmakalap
ipar fellendülését várták. Udvarhely vármegye 
északnyugati részében - ezen Bözöd és Kőrispa
tak térsége is érthető - öt darab szalmakalap-var-

ü>0> 



rógépet és egyéb eszközöket osztott szét a kor
mány."' Ugyanerre a gesztusra utal egy másik do
kumentum, amely az adományozás tényét erősít
ve hozzáteszi, hogy az eszközöket nyolc község 
kapta, szalmakalapvarrási tanfolyamok céljá
ból. 2 4 Ennek remélt hatása mindkét forrás szerint 
elmaradt. Kiugró fejlődésről nem tudtak beszá
molni. Gyűjtéseink és a szóbeli visszaemlékezé
sek alapján mégis állítjuk, hogy ettől a jelenték
telennek tűnő beavatkozástól számítható e tér
ségben az a forradalminak tetsző változás, 
amelynek következtében a szalmakalappal fog
lalkozók társadalma fokozatosan két szembetűnő 
rétegre osztotta a szalmafeldolgozók társadalmát. 
A későbbiekben erre bővebben kitérünk. 

Pár év múlva Udvarhely vármegye köz
gazdasági leírása hasonló hangvételben ostoroz
za a mezőgazdaság ősiségben rögzült, az ásvá
nyokban, fában, gyógyító vizekben gazdag kör
nyezet ellenére közgazdaságilag fejlődni képte
len táj székelységét. 1 1 A korszak legégetőbb 
problémája a kivándorlás. A tanfolyamok rende
zésével az újonnan alakult háziipari szövetség 
egyrészt a fejlődést kívánta előmozdítani, de nem 
titkolt szándéka a népet visszatartani a kivándor
lástól. 

A szalmakalappal foglalkozó falvak 
területi megoszlása Erdélyben 

A fenti források kapcsán említettük a leg
jelentősebb Kárpát-medencei szalmakalap-készí-
tő központokat. Adataink egészen a 19. század 
elejéről hoztak példákat. A század második felé
nek statisztikai munkái pontosabb képet nyújta
nak a háziipar létezéséről, területi megoszlásai
ról. Az egykorú forrásokat, iparstatisztikákat, tu
datos háziipari feltérképezéseket összevetve, a 
trianoni békeszerződésig élő vármegyerendszert 
figyelembe véve, a 19. század végéről és a 20. 
század elejéről a következő erdélyi szalmakalap
készítő falvakat kell megemlítenünk:-6 Szilágy 
vármegyében O-Nádasd [Hadadnádasd], Szilá-
gycseh, Győrtelek, Menyő, Bogdányháza, Palic-
ka, Boronamező, Bagolyfalva, Ó-Horváti 
[Krasznahorvát], Egerhát, Bereksző, Náprád, 
Kőd, Kisdemeter, Bán, Pecsely, Maron, Hosszú

aszó, Perje, Szivágy, Újfalu; Kolozs vármegyé
ben Jákótelke, Dancs; Szolnok-Doboka várme
gyében Szék; Maros-Torda vármegyében 
Deményháza, Ehed, Hódos, Jobbágytelke, Kösz
vényes, Mikháza; Torda-Aranyos vármegyében 
pedig Harasztos; 4 7 Udvarhely vármegyében Bi-
barcfalva, Magyarzsákod, Bözöd, Bözödújfalu, 
Kőrispatak, Etéd, Medesér, Farcád, Béta, Vágás, 
Dobó, Vécke, Bordos, Rava, Csöb és Szé
kelyszállás. 4 8 

A címben megfogalmazott céloknak 
megfelelően, a háziipar jellemzésekor vizsgáló
dásainkban Erdélyt, azon belül még a történelmi 
Székelyföldet is tovább szűkítjük. A második vi
lágháborút követő területi-közigazgatási, politi-
kai-adminisztratív átszervezések folytán Bözöd, 
a mára gyakorlatilag nem létező Bözödújfalu, 
Bordos, Rava, Csöb, Székelyvécke, Magyarzsá-.. 
kod, Székelyszállás Maros megyébe, Etéd, Kő-
rispatak, Béta, Dobó, Vágás, Medesér Hargita 
megyébe, Bibarcfalva pedig Kovászna megyébe 
tagozódott. 

E három, mai értelemben vett székely 
megyében Bözöd és Kőrispatak tekinthető a két 
legtöbb kalapos családot eltartó községnek. A te
rületi megoszláskor számbavételük alapján őket 
követi Béta, Dobó és Vágás (ma Vágás-Dobó). 
Előbbiek a történelmileg körülhatárolható ke
resztúri, utóbbiak az udvarhelyi járáshoz tartoz
tak. Ez a közigazgatási kötődés - Bözöd kivéte
lével, amely Maros megyébe szakadva Erdő
szentgyörgyhöz húzódik - gyakorlatilag ma is le
fedi a hivatalos és civil közgazdasági, társadal
mi-kulturális kapcsolathálót. 

* 
Ahol csak megjelenik a szalmakalaposság 

ügye - legyen az bárminemű összeírás, jelentés, 
statisztika - , a kalappal foglalkozó családok ará
nyait tekintve mindig szembetűnik a két szomszéd 
falu, Bözöd és Kőrispatak neve. Bár közigazgatási
lag szétváló, de földrajzilag szinte elválaszthatatlan 
közelségben, a kalap révén pedig egyenesen ro
konságban lévő falvak életmódjáról, az ahhoz szo
rosan hozzátartozó kalapkötésről BÖZÖDI [SZÉ
KELY] György is megemlékezik. Leghíresebb, a 
székelyek mitizált világa helyett a valós székely 
paraszti múltat és jelent tükröző Székely bánja c. 
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művében külön fejezetet szentel e sajátos kultúrá
nak. A riport- és tanulmányírásban ekkorra már jár
tas író - bözödi származású lévén - a bennszülött 
hitelességével, tudományos alapossággal és szoci
ográfiai érzékenységgel megrajzoló irodalmi-pub
licisztikai vállalkozása a két világháború közti szé
kelység gazdaságába, társadalmába, mindennapja
iba enged betekintést. , A Küsmöd-patak legalsó 
szakaszán, Kó'rispatak és Bözöd községekben a há
ziiparnak egy újabb fajtájával pótolják a föld gyön
ge termését, a szalmafonással, vagy, amint itt neve
zik, a kalapkötéssel. A búzatáblák legszebb részeit 
learatják félérett korában, ami a búzatermésnek 
hátrányára van, de még így is érdemesnek és kifi
zetődőnek látszik a kalapkészítés. Egész éven ke
resztül ez a nyár elején sietve, egy-két nap alatt le
vágott szalma jelenti a pénzforrást a nép számára. 
Ősztől tavaszig kalapot köt a falu, gyermekek és 
felnőttek egyformán, újabban még a férfiak is. 
Csakhogy ez a háziipar az utóbbi évek folyamán 
súlyos válságba került. Azelőtt maguk varrták 
meg, amit kötöttek, és maguk adták el a kész kala
pokat nyár elején, piacról piacra járva, most azon
ban a gyári ipar közbelépett, és új irányt adott a ka
lapkészítésnek, a nép kárára. Arad és Szatmár kör
nyékéről jönnek a szalmakalapgyár megbízottai, és 
olcsón összevásárolják a megfonott szalmát, me
lyet aztán a gyár varr meg. A nép szívesen eladja 
nekik méterenként 35-40 bániért az összefont ka
lapanyagot, mert nyomban pénzt lát érte, ha heten
ként csak 10-15 lejt is, de ha maga varrja meg, 
egész télen tartania kell, és csak nyár elején adhat
ja el. A kalapkötők ma már nem háziipart űznek, 
hanem a messzi gyárak éhbérért dolgoztatott mun
kásai, ... mert ha valaki hajnaltól késő éjszakáig 
megszakítás nélkül dolgozik, akkor sem kereshet 
többet 14-15 lejnél. De a kalapmunka nincs szűnő-
ben, minél kevesebbet fizetnek érte, annál többen 
és annál többet dolgoznak, hogy a napi pár lejt biz
tosítsák. A gyár öt-hatszoros áron adja el a kalapot, 
mint amennyiért vette, a szállítás, az ügynökök úti
költsége mind kifizetődik a nép olcsó munkájából. 
Legújabban a községi kereskedők megbízottai a 
gyáraknak összeszedik a kalapot, és bizonyos szá
zalék fejében továbbítják, a nép pedig „kalappal" 
vásárolja a sót és ecetet a boltokból, pénz helyett a 
méterrel lemért kalapanyagot veszi. A végső sze

génység általánosságának tünete ez ."- állítja kor-
történetileg is értékes művében BÖZÖDI Görgy.29 

Kalapkötés Kőrispatakon 

Bözödi, bétái, vágási és dobói gyűjtéseink 
mellett a hosszabb-rövidebb kihagyásokkal folyta
tott terepmunkánk Kőrispatakra koncentrál. A falu
ban az emlékezet szerint közel százötven éves 
múltra visszatekintő háziipar modellszerű. Épp 
ezért elsősorban a kőrispataki megfigyeléseinkre 
támaszkodunk, amikor a szalmakalap-készítő házi
ipart, ezt a helyi társadalmat is jelentékenyen befo
lyásoló gazdasági keretet megrajzoljuk.30 

A kőrispataki szalmafeldolgozást, részben 
a kalapkötés múltját, de elsősorban munkamenetét 
és a kalaposok életmódját néprajzi igénnyel első-

. ként MOLNÁR István mérte föl, az 1970-es évek 
derekán." Publikált kutatási eredményeivel a házi
ipar történeti feltárását, a néprajzi gyűjtést és a 
tárgygyűjtést egyaránt szorgalmazta. Neki köszön
hetjük a keresztúri múzeumban őrzött néhány ha
gyományos szalmakalapot és eszközt. 

Ugyanebben az időben követte nyomon a 
kalaposságot lakóhelyén KUTASI Mihály tanító, 
aki a szalmakalap-készítés témáját tájnyelvi 
megközelítésben dolgozta fel.' 2 

A Magyar néprajz monografikus soro
zatának Kézművesség kötetében JUHÁSZ Antal 
summázza a szalmafonó háziipart, a vessző- és 
gyékényfeldolgozással egyidejűleg. 3 3 Elsősorban 
a fellelhető szakirodalmakra támaszkodik, ame
lyeket egy részét itt is közöljük, de igyekszünk ér
tékes forrásokkal kiegészíteni. Leszámítva ezt az 
átfogó tanulmányt, alaposabb és terjedelmesebb -
a szalmafonás nemzetközi szakirodalmára is kite
kintő, Ül. az egész magyar nyelvterületet érintő, a 
szalmakalap-készítő háziiparos falvakat részlete
sen feltérképező, a kalapkészítés munkafolyama
tait, szinkron jelenségeit, a falvak társadalmára, 
kultúrájára, közösségi életére gyakorolt hatását 
egyaránt tárgyaló - néprajzi összegzéssel nem ta
lálkozhatunk a tudományos szakirodalomban. 

A recens kutatások jelentősége többek 
között abban áll, hogy a tetten érhető, hagyomá
nyos technikákban rögzült szalmakalap-előállítás 
rekonstruálhatóvá tesz egy akár évszázadokkal 



korábbi, távolabbi vidékeken már rég feledésbe érintkezik. A falut átszeli a Kis-Küküllőbe tartó 
merült háziipari tevékenységet. 

A faluról 
Kőrispatak (Criseni) Hargita megye nyu

gati, Maros megyével határos területén fekszik. 
Etéd, Bözöd, ¡11. Gagy és Bözödújfalu határaival 

Küsmöd-patak és a vele párhuzamosan futó, 
Székelykeresztúrt Erdőszentgyörggyel összekötő 
országút. Lakossága a 19. század közepétől fo
lyamatosan csökken. A tendenciát és ezzel együtt 
a hozzávetőleges etnikai megoszlást a következő 
táblázat érzékelteti: 5 4 

Év Összesen Magyar Román Zsidó Cigány Egyébb 

1850 1099 988 12 7 92 99 

1880 1096 1049 23 nincs adat nincs adat 41 

1890 1200 1137 24 nincs adat 136 39 

1910 1313 1311 2 nincs adat nincs adat -
1920 1166 1138 - 28 nincs adat 28 

1930 1084 1077 1 6 • 10 17 

1941 1200 1187 - 13 - 13 

1966 1032 1023 9 - - -
1977 851 766 11 - 74 74 

1992 729 709 4 - 16 16 

A szinte teljesen magyar ajkú lakosság to
vább fogy. A külföldi vendégmunka és a környe
ző városok (Székelykeresztúr, Székely udvarhely, 
Erdőszentgyörgy, Marosvásárhely) szívják el a 
munkát kereső, vidéken megélni nem képes fia
talságot. A harmadik évezred elején Kőrispatak 
már csak 662 lakost számlál. Ebből 395 magyar, 
3 román és 250 cigány.3 5 

A lakosság felekezeti megoszlását az 
utóbbi másfélszáz évben a reformátusok döntő 
többsége jellemezte. A kis létszámú unitárius kö
zösség híveinek számát az „egy Isten"-hez álló, 
egyre nagyobb ütemben szaporodó cigányság 
növeli. 

* 
A község nevét a hagyomány szerint a je

lenlegi helyén régen nagy mennyiségben termett 
kőrisfáról kapta. Eredetileg a mai településtől 
délre elterülő Diósfalva dűlőben épült, és Diós
falva néven volt ismeretes." A szájhagyomány 
mondái, legendái, helynevei emlékeznek a tatár-
dúlás pusztítására." Az 1567-es összeírás 27 ka
puval említi, Keorwspatak néven. Az önrendel

kező falu 17-18. századi törvényeit megfogalma
zó eredeti oklevelekből több nemesi név is 
kitűnik.' 8 

* 
A Küsmöd-patak völgyét mindkét oldal

ról dombláncolat kíséri kisebb-nagyobb erdőfol
tokkal, az 500 méter tengerszint feletti magas
ságban fenyvesekkel. Földje legnagyobb részben 
fekete kötött talaj. Búza és kukorica termelésére 
alkalmas. A magaslatok verőfényes déli oldalán a 
szőlő is megterem. A 19. század végén Székely
keresztúron híres volt a cserelázi búza és a hol
lósvölgyi bor. Határának összterülete 4922 kat. 
hold (kb. 2832 ha), amelyből kb. 1800 kat. hold 
erdő, a többi szántó, kaszáló és legelő." A két vi
lágháború között a község gazdáinak nagy része 
20-50 hold birtokkal rendelkezett, de volt 2-3 
100 holdas gazda, és kisebb számban voltak 5-10 
holdasok is. 4 0 

Domborzata, fekvése és talaj adottságai 
miatt a nehezen művelhető földek legnagyobb ré
sze gabonatermesztésre az önellátás szintjéig alkal
mas csupán. A 19. század közepéig az erdőgazdái-
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kodás és állattartás kapott nagyobb hangsúlyt.4' A 
hegyoldalak legelői sok juhot képesek eltartani, de 
egykor jelentős volt a szarvasmarha-tenyésztés is. 
A juh-, marha- és bivalytartásnak köszönhetően 
valamikor virágzott a tejgazdaság és az igás álla
toknak köszönhetően a szekerezés, fuvarozás. 

Az életmóddal foglalkozó néprajzi szak
irodalmak közhelyszerűen állapítják meg, hogy 
ott alakult ki a háziiparnak valamely ága, ahol a 
gyenge termőtalaj nem biztosította a kellő meg
élhetést. Az állattenyésztés hanyatlása, az erdők 
fokozatos elvesztésével a tűzifa-fuvarozás, fake-
reskedelem hanyatlása, a viseletet előállító ha
gyományos háziiparok, a vászonmunka és a 
gyapjúfeldolgozás eltűnése mind hozzájárultak a 
kalapkötés és a szalmakalap-készítő háziipar tér
hódításához Kőrispatakon. 

A kalapkötők társadalmáról 
Sokan csupán a kalap anyagának előállí

tásával, a fonással foglalkoznak. Ők a kalapkötő 
parasztspecialisták, akik a kalap alapanyagául 
szolgáló búzafélék hagyományos termesztését, a 
nyers szalma előkészítését és a kötést ismerik, 
míg mások, főként iparos családok a kalapfona-
tok gépi varrását, préselését és értékesítését vég
zik. Azok a szerencsések, akik a 19. század végi 
tanfolyamok megszűnésével, a „magyar idő" 
gazdasági kapcsolatainak, lehetőségeinek kiak
názásával vagy a későbbi szövetkezetek széthul
lásával szert tehettek az emberi erővel hajtott 
varrógépekre, a kézzel varrott kalapok többszö
rösét voltak képesek megtermelni. A két réteg 
látszólagos egymásrautaltsága valójában az előb
biek rovására alakult. 

A szalmakaíap-készítéssel foglalkozók e 
két világosan elkülöníthető csoportját a munka
folyamatokba történő bekapcsolódás jellege, 
mértéke és gépesítettsége határozza meg. 

A kalapkötők széles rétege foglalkozik a 
kalapgabona termesztésével. Learatják a búzát, 
alakort, tisztítják, szárítják, válogatják a szalma
szálakat, míg végül a fonatot hónapról-hónapra 
kézzel készítik, főként nők és gyerekek. 4 2 Kez
detben a szegényebb családok asszonyai, leányai 
foglalkoztak a kalapkötéssel. A legutóbbi időkig 
alig akadt a faluban olyan család, amelynek apra-

ja-nagyja ne vette volna ki részét a szalmafeldol
gozásból. A legtöbben a kalap kötését végezték. 
A férfiak besegítenek az aratásba, a kévék haza
szállításába, de előfordul, hogy a kötésbe is. 

A szalmafeldolgozók másik rétege a kalap
varróké, akik helyben felvásárolják az elkészített 
fonatokat, és speciális varrógép segítségével állítják 
össze a különböző férfi-, női és gyermekkalapokat. 
Míg előbbiek az archaizáló munkafolyamatokat őr
zik, utóbbiak nem nélkülözhetik a gépi erőt. 

* 
A háziiparosok a kalap előállításának leg

több fázisát gépekkel váltják ki, egészen az értéke
sítés mozzanatáig. Munkájuk révén a kézi kalapké
szítés egyre magasabb háziipari szintre emelkedett 
a 20. század közepe táján. A generációkon átörökí
tett kalapozás családi kisüzemek kezében összpon
tosult. A termelékenység növelésével, a különböző 
gazdaságpolitikai korszakok kedvezőbb pillanatait 
megragadván, a piacozó, vásározó körzet határai
nak kiterjesztésével ugrásszerű fejlődésre, gyarapo
dásra voltak képesek. Ez utóbbi, igen szűk réteg kő
rispataki viszonylatban alig 3-4 családdal képvisel
tette magát. 

A kalapkötés alapanyagáról 
A középkortól termelt legfontosabb gabo

naféléink közé tartozik a búza (Triticum) és külön
böző alfajai. A termények legfontosabb értékén, a 
kalászon, a szemtermésen kívül a gabona szára is 
fontos szerepet kapott az ember életkörülményei
ben. Szalmával almoztak a jószágnak, s ezzel töm
te ki a maga fekhelyét is. Szalmával fedte házát, 
töreket, pelyvát kevert a fal építőanyagába, s még 
számos eszközhöz szolgált alapul a ház körüli 
gazdaságban. A búzafélék tartós szalmája, arany
sárga, fényes ragyogása késztette talán egykoron a 
természettel szorosan együtt élő embert a szalma 
fonására. Ahol említésre érdemes szinten űzik a 
kalapkötő mesterséget, ott nem kevés múlt állhat e 
háziipar kialakulása mögött. A szalmakalap-készí-
tés bölcsőjeként, a legjobb minőségű fonadék ké
szítőjeként is Itáliát tartja számon többek között 
FRECSKAY János a Találmányok könyvében. A 
népi emlékezet folklorizálódó eredettörténetei is 
gyakran az olasz frontot megjárt katonáknak tulaj
donítják a mesterség Székelyföldre közvetítését. 
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Az agyagos, kötött talajon megtermel tar
búza (szakálltalan búza - Triticum aestivum) 
egyik alfajának szalmája jelentette az alapanya
got. A vidéken sajátos néven, csóréfejű (csur-
défejű) búzaként ismert. Udvarhely vidékén - és 
a Nyárád-mentén, illetve Kalotaszegen - a búzán 
kívül az alakor (Triticum monococcum) volt a 
másik jelentős gabonaféle, melynek szalmáját er
re a célra használták. Az előbbi fennmaradása, 
ill. az utóbbi fel-felbukkanása szorosan összefüg
gött a legújabb kori termelési módokkal, termelé
si céllal és a mezőgazdaság, ill. tulajdonviszonyok 
háború utáni átszervezésével. 

A kollektív kezdetben - engedve az év
százados hagyományoknak - hagyta, hogy a nép 
a közösbe adott földekről szedjen szalmának va
lót. A kollektív gazdaság azonban természetesen 
kifejezetten a nemesített búzafajokat részesítette 
előnyben, amelynek szalmája alkalmatlan volt a 
minőségi fonat előállításához. így arra kénysze
rültek a kalapfonással foglalkozó családok, hogy a 
saját tulajdonban hagyott belső kertekben, a háztá
ji parcellákon termesszenek fonásra alkalmas szal
mát. Olyan fajtákat, amelyek évszázadokon ke
resztül tradicionálisan is szereplői voltak a csalá
di mezőgazdaságoknak. Ennek megfelelően két 
gabonafaj tudott alkalmazkodni a feltételekhez, 
az alakor és a tarbúza. A két búzafaj párhuzamo
san van jelen a kalapszalma előállításakor. A ve
tések aránya változó, de inkább a tarbúza javára 
mozdul el. 

A fonni való szalma termesztési módjáról 
több helyen szólnak a korabeli szaklapok: „a ka
lapokra szánt szalmának a tavaszi búza szára 
használtatik. Vetése azonban a lehető legsűrűb
ben kell, hogy történjék, miszerint a kalász fejet
len, a szár pedig vékony maradjon. Mikor a sze
mek tejesedésbe indultak, hozzá kell fogni az 
aratásához, kivéve ha szára még igen zöld lenne. 
Learatva száríttatik, amely időben meg kell óvni 
az esőtől, nehogy foltot kapjon, mi a szalma be
csét tökéletesen megsemmisítené, és haszonve-
hetetlenné tenné. A tökéletes megszáradás után 
fehérítés alá vétetik, azon módon, vízzel és napos 
időn, mint az a vászonnál van szokásban. A kala
pok fonására a szárnak a legfelső, a kalász és 
első csomó közti rész használtatik, a többi rész 

elvettetik - amiért is fehérítésre pusztán ezen 
részlet vetessék, a fáradság és munka megkímé
lése tekintetéből." 4 ' 

Egy 1864-es útmutatás szerint a tarbúzá
val a következőképpen kell bánni: „A tavaszbúzá
nak szakállatlan kalászú szeme sovány, könnyű, 
de meleg földbe éppen úgy vettetik el, amint ál
talánosan szokás a tavaszbúzát vetni, de azon kü
lönbséggel, hogy legalább hatszor oly sűrűn ve
tődjék, mint magtermelésre vetni szokás. így vet
ve nagyon silány kalászt fog termelni. Amikor az 
ilyen kalász magva tejes, már aratni kell, figyel
ve azonban arra, hogy a szalma fehéredni kezdő
dik-e. Mert ha még merőben zöld volna, az ara
tással késni kéne, ámbár ha a mag már tejes, 
learatva kiteríttetik, hogy száradjon, s megszá
radva fedél alá helyeztetik. A megszárítás ideje 
alatt esőtől óvni kell, mivel attól az egyenlő szal
ma színét veszti. 4 4 

A székelyföldi alakortermesztés múltjá
ról, termesztésének körülményeiről alig vannak 
forrásaink. Recens kutatásaink a térségbeli elter
jedést illetően egymásnak ellentmondó adatokkal 
szolgálnak. Az alakor más tájakon bizonyítható 
ősiségével ellentétben, már említettük, hogy itt az 
1950-es évek közepéig lezajló,4 5 a hagyományos 
gazdálkodási kultúrán átgázoló kollektivizálás 
enged némi teret a feledésre ítélt haszonnövény
nek. Egyes visszaemlékezések szerint 4 6 a kis, ház
táji földeken egyénileg gazdálkodók kényszerlé
pése az alakor termesztése, kizárólag a szalma 
előállítása céljából. Ezt további szóbeli közlések 
is megerősítették, melyek szerint az alakor vető
magot - esetenként Bözöd közvetítésével - a 
Nyárád-menti Jobbágytelkéről szerezték be. 

A ma már igen ritka, ősi búzafaj erdélyi 
termesztésének történetéről, felhasználásáról, 
majd lassú eltűnéséről PÉNTEK János és SZABÓ 
Attila írt kiváló összefoglaló tanulmányt,4 7 melyet 
azóta sem követett újabb etnobotanikai igényű 
munka. A szerzőpáros kiemeli az alakor kalapké
szítésben betöltött fontos hasznosítási módját, ér
deklődésük elsősorban a kalotaszegi elterjedtségé
re fókuszál. Megemlítenek megyéket és települé
seket a növény előfordulásával kapcsolatban, de 
Udvarhely környékéről nem közölnek adatokat. 4 8 
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Az alakor az európai mezőgazdaság 
egyik legősibb termesztett növénye. Kutatása el
sősorban a régészet, az archeobotanika látóköré
be tartozott. Ősiségénél fogva méltán érdemelte 
ki a néprajzkutatók, gazdaságtörténészek figyel
mét is.4* A Triticum monococcum elnevezés arra 
utal, hogy egyszemű búzával van dolgunk, azaz a 
kalászkájában egy mag van. Őse feltehetően a Tr. 
boeticum, bár ezt többen vitatják. Kétségtelen 
azonban, hogy az újkőkor egyik legkedveltebb 
búzájának őshazája Kis-Azsia, s a Balkán közve
títésével került Közép-Európába. Termesztése a 
középkortól hanyatlik. Jelenleg Európában az 
alakortermesztés szinte teljesen eltűnt, így nem 
csoda, ha szórványos létére utaló jelzések felkelt
hetik a kutatók érdeklődését, mint például a Kár
pát-medence keléti területéről felbukkanó ada
tok, ahol a növényt elsősorban szalmája és nem 
szemtermése miatt kedvelik. Érdemes hát bőveb
ben szólnunk róla. 

Az alakor kistermésű búzafajta. Kalásza 
rövid, lapított, tömött, szakállas. Kalászorsója tö
rékeny, éréskor ízekre, kalászkákra esik szét, 
amely egyszemű. Maga a szem vékony, sovány, 
szorosan ragaszkodik a polyvatokhoz. Nehezen 
csépelhető, mert csépléskor nem pereg ki a tok
iászból a szem. Őrlés előtt hántolni kellett, a ré
gészeti korok emlékei szerint pörkölték. Feltehe
tően nehézkes feldolgozhatósága is hozzájárult 
háttérbe szorulásához. A termőtalajra és időjárás
ra kevésbé érzékeny. Hegyes vidéken, sovány 
földbe vetik, amelyben más, jobbfajta gabona 
nem boldogul. 5 0 Kezdetben kásanövény volt. Ke
nyérgabonaként való említése meglehetősen 
szűkszavú, bár magva sikérdúsabb. Az alakor 
lisztje sárgás, de különben hasznavehető, tartot
ták régen. Rövid kalásza kevés magot adott, ért
hető tehát, ha fokozatosan átadta helyét a 
könnyebben kezelhető, nagy terméshozamú bú
zaféléknek. Inséggabonaként előfordult még a 
20. században is. 5 ' Takarmánynövényként sokáig 
megállta helyét. Ajánlatos volt az időjárásra ér
zékenyebb zabot pótolni vele, „minthogy a tön
kölyt és alakort ondóstól (polyvástól) együtt ta-
karmányozzuk, az abrakolás nem jár oly ve
széllyel, mint a búza vagy rozsnál, hol tiszta 
maggal abrakolnak". 5 4 

Az alakor kiváló termesztési tulajdonsá
gokkal bír. Magaslati területeken a legmostohább 
körülmények között is megterem. Igénytelen a ta
lajra, egyaránt fagy- és hőségtűrő. Elnyomja a gyo
mokat, szalmája rugalmas, nem dől le könnyen. 
Szívós, betegségeknek, gombáknak, gabonarozs
dának, üszögnek, lisztharmatnak ellenáll. Szárának 
magassága, bár időjárásfüggő, de hosszabb, mint a 
nemesített búzáké, így kalapszalmának kiadósabb. 
Mindez alkalmassá tette arra, hogy a nép megőriz
ze a fajt, s a nemesített kenyérgabonák mellett 
újabb hangsúlyt kapjon termesztése a szalmafel
dolgozó, szalmakalap-készítő háziiparban. 

Ez a tény újabb kultúrtörténeti jelentő
séggel ruházta föl a kiveszőben lévő, archaikus 
növényfajt. Székelyföldi jelenléte is elsősorban 
előnyös fajtajellemzőiben, az újabb termesztési 
célokban keresendő. Ennek a gazdasági és kul
túrtörténeti körülménynek köszönhetően a nö
vény legértéktelenebb része, a szára, azaz a szal
mája vált legértékesebbé. Mai termesztési aránya 
csupán kis parcellákban mérhető. 5 3 

Háziipari alapanyagként való fennmara
dására tehát előnyös termesztési és biológiai tu
lajdonságai adnak magyarázatot. Ma már kizáró
lag ezért vetik. Az általunk vizsgált székelyföldi 
falvak kalapkötői is ezt a tényt erősítették meg. 5 4 

Az elvetett búzától a kalapig 5 5 

Aki köti a kalapot, mind magának veti és 
szedi a szükséges gabonát. Ősszel vagy ta
vasszal, kora márciusban vetik. Ha sűrűn szórják, 
szép magas lesz a szára. Az alakor pl. nem ked
veli a zsíros, trágyázott földet, mert abban 
könnyebben elrothad. 

Az aratás, más néven a szalmaszedés ide
je a kenyérgabona-aratásnál korábban kezdődik, 
mikor a búza még nincs megérve, a magva tejes. 
Mikor kezd sárgulni a kalász, kizárólag kézzel, 
sarlóval aratják, hogy minél hosszabb szárat nyer
jenek. A learatott alakor vagy búza kévéjét szal
mából csavart kötélbe rakják, és hazaszállítják. A 
további munkákat már otthon, a pajtában, színben 
végzik. A marokszedéshez felütik (felállítják) a 
kévéket, s a szálakat a kalásznál fogva egyesével 
húzgálják ki. A sérült, rossz szálakat félrehatják. 
Amikor a fejek (kalászok) a marokban egy helyre 
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kerülnek, sarlóval levágják, és ponyvára terítve 
sulyokkal kicsépelik. A kalász nélküli maroknyi 
szálakat napos helyen felállítják, széthúzgálják, 
hogy megszáradjanak, ez a kikecskélés. Ha telje
sen kiszáradtak, 5-6 markot zsúpba kötnek, és fel
viszik a hiúba (padlásra). A szalma itt várja meg a 
további feldolgozás idejét. Mindenki annyi mar
kot szed, amennyit egy szezonban majd meg bír 
kötni. Ez 50-100 marok is lehet. 

Az aratás és szedés munkálatai kölcsö
nös segítségen alapulnak. A néhány hetes szezo
nális időszakban minden kalapkötőnél 3-4-en 
dolgoznak egyszerre. Egymásra utaltságukban 
többnyire az idős asszonyok fognak össze, csu
pán a kévék hazaszekerezésében kérnek külső 
segítséget. Az asszonyok naponta több társukhoz 
is elmennek segíteni, hogy ugyanezt a munkát a 
következő napon visszakapják. 

A szalmaszálakat ősszel kezdik megpu
colni. A markokat szétoldják, és a lábuk közé vé
ve húzzák ki egyenként. A kihúzott szálakat a 
bognál (szárcsomó) elvágják, úgy, hogy ezzel a 
mozdulattal a tokot is eltávolítják a szálról. A 
legfelső bogtól haladnak lefelé, s alatta és fölötte 
vágják el a szalmát. A pucolást az udvaron vagy 
a házban, leterített ponyván végzik, hiszen itt ke
letkezik a legtöbb hulladék. Ezzel gyakorlatilag 
már előkészítik a kötéshez a megrövidített szála
kat, amelyeket vastagság szerint osztályoznak. 

A megválasztás (válogatás) folyamatában 
négyféle szalmát külöm'tenek el a vastagság sze
rint. Mindegyiket más névvel illetik: vékony vagy 
hálánk, vékonyközepes, vastagközepes és a vas
tag, durva vagy durgó. Csak az azonos méretűeket 
kötik fel egyszerre, így lesz szép a kalap (a fonat.) 
Az igazi különbség a szálvastagságokban legin
kább a már kész, fonott állapotban mutatkozik. 

A szalmafeldolgozás egyik legmutató-
sabb munkafolyamata a kötés, azaz a szalmaszá
lak összefonása. A fűzvessző, gyékény, kukorica
háncs mellett a szalma fonása is archaikus tech
nikákat őriz. A nyersanyag, technika, funkció és 
forma szempontjából adódó tipologizálást CSA-
LOG Zsolt végezte el A magyar népi fonástech-
nika típusai c. munkájában." Szalmafonás alatt 
a kötegbe fogott szalma spirális, varrószállal 
egymáshoz rögzített fonása és a szalmaszálak -

5-11 szálú - laposfonattá alakítása egyaránt ér
tendő. Ez utóbbi képezi a kalap alapanyagát. A 
Magyar Néprajzi Lexikon tucatnyi, szalmáról 
szóló címszava között ott találhatjuk „szalmakö
tést" is, mint a búza-, ill. rozsszalma egyik legje
lentősebb felhasználási módját." 

A kötéssel dől el leginkább a kalap szép
sége és minősége. A kötés előtt a szalmát vízbe 
áztatják, hogy jól megpuhuljon. Az alakor szal
mája vékony és erős, nehezebb kötni, mint a bú
zaszalmát. Ez a leglátványosabb munkafolyamat. 
A gyakorlott, majdhogynem láthatatlan gyorsa
sággal dolgozó fürge ujjak között percről-percre 
„folyik ki" a kész fonat. A rutinos kéz szinte ma
gától fon. Csak akkor tekintenek oda, amikor az 
elfogyott szálat pótolni kell. így a boltba járás, 
állatok terelése, szomszédolás közben is végez
hető a munka, csupán egy vízhatlan fóliába csa- ' 
vart áztatott köteget fognak a karjuk alá. A fonó 
asszonyok a falukép sajátos „látványelemei". 

A hosszú, téli esték a közös kalapkötés 
legfőbb idejét kínálják. Akiknek számára ez az 
egyetlen jövedelem, azok a kalapkötést évszaktól 
függeüenül, télen-nyáron egyaránt végzik. Ez a 
munkafolyamat többnyire társasmunka. Alkal
mát kórusnak nevezik, hasonlóan mint a hajdani 
fonás alkalmait, csupán a munka tárgya cserélő
dött fel. Egy ilyen alkalommal egy házhoz öt-tíz 
asszony is összegyűl, s felváltva járnak egymás
hoz. Ma leginkább a nyugdíjas korúakra jellem
ző. Valamikor megkülönböztették a lányok, 
asszonyok munkaalkalmát. A kisebb és serdülő 
lányoké volt a „pirekórus", a nagyobbaké a le
ánykórus, az asszonyoké az asszonykórus. 5 8 A ki
sebb leányok ezeken a közös alkalmakon sajátít
ják el a kalapkötés fortélyait. Ha többen össze
jönnek, a munka is könnyebben megy, vallják. A 
korábbi közös játékokat feledve a kórus mára az 
emberi viszonyokról, viselkedésekről alkotott 
ítéleteknek, a nehézségeknek, a falu élete meg
tárgyalásának színterévé vált. 

Kőrispatakon igen gazdag kínálatát kötik 
a fonattípusoknak. Aszerint, hogy hány szálból 
áll, van sima-ötös, sima-hetes, sima-tizenegyes. 
A lapos fonatok közé tartozik még a főként díszí
tésre használt „likas" (lyukas), „réce" vagy 
„csipke", és a „cakkenyes", más néven „németre-
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ce". A sima fonatok széle egyenes (sima). Leg
gyakrabban a sima-hetest kötik, ebből készül a 
legtöbb kalap. A sima-tizenegyest a legvéko
nyabb szalmából, a hálánkból kötik a legszebb 
férfikalapok számára. A réce vagy csipke fonato-
kat négy szálból kötik, vastagságtól függetlenül. 
A „cakkenyes" bonyolultabb fonat, egyik széle si
ma, a másik cakkos. A kalap karimájának a szélét 
díszítik vele, de régebben teljes női kalapokat is 
varrtak belőle, kézzel. A tizenegy szálút a két kö
zépső vastagságú szalma valamelyikéből kötik. A 
fonatoknak csak addig különböztetik meg a színét 
és a fonákját, amíg kötik, mert a kilógó szálvége
ket rendszerint egy oldalra hagyják. A kilógó szá
lakat erről a „tollas" kalapról a fonás befejeztével 
levágják. A „koszorú" fonat csavart henger alakú, 
az egyetlen olyan fonat, amelyet öt szálból drót
szál (karó) köré körkörösen hajtogatva alakítanak 
ki, így kapja a fonat a csavart jelleget. A koszorút 
leginkább a hálánk vagy a vékony-közepes szal
mából kötik, s kizárólag díszítenek vele. 

Körülbelül negyven folyóméter fonatot 
neveznek egy vég kalapnak. A vég a fonadék 
mértékegysége. Végenként felcsévélve és össze
kötve adják el a kalapkötők a fonatokat. A kalap-
varrók is így mérik az alapanyagot. Minden ka
laptípusról tudják, hány vég szükséges hozzá. 
Kötés közben egy fakeretre, motollára (1000 x 
40 cm) tekerik a fonatot, míg el nem éri a negy
ven métert. A motollán a fonatot egy-két napig 
tartják, hogy megnyúljon, s van, aki erről levéve 
azonnal értékesíti. A nyersanyag finomítására 
szolgál a mongorlás, a fonat vasalása. A mongor-
ló egy speciális szerkezet, melynek az egymással 
szembeforgó hengerei között préselődik a fonat. 
Az igényesebb kalapkötők kénnel megfüstölik, 
kifehérítik a szalmát. A füstölés a rogyás (ragyás) 
szalma foltosságát, a víztől megsárgult színét 
halványítja. A kénezett, füstölt fonat szebb és ke
lendőbb. 

A háziiparos családok férfi tagjai a gépesí
tett munkákban, a piacozásban működnek közre. 
Az értékesítés határait kiterjesztve egy-egy távolab
bi vidék, nagyváros hetipiacának feltérképezése, az 
igény felmérése valutát jelentett. Amit a vegyes la
kosságú távolabbi vásárokban megtapasztaltak az 
elődök, azt a kapcsolatrendszer bővítésével a követ

kező generáció tovább gyarapította. Kialakult a ka
lapos családok egyéni útvonala. A piaci bázishelyek 
együtt öröklődtek a mesterséggel. A helyi szoká
sokhoz igazodó árukínálattal készültek a vásárokra, 
hetipiacokra59 A vásározó életmód hétről-hétre is
métlődő szokásrendszere: a portékák kipakolásá-
nak módja, a vásározással járó hétköznapi rítusok -
parkolás, szállás, étkezés - szokásai.60 

* 

A szalmakalap korábban általános vise
let volt. A szezonális fejrevalót nyáron, hétköz
napokon és ünnepnapokon, kortól és nemtől füg
getlenül, egyaránt hordták. 6 1 Az árnyékadó kalap 
a mezei munkához szinte elengedhetetlen volt, 
és az ma is. 

A második világháború előtti társadalmi
kulturális berendezkedés megengedte, hogy a 
szalmakalappal is kifejezzék a rangot. A tekinté
lyes gazdaköri kalapot, ahogy neve is jelzi, a 
jobbmódú gazdák viselték. A szegényebbekkel 
ellentétben ők csak a szélesebb karimájú „gurtni-
sat" (koszorúdíszítésest) vásárolták, másoknak 
maradt a récével vagy szalaggal díszített keskeny 
karimájú gazdaköri. 

A szalmakalap ezen a vidéken nem kife
jezetten az ünnepi öltözethez járul, bár a férfiak a 
templomba is felveszik. Inkább utcai viselet vagy 
munkaruhához társuló fejfedő. A nők kizárólag a 
mezőre veszik fel, napsütéses időben. Az esőtől 
féltik a kalapot, mert hamar tönkreteszi. A kalap 
ma már nem árulkodik státusról. A szalagdíszítés 
a női kalapon korosztályokhoz kötött, a sötét sza
lagot idősebb asszonyok használják. A kalapra 
kötött fekete szalag a gyászt is kifejezheti. Bár 
időseknél még tetten érhető a tradicionális kalap
viselés kontinuitása, a 21. sz. elején egyre válto
zó tartalmakat nyer. 6 2 A hagyományos viselet el
tűnése, a nyugati tömegtermékek térhódítása 
nem kímélte a kalapkészítő háziipart sem. Fenn
maradását a csekélyke helyi igények mellett a 
gyorsan fejlődő új gazdasági ágazatnak, a falusi 
turizmusnak köszönheti. 

Az utóbbi időkben megváltozott a 
kalap(fonat)-felvásárlók igénye. A mennyiségre 
törekedvén, a vastag szalmából kötött fonatokat 
veszik át szívesebben, hiszen abból több kalapot 
képesek megvarrni. A mennyiségi szemlélethez a 
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kalapkötők is igazodnak, minél vastagabb a fo-
nat, annál kiadósabb az alapanyag. Anyagtakaré
kosság végett a kalapok karimájából is egyre töb
bet „csípnek el". 

Mind nagyobb a kereslet a vastag szal
mából varrt női és férfikalap iránt. A turizmus 
felvevő piaca figyelmen kívül hagyja a hagyo
mányos kalapformák alapvető minőségi követel
ményeit. A vastag szalma feldolgozása a kalap
kötőnek és a felvásárlónak is érdeke. Előbbiek 
több folyómétert tudnak megkötni ugyanannyi 
idő alatt, mint a vékonyból. Az utóbbiak pedig 
több kalapot képesek megvarrni egy vég fonat-
ból. A hálánkból kötött szalmára tehát csökkent a 
kereslet. De mert „nincs fölösleges szalma", s vé
kony szalma együtt terem a vastaggal, azt is 
kénytelenek felhasználni, a pazarlást elkerülen
dő. A vastag kalapot csak akkor adják oda a ke
reskedőknek, ha valamennyi vékonyat is visz a 
többivel. 

A kalap minősége a fonat szépsége, fe
hérsége mellett a varrástól is függ. Az igényes 
kalapviselők a vékony szalmából font, tömötten 
felvarrt kalapot szeretik.6 3 Egy-egy ilyen kalap 
negyven métert, egy véget is felvesz. A kalapvar
rógép alkalmazása a szalmafeldolgozásban forra
dalminak számított. Míg kézen egy asszony egy 
nap alatt 2-4 kalapot volt képes megvarrni, addig 
géppel 40-50 is elkészül ugyanennyi idő alatt. A 
gépek elterjedésével a kézi varrás teljesen háttér
be szorult. 

A kalapvarrógép működési elve hasonló 
ruhavarró társaiéhoz. A varrás - akár kézi, akár 
gépi - a fejrész közepén egy kétrét hajtott, össze
varrott „ponttal" kezdődik, s a további varrás spi
rálisan ekörül halad. A kézi varrásnál a fejrész 
formálásához segédeszközre volt szükség, a ka
lapfej formájú, különböző méretű, tömör fából 
készült sablonra, botra, amihez folyamatosan 
igazították a kalapot. A gépi varrás ezt már nél
külözi. A gyakorlott varró szemmérték szerint 
alakítja a kalap méretét, hiszen a kalap végső for
máját a préseléssel kapja. 

A „nyers" kalapformákból présgép és 
formák - alumíniumból öntött sajkák - segítsé
gével készülnek a jól elkülöníthető kalaptípusok. 
A kalapok préselését férfiak végzik, hiszen nagy 

fizikai erőt igényel a présgép működtetése. Ezzel 
a gépi művelettel az összevarrt fonatok szálai tö
kéletesen egymásra simulnak, a sajkák pedig 
megadják a típusok legjellemzőbb külső jegyeit. 
A présgépek a varrógépekkel egyidőben, hasonló 
források segítségével terjedtek el. Előtte a kala
pot az egyszerű fabotokra vasalták, vagy egyálta
lán nem préselték. 

* 
Soroljuk fel a leggyakrabban készített 

férfikalapokat: A „gazdaköri" kalap a legrégibb, 
legeredetibb kalapforma Kőrispatakon. A kalap-
fő csonka kúp alakú, karimája 10-15 cm. is lehet. 
Díszítése sötét szalag-, vagy koszorúfonat. A si
ma férfikalap teteje beütött, „tojpasztott". For
mája egyszerűbb a gazdakörinél, karimája 5-6 
cm. A „bukkosfejű" kalap az előbbihez hasonló, 
fejrésze két oldalon bemélyített, azaz bukja van.. 
A „kóbojkalap" a nevéből eredően hasonlít az 
amerikai cowboy-kalapokra, így minden bi
zonnyal újabb forma. A kalapfő kerek, karimája 
széles, és két oldalt fel van hajtva, tűzve. A „sap
kakalap" vagy „vadász" a nemezből készült va
dászkalapot formázza. A „csibikalap" fejrésze 
kerek, a karima hátsó része felhajtott, kisebb mé
retben a gyerekek is ezt hordják. 

A női kalapok fejrésze jóval kisebb, mint 
a férfiaké. Alapvető különbség köztük, hogy míg 
a férfiak a fejükbe húzzák a kalapot - ezért külön
böző fejméreteket készítenek - addig a nők csak 
ráhelyezik fejükre és szalaggal kötik meg a nya
kuknál. De idősebb asszonyok a fejkendő fölött, 
csak árnyék gyanánt használják. A kalapfő mérete 
egységes, leszámítva a kislányok kalapját, különb
ség a karima méretében, díszítettségében van. A 
„gombakalap" fejrésze csonkakúp alakú, ala
csony, a karima 20 cm széles, széle körben lefelé 
hajló. A „rigókalap" feje ovális, tetején beütött, 
karimája 15-20 cm széles, amibe préseléssel bor-
dázást, hullámokat nyomnak. A régies „kajlaka
lap" csonkakúp alakú, karimája két oldalt letűrt, 
lefelé hajló, kifejezetten magyar viselet. A női ka
lapokat festett szalmával vegyített mintás fonatok-
kal is díszítik, vagy pedig különböző fonattípuso-
kat keverve varrják, ami önmagában adja a díszí
tést. A fonatok festése viszonylag újkeletű, össze
függ az anilinfestékek megjelenésével. 
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A préseléssel elért „nyers" férfi- és női 
kalapokat típusonként különböző díszítésekkel 
látják el. A férfikalapokat hagyományosan szala
gozzák, mintára hajtott koszorúval (gurtni) vagy 
selyemszalaggal. A koszorús díszítésnél az előb
biek helyett előfordulhat a kalapba varrva egy sor 
„likas", vagy „rece" fonat Ekkor rátétdíszt már 
nem kap külön. A kalapok díszítésének módoza
tai szorosan összefüggenek a viselés szokásaival. 

A kalap varrásának ideje az őszi munkák, 
a disznóvágás s az ünnepek lejárta után, télen 
kezdődik. Az ekkor készült árat a tavaszi hóna
poktól kezdik hordani a vásárokba. A szalmaka-
lap-szezon április végétől Kisasszony napjáig 
(szeptember 8-ig), a mezei munkák végeztéig 
tart. Már csak az emlékezet tartja számon a haj
dani nagy országos „dicsői" (dicsőszentmártoni) 
vásárt, mely minden évben május l-jén kezdő
dött. Ez volt a szalmakalapok első piaca az 
idényben. Ezt követte május 4-én a székely
keresztúri, május 10-től az etédi „fűhúzó", majd 
a nyár eleji korondi „eperérési vásár". A július el
ső napjaiban tartott sokadalom kirakói közül el 
nem maradhattak a kőrispataki, bözödi, bözödúj-
falusi szalmakalapos asszonyok. 6 4 

A kalapkészítők kezdetben gyalog, sze
kérrel, vonattal járták a vidéket. Később, amikor 
Kőrispatakot és környékét is elárasztották a ke
reskedők, az iparengedéllyel rendelkező házipa
rosok messzebbre kényszerültek portékáikkal. 
Megrakott személyautóikkal távolabbi tájakat is 
meghódítottak. Eljutottak egészen az alföldig, 
ahol szintén nagy volt az érdeklődés az idényka
lapra. Igazodtak az egyes vidékek, népcsoportok 
(szászok, románok) kalapviseletéhez. így sok
szor a Kőrispatakon és környékén megszokott 
kalapformáktól merőben eltérő változatokat is 
készítettek. A női kalapok közül a „rigó" és a 
„gomba" kifejezetten a szász területek ellátására 
készült. Nem meglepő tehát, ha a Kőrispataki 
Szalmakalap Múzeum tisztaszobája a legkülön
bözőbb, idegen formájú kalapokkal zsúfolt. 

Szalmából nemcsak kalap készül, hanem 
számos, a háztartásban használatos eszköz is. A 
vastag vagy durgó szalmából kötött sima-ötösből 
„puliszkakalapot", lábasalávalót varrnak. Előbbi 
gyakorlatilag egy karima nélküli méretes kalap

fej, amibe a forró, tűzről levett edényt helyezik, 
így kavarják meg a puliszkát. Egykor a szalmaci
pő viselése sem volt ritka. Ma már a készítés 
módját is alig tudják feleleveníteni. Az 1960-as 
évek népművészeti mozgalmai naiv alkotóknak, 
művészkedő oktatóknak adtak szabad kezet, a le
tisztult paraszti díszítőművészetbe való beavat
kozás lehetőségeivel. Tanításaik nyomán terjedt 
el többek között a szalmakép szövése. Készítése
kor a szövőszékre vetett vékony fonalat szalma 
vetülékszál keresztezi. A két különböző anyag ta
lálkozásánál alakítható ki a minta. A kész termék 
a figuratív díszítésű szőttesek motívumait idézi. 
Falvédőként vagy fali díszként használják." Nem 
részletezzük itt az 1989-es változások nyomán az 
egyre több, Kőrispatakra érkező külföldi, első
sorban magyarországi szalmafonó termékbővítő 
ténykedését. Az említett „hagyományos" reper
toár újabb és újabb, inkább dísz-, mint használa
ti tárggyal bővült. A befogadó készség természe
tesen a kalapviselet és a kalapipar hanyatlásában, 
ül. a turizmus fellendülésében keresendő. A hoz
závetőleg 650 lakosú faluban ma kb. 90 család 
foglalkozik szalmafonással, 6 6 szalmadísz- és ka
lapkészítéssel, kereset-kiegészítés gyanánt. A kü
lönböző - hagyományos és új - termékcsoportok 
és készítőik alig különíthetők el. A tekintélyes 
szám a turizmust kiszolgáló szalmaművesek egy
re szaporodó rétegét jelzi. 

A mezőgazdaságból megélni képtelen la
kosság kényszerül nyáron a szalma kiszedésére, 
hogy télen, a mezőgazdasági munkák lejártával 
vagy akár egész évben e kiegészítő kereseti lehe
tőséghez nyúljanak. Gazdasági megújulásra csak 
a korábban is tőkével, kapcsolatrendszerrel, mo
bilitással bírók képesek. 

Az elmúlt tizenöt év új gazdasági-kulturá
lis környezetében a megörökölt kalapos társadal
mi státusok tovább erősödtek. A vagyoni különb
ségek, az alacsonyabb életszínvonalon élő idősebb 
lakosság kiszolgáltatottsága tovább mélyült. Az 
igen nagy kitartást, türelmet igénylő, sokszor 
megterhelő munkát végző kalapkötők helyzete 
alig változott. Munkájuk értéke továbbra is a fel
vásárló és az aktuális piaci igény függvénye. 

A harmadik évezred elején a szalmakalap 
egy új értelemben vált fogyasztási cikké, ahol a 
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tárgy formailag ugyan alig változik, de tradicio
nális használata helyett egyre inkább a turizmus* 
ban nyer nagyobb jelentőséget. Nem utolsósor
ban etnikus szimbólummá, az önazonosság kife
jezőjévé emelkedett. E szerepében a helyi tradi
cionális kalapipart a civil kezdeményezésre ala
pított Szalmakalap Múzeum léte és működése 
csak tovább erősíti. 
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ri napokban zsúfolva van a piac a fehérnép csoportja által, kik nyalábbal 
vagy egy-egy tomyot rakva karjaikra a szalmakalapból, hordják a vásárra." 
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lalkozások fejezetében részletesen kitér a legjelentősebbre, a szalmakalap
készítésre: „mely különösen Nánás városban régi idők óta gyakorlatban van 
... hol a földműves s iparos osztályhoz tartozó nők legnagyobb része a hat 
évesnél idősebb gyermekekkel s a napszámos osztályhoz tartozó férfiakkal 
együtt szabad idejüket ezen iparágnak szentelik, s a tavaszi hónapokban na
ponként szalmakalap vásár tartatik, melyen nem csak a kész kalapok, hanem 
a még varratlan szalmafonatok is az ország különböző részéből ide jönni 
szokott vevőknek elárusíitáinak". Idéznünk kell tőle azt a helybéli céhsza
bály módosítást (Csizmadia céh 1795-ben megerősített alapszabálya XVII: 
cikkelyének részlete), amely utal a szalmakalapnak munkaöltözet ként való 
helyi viseletére: „a legény műhelyben kalapban dolgozni megtiltatik, ha 
sipkája vagy szalmakalapja van, abban szabad". 

12. RÁTH Károlynak (1838-1902) , a sikeres szalmakalapgyár-tulajdo
nosnak és következésképpen c háziiparra összpontosító figyelmének sok 
értékes adatol köszönhetünk. Mondja: „A szalmafonásnál egyaránt foglal
kozik a család minden tagja, apraja és nagyja, fi- és nőnembel iek, . . . fon
hat bárhol, a szabadban úgy, mint a legszegényebb hajlékban. Télen-nyá
ron, éjjel-nappal." Ugyanitt hoz külföldi példákat: „hol ezen iparág már 
régebben meghonosult: Olaszország, Sweitz, Belgium, Angolország, Né
methon némely tartománya állítja elő azon milliárd ölnyi különböző szal-
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(RÁTH K. 1868) 
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ra, amely a kalász és az ez alalli első bog közt van, ezért e rész levágatik, 
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részét a szálak finomsága szerint osztályozzák, éspedig öt- s olykor tízfé
lét is ." (Székely Néplap 1867/134) 
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pántlika és -kalap készítés Nánás vidékén és Bihar vármegyében Hencida 
körül ... Nagyon értékes és terjedelmes köznapi kereseti ág már jelenleg 
is. Mi még 1847-ben hírlapilag buzdítottunk egy vállalkozó dúsgazdag 
nánási urat, hogy egy pár ügyesebb nánási cselédet küldjön ki Florenc vi
dékére a nép szalmakalap készítési titkai elsajátítása végeit, de serkenté
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szít. 1000 simítógépet is használnak. Hajdú megyében a forintban mért 
évi termelés 21 312, Szeben megyében 2078, Udvarhely megyében 1325. 
( JEKELFALUSSY J., 1885. 1 3 . 3 5 ) 

17. A törzskönyvel részint hivatalos adatok, részben a kereskedelmi és 
iparkamarák jelentései, részben magángyűjtés adatai alapján KOVÁCS 
Gyula készítette, 1898-ban. Forrásai bizonyára nem szolgállak minden te
rületre vonatkozóan kimerítő adatokkal. Ezt bizonyítja a szalmafonás fe
jezet Is , hiszen más felméréseknek el lentmondva nem említi pl. Kőrispa-
takqt, ahol köztudottan Bözöddel azonos, számos említett faluval szem
ben pedig jóval jelentékenyebb mértékű volt a kalapozás. A törzskönyv 
összeállítójának erről a vidékről semmilyen, a háziipart űző családok szá
mára, az évi termelés mennyiségére és piaci értékére vonatkozó adatol 
nem szolgáltattak. (KOVÁCS Gy. 321 , 352) 

18. . Jelentékenyebb szalmafonást űznek keresetre: Hencidán, Hajdúnáná
son, Dorog, Böszörményben több millió kalapot fonnak és varrnak szal
mából. A nánási kalapgyár egymaga 380 varrógépen dolgozó háziiparost 
foglalkoztat." (KOVÁCS Gy. 1898. 321) 

19. Az európai luxusiparban igen keresetinek számító szalmakalap hazai 
közvetítői, gyárosai a nagy mértéket öltölt háziiparáról híres Hajdúnáná
son látták leghasznosabbnak megvetni lábukat. Ezek a vállalkozók gyári
pari szintre emelték az addig tradicionális alapokon nyugvó, tisztán kéz
műipari tevékenységei igénylő szalmakalap-készítést. A magyar nyelvte
rületen, leszámítva egyes fővárosi üzemeket , itt működön a legtöbb szal
makalapgyár. Az első, 1888-ban alapíttatott SOHLER-féle céget számos 
másik követte. 1913-ban már több mint harminc fonatfehérítésre, festés
re, kalapvarrásra, préselésre vagy a kellékek beszerzésérc szakosodott 
üzem és kereskedés működött. A gyárak üzleti könyvei szerint a gyártmá
nyok harmadát külföldre szállították (Galíciába, Bukovinába, de Európa 
nyugali tartományaiba is). 1GMÁNDY József egyik 1940-es ipartörténeti 
tanulmányában állítja, hogy fő piaca Erdély volt, szinte alig volt olyan 
megye, ahova a nánási szalmakalap ne jutott volna el. ( IGMÁNDY J. 
1940. 76) 

Nem tűnhet alaptalannak az a feltevésünk, hogy a nánási szalmaipar s ki
emelkedő alakja, SOHLER Istvánnak tevékenysége hidat jelentett az or
szág belső magjának fejlett szalmaipara és Erdély háziipara közöli. A 
szájhagyományra alapozva keressük a bizonyítékokat arra vonatkozóan, 
hogy alkalmazottainak oktató jellegű kiküldetésével, a varrógépek közve
títésével, kereskedelmi célú kapcsolatok teremtésével - az iparügyi ható
ságok messzemenő támogatását élvezve - képes volt beleszólni az erdé
lyi térségben működő szalmakalap-készílő háziiparba. 

20. GELLÉRI Mór (1854-1915) számos jelentős ipari szaklap szervező
je és szerkesztője. A millenniumi kiállítás idején az Országos Háziipari 
Bizottság lagja. 

2 1 . GELLÉRI M. 1910. 210. 

22. „az ősi háziipari foglalkozástikban rejlik a székelyek igénytelensége. 
Ruházattal ellátja földjének termékéből, birkának gyapjából háza népét, 
szerszámát megkészíti maga erdeje fájából. A megélhetéshez elég néhány 
hold terméke, az adó és a pálinka kikerül néhány fuvar fából, fuvarozás
ból vagy napszámból . . . . Magának él a székely még ma is, talán észre sem 
veszi, hogy változnak az idők és körülmények. (ŐRLHY J. 1901. 28, 14) 
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23 . Uo. 39. 

24. B A R A B Á S B. 1904 .40 . 

25. B A R A B Á S E. 1904. 
26. A (elsorolásban csak az öt családnál nagyobb számban foglalkozókat 
említjük. 

27. Dr. KÓS Károly érzékeny rajzol fest a nyárádszeredai nagy vásárok 
forgatagáról, ahol a vidék, vásározó körzet mesterségei, háziipara oly sok
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tást adataira, ahol Csík, Háromszék, Maros-Torda és Udvarhely megyei 
szalmafonással foglalkozó családok megközelítő számát közli. „Szalma
fonás Háromszékben Scpsiszentkirályon, Sepsiszentivánban. Maros-
Torda megyében Jobbágytelke (200 család), Hódos (80 cs.), Ehed (80 es.) 
ősszel és télen. Együtt 340 család. Udvarhely megyében Vécke ( 2 - 1 5 cs.). 
Székely szállás (3 -10 cs . ), Bordos (10 cs.), Rava (20-25 cs.), Csöb (10 
cs.), Béla (80 cs.). Magyarzsákod (12 cs.), Bözöd (200 cs.). Kőrispatak 
(100 cs.) Bibarcfalva (10 cs.), Muzsna, Dobó, Vágás, Etéd többen. Együtt 
440." (KOZMA F. 1879. 298) 

29. B Ö Z Ö D I G y . 1943 .216 . 

30. A faluval kezdetben ismeretségi szálakon indult a kapcsolat. Látoga
tásaim során az egyre tudatosabb néprajzi gyűjtést MOLNÁR István 
székely keresztúri múzeumigazgató is ösztönözte. Útmutatásaiért hálával 
tartozom neki. A témával kapcsolatos kutatásaim jelenleg is folynak. 

31 . M O L N Á R I . 1976. 

32. A kéziratos dolgozat jelentős forrásmunkának tekinlhető a kőrispata-
ki kalapkészí tés közelmúlt jára vonatkozóan. Adatszolgál tatásaiér t 
KUTASI Mihálynak ezúton is köszönetet mondunk. 

33. J U H Á S Z A. 1991 .475-480 . 

34. VARGA E. Árpád etnikai (anyanyelvi /nemzet iségi) adattára, 
1850-1992. (VARGA E. Á. 169) 

35. JAKAB Á. 2004. 189. 

36. O R B Á N B. 1868. 146. 

37. „Tatárok útja" helynév. A hadak elől menekülő lakosság a szilasi bar
langban bújt meg: „Szüasáj" . 

38. „GERGELY Lukács, PÉTERFI András, G O T H Á R D János, KOVÁTS 
János, TIBOLDI István, K E L E M E N Marton, TIBOLDI Gergely, DEÁK 
István nemes embereké. - a Református Eklézsia levéltárából. A feltehe
tően már nem teljes, de a történelem pusztító viharait még így szép szám
mal átvészelő, főként az eklézsia történetére vonatkozó iratok, historia 
domusok gazdag tárházában nem bukkantunk nyomára a szalmafeldolgo
zó háziipamak. Ugyanakkor más, a község történetírását gazdagító okle
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39. „Csereláz" és „Hollósvölgy" Kőrispatak hatámevei. Egy földműves 
visszaemlékezéseiből. (RÉTHY M. 1957) 

40. Uo. 

4 1 . A legkisebb gazdának is volt 10-12 szarvasmarhája - állítja RÉTHY 
M. (Uo.) 

42. A következőképpen vallanak saját helyzetükről: „Vagyunk reászorul
tak, öregek, egyéb keresetünk semmi. De vannak még nálunknál megszo-
rultabbak is, aki alig várja, hogy kikösse, valahogy vegye ki a kenyeret." 
„Egyébből miből kapjanak pénzt, nincs miből. Egy vég kalapot megköt 
egy nap, legalább ecetet tud venni belőle. Más munkalehetőség nincs. A 
házba télen benn jó melegbe köti a kalapot, van aki alig köt egy-két vé
get, s mindjárt hozza eladni. Egyik napról a másikra sokan alig tudnak él
ni, se kenyér, se puliszka." „A szedők megvárják azt, hogy úgy meg légy 
szorulva, mindjárt halsz meg, s akkor oszt jó olcsón megveszik. S akkor 
oszt boldog leszek, mert tudom, mit kapok ebből." „a megmunkálástól 

kezdve, vesd el az alakort, szedd ki, pucold meg, válasszad, kössed, húzd 
fel - annak nincs haszon, aki köti. Aki megvarrja: míg a szemedet elpil
lantod, a kalap kész lesz, s övé a haszon." 

4 3 . Falusi Gazda 1867. 

44. Székely néplap 1864/134. 

45. Kőrispalakon 1952-ben kezdték a kollektív megalakítását. 

46 . Pl. a kollektív volt elnöke, J. B. 

47 . PÉNTEK J. - S Z A B Ó A. 1981. 

48 . „...többre értékelték szép színű, vékony erős szalmáját a szalmakalap
készítők: a kalotaszegi Jákólelkén, Nyárszón, Körösfőn, Zsobokon. 
Gesztrágyon, Gyaluban, a mezőségi Visán és Széken mindenütt ismeretes 
ez a felhasználási mód". Uo. 270. A fenti adatok ismeretében B A L A S S A 
is megerősíti, hogy „erős szalmája takarmányozásra csak végszükség ese
tén használható, de kiváló és tartós szalmakalapot lehet belőle készíteni." 
(BALASSA I. 1990, 78) 

49 . Az 1982-cs kiadású Mezőgazdasági Lexikon szerint Magyarorszá
gon csak fajtagyűjteményekben található. A Mezőgazdasági Múzeum 
Agrobotanikai Gyűjteménye egyetlen alakormag mintapéldányt őriz. 
Emellett tudomásunk van arról, hogy egyes hazai mezőgazdasági kutató
intézetek az elmúlt évtizedben folyamatosan végeztek/végeznek alakorkí-
serieteket. Oktatási, demonstratív céllal a százhalombattai régészeti park 
is évek óta foglalkozik termesztés-rekonstrukcióval., " 

50. Révai Nagy Lexikona 1911. 268. 

5 1 . Tapasztalataink szerint a mezőgazdasági statisztikai munkák a húzafélék 
között nem vagy csak ritkán tartják számon, hiszen nem szerepelt a nála jó
val jelentősebb haszonnövények piacán, épp ezért igen nehéz konkrét törté
neti, számszerű, ill. táji megoszlásra vonatkozó adatokat nyernünk róla. 

52 . Lónak, szarvasmarhának, sertésnek, baromfinak egyaránt adták dará
ját más gabonákkal vegyítve. (FARKAS M.1982. 32) 

53 . Az alakor székelyföldi termesztésére vonatkozó további adatokat lásd 
az Adatok az alakor (Triticum Monococcum L) székelyföldi termesztésé
hez c. dolgozatban (a megjelenés alatt álló Múzeumi Kutatások Csongrád 
megyében c. tanulmánykötet sorozat soron következő számában). 

54. Bözöd, Kőrispatak és a Székelyudvarhelytől nyugatra, a Vágás-patak 
völgyében fekvő falvak: Béla, Székelydobó és Vágás. Vágás völgye falva
iban a növény helyi neve „orokoj". A tény, hogy a fenti településeken is
merik és termesztik az alakort, számos kérdési vet föl. Mindenekelőtt szé
kelyföldi termesztésének múltját és elterjedését, azaz hogy az adotl ter
mőhelyen kontinuus, lokális előfordulású maradványfajként (reliktum), 
vagy jövevény fajként (adventív) van jelen. Ennek megválaszolása továb
bi kutatások feladata. Az évről évre csökkenő termésterületek felvetik a 
vetőmag folytonos biztosításának kérdését. Szórványos gyűjtéscink arra 
mutatnak rá, hogy a vetőmag beszerzése végett a fenti települések infor
matív kapcsolatot tartanak fenn. 2005-ben Bözöd, Kőrispatak, Béta, Do
bó, Vágás határaiban lehet még elvétve látni alakorvetést. A kizárólag fo
náshoz termesztett, kis parcellákba vetett növény jelenléte egyre ritkább. 
A kalap keresletével arányos a csökkenése. Az utóbbi években elterjedt 
szalma dísztárgyak készítése talán még kedvezhet a növény további fenn
maradásának ezen a vidéken. 

55. A munkafolyamatok leírását már korábban is közöltük (N. S Z A B Ó M. 
2005). 

56. C S A L O G Z s . 1962. 

57. Magyar Néprajzi Lexikon 4 . 540-544 . 

58. KUTASI M. 1974; MOLNÁR I. 1976. 

59 . Sz. L . családjában pl. Dés, Nagybánya, Temesvár, Lúgos, Máramaros , 
Aranyosgyéres, Marosújvár, Torda, Szászsebes piaca. 

60. Továbbá a praktikus ismeretek - a szállásadó családokkal fenntartott 
szoros kapcsolat, a piaci pénzbeszedővel való tárgyalókészség, az olcsó 
üzemanyag-lelőhely, egyszerű és olcsó étkezdék megkeresése, a román 
nyelv ismerete stb. - mind-mind feltételei voltak a sikeres értékesítésnek. 
A vállalkozás előmeneteléhez ugyanígy elengedhetetlen volt a kalapos 
kellékek - cérna, szalag, festék - kedvező beszerzése. A szocializmus ide
jén a pangó falusi üzletek képtelenek voltak ilyen igényekel kielégíteni. 
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61 . Egy régi mondás azt tartja: „Aki téteti szalmakalapot visel, attól ne 
kérj tanácsot!" 

62. „a fiatalok inkább hajadon fejjel járnak, minthogy kalapot tegyenek. 
Ha a mezőre elmegy, akkor felteszi, de a falu között szégyellik m á r " - így 
jellemzik a falubeliek. A viselésének ideje is leszűkült: „általában a kapá-
lási szezonra veszik a kalapot. Amikor a kapálás lejár, akkor azt szoktuk 
mondani, hogy a kalapszezonnak vége, az pedig már június vége felé, jú
lius elején lejár. Már szénacsinálásra a nők nagyon fukarok, s nem vesz
nek új kalapot. Egy kalap - egy szezon." 

63. A készítők, kereskedők szerint a széki megrendelők pl. nagyon kriti
kusak a kalappal. ,flem számít az ára, tarka ne legyen belékötne, csak 
szép fehér vékony legyen ... akik már ismerik, rájönnek, hogy jobb, ha tö
mötten egymásra van varrva, s akkor erősebb a kalap, tovább tart" -
mondják. 

64. ISTVÁN L. 1981. 125. 

65. Kőrispatakon kevésbé, a szomszédos Bözödön jobban elterjedt a szal-
mafonatok rámára feszítése, különböző használati és dísztárgyak, szaty
rok, táskák, falvédők készítése. Az anyagigényes termékeket csak az 
ügyesebb asszonyok készítették, sablonok, keretek segítségével. 

66. A megközelítő számadatok K. Gy. helyi tanárnőtől származnak, aki az 
utőbbi években, hivatalos és hiteles források híján, saját érdeklődését is 
kielégítendő, kapunként jegyzi Kőrispatak lakosságának alakulását. Ada
tait ezúton is köszönöm neki. 

(A családnevek majuszkulás kiemelését kötet-
szerkesztési szempontok indokolták. Szerk. 
megj.) 

Pălăria de paie în trecut şi azi. 
Date privind industria casnică 
de prelucrare de paie 
(Rezumat) 

Potrivit tradiţiei orale, prelucrarea de 
paie la nivel de industrie casnică are o tradiţie de 
peste o sută cincizeci de ani la Crişeni (fostul 
scaun Odorhei, j . Harghita). Lucrarea prezintă 
materia primă tradiţională, produsele şi con
fecţionarea lor, respectiv discută istoria meş
teşugului (perioadele mai importante au fost cea 
a politicii de protecţie a industriilor interne de la 
sfârşitul sec. al XIX-lea, iar mai târziu dez
voltarea iniţiată la nivelul autorităţilor în cauză, 
între 1940-1944), aspectele sociale ale con
fecţionării pălăriei de paie şi centrele acesteia din 
Secuime, în special cel de la Crişeni. în 2001 aici 
s-a deschis şi o expoziţie muzeală unică a 
meşteşugului în Transilvania. 

Straw-hat Once and Now. 
Data Concerning to 
a Cottage-industry 
(Abstract) 

Straw-plaiting as cottage industry has 
been known in Kőrispatak (Crişeni, Harghita 
County) for more than 200 years. The paper pre
sents the traditional basic material, the working 
process and products of this craft, as well as its 
history (its most important phases in Székely
föld: the age of home industrialization in the 19 t h 

century, then the development initiated by 
authorities between 1940^44). The paper also 
discusses the social connection of straw plaiting, 
the straw-hat centers of Székelyföld, particularly 
the one in Kőrispatak. There a unique museum 
exhibition of the craft was opened in 2001. 
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5 . ábra A szalma pucolása és kötése (A szerző felvétele) 8. ábra Puliszkakalap és asszonykalap (A szerző felvétele) 
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KINDA István

AA sszzoocciiaalliissttaa éérraa ééss 
aa ppoosszzttkkoommmmuunniissttaa jjeelleenn
mmooddeerrnniizzáácciióóss vváállttoozzaattaaii..
CCóóffaallvvaa 11998866––22000066

(Kivonat)
A tanulmány a háromszéki Cófalva utób-
bi két évtizedbeli modernizációs folya-
matait tárgyalja. A kommunista Ro má -
niában a község (romániai fogalom -
használatban falu) a felszámolásra ítélt
települések listájára került, de az 1989.
végi rendszerváltozással megme nekült.
Másfél évtizeddel a fordulat után a fa -
lukép rendkívüli vitalitást mutat. A vizs-
gálat kiemelt célja annak feltárása, hogy
a kis közösség milyen társadalmi és gaz-
dasági potenciállal, közösségi straté gi -
ákkal rendelkezett valójában az 1980-as
években. Az elemzés egy korábbi rövid
változata a Korunk 2006. XVII/6. (jú ni -
us) számában jelent meg.

11.. AA kkuuttaattááss11

Az orbaiszéki Cófalván 1986-ban külön-
leges kezdeményezés történt. A település vala-
mennyi házának és gazdájának/lakójának lefény -
képezése után a fekete-fehér felvételeket
házszám alapján sorrendbe szerkesztették és egy
96 fotót tartalmazó emléktablót készítettek,
amely a református imaterem falára került. 

A hasonló kulturális vállalkozások általá -
ban ünnepi alkalmakra, jubileumi évfordulókra
szánják „terméküket”. A cófalvi emléktabló
valójában a székely faluközösség életének utolsó
hiteles vizuális dokumentumaként készült. Az
emlékállítás mementóját az ekkoriban nyil-
vánosságra hozott bukaresti kormányrendelet
jelentette, amellyel a székely falut a település-
rendszer átcsoportosításával a felszámolásra ítélt,

„életképtelen” települések közé sorolták. A tabló
ebben a politikai kontextusban egy kollektív
múlt köré szervezõdõ emlékezetközösség látle -
lete lett.2

A 8000 (nyolcezer) romániai falut érintõ
(modernizációs) felszámolási program elõkészítõ
fázisa szerencsésen hosszas érlelõdésû volt: a
diktatúra bukása a települések legnagyobb
hányadának megmenekülését jelentette.

A rendszerváltozás után másfél évtized-
del az új házakkal tarkított falukép, az udvarokon
és a gazdasági épületek elõtt sorjázó mezõgaz-
dasági gépek és eszközök a Cófalván élõ
lakosság rendkívüli vitalitásának mutatóiként
tárulnak a kutató elé. Vizsgálatom kiemelt célja
annak feltárása, hogy a kis közösség milyen tár-
sadalmi és gazdasági potenciállal rendelkezett az
1980-as években, haldokló közösség volt-e a szó
átvitt értelmében, azaz jövõjét nem látó, tehe -
tetlen, a környezõ városok gyûrûjében felmor -
zsolódásra ítélt, öregedõ településként hatott-e
ebben az idõszakban. Elemzésem fõ vonala ezen
túlmenõen a település közelmúltjának és jele -
nének mindennapi gazdasági törekvéseire, a
modernizációs kihívások spontán vagy tudatos
válaszreakcióira összpontosít. Az alábbiakban
tehát azt fogom megvizsgálni, hogy milyen
együtthatók játszottak közre abban, hogy a „ha -
lálraítélt” falu mára viszonylag stabilizálódott
népességû és fejlõdõ agráriummal bíró kiste le -
püléssé alakult át.3

Kidolgozásra váró elõfeltevésem, hogy a
helyi székely lakosság egy gazdálkodó családok-
ból álló, körvonalazható kiscsoportjának körében
a rendszerváltozás után erõteljes revitalizációs és
modernizációs törekvések indultak be, amelyek
oknyomozó elemzését egyrészt a városi–falusi
környezetek közti rendszeres mobilitás fölerõ -
södésének, a nyugati gazdálkodási modellek és a
piacközpontú családi gazdálkodásra épülõ falusi
életformák meghonosításának (adaptáció), más-
részt az elszármazottak Cófalvához kötõdõ
jövõorientált terveinek, ezek megvalósítási kísér-
leteinek vizsgálatából próbálom indítani.

Tanulmányom soron következõ fejezeté -
ben azokat a szocialista érában ható politikai
törekvéseket vázolom, amelyek az 1980-as évek-
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ben a falvak felszámolásával negatív jövõképet
tártak Románia falusi lakossága elé, illetve elle-
hetetlenítették a rurális életet. Ezt követõen
konkrétan a cófalvi társadalom és agrárium szo-
cializmus kori, majd a rendszerváltást követõ
helyzetét és a tovább éltetett, illetve modellsze -
rûen átvett gazdálkodói habitusokat, azoknak
egyes gazdaságokon belüli gyakorlati szinkretiz-
musát mutatom be.

22.. AA rroommáánniiaaii ffaalluurroommbboolláássookk 
ppoolliittiikkaaii--iiddeeoollóóggiiaaii hháátttteerréébbeenn

A 20. század derekán a kollektivizálási
politikai kampány,4 az irreális ütemben építkezõ
ipar és az ezzel összekapcsolt hajszolt urbanizá-
ció a hagyományos falusi közösségek életvilágát
visszavonhatatlanul átrendezte. A rurális kör nye -
zet lakosságának modern ipartelepek vonzás -
körébe történõ fokozatos kivonulását a munkahe-
lyek létesülésének elõnyei és szimbolikus felér -
tékelõdése mellett az államilag szövetkezetesített
mezõgazdaság apadó családi haszna és leromló
presztízse segítette elõ.

Az 1968/2. számú törvénymódosítási tör -
vény hatályba lépése országos léptékû „sziszte-
matizálást” (elsõsorban a megyésítést), moderni -
zálást eredményezett, ez viszont csak a kezdetét
jelentette az átfogó szocialista területrendezési
törekvéseknek: az 1970-es évek elején a meg -
hirdetett projekt új, konkretizált programpon-
tokkal bõvült ki. A pártvezetés szándéka szerint:
„A városok és a falvak területrendezése, egy új
városi központhálózat létrehozása hozzájárul a
környezõ falusi zónák civilizációs szintjének
emeléséhez, a falusi környezetek gazdasági-tár-
sadalmi tevékenységeinek kiszélesítése biztosí-
tani fogja a falusi életfeltételek városiakhoz való
közeledését.”5 A rurális környezetek adminiszt -
ratív átrendezési programjának jelmondata a szo-
cialista agrárium nagyarányú kiterjesztésének
szándékát vetítette elõre: a települések (fõleg fal-
vak) által elfoglalt területeket „vissza kell adni a
mezõgazdaságnak.” A primér szektorként ter-
melõ mezõgazdaság makroszerkezeti átalakí -
tásáról a párt fõtitkára alaposabban kifejtett
elképzeléseit a RKP XIII. Kongresszusának alap-

dokumentumaként egyhangúlag elfogadott be -
szédében, 1984 õszén tárta a nyilvánosság elé.
„Tenni fogunk a földalap felsõfokú átszer -
vezéséért és értékesítéséért az összes megyében,
és az ország termõterületeinek 500 ezer hektárral
való kiterjesztéséért az 1986–2000 közti perió-
dusban (...) a beépített területek perimétereinek
visszaszorításával, a szétszórt gazdaságok átcso-
portosításával (...).”6 Körülbelül ezzel egyidõben
már bekövetkeztek a makrogazdasági válsággal
fenyegetõ korábbi veszélyek: bár a hatalmi
követelésekhez igazított (torz) statisztikákból
folyamatos dinamikus fejlõdés olvasható ki,7

valójában a mezõgazdaság termelékenysége a
földek lesoványodása, kiélése következtében
megcsappant, a tõke termelésbõl való kivonásá-
val egyidejûleg az ipar termelékenységének
csökkenése is éreztette hatását, a lakosság egyre
szegényedett, noha évek óta minden erõvel a ter-
mékek mennyiségi és minõségi javítását szorgal-
mazták.8 Miközben a kommunista propaganda -
szervezet tevékenysége folytán a sajtótermékek
és egyéb kiadványok a sokadik ötéves terv
határidõ elõtti bravúros teljesítésének beszá-
molóitól és az életszínvonal emelkedését jósoló
„prognózisoktól”9 voltak hangosak, a minden-
napok gyakorlatában érezhetõ eredmények és
intézkedések az ellenkezõ tendenciákat – az
általános gyengülést, az ipar amortizációját, az
emberek elszegényedését – mutatták.

A mezõgazdaság átalakítását meghatá -
rozó XIII. pártkongresszus után két évvel, 
1986-ban, a Parasztság III. Kongresszusán
CEAUªESCU (ismételten) állást foglalt az
ország mezõgazdasági rendeltetésû földalapjá-
nak ésszerû használata és védelme mellett. „A
föld (...) csak korlátozott mennyiségben áll az
emberiség rendelkezésére, nem szaporítható,
mással nem pótolható, s egyes földterületek ter-
mõterületté való átalakítása csak nagy ráfordítá-
sok árán és csupán bizonyos határig lehetséges.
Ezért emelte ki pártunk fõtitkára, hogy mindent
el kell követni a szántóterület 500 000 hektárral
való növeléséért.”10 A célkitûzések meg-
valósításának tervezett körülményei valósággal
sokkolták a hazai és külföldi közvéleményt: az
árterek lecsapolása, a terméketlen területek ter-
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mõre fordítása, az irtás során nyert területek mel-
lett a pártvezetés szerint a legkézenfekvõbb
megoldásként a települések felszámolása kínál -
kozik: „emlékszünk ugye a világtörténelemben
egyedülálló kijelentésre, hogy »lemondunk«
néhány ezer faluról, mert »meghaladottak«, nem
bizonyítják életképességüket”.11

A területrendezések ideológiai hát-
terében a gazdasági megfontolások mellett szél-
sõséges nacionalizmustól fûtött nemzetpolitikai
motivációk és erõvonalak húzódtak. „... a
legfõbb vezetés már 1972. július 19–21-én, a
kommunista párt bukaresti országos konferen-
ciáján meghirdette a kisebbségek rövid távú
beolvasztását, román terminológiával »nemzeti
homogenizálási« programját. Ezzel a romániai
nemzeti kisebbségek beolvasztásának gyakorlata
hivatalos formát öltött, de a határozat utáni elsõ
években a hatalom még ügyelt arra, hogy a
tényleges célokat esetenként taktikai enged-
ményekkel ellensúlyozza.”12 Az 1960–1980-as
évek közötti falu–város irányú tömeges méretû
spontán migrációt a kommunista pártvezetés
autokrata módon kívánta megszervezni és a vá -
rosi populáció felduzzasztását elõsegíteni. A lo -
kális közösségek interetnikus, városi kör -
nyezetekbe történõ kimozdítása, illetve kollektív
elbizonytalanodást okozó szétszórása mellett az
intoleráns hatalom hatásos stratégiaként a tömb-
magyar lakosságú székelyföldi városokba a
meglehetõsen hátrányos helyzetû, elmaradott
regáti románság tömeges betelepítését alkalmaz-
ta.13 Az 1980-as évek közepére tehát nyilvánva -
lóvá vált, hogy a diktátor hírhedt „területrende -
zési terve” értelmében az erdélyi székely-ma gyar
tradicionális kistelepülések legnagyobb hányada
beolvadásra, illetve lerombolásra, felszámolásra
ítéltetett.14 Az elképzelések 8000 romániai falu
megsemmisítését tûzték ki célul, és a hatalomnak
szándékában állt ezeket egyes mezõvárosi jel-
legû városokra, valamint nagy városok történelmi
városrészeire is kiterjesz teni.15

A program, amely „megoldja a falusi
lakosság gondjait” a technikai tervezéssel a leg -
több település esetében kezdetét vette: a megyei
néptanácsok megrendelésére tervezõintézetek
készítették el a községek szakszerû „sziszte -

matizálási” tervrajzait és makettjeit. A projektek
készítõit azzal fenyegették, hogy a diktátor „min-
den tervet, makettet személyesen fog ellenõrizni,
és jaj lesz, ha hibát talál…”16 Az új városne-
gyedek projektjeinek elkészítése során azonban a
tervezõk tisztában voltak tevékenységük gyakor-
lati hozadékával: „éreztük, hogy felesleges mun -
kát végzünk”; „...gyakran mondogattuk, hogy
ezekbe egyetlen falusi ember se fog beköl töz -
ni.”17 A falusi lakosság számára építendõ blokk
és garzon negyedekben ugyanis nem volt
megoldva a fûtés, a víz- és csatornahálózat, az
elemi higiéniai körülmények.

A 1980-as évek végén a sztálini ideoló -
giával mélyen terhelt kommunista diktatúra
faluromboló gépezetének legismertebbé vált
erdélyi áldozata a Maros megyei Bözödújfalu
lett. A faluközösség és a környék lakossága
értetlenkedve fogadta a döntést, majd a kímé -
letlen kilakoltatásnál18 „segédkezõ” katonai ala -
kulatokat: noha viszonylag kis falunak számított,
kedvezõ településföldrajzi helyzete miatt Erdõ -
szentgyörgy község19 prosperáló gazdaságú, nagy
agrártermelékenységû falujaként tartották szá-
mon.20 Az etnikai, felekezeti sokszínûsége dacára
is példás együttélést tanúsító, nyelvében magyar
Bözödújfalu megakadályozhatatlanul véghezvitt
1989-es kitelepítésével21 a közösség erõszakos
felszámolásával és a lerombolt falu elárasztása
révén ígéretes halfogással kecsegtetõ horgász-
paradicsom kialakításával a diktátor a hullámsír-
ba temetett székely falu hírhedtté vált, erõsen
mediatizált negatív mítoszát alkotta meg.22 Az
érintett lakosság nem fejt(het)ett ki nyílt ellenál-
lást, rosszallásuk csupán passzív technikák és
befele forduló magatartás formájában történt
meg. Külföld, az anyaországi magyarok és a más
országok kisebbségben élõ magyarjai nyíltan
elítélték és tiltakoztak a program ellen.
1988–1989-ben például Szlovákiában „láttuk a
televízióban, hogy miként rombolják a falusi
házakat és a székelykapukat Erdélyben”, ennek
hatására ellenzéki tiltakozásként aláírásgyûjtést
is szerveztek az erdélyi falurombolás ellen.23

A kommunista párt által kibocsátott ren-
deletekben és egyéb dokumentumokban a
negatív intonációjú, a hagyományos értékek
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elvesztésével járó, sok esetben román naciona -
lista ihletettségû falurombolást következetesen a
pozitív elõjelû, fejlõdést feltételezõ modernizá-
ció, területrendezés, átcsoportosítás, sziszte-
matizálás, régiófejlesztés fogalmakkal fedték le,
illetve tompították, burkolták a hazai és a külföl-
di közvélemény elõtt.

Példaként, összesítõ adatként BARA -
BÁS László riportjának részletét idézzük „vá -
laszként arra a kérdésre, hogy hány hektár földet
nyert volna a diktátor mezõgazdasága a Maros
megyei falvak lerombolásával. A »loti zált«24

háztáji kertekbõl 4500 hektárt... tett volna
nagyüzemileg tönkre, mert a kertjét mindig min-
denki megmûvelte, tulajdonképpen abból éltek
az emberek. Amivel gyarapodott volna a szán-
tóterület: 1500 hektár. Házak, csûrök, gaboná-
sok, sütõkemencék, pajták, kapuk felszántott
helye! És templomoké, és temetõké?!”25

33.. AA „„tteerrüülleettrreennddeezzééss”” áállddoozzaattaa
HHáárroommsszzéékkeenn

Az urbanizált ország imázs-alakításának
törekvései közt Székelyföld Kárpátok övezte
szögletében 1985–86 táján megvalósításra szánt
projektté érett az orbaiszéki Cófalva felszá-
molása is. Ez konkrétan azt tartalmazta, hogy
Cófalva 200 fõnyi lakosságát a közeli köz ség -
központba, Nagyborosnyóra tervezett négy
tömbházba zsúfolták volna össze; ezzel egyidõ -
ben házaik lebontásra kerültek volna, és a falu a
földdel vált volna egyenlõvé.26

A cófalviak hitetlenkedve fogadták a
kiadott rendeletet: „az utolsó percig hittük, hogy
megmarad a falu.” A reménykedõ magatartást az
is bizonyítja, hogy több, a faluhoz semmilyen
szállal nem kötõdõ városi család ebben a bizony-
talan idõszakban vásárolt családi házat a faluban,
amelyek felújítását, bõvítését vagy hétvégi házzá
történõ átalakítását a falu drasztikus megsem-
misítését elõrevetítõ „híresztelések” ellenére is
folytatni próbálta. A községi néptanácsnál a falu
lakói közül ketten látták is a kivitelezésre váró
tervrajzokat. „Kész volt a terv, hogy Nagyboros-
nyón hol lesznek a blokkok, az utak; a községet
is összeszorították volna. ’91-ben kezdték volna

a blokkokat építeni. Vízház a temetõ hátsó
felében lett volna...” Cófalván közben „kezdték
felérté kelni a lebontásra szoruló házakat...”

A falu felülrõl irányított erõszakos
kitelepítésének programja a komplex szocialista
célkitûzések mesterkéletlen megvalósítása
érdekében fogant. A totalitárius hatalom az ekkor
már igen súlyos helyzetben lévõ, jelentõsen
amortizálódott technikai felszereltségû, végsõkig
erõltetett, alacsony termelékenységû rajoni
mezõgazdaságot27 a mûvelés alá fogott területek
kiterjesztésével, termõföld „felszabadításával”
kívánta jövedelmezõbbé tenni, a határt átszelõ
Kovászna-patak árterületeinek lecsapolása mel-
lett úgy, hogy a település belterületeit, a házak
lebontásával és a házhelyek termõfölddé
alakításával a székely falut egészében feláldozta
volna.28 A termõterületek „felszabadításának”
elõterjesztett szándékát valamennyi érintett és
kívülálló a kommunista pártvezetés szkizofrén,
életképtelen urbanizációs törekvéseként értel -
mez te.29 1989 decemberében a diktatúra megbuk-
tatásával a politikai-ideológiai háttértámogatás
nélkül maradt, mély közösségi averziókat tá -
masztó országos hatósugarú „területrendezési
terv” valóra váltásának küszöbén végérvényesen
kifulladt.30

44.. „„……lleeggaalláábbbb sszzaappoorrooddiikk ss mmeeggmmaarraadd
aa ffaalluu!!”” DDeemmooggrrááffiiaaii ttéénnyyeezzõõkk

A gazdasági fellendülést elõsegítõ ténye -
zõk közt jelentõs magyarázó erõvel bír a falu
népességmozgásának 20. századi alakulása, amely
a maga során infrastrukturális, makrogazdasági és
politikai körülmények által volt meg határozott.

1850-ben lakossága 340 fõs.31 A falu de -
mográfiai íve 401 lakossal 1900-ban érte el a
csúcsot, ettõl kezdõdõen folyamatos lassúsággal
fogyó település. Az iparosítás kezdeti szaka -
szában, 1956 és 1966 között 331 lakosról 262
fõre csökkent a falu lélekszáma, és a következõ
tíz évben további 41 fõvel apadt.32 Az utolsó nép-
számlálás alapján 2002-ben a falu lakossága 203
fõ.33 A falu etnikai összetétele a következõ: 81%
magyar, 15% cigány, 4% pedig román nemze -
tiségû.34 A lakosság 98 családba tömörül.
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A kommunizmus idején az országos vi -
szonylatban egyre súlyosodó mezõgazdasági
helyzettel párhuzamosan ment végbe a városi
ipari centrumok ajánlotta munkahelyek falusi
népességgel történõ feltöltése, amelynek meg-
valósulásához a téeszben dolgozó középkorú és
idõs generáció is jelentõsen hozzájárult, a fiata -
labb nemzedék agráriumból való kimenekítése
révén.35 Az 1970-es és ’80-as években hasonló
megfontolások alapján számos cófalvi nagycsa lád36

oszlott meg a kollektív termelés és a városi
munkalehetõség választásai között. Sepsiszent-
györgyön az új lakónegyedekben ráadásul könnyen
bérlakáshoz juthattak a fiatal családok. A
kialakuló elsõgenerációs városlakók szélesedõ
társadalmában polgáriasuló életvitelük révén a
mindennapok szintjén lassan eltávolodtak az
alacsony megbecsültségû, nehezebbnek tartott és
alacsony (terménybeli) juttatásokat feltételezõ
rurális életformától, anélkül azonban, hogy
megszakították volna a kapcsolatot a falun dol-
gozó idõsekkel, akiket rendszerint hétvégén láto-
gattak és segítettek.37

„A román pártvezetés 1970-es években
hozott voluntarista politikai és gazdasági dönté-
seinek nyomán az élet minden területére kiter-
jedõ válság alakult ki Romániában, amely az
1980-as évekre teljesen felborította a rendszer
normális mûködését.”38 Falun a háztáji gazdaság-
ban és a kerthelységekben folytatott termelés
lehetõsége a nehéz körülmények közt élõ városi
családok egy részének hazatérését és gazdál ko -
dásba való bekapcsolódását eredményezte.
Rurális–urbánus megosztottságuk miatt a fel-
bomlott nagycsaládok a különbözõ erõforrá-
sokhoz való hozzájutásuk révén a kétlakiságra
épülõ komplementer gazdaságszerkezetet építet-
tek ki az alapvetõ élelmiszerekkel kapcsolatos
súlyos ellátási zavarok enyhítésére.39

A gazdaság reprivatizációjának üteme
1992-re lehetõvé tette a kollektivizálás elõtti
magántulajdon visszaszármaztatását, így a falusi
élet elõtt új perspektíva nyílt. A nagy gazdál kodói
hagyományokba szocializálódott, de utóbb pro-
letárrá avanzsált, majd munkanélkülivé vált elsõ-
generációs városlakók fokozatosan visszatértek a
biztos alapokat jelentõ termõföld vonzásába.

A rendszeralakító változás elsõ privatizá-
ciós hullámában a városi panellakások hihe -
tetlenül alacsony áron megvásárolhatóvá váltak.
A cófalvi családok valamennyien éltek ezzel a
lehetõséggel, attól függetlenül, hogy jövõjüket
továbbra is városon vagy a falusi örökség és a
visszamérés elõtt álló családi birtokon képzelték
el. Hazaköltözésükre vonatkozó döntésüket a
tömegével felszámolódó munkahelyek hama -
rosan megerõsítették.

Míg a korábbi évtizedekben a falu-város
irányú mobilitás határozta meg a régió népesség-
mozgását, az 1990-es évektõl a folyamat hirtelen
visszafordulásáról beszélhetünk. A rendszervál-
tozás elõtti két évtized urbanizációs hulláma a
’90-es évek közepére megtört, amikor az eufó -
rikus hangulatot széles tömegek körében a ki -
látástalan jövõ kényszerû felismerése váltotta fel.
A perspektíva híján hazaköltözõ egykori falusi
családok mellett egyre több városi igényelte a
nyugodtabb, csendesebb rurális környezetbe való
kivonulást. A leszegényedõ városi lakóne-
gyedekbõl ráadásul a tehetõsebb családok szerre
városszéli vagy olyan rusztikus környezetbe –
így Cófalvára is – vonultak, ahol hétvégi vil-
laként használt parasztházba, esetleg családi ház -
zá bõvített lakásokba költözhettek, városi laká-
saikat azonban valamennyien megtartották.

Az 1986-ban rögzített lakossági állapot és
a jelenlegi demográfiai viszonyok összevetése
arra utal, hogy a belsõ népesség struktúrája azonos
maradt, 1986 táján a kiköltözések meg szûntek,
viszont egyre sûrûbben telepedtek le elszármazott
és idegen családok. (Az épületek kibõvítéséhez,
átalakításához azonban a hatóságok a ’80-as évek
utolsó harmadában már nemigen adtak építési
engedélyt.40) Noha mindannyian tudatában voltak,
hogy Cófalva rövidesen felszámolódik, bíztak a
megmaradásban. Kevés olyan helyi család volt,
amely kitelepítés miatt lecsökkenõ ház- és
telekárak ellenére is „men tette a menthetõt”, és
házát eladva végérvényesen megszakította kap-
csolatát a faluval. Nekik köszönhetõen azonban a
faluban néhány kör nyékbeli cigány család is ol-
csón házat szerzett magának. 

A betelepedésnek kedvezõ tényezõk közt
elsõ helyen jelölik meg a falu elõnyös elhe-
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lyezkedését a városokhoz viszonyítva. Közle -
kedési szempontból Cófalva tranzitfalu a me -
gyeszékhelyet (Sepsiszentgyörgy) és a nagy ide-
genforgalmú fürdõvárost (Kovászna) összekötõ
megyei úton, ahonnan azok könnyen és gyorsan,
ingázási rendszerességgel is megközelíthetõek.41

Ez a tényezõ – mint látni fogjuk – a falu rend -
szerváltozás utáni gazdasági fellendüléséhez, a
vállalkozások és ingatlan-befektetések számbeli
gyarapodásához, a külsõ népesség nagyfokú
vonzásához járult hozzá. A falusiak a fûtést
vezetékes gáz híján fával és a fafeldolgozó
kisüzemek hulladékával oldják meg. A tele -
pülésen villanyhálózat, vezetékes telefonhálózat
van kiépítve. A háztartásokban gyakori a sze -
mély autó, személyi számítógép, két-három
családnak pedig internet-hozzáférése is van. Míg
a ’90-es évek elején a falusiak számos parabola -
antennát vásároltak, újabban a digitális televí -
ziózás terjedt el. Azon felül, hogy itt olcsóbb az
élet, mint városon, lehetõség van a családi állat-
és terményszükséglet megtermelésére.

Falubeli státusuk, illetve falubeli kötõ dé -
sük, genealógiájuk alapján Cófalva 98 családja
három fõ kategóriába tartozik:42

44..11.. HHeellyyiieekk.. Azok a családok, amelyek a
múlt rendszer alatt is a faluban éltek, illetve itt
nevelkedtek. Õk legalább egy generációra
vissza vezethetõen cófalviak. Számuk: 54 család 

44..22.. BBeekkööllttöözzöötttteekk.. Azokat a családokat
sorolom ide, akik a ’80-as évek közepétõl
kezdve, de leginkább az 1990-es években a falu-
ba telepedtek. Közöttük nyilván vannak:

aa)) eellsszzáárrmmaazzoottttaakk: helyi származású, de
városon megalakult vagy ott élõ elszármazott
családok, akik hazajöttek a családi birtok miatt.
Közülük néhányan intenzív gazdálkodást folytat-
nak a visszakapott földeken. A helyi kötõdésû
hazatért családok száma 15. A falu örül a haza-
térõ családoknak: „legalább szaporodik a falu”.

bb)) iiddeeggeenneekk: 14 család teljesen idegen ként
vásárolt házat a faluban. A helyiek er köl csileg tá -
mogatják a magyar nemzetiségû bete lepülõket.
Mindössze egy ellenvélemény hangzott el velük
kapcsolatban: „ha idáig máshol megéltek, mér nem
maradtak ott?” Földek hiányában nem valósítanak
meg nagyobb léptékû gazdálkodást.

44..33.. KKééttllaakkiiaakk.. Városi lakással és mun -
kahellyel rendelkezik több olyan cófalvi kö -
tõdésû család is, akik helyi és városi lakhelyeik
közt idõszakosan ingázó, kétlaki életmódot foly-
tatnak. Néhány család itt vásárolt házat, és indí-
tott vállalkozást, miközben tagjai leginkább
városon laknak. Két-három környékbeli család itt
vásárolt házat tagjainak falubeli vagy közeli
munkalehetõsége miatt. Az itt felépített családi
és hétvégi házakat általában nyári idõszakban
lakják folyamatosan. Fõleg az idõsebb családok
számítottak úgy, hogy „nyáron falun dolgozunk,
télen a blokkba nézzük a tévét”, de õk foko -
zatosan egylaki – falusi életformára – rendezked-
nek be. A kétlaki életmintát követõ családok
száma jelenleg 15.

A legfiatalabb nemzedék az iskolavégzés
és a cégeknél remélt alkalmazás reményében
továbbra is a városokba irányul. Köztük külföldi
munkavállaló nincs. „Az ügyesebbek haza -
jönnek” – mondják a falubeliek a városról haza-
tért, családi gazdaságba integrálódó fiatalokról. 

A falunak értelmiségi rétege úgyszólván
nincs, az itt tevékenykedõ református lelkész
1990-ben érkezett, az óvoda és iskola két pe -
dagógusa naponta ingázik. A falusi származású
másod-harmadgenerációs cófalviak közt már
vannak másutt dolgozó egyetemet végzettek és
még tanuló egyetemisták is.

55.. „„AAkkiiéé aa fföölldd,, aazzéé aazz oorrsszzáágg!!””
AA ggaazzddaassáágg mmooddeerrnniizzáálláássaa

Számos erdélyi faluban: „Azt a földet,
amelyet három évtizeddel korábban, 1962-ben a
gazdák fájó szívvel adtak be a közösbe, 1990-ben
tehetetlenül, megöregedve, kényszeredetten vet-
ték újra a birtokukba. A hajdani gazdatársadalom
még élõ, idõs tagjai érezték annak erkölcsi
kényszerítõ súlyát, hogy az õseik által évszá -
zadokon át óvott földet meg kell mûvelni és
tovább kell õrizni  a jövõ nemzedékei számára.
Termõterületük hasznosítására, korszerû meg-
mûvelésére azonban sem erejük, sem elegendõ
pénzük nem volt.”43 A rombolástól megszabadult
Cófalva újraéledõ lakossága a közel 300 hektáros
lesoványodott, végletekig kiélt termõföldet azon-

78



nal birtokba vette, és nagy anyagi áldozatok árán
megkezdte feljavítását és termõképessé ala -
kítását. 

Az 1950-es évek birtokviszonyainak,
valamint a magángazdaságok korabeli termelési
kultúrájának rendszerváltás utáni erõteljes res -
taurációja a kollektivizálás periódusában ható
kényszerek ismerete nélkül aligha lenne magától
értetõdõ. OLÁH Sándor mutat rá a két Homoród
mente kollektivizálásáról írott kötete utósza-
vában arra, hogy a termelõszövetkezeti gazdál -
kodási forma rendszerváltást követõ azonnali
feloszlatásában, a köztulajdon megállíthatatlan
széthordásában azok az utóhatások érvényesül-
tek, amelyeket a kollektivizálást elõkészítõ idõ -
szak kényszerei, az elszenvedett sérelmek váltot-
tak ki.44 Tapasztalatai alapján a kollektívek fel-
számolásában ugyanis „azok a gazdák voltak a
véleményformálók és élenjáró kivitelezõk, még a
törvényes szabályozások megjelenése elõtt,
akiket három évtizeddel korábban fiatal gaz-
daként tulajdonuktól megfosztottak.”45

Korábban említettem, hogy a termõföld
vonzása már közvetlenül a rendszerváltozás elõt-
ti években is családokat késztetett arra, hogy
ellehetetlenített városi életkörülményeiket a ter-
melõképes falusi gazdaságokba való visszatérés-
sel váltsák fel. Ezek a családok ipari termelésbõl
származó megtakarított – és a drasztikus hiány -
gazdaság miatt semmire nem fordítható – pén -
züket a mezõgazdaságba fordították. Mivel a
cófalvi földeket korábban a községközpontba
tömörített mezõgazdsági szövetkezet gépparkjá-
nak állományával mûvelték, a rendszerváltozás
utáni elõnyös magánosításból a falusiak kima -
radtak, a gépeket pedig a „tûzhöz közeli” nagy-
borosnyóiak vásárolták fel potom áron.46

A cófalviak a fellendülõ mezõgazdasági
termelés reményében Havasalföldrõl vásároltak
használt traktorokat. A több földdel rendelkezõ,
valamint a magasabb munkaerõ-potenciállal bíró
(fiatal) és a lehetõ legtöbb munkafolyamat gé -
pesítésére törekvõ családi gazdaságok saját föld-
jeik mellett a falusiaktól – fõleg idõsektõl – ha -
szonbérbe vett területeken is termeltek.

Az önellátó jellegû és a nagyobb gaz-
dasági léptékû agrártermelés elsõsorban azokban

a famíliákban jelent megélhetési lehetõséget,
amelyek a faluhoz való kötõdésük okán a ’90-es
évek elején visszakapták a család kollektívbe
kényszerített termõföldjeit. A falu mezõgaz-
daságának alakulása tehát a fentebbi genealógiai
kategorizálás szerint jelentõs mértékben a helyi
származású tagokból álló családi gazdaságokhoz
kötött.

55..11.. GGaazzddáállkkooddóókk.. Míg országos vi -
szony latban sok településen a visszakapott
földek megmûvelésének mikéntje foglalkoztatta
a lakosságot a magángazdaságok alacsony gépe -
sítése és a kollektivizálás elõtti termelési vi -
szonyok önkéntelen újraélesztése miatt, Có fal -
ván a nagy erõkkel megkezdett mezõgazdasági
termelés haszna a tõke agráriumba történõ
vissza forgatását, a gazdaságok technikai és
stratégiai fejlesztését tette lehetõvé. Ennek leg -
alapvetõbb feltételét „a megfelelõ természetföld -
rajzi adottságokkal rendelkezõ, ezért specializá-
cióra képes és a piacra lépés lehetõségét egyaránt
biztosító”47 mikrorégió nyújtotta.

Az intenzív pityókatermelésre sza-
kosodott családok másfél évtized alatt a termelés
legtöbb fázisát gépesítették.48 A burgonya érté -
kesítésébõl származó jövedelem lehetõvé tette
azt is, hogy a mérsékeltebb, de az állandó havi
(tej) és évi (hús) hasznot hozó állattartás számára
a takarmány megtermelésének és elõkészítésé -
nek munkafázisaiból az emberi munkaerõ alka-
lmazása teljességgel megkímélõdjön: „Cófalván
a kezüket nem teszik a szénára. Mindent géppel
csinálnak.”

Néhány intenzív gazdálkodásra beren-
dezkedett család gépállományának fejlesztése
érdekében kölcsönhöz folyamodott, az illyefalvi
LAM Alapítvány nyújtotta hitelbõl traktorokat
vásároltak. A jelenlegi sikeresen gazdálkodó có -
falvi családokban a jelentõs tõkebefektetés mellett
agrárgazdasági szaktudás megszerzése és alka-
lmazása is történt. A hitelezõ alapítvány által
szervezett intenzív gazdatanfolyam helyi részve või
közül három cófalvi fiatalember például több
hónapos tapasztalatszerzésre utazhatott Svájcba,
ahonnan az elmélyített ismeretek és perspektivikus
gazdaságmodellekben való tájékozottság mellett
használt gépekkel tértek haza. Közülük egy a
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prog ram lejárta után magánúton újra visszatért
vendéglátójához a svájci farmra. Itthoni gaz -
dálkodásának eredményes megszervezésében a
falusiak a nyugati tapasztalatok kamatoztatását
fedezik fel.

A legnagyobb burgonyatermelõk közt
két-három nagycsaládot tartanak számon a
faluban. Õk a sajátjukon kívül másoktól bérelt
földeket is megmûvelnek, családonként 16–20
hektárt. A megfelelõ eszközkészlet igénybevétele
mellett lehetõségük van a megtermelt burgonya-
mennyiséget a kedvezõbb piaci árfeltételek
kialakulásáig hosszabb idõn keresztül is tárolni.
Úgy látom, a mikrorégió szintjén is valóban
felkészült gazdaság az, amely 4–5 vagon (40–50
tonna) burgonyát családi termelés keretében
képes elõállítani, és annak jelentõs részét rak-
tározni is tudja.

A régió terményspecializációja szük-
ségtelenné teszi az áru reklámozását, ennek tulaj -
doníthatóan piacra sem szállítanak. A betakarí -
tástól kezdve a távolabbi megyék nagy tételben
szállító forgalmazó felvásárlói hétrõl hétre át fé -
sülik a környéket, rakományukat a termelõktõl
szerzik be.

A specializáció ellenére minden gaz -
daság ra jellemzõ a termelés több ágazatában való
részvétel. Valamennyi nagyobb burgonyatermelõ
egyben számontartott tej- és hústermelõ is, csalá-
donként 8–10 fejõstehenet és 4–5 borjút tartanak,
évente 30–40 sertést hizlalnak, emellett birka- és
szárnyasállományt is nevelnek. 

A magas jövedelmezõség49 magas befek-
tetéseket, visszafordítást követel a fejlesztés ér -
dekében, többek közt ezzel magyarázom a lát -
ványos szimbolikus és ceremoniális befektetések
hiányát.50 Jövedelmeiket elsõsorban a gazdaság
korszerûsítésébe, új mezõgazdasági gépek51

vásárlására, a fiatal családok külön háztartásba
történõ szeparációjára – házépítésre – fordítják.

A földek visszamérésének idején lehetõ -
ségként vetette fel valaki, hogy társas gazdaság
formájában továbbra is közösen mûveljék a falu
termõföldjeit, az ötletet azonban egyhangúlag
elvetették a gazdák. Jelenleg az állattenyésztõk
szövetkezetbe tömörülnek, egyébként, ahogy
mondják, „mindenféle szövetkezéstõl irtóznak a

cófalviak.” A felülrõl irányított vagy hierarchiára
épülõ szervezetek létjogosultságát a kollektív
szervezeti intézmény, a kaláka különféle formái-
nak gyakorlata is megkérdõjelezi.52 Ilyen jól
mûködõ kalákarendszer tette lehetõvé az egy-
házterem új szárnnyal való kibõvítését az 1990-
es évek legelején, amikor „a gazdák odaálltak az
egyház mellé.” Az informális reciprok gazdasági
kapcsolatok leginkább olyan, egy-egy család ere-
jét meghaladó idénymunkák során aktivizálód-
nak, mint például a zöld takarmány silózása,
amikor a traktorral, utánfutóval rendelkezõ
gazdák baráti alapon „egymáson segítenek”, akár
több napon keresztül is, fizetség nélkül. A ka -
lákások teljes ellátása a segítséget igénybe vevõ
gazda tiszte. A közös kalákákba tömörülõ
gazdákat mára már külön csoportként tartják szá-
mon a faluban, õk rendszerint külön bált is
szerveznek, amelyen csak meghívó alapján lehet
részt venni.

55..22.. VVáállllaallkkoozzóókk.. A rendszerváltozás
után a faluban helyiek, elszármazottak és ide-
genek különbözõ irányultságú családi vál-
lalkozásokat indítottak. A sikeresebbek kereske -
delmi jelleggel, másik része termelõ-szolgáltató-
nak indult. A családi beruházások a következõ
vállalkozások iráyába történtek (felsoroláskép-
pen): olajprés üzemeltetése, tejfeldolgozó (nem
indult be), csirkekeltetõ, kürtõskalács-sütés kü -
lön bözõ alkalmakra és turistaszezonban külön-
bözõ helyszíneken, malom (mára csak magának
õröl a molnár), magántaxi Sepsiszentgyörgyön.
Szinte minden vállalkozásra jellemzõ, hogy szol-
gáltatásai mellett a család számára megtermeli a
szükséges húst és zöldséget. A faluban számos
csa lád tavasztól õszig kapu elõtti kispados
kereskedelmet folytat friss zöldséggel, tojással,
virággal. Egy cigány család téglavetéssel egészíti
ki napszámból származó jövedelmét.

Illyefalvi kölcsönnel nyitott szerelõmû -
helyt például egy fiatal családfõ, ahol a falu és a
környék mezõgazdasági gépeit javíthatta volna.
Vállalkozásának már kezdeti szakaszában ki de -
rült, hogy a géppel rendelkezõ gazdaságok vala-
mennyi férfitagja egyben székely ezermester is.
Mivel gépeit mindenki maga „bütyköli”, a
javítómûhely tevékenységét a családi eszközál-
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lomány karbantartására kényszerült korlátozni,
amellyel saját és bérelt parcellákat mûvelnek.

Egy család pékség beindításához és
üzemeltetéséhez igényelt és kapott hosszú lejá -
ratú kölcsönt. Ezt a termelõ jellegû, kialakult
piaccal rendelkezõ nyugati típusú vállalkozást
cófalvi gyökerû, kétlaki család mûködteti. A me -
gyei szinten számontartott több mint 100 pékség
azonban egymás helyzetét ellehetetleníti, a na -
gyobb induló tõkével rendelkezõk a piacra azál-
tal törnek be, és terjeszkednek a többiek kárára,
hogy termékeiket olcsóbban, vagy éppen áron
alul értékesítik. Közel tíz éves mûködése és a
felszerelés folyamatos újítása ellenére a pékség
tulajdonosa úgy látja, hogy a növekvõ higiéniai
követelmények és a nagy tõkét mozgató ver -
senytársak egyre inkább kiszorítják a piac
hálózatából, és valószínûsíti, hogy rövidesen –
még a LAM Alapítvány kölcsönének teljes
vissza fizetése elõtt – fel kell számolnia vál-
lalkozását.

Egy-két családban a gazdálkodói és a
vállalkozói magatartások együttes jelenléte, a
helyiek által racionálisnak ítélt kalkuláció hiánya
a gazdasági eszközállomány elhasznált, kopott
gépekkel való túlságos felszerelését eredmé -
nyezte, következésképp a nagyobb idõszaki
munkákra még a saját célra sem tudnak biztonsá-
gos és gyors gépi munkafázist szavatolni, így
energiájukat és jövedelmüket a gépek javítása,
bütykölése emészti fel.

55..33.. NNyyuuggddííjjaassookk.. A falu családjainak
mintegy felében nyugdíjból származik a rend -
szeres pénzjövedelem. Az idõsek és gyermekeik
családja számos esetben közös gazdaságot szer -
vez. A földek megmunkálását a nagycsaládi for-
mációban élõk többnyire maguk végzik. Azok az
idõsek, akik házastársi vagy gyermeki támasz
nélkül maradtak, visszakapott földjeiket helyi
gaz dáknak adják mûvelésre, terményben megál-
lapított bér fejében, a földek eladása szóba sem
jöhet: „a földet nem lehet a kézbõl kiadni”. Kö -
zülük sokan kisebb állatállományt tartanak, a
nyugdíj mellett a tejpénz jelentõs súllyal kerül
számításba.53 A saját célra elõállított hús mellett
az évente értékesített 2-3 sertés az idõs családok
kényelmes megélhetését biztosítja.

55..44.. NNaappsszzáámmoossookk.. Az alacsony jövedel -
mû magyar és cigány családok zöme napszámos
munkát végez a falubeliek földjein. Két nagyobb
családi gazdaság állandóan helyi cigány munka -
erõt – szolgát – foglalkoztat, feladatuk a tartó -
sabb idénymunkákon kívül az állatok gondozása
és egyéb gazdasági munkák elvégzése. Szol-
gálataikért nem napszámot, hanem rendszeres
havi fizetést – 5–7 millió lejt, alkalmanként
élelmiszert is – kapnak. Az agrártermelésre sza-
kosodott nagygazdaságok szezonális munka -
erõszükséglete a helyi napszámosok bevonása
mellett a környezõ falvak – Nagypatak, Zágon –
cigány és román napszámosainak igénybevételét
is követeli.

55..55.. JJöövveeddeelleemmffoorrrráássookk.. A falu családjai
a primér jövedelemforrások tekintetében a
következõ kategóriákba tartoznak:54

aa)) ÁÁllllaannddóó mmuunnkkaahheellyyii jjöövveeddeelleemm. 23
családban aktív tevékenységbõl származik a
pénzbeli jövedelmük. Ide sorolom a kétlaki élet-
módot folytató alkalmazottakat, a családi vál-
lalkozásokat és a helyben dolgozókat. Jelentõs
arányban gazdálkodnak.

bb)) NNyyuuggddííjj. 48 családban állami vagy
betegnyugdíj képezi a megélhetés stabil alapját.
A nyugdíjas családok nagyon kevés kivétellel
mind gazdálkodnak nukleáris és nagycsaládi
szinten.

cc)) MMeezzõõggaazzddaassáággii tteerrmmeellééss. Fõ foglal ko -
zásként 16 nagycsalád folytat agrártermelést, az
idõsebbeknek állami nyugdíjuk is van, a fiata lok
(30–35 évesek) kizárólag agrártermeléssel és
állattartással foglalkoznak. Köztük vannak a leg-
nagyobb termelõk is.

dd)) NNaappsszzáámm.. 10 család állandó jöve de -
lem és gazdálkodási alternatíva híján alkalmi és
napszámos munkákat vállal.

ee)) KKüüllfföölldd. 1 család idõszakosan külföl -
dön dolgozik.

55..66.. ÖÖsssszzeeggzzééss.. Cófalva lakossága elsõ-
sorban a földmûvelõ és állattartó gazdálkodásra
építi megélhetését, amely még a vállalkozói szfé -
rának is jelentõs kiegészítõ erõforrása. A közös -
ségben a rendszerváltozás utáni erõteljes mo -
dernizációs törekvések egyrészt a nyugati
gazdál kodási modellek és a piacorientált családi
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gazdál kodásra épülõ falusi életforma adaptá-
ciójában (helyiek), másrészt a városi–falusi
környezetek közti rendszeres mobilitás fölerõ -
sõdésében (kétlakiak), valamint az elszármazot-
tak Cófalvához kötõdõ befektetéseinek meg-
valósításában érhe tõk tetten. 

Kiemelhetõ, hogy a falu gazdasága Or -
baiszék és más erdélyi régiók hasonló méretû
településeihez viszonyítva rendkívül magas
fokon gépesített, ami az aktív generációk ter-
mõföld-centrikus, élõ gazdálkodói hagyományá-
nak, az 1990-es években megkezdett energia-
ráfordításnak, a fejlesztést célzó hitelvállalásnak
és a nagyfokú agrár-specializációnak tulaj-
donítható. A gépek hiánya fõleg azokra a csalá-
dokra jellemzõ, amelyeknek fiataljai eltávolod-
tak a falusi gazdálkodástól, és jövõjüket urbánus
környezetben építik. A hagyományosabb eszköz -
technikát felvonultató gazdaságok nagyobb föld-
jeiket inkább bérbe adják a jól felszerelt csalá-
doknak, mintsem nagy anyagi ráfordítás árán
végeztessenek el azokkal egy-egy munkafázist.
Úgy vélem, a nagyrészt gépekkel végzett föld-
mûvelés elõnyeinek felismerése a szerény
eszközkészlettel bíró és ezért hatalmas energia-
kifejtésre kényszerített családok mentalitását,
földdel és munkával kapcsolatos hagyományos
attitûdjét nagy mértékben alakították. A bérbea -
dott földek szakszerû és rendszeres megmûve -
lésén túl jövedelmezõségük a gazda számára
lehetõvé teszi kisebb állatállomány fenntartását.
Az ebbe forgatott mezõgazdasági haszon végsõ
soron a tej és hús eladásából származó állandó és
kiegészítõ jövedelmekben, éves lebontásban té -
rül meg.

A burgonyatermelés specializációja el -
lené re egyelõre még mindig kérdéses a cófalvi
gazdák számára a termény értékesítése, amennyi -
ben határozottan körvonalazott biztos felvevõpi-
ac nem alakult ki, és amíg a növekvõ forgalmú
szupermarketek még a környékbeli városok fo -
gyasztóit is osztrák és holland import burgonyá-
val árasztják el. Jelentõs probléma, hogy míg az
önerõbõl menedzselt agrártermelés a nyugati
farmok termelésének és felszereltségének irányá-
ba mozdult el, a családi erõfeszítések mögül hi -
ányzik a támogatásokat és az elõnyös hitelkon-

strukciókat biztosító agrárpolitika, amely elõse -
gíthetné a nyugati típusú – farmszerû – cél-
tudatos és piacorientált családi termelõegységek
kialakítását. Ebben a kedvezõtlen összefüggés-
ben pedig a családi agrárvállalkozások léte még
az idõjárás alakulásának és az import termények
dömpingjének is kiszolgáltatott.

66.. „„......mmoosstt lleehheett jjoobbbbaaccsskkaa,, mmiinntt 
aa kkoommmmuunniizzmmuussbbaann..””
KKöövveettkkeezztteettéésseekk

A múlt rendszerbeli és a jelenlegi családi
helyzetek felmérésekor a rendelkezésre álló gaz-
dasági háttér függvényében a családok eltérõ tar-
talmú narratívákkal értékelik a kommunista
rezsim és a demokrácia életkörülményeit. Az
agráriumba sikeresen befektetõ családok és a vál-
lalkozók egyetértenek abban, hogy „most sokkal
többet kell dolgozni”, a megszerzett javak vi -
szont kizárólag a saját tulajdonban maradnak,
nem kell osztozni senkivel. Szerintük: „most le -
het jobbacska, mint a kommunizmusban.” A le -
he tõségek mindenki számára adottak, a haladás
nagyrészt egyéni kompetencia függvénye. A falu
gazdasági fejlõdése arra utal, hogy sokan felis-
merik az adódó kiugrási lehetõségeket. Egy fiatal
gazda üzenete: „ne panaszkodjon senki!”

A nyugdíjasok úgy látják, hogy a „kom-
munizmusban is kellett dolgozni, mint az ökör, s
valamit adtak. Most többet kell gondolkozni, így
csináljuk, úgy csináljuk.” A legidõsebbek a kollek-
tív elõtti magángazdaság idejét emlegetik, mint a
megélhetésnek leginkább kedvezõ korszakot. 

A kevés földdel és a nagyon alacsony
nyugdíjjal rendelkezõk, valamint a napszámból
és más, rendszertelen jövedelembõl élõ néhány
család visszaemlékezéseiben a kollektív utáni
nosztalgia erõteljesebben jelentkezik. Õk egyér -
telmûen kifejezik, hogy a szocialista termelõ -
szövetkezet mûködése alatt jobb volt a megél-
hetés.

Nem szorul bizonyításra, hogy Cófalva
jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetképe
eklatánsan igazolja és megerõsíti azok véle -
ményét, akik a falu lerombolásában az érték vesz -
teséget, a kedvezõ feltételeket biztosító élettér
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megsemmisítésében egy hosszú távon életképes
település jövõjének erõszakos és igazságtalan
felszámolását látták. Valóban, az iparosítás kez -
deti szakaszában az elvándorlás jelentõs mére -
teket öltött, ami a folytonosság megtartása mel-
lett hosszabb távon a falu kiüresedésével járt
volna, de azt is láthattuk, hogy az 1980-as évek-
ben már megindult a visszaható folyamat – éppen
az ipar kínálta lehetõségek beszûkülése miatt.
Nem tudhatjuk viszont, hogy az akkori körül -
mények tartóssága esetén milyen hatósugarú vál-
tozások történtek volna a falu társadalmi, etnikai
és gazdaságszerkezeti rendszerében, mint ahogy
azt is kérdéses, hogy a közelgõ EU-csatlakozás
hogyan fogja érinteni a jelenlegi falusi ter-
melõket.

A közeljövõ jelenlegi pozícióból belát -
ható társadalmi és gazdasági felülete pesszimista
hangulatot kelt a falusiakban: a lakosság lassú
öregedése, a helyi és a folyamatosan beszivárgó
cigányság demográfiai fölénye, a számos teljesít -
hetetlennek tûnõ termelési feltételt követelõ gaz-
daságszerkezeti átalakítás az elbizonytalanodás
naponta fölmerülõ kérdéseiként állnak megvála -
szolatlanul. Bizakodásra ad okot, hogy a lokális
világokba mélyen legyûrûzõ politikai korszak -
váltásokat átvészelt székely falu az épülõ európai
makrostruktúrában nem a támadott, felszámolás-
ra ítélt oldal, hanem a támogatási rendszerekben
kiemelten kezelt rurális környezetek településtí-
pusai közt lehet.55
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dezõ ágai teljesítik ki a turistariasztó látványt. A falu erõszakkal evakuált
idõsebb lakóinak nagy hányada a „helyi építészeti hagyományok
figyelembevételével” számukra „tervezett”, infrastruktúra nélküli
erdõszentgyörgyi gettóban hunyt el. Az egykori Bözödújfalu jól mûködõ
székely (szombatos vallású) közösségérõl két monográfia is született.
Lásd KOVÁCS 1986, KOVÁCS 1997.

23. L. JUHÁSZ 2005. 139, 28.

24. A lot egy háztájat, belsõséget jelentett, amelynek nagysága az újrater-
vezett településeken nem haladhatta meg a 2,5 árat, ennek függvényében
számították ki az illetõ település méretét. BARABÁS 2000. 118.

25. BARABÁS 2000. 120. 

26. Nagyborosnyóhoz hasonló mintafalu státust „ruháztak volna” a Kéz-
divásárhelyhez közeli Gelencére is. A környéken még emlékeznek arra,
hogy CEAUªESCU a település elkészült makettjébõl egy mozulattal
kiemelte a híres, Szent Lászlót ábrázoló freskósorozattal díszített 13.
századi templomot, és hozzátette: „Mondjuk, hogy ez itt sem volt!” 
(Dr. POZSONY Ferenc szóbeli közlése.)

27. Már egy 1976. július 20-i közlemény értelmében a mezõgazdasági ter-
melést illetõen a sajtónak tilos volt számokat közölni a betakarított ter-
mésrõl, kivéve abban az esetben, ha valahol kivételesen magas hozamú
termést regisztráltak. Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár, F. 411/10. (Dis-
poziþii, indicaþii de muncã, comunicãri. 10. iratcsomó (1976)). A mezõ -
gazdasági szövetkezetek helyzetérõl bõvebben: OLÁH 2006. 195–212.

28. A Nagyborosnyó községhez tartozó öt település – köztük Cófalva is
– egyetlen szövetkezethez tartozott. A Feketeügy bal partján, az
árterületbõl alig kiemelkedõ Cófalva és Lécfalva határában ter-
mékenyebb területek találhatók, míg a többi település talajtípusai (16%
fakószürke erdei talaj, 44% öntéstalaj, 35% kilúgozott fekete mezõségi
talaj, 5% réti agyagtalaj) kedvezõtlenebb feltételeket nyújtanak a
mezõgazdasági termelésre (BÁLINT et al. (szerk.) 1969. 221–222). A
távolabbi Zabolán például úgy tudják, hogy Cófalva környékén, „ott,
arrafelé vannak a jó földek”.

29. Olyan véleményt is hallottunk, mely szerint a falu lakosságát nem
kitelepítették volna, hanem életkörülményeinek ellehetetlenítésével
lakhelyének elhagyására szándékoztak kényszeríteni. A nagyborosnyói
tömbházak a lakhelyválasztás alternatívájaként jöttek számításba.

30. A környezõ települések közül tudomásunk szerint Székelypetõfalva és
Tamásfalva is hasonló sorsra ítéltetett. Petõfalván ez jelentõs mértékben
elõsegítette a cigányság tömeges betelepedését a kiköltözõ családok ol -
csón megvásárolt házaiba.

84



31. VARGA E. 1998. A 19. század végérõl rendelkezésünkre álló kimu-
tatás szerint például a falu egyházának készpénzvagyona a kisebb or bai -
széki települések között megelõzi a papolci, a szörcsei, a tamásfalvi és a
teleki egyházakat (POTSA et al. (szerk.) 1899. 201).

32. VARGA E. 1998.

33. A falu népessége 1986-ban, a tabló elkészítésének idején 196 refor-
mátus, ez a szám 2005-re 174 lakosra csökken. A Kézdi-Orbai Reformá-
tus Egyházmegye – Cófalva Református Egyházközség 1986. és 2005.
évi Lelkészi Jelentései alapján.

34. Lásd: 1. diagram, a polgármesteri hivatal közlése alapján.

35. Ezt a „Fiam, csak éppen kollektivista ne légy!” típusú felszólítások is
jelezték.

36. Tanulmányomban a nagycsalád társadalomnéprajzi irodalomban
kidolgozott definíciójával dolgozom. Lásd: FÉL 2001.

37. Egy 1977-es adat szerint Kovászna megye városi lakosságának 58,8
százaléka elsõgenerációs városlakó volt. KESZI-HARMATH 1986. 406.

38. POZSONY 2002. 79.

39. A nagyüzemi gazdálkodás társadalmi következményeirõl lásd: OLÁH
2004. 128–138.

40. Információink szerint még sírkövet sem állíthattak a cófalvi teme -
tõben. Aki a tiltás ellenére mégis megtette, hivatalosan igazolnia kellett az
alapanyagok eredetét, ezenfelül a helyi hatóság folyamatos zaklatásának
volt kitéve.

41. A távolság a megyeszékhelytõl 20, Kovásznától 12 km. Ez magyaráz-
za a cófalvi lakosság munkahelyekre történõ nagyfokú szétszóródását a
megyében. A falusi lakosság a szocialista érában az alábbi munkahelyekre
irányult: lécfalvi és várhegyi farm; Sepsiszentgyörgy: autóvillamossági
vállalat (IAME), kenyérgyár, textilgyár, szállítási vállalat; Brassó: las -
kagyár, autógyár (Steagul Roºu), szállítási vállalat, bútorgyár és -lerakat,
készruhagyár; Nagyborosnyó: mezõgazdasági géppark (SMT); Kézdi-
vásárhely: csavargyár, bútor-elõkészítõ (PAL-lemez gyár).

42. Lásd: 2. diagram. Húsz év alatt mindössze egy idõs család költözött ki
végérvényesen a faluból leromlott egészségi állapota miatt.

43. POZSONY 2002. 79.

44. A környéken számos idõsebb család emlékszik bosszúsan arra, hogy a
közös gazdaságba bekényszerített nagy termelékenységû kövér földjeikrõl a
kollektív az elsõ években akkora terméseket takarított be, és osztott ki a föld-
nélküliek között, hogy sokan attól tartottak, a padlásra hordott gabona súlya
alatt rájuk szakad egy éjszaka a vályogházuk mennyezete.

45. OLÁH 2001. 263–264.

46. A rendszerváltás áttekinthetetlen forgatagában a téeszek gépparkját
sok esetben a korábbi pártapparátus helyi képviselõi „szerezték meg”.
KINDA–PETI 2006. 208–241.

47. SZABÓ Á. 2005. 100.

48. A falusi gazdák tulajdonában jelenleg 10 nagy és 16 kicsi traktor van.
A gépesítetlen munkafázisokra a helyi és a környékbeli falvak munka -
nélküli lakosságát szerzõdtetik.

49. Az egyik gazda bevallása alapján „pityókából megmaradt háromszáz
millió” (kb. 8500 euró).

50. Termékspecializációt elemzõ kutatásaink szerint a magas jövedel me -
zõség megemelt reprezentációs költségeket feltételez. Lásd: KINDA–
PETI 2004. 203–225.; KINDA 2005. 147–170.

51. Egy jól felszerelt családi gazdaság a következõ gépekkel rendelkezik:
kicsi és nagy traktor, kicsi és nagy remorka, kicsi eke, kétvágatú eke, kul-
tivátor, pityókaültetõ, tõtögetõ, mûtrágyaszóró, permetezõ, pergetõ, rosta,
szénaösszeverõ, kaszagép, vetõgép, trágyaszóró, szénahordó (ezt leg in -
kább ladewagennek nevezik), fejõgép, malom, répaõrlõ, nagy borona,
csillagborona, 2 kocsi (a személygépkocsikkal ételt szállítanak a mezõre
a napszámosoknak).

52. A néprajzi szakirodalom alapos eredményeire való tekintettel a kalá-
ka fogalmi, szervezeti meghatározásától eltekintek. A közös
munkavégzés szokásáról bõvebben: FÉL 1940. 361–381., HAJDÚ 1997. 

53. Cófalva tehénállománya 2006 tavaszán az egyik gazda számításai sze -
rint 194 darab fejõstehén és borjú, a sertésállomány ennél jóval nagyobb.

54. L. 3. diagram.

55. Itt, utoljára jegyzem meg, hogy az emléktabló elkészítésének 20.
évfordulóján idén megismételjük a sorozatot. Az aktualizált tabló fronta -
litása mögött húzódó fontosabb jelenségeket e tanulmány kívánta bemu-
tatni és értelmezni.

(A családnevek majuszkulázását kötetszerkesz -
tési szempontok indokolták. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

VVaarriiaannttee ddee mmooddeerrnniizzaarree
îînn eerraa ssoocciiaalliissttãã ººii îînn pprreezzeennttuull
ppoossttccoommuunniisstt.. ÞÞuuffaallããuu 
((jj.. CCoovvaassnnaa)),, 11998866––22000066
(Rezumat)

Studiul discutã procesele de modernizare
din localitate, din ultimele douã decenii. În timpul
comunismului satul urma sã fie „sistematizat”,
adicã ºters de pe faþa pãmântului, ºi a scãpat numai
datoritã evenimentelor de la sfârºitul anului 1989.
În prezent, localitatea pare sã se caracterizeze
printr-o vitalitate vizibilã. Unul din pricipalele
scopuri ale analizei este evaluarea poten þialului eco-
nomic ºi social real din anii 1980 al acestei mici
comunitãþi, ºi a strategiilor sale so ciale.

MMooddeerrnniizzaattiioonn VVaarriiaannttss 
iinn tthhee SSoocciiaalliisstt EErraa aanndd 
tthhee PPoosstt--ccoommmmuunniisstt PPrreesseenntt..
CCóóffaallvvaa ((ÞÞuuffaallããuu,, CCoovvaassnnaa
CCoouunnttyy)),, 11998866––22000066
(Abstract)

The paper discusses the modernization
processes of the settlement in the last two
decades. During communism this village was to
be „systematized”, that is liquidated, and it was
saved due to the happenings of December 1989.
Nowadays this village shows an outstanding
vitality. One of the main goals of this analysis is
to evaluate the real economic and social potential
of this small community in the 1980s and its
social strategies.
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1. sz. diagram Cófalva 203 fõs lakosságának etnikai megosztása 2002-ben

2. sz. diagram Cófalva 98 családja falubeli (genealógiai) státusa szerint

3. sz. diagram Cófalva 98 családjának primér jövedelemforrásai
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1. ábra RÁDULY Tibor felvétele (1986) 1a. ábra KINDA István felvétele (2006)

2. ábra RÁDULY Tibor felvétele (1986) 2a. ábra KINDA István felvétele (2006)

3. ábra RÁDULY Tibor felvétele (1986) 3a. ábra KINDA István felvétele (2006)
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4. ábra RÁDULY Tibor felvétele (1986) 4a. ábra KINDA István felvétele (2006)

5. ábra RÁDULY Tibor felvétele (1986) 5a. ábra KINDA István felvétele (2006)



OZSVÁTH Gábor Dániel

Ezredvég – az erdélyi
hagyományos malmok
alkonya?
Kutatástörténeti áttekintés

(Kivonat) 
A dolgozat a tág értelemben vett erdélyi
molinológiai kutatások történetét, tárgyát
ismerteti. A felhasznált gyûjtõpontok re p-
re zentatív mintát képeznek, a történeti
Erdély mellett partiumi, sõt egy moldvai
magyar kutatópontot is átfognak, számos
etnikum rokon tárgyi kultúrájára kínál-
nak rálátást. A tárgyalt berendezések kézi
vagy vízmeghajtásúak, gabonaõrlõ,
posz   tó ványoló szerkezetek és egyéb ipari
berendézesek. Pozitívum, hogy az érin-
tett magyar és román testvérszakma kö -
zött kitûnõ a kapcsolat, negatívum, hogy
az érintett tárgyi örökség mentése érde -
kében az építésztörténeti és a nép rajz
között viszont nem alakult ki a szükséges
együttmûködés, pedig csak az elmúlt tíz
év alatt harmadára csökkent a még ment -
hetõ emlékek száma. 

Bevezetõ

Az erdélyi népi technikatörténeti és nép-
rajzi szakirodalom mindmáig méltánytalanul
kevés teret szentelt a hagyományos malmok ku ta -
tá sá nak. CS. SEBESTYÉN Károly az elsõ olyan
ku tató, aki erdélyi terepmunkái során nagyobb fi -
gyelmet fordított a vízimalmok tanulmányozására.
Sajnos, az adattárakban fellelhetõ jegyzetek és
utalások alapján bõvebb termést ígérõ ismeret-
anyag csupán egyetlen cikkben, „A krasovánok
kanalas malma”1 címû tanulmányban vált
elérhetõvé. DÉKÁNI Kálmán 1915-ben az Ethno-
graphia hasábjain az erdélyi patakmalom

részeinek neveit taglalja. Hosszú szünet után
PONGRÁCZ Pál Régi malomépítészet2 címû
összefoglaló munkájában több erdélyi és bánáti
malmot is bemutat. A molinológiai kutatások az
1963-ban Nagyszebenben megalakult Népi Tech-
nika Múzeuma Cornel IRIMIE vezette ku tató
gárdájának munkája nyomán vettek lendü letet. Az
eredményeket az új múzeum kétnyelvû (román és
német), Cibinium néven kiadott évkönyveiben tet-
ték közzé. Legjelentõsebb és mind máig fontos,
dokumentum-értékû mun kájuk: Anchetã statis-
ticã cu reþeaua de instalaþii tehnice populare
acþionate de apã pe teritoriul României. (Romá-
nia vízzel hajtott szerkezetei nek országos statisz -
tikai felvétele) 1968-ban Cornel IRIMIE tollából
látott napvilágot. A dolgozat alapját a román
országos Vízügyi Bizottság által 1957-ben végre-
hajtott, minden vízenergiát hasznosító beren-
dezésre kiterjedõ felmérése ké pezte.3 Tudomásunk
van róla, hogy a 70-es években a bukaresti
falumúzeum munkatársai is vé gez tek Erdélyben
malomfelméréseket, sajnos, eredményeiket nem
tették közzé. A továbbiakban több kisebb táje-
gységet érintõ molinológiai tanulmány jelent meg,
így TARISZNYÁS Márton a Gyergyói-me -
dencérõl,4 MOLNÁR István több ízben is Cserná-
tonról,5 KARDALUS János a Kis-Homoród men-
térõl, MOLDOVAN Nicolae Háromszékrõl,
ZAKARIÁS Attila a Gyimesekrõl, Constantin
CATRINA, Al. BUSILA a Fogaras földjérõl6,
DINUÞA Gheorghe, Mircea TABAN, BALÁZS
György és VAJKAI Zsófia7 a bánáti határõr vi -
dékrõl, jelen sorok írója Csernátonról és Toroc kó -
ról8 közölt kisebb-nagyobb tanulmányokat.9

Az a gazdagság, amely tárgyi néprajzi ér -
té keinkben még erdélyi viszonylatban tetten ér -
hetõ, mára már nagyon relatív. Gazdagságról
beszélhetünk a mai, polgárosult, nyugati társada -
lomhoz hasonlítva, de lehangoló képet mutat, ha
csak néhány évvel korábbi önmagához viszonyít -
juk. A megjelenõ szakirodalom és saját gyûjtõút-
jaim tapasztalatai alapján azt kell szo mo rúan
megállapítanom, hogy míg a nagy, köz ponti ér -
tékmegõrzési és felmérési programok legtöbb
esetben a kuriális és szakrális színterek szám-
bavételén nem léptek túl, addig népi gaz dál -
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kodás-, ipar- és mester ségtörténeti építmé nyeink
a pár évvel korábbi, mûködõ állapotukból szinte
teljesen az enyészetté váltak.

E területnek a jelen adottságok melletti
el ha nyagolása egyetemes, magyar és erdélyi nép -
rajz tudományunk számára egyaránt vissza nem
fordít ható mulasztást jelent. Ezért a népi gaz-
daság és társadalom egyik alapvetõ funkcionális
elemé nek, a hagyományos malmoknak Erdély-
ben máig mûkö dés ben vizsgálható, molinogene-
ológiai be mu  ta tá sával kívánom szemléltetni,
hogy minden vész ha rang ellenére is ma még
bõven van feladata a tárgyi néprajz mûvelõjének.
Egyben van még jo gosultsága a megújhodásra
nyi tott, hagyományos nép rajzku tatásnak a hu -
szon egyedik század küszöbén is.

A hagyományos malmok iránti érdeklõ -
désem közel másfél évtizede tudatosult bennem.
Erdélyi kutatópontjaim megválasztásánál nagy
segítségemre szolgált Cornel IRIMIE 1967-ben
megjelent munkája10, ugyanis e mû a kutatásaim
megkezdése elõtti emberöltõt mutatja be sta-
tisztikai pontossággal. Miután – szemünk elõtt
gyors és sokszor hirtelen változáson átmenve –
napjainkig eredeti küldetésüknek megfelelõen
maradtak fenn hagyományos malmok és vízi
szerkezetek, eldöntendõ, hogy elszigetelt, lokális
vagy általános jelenséggel állunk szembe. E kér -
dés megválaszolása érdekében felállítottam egy
molinogeneológiai sort; ez alapján több, mint
ötven gyûjtõpontot jelölhettem ki. Megfigyelé-
seimet a történeti Erdély tájegységein túlmenõen
komparatív jelleggel terjesztettem ki a Csángó -
föld, Máramaros, Szatmár környéke, valamint a
történeti határõrvidék területére is. Etnikai szem-
pontból magyar, román, szerb, szlovák, sváb,
vala mint horvát népcsoportok egyaránt megtalál-
hatók a tanulmányozott tájakon.

A hagyományos gabonaõrlõ szerkeze te -
ken túl kiemelt figyelmet fordítottam a vízerõ nek
máig kimutatható, egyéb hasznosítási terüle teire
is. Alkalmunk nyílt cserge- és posztóványolók,
gyapjúfésülõk, deszkametszõk, áramfejlesztõk,
kör fûrészek, vízhajtotta pálinkafõzõk, vasverõk,
továbbá komplex feladatokat ellátó, vízhajtotta
egységek tanulmányozására egyaránt. Ezen túl-

menõen – témánk összefoglaló voltánál fogva –
nem hagyhattuk figyelmen kívül azon beren-
dezéseket sem, melyek emberi erõ hasznosításával
mûködtek. A vizsgált terület társadalmi-etnikai
tér képébõl nyilvánvalóvá vált, hogy munkánk
nem korlátozódhatott egyetlen népcsoport malom-
kultúrájára, hanem természetes módon tért ki az
együtt élõ nemzetiségek kulturális környezetére és
szerepére is. Tudott dolog, hogy az általunk ez
idáig elért kutatópontok részben célzottan kivá -
lasztottak, és magától értetõdõen folyamatosan
bõ vít hetõk, hisz nem teljességre, hanem egy re p-
re zentáns metszet bemutatására hivatottak.

Hagyományos malmok Erdélyben

Jelen dolgozatom célja nem elsõsorban a
monografikus malomnéprajzi leírás, hanem a
figyelem felkeltése a tárgyi néprajz mind máig ku -
tat ható szakága iránt; éppen ezért csak összefoglaló
módon kívánom tárgyalni e témát, és e helyen csu -
pán az általam mûködõképesnek talált vagy a
közelmúltig mûködött szerkezetekre térek ki.11 Ter-
mészetesen ennek többszöröse az a még eredeti
vagy alig átalakított formájában tanulmányozható
emlék, amely akár a kutatások, akár az eset leges
helyreállítás szempontjából is számba vehetõ.

1. A kézimalmok

Emberi táplálkozástörténetünkben a tûz
felfedezése után a gabonaszemek zúzásának le he -
tõsége jelentette a legnagyobb találmányt. Nem
csoda, hogy ennek eszközét a különbözõ népek
folklórhagyományában legendák és népköltészeti
emlékek sora lengi körül. Alig van olyan nép,
amelynek korai folklórkincsében ne fordulna elõ
az „életet” adó malom. Természetes módon sú -
lyá nak megfelelõen jelenik meg a „Könyvek
Könyvében”: „Zálogba senki ne ve gyen kézimal-
mot vagy malomkövet, mert életet venne zálog-
ba.”12 A kézimalom mai értelemben két, egymás-
ra illeszkedõ, kör alaprajzú kõtömb. Az alsó kõ
rendszerint rögzített, míg a felsõ, forgó kõ egy
központi tengely körül forgatható. Attól függõen,
hogy az õrlõ kõ forgó mozgását hogyan oldották
meg, több altípust különíthetünk el.13
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Funkcionálisan napjainkig csak kevés
eset ben látják el eredeti feladatukat, többnyire
másodlagos szerepkörrel fordulnak elõ. Kutatá-
saim során több szerkezeti megoldással találkoz-
tam. Hasznosítási tényezõik szintén különbözõk:

Emberi táplálkozás céljából kukorica da rá -
lá sára használják máig a Kõszegremetén (Re me -
tea) található, tõkés kézimalmot, amelynek haj tó -
rúdja a melléképület gerendájához csatlako zik.
Továbbá a moldvai Lábnyikban (Vladnik) azon a
napjainkig használatban levõ, lábak ra állított, kere -
tes kézimalmon, amelyet 1931-ben ké szített
NYISZTOR Dávid, szintén a család kukoricadara-
ellátását biztosítják. Mindkét kézimalom esetében
a kövek távolságát az alsó tengely feltámasztó híd-
jának ékkel való beállításával szabá lyozzák.

Állatok számára darál az az esztelneki
(Estelnic) gazda, aki egy építkezés ásási munká -
latai közben talált egy peremes, alsó malomkö vet,
és ehhez faragtatott felsõ követ. Az így kialakított,
lábakra állított, peremes kézimalom meghajtását
egy, a melléképületben e célra rögzített tartóhoz
támaszkodó, hosszú hajtókarral oldották meg.

A fazekassághoz szükséges máz õrlésére
hasz nálják azt a peremhajtású kézimalmot, amelyet
a híres gorzafalvi (Oituz) fazekasság egyik utolsó
képviselõjénél, GÁBOR Raimundnál láttam.

Természetesen több olyan kézimalom-
mal találkoztam, amelyek mára már a használat-
ból kiszorultak, vagy éppen közgyûjteményben
õrzik. Itt említendõ meg a Csernátoni (Cernat)
Múzeumban található, tucatnyi peremes alsó
kövû, kézi daráló, a Kézdivásárhelyi (Tg. Secu -
iesc) Múzeumban õrzött mázõrlõ vagy a Székely
Nemzeti .Múzeumban kiállított, áttételes, büty -
kös tengely hajtású, garatos daráló.14 A kézimal -
mok erdélyi elõfordulását átfogóan taglalja
SELMECZI KOVÁCS Attila.15

2. Vízimalmok

2.1. Áttétel nélküli,
egytengelyes malmok
Ezen malomtípus ismérve, hogy a víz

energiáját felvevõ vízkerék és a szerkezet mun -
kavégzõ egysége (darálóknál a forgókõ) között

közvetlen erõátvitel valósul meg anélkül, hogy
valamely más egységet közbeiktatnának.

Kanalasmalmok
A víz erejét hasznosító malmok legegy -

szerûbb és egyben legkorábbi típusát az erõáttétel
nélküli malmokban kell keresnünk. Ezen õrlõ -
szer kezetek lényege, hogy a víz erejét fel vevõ
vízkerék, valamint a munkát végzõ õrlõkõ közé
nem iktatnak energia-átalakító vagy a forgássíkot
megváltoztató elemeket. Alapesetben a vízkerék
és a malom forgó köve egy tengelyen található.
Vidékünkön ezen malmokat kanalas vagy a ro -
mán nyelvbõl átvett, csuturás szóval illetik.

A Kárpát-medencében máig eredeti fela-
datukat ellátva mûködik több tucatnyi ilyen da ráló.
Legtovábbi elõfordulásuk épp a szakirodalom-
ban elsõként feldolgozott bánáti határõrvidéken
található.16

Szerkezetét tekintve e darálók nagysága
és egyben hatékonysága abban rejlik, hogy a
vízkerék és az õrlõkõ egyazon tengelyen talál-
ható. Gyakorlatilag e malmokat úgy építették
meg, hogy egy függõleges tengelyre egy kör
alakú vízkerék sugaraiként kanál formájú lapá-
tokat rögzítettek, amelybe a víz nagy nyomással,
mintegy 45 fokos szög alatt érkezve adja át moz -
gási energiáját. Az alkalmazott megoldás elõnye,
hogy viszonylag kis hozamú, de nagy szintkü -
lönb séggel rendelkezõ patakok mentén is alkal -
mazható. Az átadott mozgási energia – az áttéte -
lek kimaradása miatt – jó hatásfokkal hasznosít -
ható. A kis vízhozamú patakok nyomatékát
megerõsítendõ a lajt (a malomcsatorna vízkerék
felõli részét) egy odvas fatörzsbõl képezték ki,
amelynek kerék felõli végét különbözõ belsõ
átmérõjû, fa redukciók (csuturák) segítségével
szabályozni lehet. Ennek eredményeként egy
adott idõpontban a vízkerék ugyanazon pontjára
ható nyomaték viszonylag állandó szinten
tartható, egyenletes forgó mozgást biztosítva.

A malomházat lábakra építtették. E fela-
datra gyakran alkalmas sziklatömböt néztek ki,
és alatta vezették el a malomárkot, amely az itt
található vízkeréknek adta át energiáját. Az
õrlökövek közötti távolság szabályozását egy, a
közös, függõleges tengely feltámasztására szol-

91



gáló, elágazó fatönk segítségével valósították
meg. Az ágas fa köldökébe támaszkodik a forgó
tengely, csapágyként egy folyami kõ szolgál.
Ennek nyíl irányú elmozdítását egy, a fatönk
törzsérõl a felette található malomházba vezetõ
szár segítségével lehet elvégezni egy ék közbeik-
tatásával.

A bánáti határõrvidék területén napja -
inkig tucatjával mûködnek e malmok.17 A magyar
szakirodalomban elsõként CS. SEBESTYÉN
Károly írta le e daráló szerkezetet.18 Talán ez is
megerõsített abban, hogy egyik kutatópontunk -
nak épp a horvátok (krasovánok) lakta Krassó -
várt (Caraºova) (11) válasszuk, ahol a Kárás-
patak máig hat, az elsõ felméréssel analóg
kanalasmalmot mûködtet, melyek malomházát
boronákból rótták össze.19 A kanalasmalom el-
nevezését onnan kapta, hogy függõleges vízke-
rekének kupái hossztengelye mentén 45 fokban
elfordított kanálra emlékeztetnek. SEBESTYÉN
felmérésekor e „kanalak” még kizárólag fából
készültek, míg mai utódaikon ezt már egyre
gyakrabban vaslemezekbõl pótolták.

Igazi molinológiai kuriózumot az Almás
völgye kínál a kutató számára: itt található az
1848-as magyar parlament képviselõjeként tevé -
kenykedõ Eftimie MURGU szülõfaluja, Óger -
lis tye (Rudãria), amely mára már felvette nagy
szülöttje nevét. Az Orsovai-hegység keleti lejtõ -
jén lefutó Rudãria-pataka máig alig 1500 m-es
szakaszon 22 mûködõ kanalasmalmot hajt meg
(22). Ezen állapotában környékünk leggazda -
gabb, élõ malomrezervációjának is tekinthetõ.20

Sajátossága e településnek, hogy itt nem csupán
történeti idõkbõl ránk maradt malmokkal talál -
koz hatunk, hanem – a hagyományos szerkezeti
és formai elemeket megtartva – a közelmúltban
újonnan készített társaik is mûködnek.21 A ha-
ladás – mint korábban említettem –, itt is több
esetben az eredeti, természetes anyagok kicseré -
lõdésében jelenik meg; így már csak két olyan
daráló létezik, amelynek vízkereke és a vizet a
kerékre rávezetõ laja is fából készült.22

Ugyancsak a Rudãria-vizén a település
alatt a külterületen található másik három ma -
lom, ezeket a szomszéd Bãnia (Bánya) lakói

használják, mivel náluk nincs mûködtetésükre al -
kal mas vízfolyás. Ezen malmok méretüket és
bel sõ kialakításukat tekintve abban különböznek
a falu fölötti malmoktól, hogy tágasabbak, hosz -
szabb emberi tartózkodásra nyújtanak lehetõsé -
get. E malmokban minden esetben szabadtûz-
hely és egy priccs is került, hogy megvárhassák
az õrlemény lejárását a gabonájukat távolról
tehénszekérrel idehozók. Az állatok számára
szintén kialakítottak egy korláttal elválasztott
sarkot, amelyben elmaradhatatlan kellék a jászol.

Ógerlistyén a malmok tulajdonlási és
mûködtetési, belsõ szabályozása a társadalom-
néprajz kutatói számára nyújthat csemegét.
Tulaj donviszonyokat tekintve itt csak a legritkább
esetben nevesíthetünk birtoklójáról vagy molnár-
járól egy-egy szerkezetet, hisz mindig malomkö -
zös ségek mûködtetik pontosan meghatározott és
általuk nyilvántartott malomjogokkal. E malom -
jo gokat a felaprózódás következtében órákra
bont ják le. A malmok a legritkább esetben épül-
nek fenntartóik közvetlen közelébe, így nem ta -
lál ható molnárlak sem szomszédságukban. Ez
utóbbira nem is volt és máig sincs szükség, mivel
a jól meghatározott beosztás szerint maguk a tu -
laj donosok õrölnek. A malomépület maga sem ad
lehetõséget egy idõben több személy tartózkodá -
sára, hisz teljes területük a kõpaddal együtt
8–12 m2 között mozog. A falon egy tábla szolgál
az éppen soros tulajdonostárs nevének feltün-
tetésére. Az õrletõ maga viszi el gabonáját, és já -
rat ja le, miközben a sarokban található szabad -
tûzhely mellett melegszik A nõk legtöbb esetben
fonni- vagy kötnivalót visznek magukkal, így
hasz nosítják az idõt, míg lepörög gabonájuk. Itt
természetesen nem gyûjtenek külön vámot, ha -
nem a közös fenntartási költségekben a malom -
jogok arányában vettek és vesznek részt.23

Nérahalmoson (Prigor) – (12) a vízerõ
hasznosításának több formáját is megfigyelhet-
tük. A település határában máig mûködik két ka -
nalas vízimalom, amelyekben a szabadtûzhely az
egyik sarkot foglalja el (a tûzveszély elkerülése
érdekében a boronafalú épület ezen sarkát téglá-
val bélelték).

A patak mentén haladva találkozhatunk
egy mini-vízerõmûvel is: egy kb. 50 cm átmérõjû
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vízkerék révén egy traktor áramfejlesztõjét hajt-
va meg biztosítja a tõle 20 m-re levõ lakás áram -
ellátását; az így mûködtetett gépkocsi izzók le -
kap csolása a víz útjának elrekesztésével történik.

A továbbiakban e kis patak mûködtet egy
posztókallót és egy csergeványolót is. Ezen vízi -
szerkezet részletesebb bemutatását késõbb adom
meg. A Nérahalmoson található posztóványoló
egy függõ lengõkalapácsos kalló, és mint ilyen –
ritka elõfordulásánál fogva – szakmai reliktum-
nak tekinthetõ.24 Egy függõleges, felülcsapott
víz kerék biztosítja az energiafelvételt.25 Általában
a kallómalmok közelében ott található egy
másik, a gyapjúszövetek tömörítésére készült
szerkezet, a csergeványoló is. (Leírását lásd
késõbb.) Természetesen itt is megvolt, és ott jár-
tunkkor cserge fogott benne.26 A Néra mentén
továbbhaladva egy újonnan épülõ malom és
komp lex, vízhajtotta mûhely képében a vízerõ
hasznosításának tág lehetõségeire nyújt példát
egy vízenergetikai együttes. Ezen vízienergia-
komplexum darálót, esztergát, köszörût, körfû -
részt és egyéb lakatos szerszámokat mûködtet.
Vízkerekét kis átmérõvel és széles lapátokkal
fémbõl alakították ki, úgynevezett középen
csapós típus.

A Néra folyó völgyében, annak szurdo -
ká ban Új-Sopot (ªopotu Nou) település ha tárá -
ban találtam a legapróbb csuturás malmot, mely -
nek alapterülete nem érte el a 3 m

2
-t, 40 cm-es

átmérõjû õrlõkõvét egy mindössze 5 cm átmé -
rõjû, jól irányított vízsugár segítségével hozzák
forgásba. Ezt a kis darálót 1999-ben újította fel
tulajdonosa, CRÃCIUN Nicolae, és cserélte fel
vízkerekének fa lapátjait vas lemezbõl készül-
tekkel.

Ezen kis daráló közelében a Néra mellék -
vizei mentén további másik két malom is található.

A vidék egyetlen, kõbõl rakott, de már
használaton kívül álló csuturásmalmát a vízvá -
lasz tóra települt, csehek által lakott Almásróna
(Ravensca) határában találtam. 

A Kazán-szorosokon magát átpréselõ,
Orsova fele haladó és a vaskapui duzzasztómû
által áramfejlesztésre fogott Duna bal oldali, apró
mellékfolyói szintén számos, millennáris múltra
visszatekintõ, technikatörténeti rekvizitumnak

szá mító malmocskát mûködtetnek. A legtöbb
ilyen szerkezettel – összesen 22 – a hat kis tele -
pülésmaggal rendelkezõ szórványközség, Szi kes -
falu (Sicheviþa) büszkélkedhet. Az itt található
malmokat – a közvetlen a településen belü liek
kivételével –, a Bãnianál említett feladatok ellátá -
sára is alkalmassá tétettek. 

Építészeti szempontból egy- vagy kétsej -
tû, boronafalú, szabadkéményes épületek, ame-
lyek a terep adottságinál fogva elsõ falukkal
közvetlenül a talajszintre támaszkodnak. Hátulsó
részük többnyire két oldalról kõvel alá van falaz-
va. Az egysejtû formában a téglalap hosszanti
oldala mentén középen található a bejárat, vele
szemben a szikrafogóval ellátott szabadtûzhely,
egyik oldalon az õrlõszék és a priccs, a másik
oldalon pedig a tehenek számára a jászollal ellá-
tott istálló. Erre azért volt szükség, mivel a szór -
vány településen sokszor nagy távolságról,
egyszer re több gabonával járnak az éppen soro -
sok õrleni, ilyenkor gyakran az éjszakát is a ma -
lomban töltik, hideg, esõs idõben így állataikat is
fedél alá vihetik.

A kétsejtû épületek berendezése hasonló
az elõbbihez, annyi külömbséggel, hogy az istál-
lót, melynek bejárata a malomajtóval szembeni
oldalon található, boronafallal leválasztották a
malomházról.

A község csehek lakta falurészén, Szö -
rénybúzáson (Girnic), szemben a település
többi részével, az õrlõszéket minden esetben egy
50–60 cm-rel magasabb szintre helyezik, és nem
közvetlenül a padlószintre. A girnici csehek
közül néhányan máig értenek a malomkõfara -
gáshoz is, a közeli bányákból 60–80 cm átmérõjû
malomkövekkel látják el a szomszédos tele pü -
léseket is.

A környéken malomkövet faragnak a
cse hek lakta Cruºova és Dunaszentilona (Sf.
Elena), valamint a szerbek által benépesített Svi -
ni þa falvakban is.

A vidék legarchaikusabb kanalasmalmát
Alsólupka (Liubcova) (7) messze a hegyek közé
felnyúló határán, az Oraviþa vize mentén talál-
tam. A 300x420 cm alapterületû, boronafalú
épületet füstnyílással ellátott, zsindely borítású
sátortetõ fedte. Az egy fatörzsbõl kivájt, vályú
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formájú malomcsatorna egy szintén egyetlen,
odvas fatörzsbõl készült zárt lajba vezette a vi -
zet, amelynek vízkerék felõli részén fatönkbõl
készült gãleatanak (vödör) nevezett szûkítõ csõ
és az ebbe járó – a vízhozam szerint cserélhetõ
belsõ átmérõjû – csutura szintén fából készült.
Ez utóbbit minden esetben a gazda viszi magá-
val, kizárólag saját használatra, munkája végez -
té vel pedig elviszi. 

Vízkereke egy fatengelybe aggyal rög -
zített, 14 fából faragott kanálból áll. A tengely
egy ágas fa köldökében található folyami kvarc -
kõ re támaszkodik, melynek hosszanti szárát egy
karnyi vastagságú gömbfával függesztették fel,
ennek belsõ végén ékkel lehet szabályozni a
kõtávolságot.

Gyakori jelenség e vidéken, hogy a kana -
lasmalmok szomszédságába pálinkafõzõt is
építettek.

2.2. Áttételes vízimalmok
Az áttételes vízimalmok lényege, hogy a

víz mozgási energiáját felvevõ vízkerék tengelye
és a szerkezet munkavégzõ része, daráló esetén
az õrlõkõ tengelye közé erõátviteli áttételt iktat-
nak, legtöbb esetben ez együtt jár a forgássík
meg változtatásával is (egymásra merõleges
tengelyek).27

2.2.1. Merõleges tengely kapcsolat 
Ezen áttételnél  minden esetben megvál-

tozik a forgássik. Az energia felvevõ és mun -
kavégzõ tengely egymásra merõleges.

a) Alulcsapott vízkerékkel
mûködõ malmok
Ezen eszköztípus a függõleges vízke rék -

kel meghajtott, energiaátvevõ szerkezetek sorába
tartozik. A nagy átmérõjû és viszonylag széles
vízkerék a bõ hozamú folyó vagy malomárok
medrébe van süllyesztve, és a folyó víz haladási,
mozgási energiáját alakítja át a malom mûköd -
tetését biztosító forgási energiává. A vízkerék
tengelyének átadott energia egyenes arányban áll
a folyó mozgási energiájával és az átvevõ felület
nagyságával. Ahhoz, hogy a végsõ, nyert ener -
giát növelni lehessen – a folyó vízhozama állan -

dó lévén –, az útjában álló felületet célszerû meg-
növelni. Ez vezetett el a nagy átmérõjû és széles
vízkerekek használatához. Ilyen vízkeréktípust
alkalmaznak a hajómalmoknál, továbbá az
ugyan ezen elv alapján épült partszéli, tombácos
cölöpösmalmoknál.

Kutatásaim során Csornakeresztúron
(Cristur) találkoztam egy, a Csorna vize által
meghajtott, két alulcsapós vízkerékkel felszerelt
malommal. Tulajdonosa elmondása szerint a
malomhoz tartozott még gyapjúfésülõ és ványoló
is, de ezeket mára már le kellett szerelni, és jelen-
leg egy új épületbe telepítve dízelmotorral haj-
tatják meg. Utolsó ottjártamkor a két bokor
kõjárat mûködött.

E malomtípus elõfordulása a levéltári és
mai emlékezettel elérhetõ források között gyako-
ri. A történeti adatok szerint korábban jelentek
meg, mint a felülcsapott vízkerékkel hajtott tár-
saik. Több példányukat falumúzeumokba és
skanzenekbe telepítették.

b) Felülcsapott vízkerékkel
mûködõ malmok
A gyors folyású és viszonylag nagy esésû

patakok mentén nagy számmal építettek úgyne -
vezett felülcsapott vízkerékkel mûködtetett mal -
mokat. Történeti megjelenését tekintve újabb ke -
letû az alulcsapott vízkerékénél. Ezzel szemben
elõnye, hogy kisebb vízbõségû, de nagy esésû
patakoknál is alkalmazható. Energia-hasznosí -
tása számottevõen jobb, hisz a víz mozgási ener -
gi áján túlmenõen hasznosítja a szintkülönbség-
bõl adódó helyzeti energiáját is.28 Használták és
használják e keréktípust többek között darálók -
nál, gattereknél, ványolóknál, olajütõknél stb.
Recens vízimalmaink döntõ többsége e típusba
sorolható.

A máig mûködõ, e csoportba tartozó vízi-
malmok leggazdagabb elõfordulási területének
számít a Feketeügy gyûjtõterületét képezõ Há -
romszéki-medence, Csernátonban (Cernat) 329

(11)30, Torján (Turia) 2 (10), Szárazpatakon
(Valea Seacã) 1, Lemhényben (Lemnia) 1 (8),
Gelencén 1 (Ghe1inþa) (5) általam tanulmányo -
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zott, felülcsapott vízimalommal. Mindezek mellett
további érdeklõdésre tarthatnak számot a víz zel
mûködtetett gyapjúfésû és kis energetikai központ
Felsõlemhénybõl (Lemnia de Sus), a körfûrészt
és generátort meghajtó vízkerék Cser nátonból,
továbbá a számtalan ránk maradt egyéb, napjaink
szükségleteihez idomított mes ter ségtörténeti re -
liktum is. 

Hasonló gazdagsággal büszkélkedhet a
Torockói-medence. A Havas-pataka – amely
Torockónál (Rimetea) felveszi e település nevét
–, egykor számos vashámort, kemencét és
vasverõt  is mûködtetett; ma 4 (4) vízimalmot és
két pálinkafõzõt hajt meg. Itt található a magyar
nyelvterületnek ezidáig legkorábbról bemutatott,
pontosan datálható, kis patakmalma, amely ere-
deti állapotában és funkciójában maradt ránk. A
torockói gyász jeleként pirosra festett ablak kere -
tes molnárház, valamint a malomkõpad hom-
lokgerendájának vallomása szerint 1752-ben
épült, és TOROCZKAI Klára birtokában állott.31

Szakmai szûklátókörûséggel lennék vádolható,
ha nem hívnám e helyt is fel a figyelmet az asz-
talos- és bognármesterség e portán való együttes
tanulmányozásának lehetõségére.

A torockói völgy folytatásában a Toroc-
kószentgyörgy határának szomszédos pontjáról
kiinduló Szilas-patak, mely késõbb az Enyed-
patakába ömlik, jó pár felülcsapott vízimalmot és
pálinkafõzõt is hajt. Torockógyertyánoson (Vã -
li oara) egy, a 19. század közepérõl való, felül -
csapott vízimalmot és egy mellé telepített pá lin -
ka fõzõt sikerült felmérnem. (4) Nyírmezõn
(Poiana Aiudului) egy, az 1960-as években
felülcsapott vízkerékrõl helyi mester tervei alap -
ján szíjáttételes, vízszintes vízkerékmeghajtású -
vá alakított daráló, valamint egy, az 1970-es
években idetelepített pálinkafõzõ és egy felül -
csapott vízimalom mûködik napjainkig. Úrhá -
zán (Livezile) egy felülcsapott vízimalom, egy,
az 1970-es években áttételes, vízszintes vízkere -
kûvé alakított daráló, valamint egy vízkerékkel
mûködtetett pálinkafõzõ hasznosítja napjainkig e
patak energiáját. Muzsnaházán (Mãgina) egy
hajdan három felülcsapott vízkerékkel mû -
ködtetett vízimalmot mára egykerekûvé alakítva
használnak.

Az Aranyos völgyében fölfelé haladva a
jobboldali mellékvizek mentén szintén számos,
napjainkig mûködõ víziszerkezetet volt alkal -
mam tanulmányozni 1997–2000 között. Így Pod-
ságán (Poºaga) egy felülcsapott (6 malom, 2
kalló), Valea Lupii településen egy, a 19. század
második felébõl való, szintén felülcsapott daráló
máig nagyon jó állapotban mûködik. Nagy -
lupsán (Lupºa) egy kétpárköves daráló, gyapjú-
és csergefésülõ (az 1990-es években elektromos
meghajtásúra szerelve át), továbbá egy felülcsa -
pott vízkerékkel meghajtott malom és egy hozzá
csatlakozó pálinkafõzõ szolgál. (4 malom, 2 vá -
nyoló, 1 kalló, 1 fûrész) Valea Bistra településen
található egy 1848-ból datált, felülcsapott víz -
kerékkel meghajtott vízimalom, továbbá egy
olyan mesterségtörténeti együttes, amely magába
foglal egy, az 1990-es években teljesen felújított
vízimalmot egy bognár- és egy kovácsmûhelyt,
valamint 2000 februárjában folyamatban volt
egy gatter telepítése is (4).

Az Avasságban a gabona- és gyapjúfel-
dolgozás céljára egyaránt számos, vízzel hajtott
szerkezetet használtak. 1996-ban alkalmam nyílt
alaposan tanulmányozni Avasújvároson (Oraºu
Nou) egy felülcsapott vízkerékkel meghajtatott,
szíjjáttételes vízimalmot, melynek kerekét már
acéllemezbõl készítették el. A továbbiakban két
felülcsapott vízkerékkel meghajtatott vízimal-
mot, több csergeványolót és egy nyeles kalapá-
csos posztóványolót, valamint gyapjúfésût sike -
rült találnom (9 malom, 6 ványoló, 2 gyapjútépõ)
Avasfelsõfaluban (Negreºti Oaº).

A Homoród mentén Szentkereszt-
bányán (Vlãhiþa) található egy, az 1980-as évek-
ben még mûködött, ma azonban már omladozó
vashámor, amelynek három hatalmas vízkereke a
hátulcsapott vízkerékcsaládba tartozik (6 malom,
1 fûrész). Lövétén (Lueta) (2 malom, 7 ványoló)
egy még mûködõképes, de nagyon rohamosan
romló, orgonasípos posztó- és egy csergevá-
nyoló, továbbá egy nagy termelõképességû, kõre
és két korai GANZ-hengerszékre szerelt, minden
igényt kielégítõ malom hívja magára a kutató
figyelmét.



A Gyergyói-medencében Gyergyószár -
hegyen (Lãzarea) és Gyergyószentmiklóson
(Gheorgheni) (13 malom, 1 ványoló) Tekerõ-
patakon (Valea Strâmbã) is volt alkalmam egy-
egy mûködõképes, felülcsapott vízimalmot,
Gyer gyóvaslábon (Voºlobeni) (2 malom, 1
ványoló) egy, a Heveder-pataka által meghajtott
vízifûrészt tanulmányoznom. A medencébõl
tudomásom van más, használatban lévõ vízi-
malmokról is, amelyekhez még ezidáig nem si-
került eljutnom.

A Gyimesekben Gyimesbükön (Ghi -
meº Fãget) egy felülcsapott vízimalmot, vala -
mint egy kis, vízzel hajtott gyapjúfeldolgozó
üzemet és Középlokon (Lunca de Jos), Hideg -
ségben, valamint Felsõlokon (Lunca de Sus)
egy felülcsapott vízimalmot volt alkalmam
meglátogatni.

A Csíki-medencében felülcsapott vízi-
malom mûködik Csíkmadarason (Mãdãraº) (7
malom, 1 fûrész) és Csíkbánkfalván (Bancu) (5
malom).

ErdõvidékenMagyarhermányban (Her   -
cu lean) egy máig használatban levõ felülcsapott
vízimalom található hengerszékkel felszerelve.
Kisbaconban (Bãþani Mici) egy vízkerék által
haj tatott, transzmissziós tengely hengerszéket,
köves darálót, rázószitát és gabonarostát is mû -
ködtet. Nagybaconban (Bãþani Mari) is van egy
beépített vízkerekû, nagy teljesítményû vízima -
lom, amely a közelmúltig kiszolgálta õrletõit.

A Fogaras földjén Alsószombatfalván
(Sâmbata de Jos) egy eredetileg hárompárköves
vízimalomnak mára két felülcsapott vízkereke
mûködik. Copãcel (5 malom, 3 fûrész) telepü -
lésen egy felújított, transzmissziós tengellyel és
laposszíjáttétellel meghajtott malom három
bokor õrlõszékkel darál. Egy másik portán  talál-
ható egy máig használatban levõ gatter, amely a
család egyik legfontosabb bevételi forrását jelen-
ti. Az Alsóporumbákon (Porumbacu de Jos)
lévõ daráló az 1996. évi leállását követõen sajnos
szinte teljesen elenyészett (3 malom, 2 ványoló,

2 fûrész). Továbbá tudomásomra jutott, hogy a
kerci (Cârþa) ciszterci apátság egykori malma
helyén ma is létezik vízzel hajtott daráló.

A továbbiakban azon, általam ismert mal -
mokból említek meg néhányat, amelyek szû kebb
környezetükben, mintegy elszigetelten kép vi selik
a vízerõ hasznosíthatóságának ezen módját. E
csoportba tartozik a kalotaszegi Magyarlónán
(Lu na de Sus) máig fennmaradt, egy felülcsapott
vízkerék által a bélkerékrõl vízszintes áttétellel
meghajtott, kétpárköves malom, amely a közel -
múltban állt le, és napjainkra már csak a pálin -
kafõzõ mûködik benne. Továbbá Kissebesen
(Poieni) csergeványoló és daráló található. A bar-
casági csángók által lakott Hétfaluban (Sãcele) is
megtekinthetõ egy, még használható állapotban
fennmaradt kis malom. A Retyezát lábánál. Nuk-
sora (Nucºoara) (2 malom) település szélében
mûködik egy kis vízerõ együttes, amelynél egy
felülcsapott vízkerék által hajtatott daráló, egy
erre szíjátétellel csatlakozó körfûrész és köszörû,
valamint egy csergeványoló kád hasznosítja a pa -
tak erejét. Mûködõképes vízimalom, gyapjútépõ
és csergeványoló együttes leírását találhatjuk még
az udvarhelyszéki Székelyvarság (Varºag) he -
gyi tanyás településrõl is.32

2.2.2. Párhuzamos tengely kapcsolat
Ezen erõátviteli megoldásnál oly módon

történhet meg a felvett energia átalakítása, hogy
közben nem változik meg a két tengely
forgássíkja, az energiát felvevõ vízkerék tengely
és a munkát végzõ õrlõkõ tengely egymással
párhu zamos. Az energiaátvitelt fogaskerékkel
vagy szíj áttéttel egyaránt meg lehet valósítani. 

Az általam ismert és e csoportba sorol-
ható malmok két különbözõ úton jutottak el ezen
megoldás alkalmazásához.:

Caraºova (Krassóvár) településen talál-
ható egy áttétel nélküli kanalasmalomból pár hu -
zamos áttételesre átalakított malom. Az átalakítás
oka, hogy az áttétel nélküli eredeti malomban nem
lehetett megváltoztatni a vízkerék és az õrlõkõ
közötti forgássebességet. A hatásfok növelése ér -
de kében a vízszintes vízkerék tengelyének felsõ
részére egy szíjtárcsát erõsítettek. Az õrlõszéket
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felemelték, és a kõ függõleges tengelyére szintén
egy szíjjtárcsát erõsítettek, a két tengely között az
erõátvitelt egy laposszíjáttétellel biztosították. Eb -
ben az esetben egy technikatörténeti progresz szió
valósult meg.

A másik esetben, amellyel Torockó kör -
nyékén találkoztam, felülcsapós vízkerékkel ellá-
tott – tehát merõleges áttételes típusból – alakítot-
ták át párhuzamos áttételes malommá. Nyír me zõn
(Poiana Aiudului) található egy, az 1960-as évek-
ben felülcsapott vízkerékrõl helyi mester tervei
alapján szíjáttételes, vízszintes vízkerékmeghajtá -
súvá alakított daráló. Úrházán (Live zile) szintén
mûködik egy, a 70-es években felül csapott víz -
kerékkel ellátott szerkezetrõl hasonló módon áta-
lakított malom. A tulajdono sok bevallása szerint
az átalakítással sikerült jobban ki használni a víz
energiáját. A helybeliek még a környéken több
mára már nem mûködõ hasonlóan módosított ma-
lomról tesznek említést. Saj nos, a kivitelezõ pa -
raszt mestert nem sikerült egyik esetben sem el -
érnem. Bár a beavatkozás ha tásfoknövelõnek
bizonyult, molinotechnomorfológiai szempontból
mégis regresszívnek mondható.

3. Pálinkafõzõ malmok

A molinológiai szakirodalom ez idáig
nem foglalkozott ezen eszköztípussal. Mivel több
olyan kapcsolódási pontot találtam, amely szo ro -
san kötõdik úgy térben, mint technikai, kivite -
lezési módjában, valamint a víznek mint meghaj -
tó energiának a hasznosításában a hagyo mányos
malmokhoz, indokoltnak vélem kiter jesz teni ku -
ta tásaimat e területre is. Kizárólag azon pálin ka -
fõzõ berendezéseket veszem számba, amelyeknek
hagyományos malmi elõzményei vagy szoros
kapcsolatai vannak a patakmal mok kal. Kutatá-
saim révén több olyan darálóról van tudomásom,
amelyet napjainkra pálinkafõzõvé alakítottak, de
jó néhány olyanról is, amely köz vetlen egyéb
vízhajtotta szerkezet szomszédságában található.
Viszonylag ritkán olyan pálin ka fõzõ malom is
elõfordul, ahol nem érvényesülnek az elõbbi
szempontok, hanem csupán a keverõ meghajtá -
sára és a hûtõvíz biztosítására hasznosítják a
csekély hozamú patak vízerejét.

Szerkezetét tekintve egy felülcsapott víz -
kerék hajt meg egy tengelyt, amely kúpfogas -
kerekes áttétellel mûködteti a pálinkafõzõ keve -
rõjét. A hûtõhordó spiráljára egy kis csatorna
révén vezetik a hûtõvizet. Legtöbb esetben a túl-
folyást szintén rávezetik a vízkerékre. A pálin -
kafõzõk mûködtetésére viszonylag kis hozamú
patakok is szolgáltatnak elegendõ energiát.33

Korábbi malomépületben mûködik pá -
lin kafõzõ: Felsõcsenátonban, Torockón.

Malom szomszédságában mûködik pá -
lin kafõzõ a teljesség igénye nélkül: Torockón,
Torockógyertyánoson, Nyírmezõn, Lupsán,
Úrházán, Torján, Magyarhermányban, Ma-
gyarlónán, Ógerlistyén, Sicheviþán, Caraºo-
ván, Girnicen.

Önálló, malomtól független épületben
mûködõ pálinkafõzõ keverõjét hajtja vízkerék, és
biztosítja a hûtõvizet Torockón.

4. Ipari termelõ malmok

A víz erejét nem csupán a táplálkozás
alapanyagainak elõkészítése érdekében vették
igénybe, hanem ahol lehetõség és szükség volt
rá, ott az élet több területén is a víz energiáját
hasznosították, és hasznosítják napjainkig. Az
egyik legarchaikusabb, máig mûködõképesen
ránk maradt ilyen berendezést a fûrészmalmok
képviselik.

4.1. Fûrészmalmok, deszkametszõk
Az erdõvel borított és sebes vizû pa -

takokkal gazdagon átszabdalt hegyoldalakra
települt falvak lakói számára fontos megélhetési
forrásként kínálkozott a feldolgozott fa. A víz
erejének fa fûrészelésére való hasznosítására
Európából elsõként egy 14. századi említés szól.
Hazánkban nyugati mesterek által terjedtek el a
fûrészmalmok, és a 17–18. században fellendült
tutajozás és deszkakereskedelem révén számuk
egyre növekedett.34 Energiafelvétel szempont-
jából a függõleges vízkerékkel meghajtott, áttéte-
les malmok közé sorolhatók. A speciálisan
kialakított vízkerék gerendelye (tengelye) a forgó
mozgást a horgasvas segítségével változtatja füg-
gõleges, váltó mozgássá, és hozza mûködésbe a
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jármot, amely a fûrészvasat mozgatja. A rönk
elõre tolását egy másik, áttétellel mûködtetett
orsó végzi, amely egy láncot fölcsévélve húzza
rá a rönkkocsit a fûrészre.35

Az általam ismert, napjainkig mûkö dõ -
képes fûrészmalmok a következõk:

Gyergyóvasláb (Voºlobeni) községben
található a Heveder-patak mentén egy fûrész-
malom a BENCZE-család birtokában. A 19–20.
század fordulóján épült, cölöpvázas fûrészmal-
mot az 1960-as években vásárolta meg BENCZE
Péter fûrészmolnár, a jelenlegi tulajdonos,
BENCZE Ágoston édesapja. A szerkezet az
1970-es években történt újraindításától – kisebb
kihagyásokkal – folyamatosan mûködik, a Gyer-
gyói-medence egyetlen ránk maradt fûrészmal-
maként. Nemrégiben, még közvetlen a gatter
folytatásában egy gyapjútépõ is volt, amelyet
azonban mára már lebontottak.

A korábbi állapotok szemléltetésére
álljon itt egy 1890. évi helyzetjelentés IMREH
Dénes erdõmérnök tollából, TARISZNYÁS Már-
ton tolmácsolásában: „Van ugyanis részint helyi
szükségletre, részint kisebb kereskedésre, így a
Maros-Torda és Udvarhely megyébe szekéren
szállítható deszka vágására egyszerû vízifûrész
harmincnégy, részint a marosi tutajterhelésre,
részint dulápdeszka készítésre van velencei
fûrész hatvanhárom. Leginkább dulápdeszka
készítésére turbinafûrész kilenc. Hangfenékfa
készítéssel foglakozik hat fûrész. Vannak még a
felsoroltakon kívül Domukon velencei és
turbinafûrészek, melyek a felcsíki községek fájá-
nak feldolgozásával foglalkoznak.”36

Fogaras földjén a névadó várostól mint-
egy 15 km távolságra, az 1997-ben Budapesten
tartott IX. Nemzetközi Molinológiai Konferencia
tanulmányútján a kis, sebes folyású patak,
valamint az út mentén található rönkök és fûrész-
por hívta fel figyelmünket Copãcel határában
egy gatter létére. Benyitva a kapun egy kis fû -
résztelepet találtunk. Energiaszükségletét egy
acéllemezbõl készült, kis átmérõjû, de széles,
lapátos vízkerék biztosítja, amelyre a víz mint -
egy 3 m magasságból zúdul. Tulajdonosa, Ion

TINOSU elmondása szerint a család egyik leg-
fontosabb megélhetési forrását jelenti a gatter. A
létesítmény a világ minden tájáról összesereglett
molinológus kutatók egybehangzó véleménye
szerint jelen állapotában nemzetközi összehason-
lításban is már ritkaságnak számít. A porta az
állattartás, a szekerezés és a bognármesterség, de
a társadalomnéprajz szempontjából is további
érdekes adatokat tartogat a kutatók számára.

Az Aranyos mentén Valea Bistrei tele -
pülésen 2000 tavaszán egy vízimalom, bognár-
és kovácsmûhely szomszédságában egy épülõ
gattert találtam.

Körfûrészek
Gyakori jelenség, hogy a hegyek közé

felhúzódó völgyekbe települt vízimalmok geren-
delyérõl szíjjáttétellel egyéb szerszámgépeket is
mûködtetnek; ezek közül leggyakoribb a kör-
fûrész vagy cirkula, hisz elkészítése és helyigé -
nye könnyen biztosítható. Ezért többnyire csak
más malmok kiegészítõ gépeként jelenik meg.

Említésre érdemes a Retyezát lábánál
található nuksorai vízimalom, csergeványoló és
cirkula együttese. Csernátonban két malom-
kerék is mûködtet körfûrészt, az egyik vízkereke
mára már kimondottan csak az áramfejlesztõ és
egyéb kis szerszámgépek meghajtását végzi. Egy
másik a pár száz méterrel alább lévõ vízidaráló
kiegészítõ gépeként jelenik meg.

4.2. A vízerõ hasznosítása
a népi textilfeldolgozásban
A népi textilfeldolgozás területén több

munkafázisban használták a vízhajtotta beren-
dezéseket. Kutatásaim során mûködõképes álla -
potban három eszköztípust sikerült fellelnem:

Gyapjúfésû (kártoló)
Ezen berendezés biztosítja, hogy a mo -

sott, tincsekben összeálló gyapjú rostjai egy
irányba fordulva fonásra alkalmas, fellazult
állapotba kerüljenek. A mosott gyapjú fésülésére
korábban egy tövises ágból font hengerbõl álló
eszköz szolgált. Mára ez egy nagy fahenger,
amelynek felszíne 1–2 cm-es hálópontokban ap -
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ró szögekkel van kiverve, és egy külsõ palást
veszi körül. A hengert egy vízkerék révén a víz
forgatja, és a mosott gyapjút többször átfésülve
kitakarítja a rostok közül a szennyezõdéseket,
hasz nálhatatlan szöszöket, és a további feldolgo-
zásra kész, paplanszerû gyapjút orsókra csévéli.

A napjainkig ránk maradt kártolók egyi -
ke Avasfelsõfaluban (Negreºti Oaº) mûködik.
Az Aranyos mentén Lupsa községben szintén
található egy kártológép egy kétpárköves daráló
szomszédságában; e felszereléseket azonban az
1990-es évek közepén elektromos meghajtásúvá
alakították át, de belsõ berendezésük változatlan
formában dolgozik tovább. Tudomásom van to -
váb bá egy komplex malomról a beszterce-naszó-
di Bánffytelep (Fiad) faluból, amely a daráló
mellett a gyapjúfeldolgozás több gépét is mûkö -
désben tartja.

Itt kívánom felhívni arra a kis gyapjúfel-
dolgozó üzemre a figyelmet, amelyet Gyimes-
bükkben (Ghimeº Fãget) napjainkig használ-
nak, és a gyapjú fésülésétõl a fonáson, kalláson át
a teljes technológiai folyamatot elvégzi. Ener-
giaforrásként egy kis teljesítményû víziturbina
szolgál, amely egy transzmissziós tengelyt, to -
vábbá egy áramfejlesztõt hajt meg az üzem vilá -
gításának ellátására. A különbözõ munkagé pek
számára az energiát a transzmissziós tengelyrõl
való laposszíjáttétel biztosítja.

Kallómalmok
A frissen szõtt gyapjúszövet tartása gyen -

ge, nyers állapotában közvetlen felhasz ná lásra al -
kal matlan. Ahhoz, hogy idõtálló, szabásra-varrás-
ra alkalmas gyapjúszövetté váljon, mechanikai és
hõkezelésnek kell alávetni. Miután a gyapjút posz -
tóvá szõtték, a szükséges vastagságot és szilárdsá-
got úgy érik el, hogy a várt minõségtõl függõ
hosszúságú ideig a szövetet meleg vízben áztatva
mechanikai hatásnak kitéve tömörítik, miközben
alapfelületének közel egyharmadával is képes
összehúzódni.

Erre a célra használják a kallómalmokat.
Szerkezeti felépítésüket tekintve egy, a víz ereje
által forgásba hozott tengely a rajta átcsapolt la -
pockák segítségével nagy fatönköket emel fel,

amelyek ezután szabadeséssel zúdulnak az alat-
tuk található keményfa vályúba helyezett szövet-
re. Közben a kallóház közepén álló vízforraló
kazánból folyamatosan egy kis csatornán át forró
vizet vezetnek a készülõ posztóra. E malomfajtá-
nak több altípusát ismerjük, és sikerült a helyszí-
nen tanulmányoznunk:

a) Jármos kalló
Ezen kallónál a kalapácsok bütükre állí-

tott gerendák, amelyek alsó vége lépcsõzetes
fogazattal van kiképezve. Orgonasípszerûen egy
fa keretben állnak, és mivel egy-egy keményfa
lapockát véstek át rajtuk, a bütyköstengely ha tá -
sára nyílirányú mozgást végeznek. Az alsó végük
egy keményfából készített teknõbe zúdul alá,
amelybe a szövetet helyezik el.

Az itt tárgyalt kallótípus máig ránk ma -
radt példánya – bár rohamosan romló állapotban,
de még mûködõképesen – Lövétén (Lueta)
SILLYE Lõrinc tulajdona. A kis malomház víz -
kerék felõli oldalát sajnos nagyon megrongálta a
rácsapódó víz.

Belsejében három pár, egyenként 2,5
méter magas, jármok közé fogott, függõleges
kalapács található. A meleg víz biztosítására egy
200 literes olajoshordó szolgál, amelybõl a víz
egy kis, fa csatornán folyik a ványolás alatt álló
szövetre. A kallóhoz tartozik egy csergeványoló
is, amelyet közvetlenül a vízkerék szomszéd-
ságában állítottak fel.

b) Nyeles kalapácsos kalló
E kallótípus – szemben a korábban leírttal

– egy nagy tömegû, rövid fatönkbõl áll, amelyet
hosszú nyéllel rögzítenek a kallóház távolabbi
pontján. A kalapácsnyél túlnyúló végét a büty kös -
tengely lapkái által felemelve a kalapács fejéül
szolgáló rönk szabadon zúdul vissza az egy törzs-
bõl kivájt teknõben található szövetre.

Ilyen kalló máig mûködõképes állapot-
ban ránk maradt példányát a gyapjúfeldolgo-
zásáról híres Avasfelsõfaluban (Negreºti Oaº)
találtam meg, több csergeványoló kád szomszéd-
ságában.
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c) Lengõ kalapácsos kalló 
A fentebb leírt kallótípusnak egy ritkán

ismert, másik változata abban különbözik az elõ -
zõtõl, hogy a nyeles kalapácsok egy, a mennye -
zethez erõsített rámán szabadon csöngenek nye -
lüknél fogva. A nyél túlnyúlik a kalapács fe jét
képezõ fatönkön, és az alatta forgó bütykösten -
gely vízszintes irányban téríti ki. Ennek követ -
keztében a kalapácsok szabad, vízszintes irányú
ingamozgással zúdulnak a ferdén megdöntött
vályúban található gyapjúszövetre. A viszonylag
alacsony mozgási energiát a kalapácsok súlyának
növelésével ellentételezik. E kallótípus elõfor-
dulása a Kárpát-medencében ritka.37 Egy pél dá -
nya a Bukaresti Falumúzeumban van felállítva, a
Bánáti Határõrvidékrõl származik. Egy másik
len gõ kalapácsos kallómalmot Nérahalmosról
(Pri gor) a Nagyszebeni Astra Múzeum szabad -
téri kiállításán láthatunk.38

Máig fellelhetõ a közelmúltig mûködõ -
képes állapotban megõrzött példánya szintén a
Bánáti Határõrvidékhez tartozó Nérahalmoson
található, természetesen hozzá csatlakozik egy
csergeványoló kád is. Sajnos napjainkra már
csak ez utóbbit használják.

Csergeványolók
Ez az eszköztípus – mivel nem tartalmaz

forgó alkatrészeket – egyes kutatók szerint nem
tartozik szorosan a malmok közé. A víz hasz -
nosításában betöltött szerepe, valamint az elõfor-
dulási környezete miatt azonban mégis ezekkel
együtt tárgyalandó. E szerkezet lényege, hogy
egy kónuszos, ritkára hagyott dongájú facseberbe
a vizet nagy eséssel egy csatornán, a kör belsõ
érintõje mentén vezetik be. Az így kialakított
örvénylés a bedobott csergét vagy szõnyeget
több órai forgatás után a kellõ mértékben fel-
lazítva megadja annak tetszõleges bolyhosságát,
és egyben tisztítja is. A legritkább esetben fordul
elõ önmagában, többnyire valamely más malom-
szerkezet kiegészítõjeként találjuk meg.

Nérahalmoson, Lövétén, Avasfelsõ fa -
luban kallómalomhoz csatoltan építettek egy-egy
csergeványolót. Kissebesen, Nucºoaran gabona-

malom, illetve cirkula szomszédságában mûkö -
dik csergeványoló. Önállóan, más víziszerke zet -
tõl függetlenül található kádas ványoló az Ara -
nyos menti Felsõpodságán (Poºaga de Sus),
valamint a korábban említett Avasfelsõfaluban is
van még három különálló ványoló.

4.3. Vasverõk
A vízerõ ipari termelésben való hasz -

nosításának egy napjainkra már nagyon megrit -
kult elõfordulása vasverõk, hámorok meghajtása.
Alapelve, hogy egy vízkerék által forgómozgás-
ba hozott bütyköstengely egy nyeles kalapácsot
periodikusan emelget. Egy hosszú gerendanyélen
egy ütõfej (kalapács) található, és alatta egy
kovácsmag. A mûködés alapját a kétkarú emelõ
elve adja meg, a kalapácsnyél az ütõfejjel ellen -
kezõ végén a bütyköstengely felemeli a kalapá -
csot, és az a szabadesés elvén visszazúdul a
kovácsmagra. A kovácsolandó vas felmelegí té -
sére a vasverõben egy kohót helyeztek el, amely -
nek levegõbefúvását is korábban vízkerék hajtot-
ta fújtató biztosította.

Terepkutatásaim során a máig még tanul-
mányozható, de már csak az 1980-as évek végéig
mûködött, egyetlen képviselõjeként a Szent -
keresztbányán található hatalmas, háromkalapá -
csos hámort nyílt alkalmam megismerni. Sajnos
a nemrég még fontos szerepet betöltõ létesítmény
azon öt év alatt is, mióta elõször láttam, roha -
mosan leromlott, mára már inkább egy életveszé-
lyes romhalmaz, mint amire puszta léte is pre-
desztinálná: ipari és mesterségtörténeti múzeum.
Kohói ledõltek, teteje beomlott, a kalapácsok és
a vízkerekek, valamint egyéb alkatrészei teljes
pusztulásnak indultak, a még hasznosítható fém
alkatrészeket a környékbeliek széthordták.

A vasverõkben való munkákról és szer -
kezeti felépítésérõl máig gyûjthetõk köz vetlen
adatok a Torockón még élõ, egykori verõs -
gazdáktól, munkásoktól. Tudott dolog, hogy a
20. század elsõ felében még több apró verõt
mûködtetett az egykori városkán átfolyó Verõk-
pataka. Torockó utolsó vasverõjét, az egykori
VERNES verõt a Nagyszebeni Astra Múzeum
szabadtéri gyûjteményében állították fel.39
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5. Egyéb vízerõ hajtotta szerkezetek

E csoportba azon újszerû megoldásokat,
egyedi berendezéseket soroltam, amelyek szoro -
san számítva nem vehetõk a korábban felsorolt
szerkezetek sorába. A teljesség igénye nélkül az
alábbiakat említem:

Nérahalmoson egy lakatosmûhely leg kü -
lön bözõbb gépeit mûködteti a vízkerék; egy másik
helyen egy traktor áramfejlesztõjének felhaszná -
lásával a lakás világítását biztosítja. Cser náton ban
a BAJKA-féle malom vízkereke ugyan csak körfû -
részt, áramfejlesztõt, továbbá egyéb aszta los gépe -
ket lát el energiával. Áramfej lesztõt kapcsoltak a
vízkerékre Torockón, Nyír mezõn, Felsõ-Lem -
hény ben, ez utóbbi a továbbiakban légkompresz-
szort, vízpumpát, körfûrészt is ellát a szükséges
energiával. Különös érdeklõ désre tarthat számot az
a korábban már említett textilmanufaktúra, amely-
nek teljes energiaszükségletét egy vízturbina biz-
tosítja, és napjainkig nagy hozzáértéssel mûködteti
NAGY Vilmos Gyimesbükkön.

További lehetõségek, kihívások

A kis malom-fejlõdéstani kirándulás cél -
ja nem az volt, hogy felrajzoljam Erdély hagyo -
mányos malomtérképét, hanem csupán annyi,
hogy rávilágítsak a tárgyi néprajzi kutatások
lehetõségére és halaszthatatlanságára egy még
oly szûk témában is, mint a hagyományos mal -
mok. Nem törekedhettem a teljességre, hisz
tisztában vagyok vele, hogy az általam ismert
vagy itt felsorolt kutatópontokon és objektu mo -
kon túlmenõen nagyon sok olyan feldolgozatlan
malmi emlék van még, melyekhez nem jutottam
el. Termesztésen bõven túlnõné e dolgozat ke -
reteit, ha kitérnék mindazon népi technika-,
építészet-, gazdálkodástörténeti tényezõkre,
amelyekkel nap mint nap találkoztam, és még
mindig feldolgozásra várnak. Ugyancsak renge -
teg munkát kíván annak a szokás-, hiedelem- és
egyéb folklórhagyomány-anyagnak a komplex
számbavétele és értelmezése, amely nélkül egyik
vagy másik szûk szempontú ismertetése – mely
bár mozaikkockát nyújthat –, de semmiesetre
sem teszi lehetõvé az összkép megismerését.

Sajnos, azt mindenképpen tudomásul
kell vennünk, hogy csupán az általam áttekintett
területen is az elmúlt tíz év alatt közel harmadára
csökkent a közvetlenül kutatható emlékek száma
és minõsége.

Ahhoz, hogy méltó módon értékelhessük e
– bár egyre fakulófélben, még mindig sokszínû –
Kárpát-medencei népi kultúra ránk esõ részét, ja -
vasolnám, hogy széles, szakmai összefogással,
bevonva a társtudományok képviselõit is, lássunk
hozzá feltárásukhoz és dokumentálásukhoz, amíg
még van rá elegendõ terepkutatási lehe tõségünk.

Összegzés

A néprajzkutató feladatai a népi technika-
történeti emlékek tekintetében nagyon meg so ka -
sodtak. A várak, kastélyok, templomok még-még
felhívják magukra a szakemberek figyelmét, de
rohamosan pusztuló malmaink, ványolóink, vas -
verõink és egyéb mesterség-történeti emlé keink
kutatása– mint egy-egy kuriózum – csak elvétve
jelenik meg jelentõsebb értékmentõ prog ramok -
ban is. Mindenekelõtt nagyon hiány zik az össze-
hangoltság, szinte kaotikus állapotok alakultak ki.
Az építészek a néprajz, az etnográfusok az épí -
tészek asztalára utalják e témát. Saj nos, az építé -
szeti karokon vajmi keveset foglal koznak e szak-
területtel. Ez idõ alatt egyre pusztul az Erdélyben
még mûködésében fellelhetõ, teljes molinogene-
ológiai emlékanyag. Az idõvel dacolva még min -
dig mûködnek a krassovánok kanalas malmai, a
felsõháromszéki darálók, a marosmenti gatterek,
de már-már végnapjait éli a Hargitaalja utolsó
ványolója, a szentkeresztbányai vasverõ kalapá -
csait maga alá temette a mennyezet.

Mindemellett mégis egyre gyakrabban
fogalmazódik meg a divatos kérdés: eltelt-e az idõ
a hagyományos néprajzkutatás fölött? Mit tegyen
a harmadik évezred néprajzkutatója? Van-e még
szükség rá? Hogyan tovább? A választ talán az idõ
adja meg, de közben mindenképpen dolgozni kell,
mert másként e területen az idõ múlásával a fel -
adatok lassan megoldják önmagukat.

Szeged, 2002
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Sfârºit de mileniu – amurgul 
morilor tradiþionale 
din Transilvania? 
(Rezumat)

Lucrarea prezintã obiectul ºi istoricul
cercetãrilor molinologice din Transilvania ºi din
Pãrþi (Banat–Criºana–Maramureº). Punctele de
cercetare alese constituie o probã reprezentativã
pentru acest teritoriu, în care numeroase etnii au
dezvoltat o culturã materialã similarã. Instalaþiile
abordate sunt acþionate manual sau de forþa apei,
sunt instalaþii pentru produse alimentare, pentru
prelucrarea þesãturilor, precum ºi alte instalaþii
tehnice. Molinologii români ºi maghiari au o
colaborare exemplarã în privinþa cercetãrii lor.

Turn of the Millennium or 
the Evening of the Traditional 
Mills in Transylvania
(Abstract)

The topic of the paper is the molinologi-
cal research of Transylvania and of the Parts
(Romania), a region having more ethnical groups
but a similar material heritage. The paper dis-
cusses mills and other technical installations
merely driven by water. The cooperation
between the Romanian and the Hungarian
researchers is exemplary but between the two
discipline, the ethnography and the history of
architecture not at all. The priorities in the saving
of the building heritage are others.
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FEJÉR Miklós 

Zabola élő és történelmi 
helynevei 

(A közlésről) 
A település jelenleg az azonos nevű 
(nagy)község központja. Az 1943-ban 
összeállított és először 1972-ben, rövidí
tett változatban, térkép nélkül közzétett 
dolgozat, nem tartalmazza a mai nagy
község többi településének (Petőfalva, 
Szörcse, Tamásfalva) adatait, illetve a 
Zabolába csak a hatvanas évek végén 
olvasztott Páva helynévanyagát sem. A 
gyűjtés idején a Putna-patak-Lakóca vo
naltól délkeletre eső határrész Románia 
területére esett, itt az adatgyűjtés csak 
terepbejárás nélkül történhetett. Az előb
bi vonalat metsző észak-dél irányú Bo-
nyó-Lakóca gerinc ma megyehatár, az 
ettől keletre eső zabolai területet 1953-
ban a moldvai B a k ó , illetve Vrancea 
megyékhez csatolták. A Zernye északi 
oldalán az Utválasz-Jakabhavas-Kóró-
bérc-Gelence-pataka közrezárta területet 
1968-ban Gelencéhez csatolták, hely
neveiből így SANTHA Tibor is közölt 
(Gelence helynevei. Magyar Névtani 
Dolgozatok. 146. Bp. 1997). A Zabola 
helynevei ezúttal teljes közlését az 
időközben veszteségeink közé távozott 
FEJÉR Miklós emlékének ajánljuk, sze
rettük volna neki 90. születésnapján át
nyújtani. (B.H.) 

Egy történet és egy kézirat története 
(Előszó) 

FEJÉR Miklós (1913. nov. 30. - 2002. 
máj. 5.) életútját két szép interjú segít áttekinteni. 
ÉLTES Enikőé a teljesebb (Otthon. Beszélgetés 
a 85 éves FEJÉR Miklóssal, Romániai Magyar 

* Acla (Siailiai) 2006/3. T3, Sf. Gheorghe, Sporturilor 8A, RO-520085 
** FEJÉR Miklóst 2002. május 8-án helyezték örök nyugalomra szülő
falujában, Zabolán, amelyhez annyira kötődött, és ahol utolsó nyarait is 
töltötte. 

Szó, 1999. márc. 12-17., Új sorozat, 3000-3005. 
sz.), az alkalmat hozzá a Romániai Magyar Peda
gógusok Szövetségének 1998. évi életműdíja 
szolgáltatta. A VARY O. Péter lejegyezte vissza
tekintésnek a címe találóbb: Hivatása: mind
halálig tanítani (Háromszék, 2001. jan. 23-24., 
3165-3166. sz.). 1958-59-es meghurcoltatásá
nak hátterét a TÁNCZOS Vilmos által meg
szólaltatott ANTAL Árpád részletezte nemrég (A 
történések színe és visszája IV., Székelyföld, 
2003/9, 39-40), FARAGÓ József rokonsorsú 
dolgozatát a KRIZA János Néprajzi Társaság 
adta ki pár éve (A KJNT Értesítője, 2001/1-2), a 
kiadás akkori elmaradásának hátterét a Székely 
Nemzeti Múzeum korabeli iratai segítenek 
megvilágítani. 

FEJÉR Miklós Zabola szülötte, kézdivá-
, sárhelyi, csíkszeredai, brassói római katolikus 

főgimnáziumok után Kolozsváron szerez ma
gyar-francia-filozófia szakos tanári oklevelet. 
Magyar irodalomtörténeti, nyelvtani tankönyvek, 
irodalmi szöveggyűjtemény, tanári módszertani 
segédkönyv, szak- és ismeretterjesztő-művelődé
si folyóiratok szerzője. 

1933-ban lesz a kolozsvári I. Ferdinánd 
Tudományegyetem hallgatója. A BATHO-
RI-APOR Nevelőintézet ekkor jelentős magyar 
diákélet színhelye. A római katolikus diákok 
MAILÁTH Köre, olvasóterem, könyvtár műkö
dik itt, a diák-önszerveződésnek VENCZEL 
József és ILLYÉS Elemér után FEJÉR Miklós a 
vezetője három évig. Egyben az Országos Ma
gyar Párt diáksegélyező bizottságának titkára, és 
a Méhkas Diákszövetkezet egyik alapítója. Élve 
egy sikeres országos diákbál adta lehetőséggel (a 
befolyt jövedelem fele volt szükséges hozzá), 
1937-től a diákszövetkezet önköltségi áron ad 
ebédet a diákoknak, míg 1940-ben a Méhkas 
menzát könyvesbolttá nem alakítja társaikkal 
TÓTH Samu, LŐRINCZ László. 

1938-ban teszi le licencvizsgáját, behív
ják katonának, és csak a második bécsi döntéssel, 
1940. szeptember első napjaiban kerül haza 
Turnu Mágurele-ről, de az egyház már katonasá
ga idején kinevezi Brassóba, pár hónapot 
1938-39-ben tanít is itt a róm. kat. főgimnázium
ban, szabadságok idején. A második bécsi dön-



téssel Brassó Romániában marad, őt viszont le
szerelésekor az várja, hogy közben áthelyezték 
Székelyudvarhelyre (az ottani róm. kat. főgim
náziumba). 1941-ben itt alapít családot. 

Az 1941/42-es tanévben Gyergyószent-
miklóson állami gimnáziumi tanár, egy év után 
Kolozsvárra kerül, a tanítóképzőbe, DEBRECZY 
Sándor helyére, majd a M. Kir. Román Tan
nyelvű Koedukációs Gimnázium magyar kated
rájára. 1943-ban megírja doktori disszertációját, 
1944 kezdetén benyújtja, tanára, SZABÓ T. Atti
la elfogadja, már nyomdában van, de ekkor 
közbeszól a háború, és mire hazakerül, 1948-ban 
a helynévkutatás nem kelendő portéka egy dok
tori dolgozat témájának. A Zabola helyneveiről 
van szó. 

Kövessük tovább FEJÉR Miklós sorsát. 
1944. márciusban vonul be, és a visszavonulás 
ausztriai közjátéka után, mivel századosként más 
tisztektől eltérően, katonái kérésére mellettük 
marad hazavezetni őket, 1945. máj. 12-én keleti 
fogságba esik. ABODI NAGY Béla és KÓS 
András oldalán hadifogoly Örményországban, a 
Szeván-tó partján, ahol magyar-román hadifo
golyszínházat szerveznek, aztán a Donyec-
medence következik, majd Luganszk. A fogság
ban is megőrzi derűjét, pedig embert próbáló 
évek. 85 évesen még név szerint említi, Szeván-
ban temetik el mellőle VALLASEK Miklós zász
lóst, akinek menyasszonya kézdivásárhelyi volt, 
ott hal meg egy SZÖLLOSY nevű tiszttársa is. 
A Jereván melletti Arbakilben 280 halottat 
hagynak, emlékezik, a névsoruk egy példánya 
dr. NÓVÁK Emilnél, a budapesti MÁV-kórház 
címzetes professzoránál marad meg (özvegye 
még élt az ezredforduló táján). 1948. okt. 12-én 
hagyhatja el a Szovjetuniót, és Foksányon át tér 
haza, Zabolára, szüleihez, majd Kolozsvárra, 
ahol tanítónő felesége, Paula és egyetlen leánya, 
Gyöngyi Mária él. 

Kolozsvári kültelki iskolába kerül, ma
gyart, földrajzot, történelmet, fizikát, kémiát tanít, 
1949-ben újra a tanítóképző magyar katedráján 
van, majd 1953-ban a volt unitárius főgim
náziumban, jó légkörű munkaközösségben. Egye
düli romániai magyar középiskola, melynek elfo
gadható névadása sikerül már ekkor, 1957-ben 

veszik fel BRASSAI Sámuel nevét. 1958-ban fel 
is robbantják a tanári kart, őt is ekkor teszik ki a 
tanügyből. A vád: nacionalista szöveggyűjteményt 
állítottak össze - tartalmazza a Himnuszt, a Szó
zatot, a Nemzeti dalt, mindegy, hogy a BÁNYAI 
László aláírta tanterv alapján. Közben ugyanis 
szép, bár sok gonddal járó, hisz a korszaknak tett 
számos kényszerű engedményt kérő feladat 
részese lehet. Az 1954-gyel kezdődően általuk 
kidolgozott tankönyvsorozat alapozza meg tulaj
donképpen a következő negyven esztendő tan
könyveit. Ekkortájt bővül újra, ezúttal 11 osztá
lyosra 10 osztályosról a(z egyelőre a VIII. 
osztállyal induló) felső középiskola, folyamatosan 
bővíteni kell a tananyagot is. A romániai ma
gyaroktatás tankönyveit majd a PÉNTEK János 
vezette kollektíva munkái fogják lecserélni, veszik 
át helyüket a közelmúlttal bezárólag, de a románi
ai magyartankönyvek ezredvégig érvényes ge
rincébe ezzel az 50-es évekbeli első alapozással 
kerül be V. osztályos tananyagnak a János vitéz, 
VI-osnak a TOLDI, VII-esbe a Ludas Matyi, 
hogy ezek kapcsán lehessen bevinni az egyéb 
ismeretanyagot. 

Előbb a magyar nyelv és olvasás tanterv 
készül el az I-VII-nek, aztán a VII-nek olvasó
könyv GAZDA Ferenccel és NAGY Jenővel, az 
V-VII-nek nyelvtankönyv (egy kötetben), majd 
ugyanez osztályokra bontva is (változik a nyelv
oktatás módszertana). De a szélirány rosszfele 
fordul. Az V. osztályos nyelvtan után GAZDÁt 
letartóztatják, a VI-oson már nincs ott a neve, bár 
együtt dolgoztak rajta. 1956-ban még megjelenik 
az Irodalomelméleti alapfogalmak a VI11-nak. 
1957-ben a Magyar irodalomtörténet a IX-nek, 
és a X-nek szerkeszti az irodalomtörténeti tan
könyvet és szöveggyűjteményt. Ekkor rövid, két 
heti, a tanítóképzőbe való visszahelyezés után 
kiteszik a tanügyből. 

1959 áprilisáig munkanélküli. A háttér, 
amint azt ANTAL Árpád meséli: 1959 elején a 
nyelvészeket is zaklatják a kolozsvári magyar és 
román egyetem egyesítésének, vagyis a BOLYAI 
Tudományegyetem felszámolásának előkészíté
seként. 1959. ápr. 2-án alapos házkutatás után 
letartóztatják FEJÉR Miklóst is („Ridicat cu 
ocazia percheziţiei Cluj la 2. IV. 1959", aláíratva: 



FEJÉR - dokumentálja ekkor elkobzott köny
veiben a bejegyzés), egy éjszakát az állambizton
ság kolozsvári börtönében tölt, utána különre-
pülővel viszik Bukarestbe (egy másikkal NAGY 
Jenőt), az állampárt Központi Bizottságának 
börtönébe, majd az állambiztonság fogdájába. A 
vád ellenük: 16 példát találtak ellenforradalmi 
tevékenységre az V. osztályos nyelvtankönyv 
kötetvégi helyesírási szójegyzékében. Maga 
GEORGHIU-DEJ, az ország első embere vezeti 
a kivizsgálást. GAZDA Ferenc, mint az 1956-os 
KOMÁROMI-DOB AY-ügyben is érintett, ekkor 
már jó ideje fogoly, és pár hónap múlva a bíróság 
előtt magára vállalja a szerzőséget, hiszen őrá 
már úgyis tizenvalahány esztendei börtön vár. 
Visszaemlékezései a Fájdalmak könyvében 
jelennek majd meg. FEJÉR Miklóst és' NAGY 
Jenőt 1959. okt. 30-án szabadon bocsátják. Beis
merik-e hibájukat, kérdik tőlük. Nem szándé
kosan tették, mondják NAGY Jenővel, így a kép
zőművészeti szövetség kolozsvári fiókjához 
helyezik. Túl jól sikerül azonban egy SZERVÁ-
TlUSZ-kiállítás, FEJÉR Miklós mehet a kolozs
vári vakok intézetébe könyvtárosnak. Ugyanezt 
később kiegészíti a siketnéma-intézet könyvtá
rossága. Kisbács falusi könyvtárosa is lesz még, 
végül 1965-ben lehet újra tanár, Szucságon. 
1963-tól tíz évig, nyugdíjazásáig ingázik ide, 
közben és utána egyetemi felvételire készít fel 
tanulókat, szakszerkesztő a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikonban. Zabolai nyarain írja 
unokái kérésére utolsó munkáját, a letűnt paraszti 
életformáról (Feljegyzések - A falusi életforma 
Zabolán, kézirat). Sepsiszentgyörgyön hal meg, 
88 évesen, minden látszólagos sikertelenség, 
hányattatás, szakmai pályája ellehetetlenülése 
ellenére szép, teljes életet zárva. A zabolai kato
likus temetőben helyezik örök nyugalomra. 

* 

Ez volt a szerző története. A másik törté
net a Zabola helynevei sorsa - címében az „élő és 
történelmi" a szerző utólagos beszúrása. A fel
vetés valójában megtévesztő, mert a dolgozat 
története rövid, és igazából nincs sok hozzáfűz
nivaló. Zabola terepviszonyai változnak utóbb 
(pl. erdők-tisztások-puszták elveszítik jellegüket; 
források eltűnnek útjavítással, az 1940-es hatá

rok megváltoznak), jegyzi meg a szerző, a kor is 
rányomta bélyegét - a kézirat kényszerű javítá
sain nyomon követhető, mit nem szalonképes 
emlegetni ilyen vagy olyan korszakok idején - , 
de a tárgyalt helynevek zöme élő helynév marad, 
a történetiek pedig változatlanul forrásértékűek. 
Kurta, alapos szakmai munka, doktori disszertá
ciónak írták és fogadták el, ám formai megvé
dése elmaradt, és harminc évet várt adatközlés
részének is a kiadása. Amit feltétlenül ki kell 
emelnünk a kapcsán, az az, hogy az erdélyi ma
gyar hely névgyűjtés első nagy korszakához tar
tozik: a CS. BOGÁTS Dénes és főleg SZABÓ T. 
Attila húszas-harmincas évekbeli úttörése 
nyomán most bontakozik ki elsősorban utóbbi és 
a Magyar Nyelvtudományi Intézet környezetében 
ADY László, ÁRVAY József, FÁBIÁN Béla, 
GAZDA Ferenc, GERGELY Béla, HORVÁTH 
István, IMREH Barna, MÁRTON Gyula, TOR
MAI László vonatkozó munkássága. FEJÉR 
Miklós dolgozatának története azonban igazából 
egy másik történet, a negyvenes évek közepének 
erdélyi magyar tudományos életéé. Túl azon, 
hogy adatai mennyire hasznosnak bizonyultak 
szülőfalujában az utóbbi évek birtokvisszaigény
lései idején, ezért is jelképesnek tekinthetjük, 
hogy a zabolai helyneveken végzett munkáját 
sírköve is megörökíti. 

A második bécsi döntés utáni Kolozsvár 
újra magyar egyetemi város, visszaköltözik a Sze
gedre száműzött Ferenc József Tudományegyetem. 
Visszakapja a kolozsvári ingatlanokat - a felsze
relést részben magával viszi a Szebenbe távozó 
román felsőoktatás. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum
nak az egyetem kezelésében levő gyűjteményei 
mindenesetre maradnak, munkatársait a Magyar 
Nemzeti Múzeum mint a közgyűjtemények auto
nóm szervezete fizeti. Utóbbihoz tartozik a TELEKI 
Pál Intézet csoportja is - az Államtudományi, a 
Történettudományi és az 1941-ben létrehozott 
kolozsvári Erdélyi Tudományos Intézet, jól fizetett 
intézeti tanárokkal. Van ennél bonyolultabb jogál
lású intézmény is: az Egyetemi Könyvtár felesben 
az egyetem tulajdona, de felesben csak kezelésében 
van, amúgy az erdélyi múzeumé. 

Az új intézményrendszer részben a két 
évtizedes szakadás előtti régi hagyományokra 
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épül, főleg ahol ezt gyakorlatilag helyén maradt 
„egyszemélyes intézmény" tudós biztosítja, mint 
az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára esetében, 
amely az impériumváltás óta gyakorlatilag sem
mit sem fejlődhet, de KELEMEN Lajost egészen 
1938-ig megtűrik benne. A jellemzőbb eset azon
ban a gyökértelenség, nemcsak az intézményi 
folytonosságot, de a munkatársakat illetően is. 
Kolozsvár újra és újra szakemberhiánnyal küzd, és 
ezt a háborús viszonyok csak tovább nehezítik, 
különösen ami a fiatal utánpótlás biztosítását illeti, 
így van ez annak ellenére, hogy sokan vissza
térnek a csonkaországi területre menekültek 
közül, ugyanígy a kolozsvári vagy vidéki közép
iskolákban meghúzódott egykori egyetemi taná
rok, múzeumőrök köréből. A szakemberek jelen
tős része „ejtőernyős", karrierjét építő, gyakran 
kitűnő szakember, de nem helybeli. 1944-45-tel 
kezdődően, az újabb impériumváltással utóbbiak 
önként vagy kényszerítve, de hazatérnek a 
csonkaországi területre, a frontokról viszont nem 
érkezik vissza minden behívott régi, illetve helyi 
kötődésű munkatárs. 

Kolozsvár magyar világbeli élénk diák
élete bizakodóvá tehetné az utánpótlás tekin
tetében a változások magyar őreit, mint SZABÓ 
T. Attilát, LÁSZLÓ Gyulát, de a történelem tel
jesen esetlegessé teszi az egyéni sorsok alaku
lását. FEJÉR Miklós jó lapokkal indulhatna, tu
dását megbecsülik, jó szervezőként intézmény
építésben is számítani lehet rá - csak épp nincs 
odahaza. Mire pedig hazatér, a változásokat már 
mások diktálj ák-ellenőrzik. 

Nézzünk néhány párhuzamos történetet. 
Osztály- és évfolyamtársa, a három évvel fiata
labb ÁRVAY József korábban tűnik révbe jutni, a 
Zabola helyneveinek már szaklektora lehet, mire 
az elkészül. ÁRVAY jelentős tanulmányokat 
közöl, pályáját a kolozsvári egyetem tanársegéd
jeként és Magyar Nyelvtudományi Intézetében 
kezdi, a barcasági Hétfalu helyneveiből doktorál, 
de 1944. júliustól munkahelyet HEREPEI János 
mellett talál, Sepsiszentgyörgyön. A suttogó job
ban értesült úgy tudja, hogy HEREPEIt magát is 
a nagy tudású konkurrenciától szabadulandó 
küldik le saját kolozsvári jóbarátai a távoli kis
városba. A Székely Nemzeti Múzeum hiába volt 

a két világháború között az egyetlen működő 
kisebbségi magyar tudományos intézmény (a 
kolozsvári elitet is innen szervezték), HEREPEI 
szerves alapokra tervezett Székely Tudományos 
Intézetét indulásból gáncsolja el a vitán felül 
szép tudományos teljesítményt felmutató, de 
gyökértelen és féltékeny Erdélyi Tudományos 
Intézet. A múzeum így is az egyetlen észak-erdé
lyi múzeumi közgyűjtemény lesz, de kevés, 
ugyancsak a Magyar Nemzeti Múzeum 
szervezetéből fizetett szakembert foglalkoz
tathat, korlátozott anyagi lehetőségekkel. 
ÁRVAY persze a könyvtár őrének érkezik, és a 
könyvtárban mégiscsak ott a második legnagyobb 
erdélyi levéltár. Ám nem telik el két hónap, és máris 
menekíthetik - ÁRVAYt Kolozsvárról fogják elhur
colni az oroszok. Szerencsésebb, ő már T 945-ben 
hazatérhet, Sepsiszentgyörgyön a múzeum igaz
gató-őre lesz, de 1947-től a fenntartó nélkül 
maradt intézmény nem tudja tovább fizetni. 
Csernátfaluban (ma Szecsele része) tanít, majd 
1948-tól Sepsiszentgyörgyön. 1951-ben a 
múzeum újra megpróbálja alkalmazni, 1952-ben 
tagja az ún. tudományos tanácsnak (ez tkp. az 
addigi igazgató-választmánynak felel meg), a 
dokumentációért és a történelmi szakmai 
kérdésekért felel. 1953-tól a Sepsiszentgyörgyi 
Állami Levéltár igazgatója, Románia legren
dezettebb levéltárává szervezi, innen megy 
nyugdíjba. 

A másik testvér-sors a GAZDA Ferencé. A 
hét évvel fiatalabb GAZDA haralyi, szomszéd
falusi. Ő a Zabola közeli Csomakőrös helyneveit 
dolgozza fel, és a Nyelvtudományi Intézet mun
katársa, akárcsak ÁRVAY, de a háború végeztével, 
úgy tűnik, szerencsésebben alakul a sorsa. Doktori
ját megvédte, sikerül Kolozsváron maradnia, a 
BOLYAI Tudományegyetem tanársegédje lesz 
1945^9-ben. A készülő erdélyi magyar nyelvat
lasz megbecsült terepmunkása. Utóbb tanárként 
szerkeszt-ír FEJÉR Miklóssal közösen tanköny
veket, és a forgandó szerencse őt sodorja a leg
nagyobb megpróbáltatásba: 1956-ot követően kon
cepciós per áldozata lesz, szabadulása után Ko
lozsváron könyvelőként dolgozhat. A csomakőrösi 
helynevek 1942^3-ban kétszer is megjelent, a ha-
ralyiakra félévszázad elteltével kerül csak sor. 
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Sikertörténetnek igazából egy harmadik 
párhuzamos pálya bizonyul. A FEJÉR Miklósnál 
kilenc évvel fiatalabb FARAGÓ József ma a 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 
Brassóban született, mint ARVAY, de ő Sepsi
szentgyörgyön is jár középiskolát, írása is ott 
jelenik meg először. 1944-től a már említett 
Méhkas könyvkiadójának szerkesztője, A Szé
kelyföld leírása bővített második kiadására is ő 
próbálja beszervezni HEREPEIt, KELEMEN 
Lajost. 1945-ben doktorál néprajzból, egészen 
1953-ig a kolozsvári magyar egyetemen dolgo
zik, de 1950-től már a szerencsésebb kutatóhe
lyen, a Román Akadémia kolozsvári Folklórin
tézetében is. Doktori dolgozatának ugyancsak 
hányatott története érzékeltetheti legjobban az 
erdélyi magyar tudományosságnak azt a pillana
tát, az új impériumváltás környékén, amikor 
FEJÉR Miklós kész és elfogadott disszertációja 
megvédetlen és kiadatlan marad. 

GUNDA Béla, a néprajzi tanszék pro
fesszora 1945. augusztus 17-én arra kéri a Szé
kely Nemzeti Múzeumot (a levél fejlécében a 
Kolozsvári Magyar Tudományegyetem Néprajzi 
Intézete, Ferenc József neve törölve belőle a 
Kolozsvári után, cím kicserélve Király u. 14-re), 
hogy az Erdélyi Néprajzi Tanulmányok 4. és 5, 
számát (3-3 ív) finanszírozná 100 000 lejjel. Fel 
fogják tüntetni, hogy támogatásával jelent meg, 
és a megfelelő példányszámot is átadják ennek 
megfelelően. A dolgozatok Háromszék vármegye 
néprajzát tárgyaló munkák (az ENT, részlet
munkák keretében, általában is az erdélyi ma
gyarság néprajzi kérdéseit, így szokásait, gaz
dasági formáját, népművészetét stb. tárja fel): 
dr. GAZDA Ferencé a haralyi kádármesterségről, 
illetve FARAGÓ Józsefé az uzoni betlehemes 
játékokról. A sepsiszentgyörgyi múzeum szept. 
17-én válaszol, szept. 15-én ügyvezető tanács elé 
terjesztették a kérést, de anyagi lehetőségük nekik 
sincs a támogatásra. 

Az ügy hátteréhez két vonatkozását 
szükséges ismerni. Egyik az, hogy FARAGÓ 
József doktori disszertációja végül mégis megje
lent (Uzoni betlehemes 1942-ben és 1943-ban, 
A KJNT Értesítője, 2001/1-2, Kvár). Visszapil
lantás címmel szerzője lényeges adalékokat oszt 

meg velünk előszavában. 1945. máj. 29-én adta 
le a Ferenc József Tudományegyetem rektori 
hivatalának, és sürgősségi eljárással került vé
désre, mert attól tartottak, hogy a várható átszer
vezések következtében az egyetemnek nem áll 
majd később jogában vagy módjában doktori 
címet adni. FARAGÓ így már jún. 2-án megvéd
heti (emlékezzünk, egy másik védés váromá
nyosa, FEJÉR Miklós valahol osztrák területen 
keresi épp a hazatérés útját, tíz nap múlva hadi
fogoly). GUNDA Béla valóban az Erdélyi 
Néprajzi Tanulmányokban akarja kiadni a tanul
mányt. A sorozat 1943-ban indult, összesen 9 
száma jelent meg, és a két háromszéki tárgyú 
dolgozat képezte volna az újabb impériumváltás 
utáni első jelentkezését, egyben a sorozat első 
nem-különnyomat, tehát nem pusztán újraközlés 
számait. Végül az utolsó két szám sikerül ilyen
nek', a 8. épp FARAGÓ terjedelmesebb munkája, 
és a kilencedikkel alakulna néprajzi folyóirattá 
Miscellanea ethnographica címen, de ekkor 
Romániában felszámolják a néprajzi tanszékeket, 
GUNDA is távozni kényszerül. FARAGÓ József 
kézirata az Egyetem irattárának hányódásával 
tűnik el, hogy majd KOVÁCS József történész, a 
GÁBOR Áron-diákotthonbeli egykori szobatárs 
(1976-84-ben a BABE§-Bolyai egyetem 
prorektora) találja meg, adja át a szerzőnek. 
POZSONY Ferenc kezdeményezésére, a KRIZA 
János Néprajzi Társaság adja ki végül, 2001-ben, 
a dallamok maradnak ki mindössze. 

A másik vonatkozás a sepsiszentgyörgyi 
múzeummal kapcsolatos. A Székely Nemzeti Mú
zeum és a kolozsvári magyar egyetem között a 
negyvenes évek második felében ismételten kísérlet 
történik ilyen vagy olyan kapcsolatfelvételre, ami 
könnyen érthető. A kolozsvári magyar elit már 
koránt sincs olyan előnyös politikai helyzetben, 
mint a második bécsi döntés után, a sepsiszentgyör-
gyiek viszont újra tényezőkké válnak, intézményük 
felértékelődik. Amikor az Erdélyi Tudományos 
Intézetet a BOLYAI alá mentik, meghívást kap 
képviseltetni magát benne minden olyan magyar 
intézmény, ahol még tudományos munkát lehet 
végezni (EME, EMKE, SzNM, Mezőgazdasági 
Főiskola, teológiák). A sepsiszentgyörgyiek képvi
selője ÁRVAY József. 1946. májusban épp 
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FARAGÓ kéri segítségüket, a székelyföldi néprajzi 
gyűjtemények helyzete felől érdeklődik. 

Az ETI 1949-ben végleg felszámolódik, 
utolsó vezetője-munkatársa IMREH István, a 
Sepsiszentgyörggyel szomszédos Szentkirály 
szülöttje. Az egyetemmel való kapcsolat azonban 
túléli a visszafordíthatatlanná most váló rend
szerváltást is. 1949-ben TÖRÖK Zoltán kér pos
tázni másfél évtizede a múzeumban található 
őslénytani és kőzetanyagot (4-5 láda, a BOLYAI 
geológiai laboratóriumában kívánja feldolgozni 
egyetemi gyakorlaton diákjaival), kettőt meg is 
találnak, TÖRÖK pedig vállalja, hogy feldolgo
zás után mintagyűjteményt küld az őslénytani 
anyagból. 1949. májusban rektorként BALOGH 
Edgár és a tanulmányi igazgató kérdik személyes 
beszélgetésükre hivatkozva SZÉKELY Zoltán 
múzeumigazgatót, hogy milyen tudományos se
géderőkre volna szüksége történelmi, könyvtári, 
levéltári, néprajzi szempontból, mert részt vállal
nának az államosított anyagok múzeumba men
tésében és az ásatásokban is. (A régész SZÉKELY 
nyilván kitér, és saját érdeküket nézve ehelyett 
lepkészt kér a DIÓSZEGHY-lepkegyűjtemény 
konzerválására, illetve preparátort az állat- és 
növénytani anyaghoz. Régészethez, írja, nem is 
kérhet segítséget, mert őt magát is C. DAICOVI-
CIU kollektívájába osztották, személyi kérdések
ben nem dönthet.) Nyár végén NAGY Jenő ve
zette diák-munkacsoport végez a múzeumban 
néprajzi munkát, október végén SZÉKELY jelzi 
FERENCZI Istvánnak, aki ekkor egyetemi tanár
segéd Kolozsváron, hogy apja 1943-as bálvá
nyosvári ásatásából került elő anyag, bármikor 
rendelkezésére áll Sepsiszentgyörgyön, és szeret
né, ha a jövőben eredményesen együtt tudnának 
dolgozni. 1950. januárban ugyancsak SZÉKELY 
FARAGÓval csináltatja meg, Kolozsváron az 
1949-es Evkönyvük kliséit (1955-ben jelenik 
csak meg, nagy nehézségek árán), SZABÓ T. 
Attilával pedig ugyanebbe a kötetbe szánva 
1950-5l-ben CS. BOGÁTS Dénes posztumusz 
munkáját gondoztatja (a cenzúra kiveszi, végül 
SZABÓ T. hozza le a NylrK-ben). 1950. június
ban SZÉKELYt éppenséggel tanítani hívnák az 
egyetemre, de visszautasítja, tudja, hogy az igazi 
cél ezúttal eltávolítása volna a múzeum éléről. 

Térjünk vissza a Sepsiszentgyörgy segít
ségével kiadni szánt dolgozatokra. ÁRVAY 
József 1946. júl. 10-én jelentést tesz a Székely 
Nemzeti Múzeum ügyvezető tanácsának. Egy
részt Csík megyében járt, (a festő) NAGY Imré
vel, igazgató-választmányi alelnökükkel keres
ték fel a megyefőnököt a múzeumnak járó támo
gatás ügyében. A megyefőnök a Csíki Magán
javaknál járulhatott csak közbe érdekükben. 
ÁRVAY másrészt az Erdélyi Tudományos Intézet 
és a Múzeum kapcsolatairól számol be: az ETI 
felkérte, hogy a nyelvészeti szakosztályán most 
készülő erdélyi magyar nyelvatlasz részére 
végezze el az adatgyűjtést Háromszék vármegye 
területén. Éppen ezért kéri az ügyvezető-taná
csot, tegye lehetővé számára, hogy havi 3-4 na
pot a gyűjtés céljából kiszálláson tölthessen, 
minthogy a munka elkészítése nemcsak erdélyi 
magyar, de nemzetközi viszonylatban is igen 
nagy fontossággal bír. 

Továbbá: „Az ETI a birtokában lévő kész 
dolgozatokból hármat felajánlott kiadásra Mú
zeumunknak, éspedig: GAZDA Ferenc: A hara-
lyi kádármesterség, FARAGÓ József: Uzoni bet
lehemes és FEJÉR Miklós: Zabola helynevei 
című dolgozatokat. Ismerteti a dolgozatokat, s az 
ETI ajánlása, valamint annak alapján, hogy ő ma
ga is jól ismeri FEJÉR Miklós dolgozatát, mely a 
Székely Nemzeti Múzeum levéltárából is közöl 
adatokat, ... elsősorban ennek kiadását javasol
ja." GYÁRFÁS Albert alelnök ezt követően kéri, 
hogy a kiadásra felajánlott művek közül a FEJÉR 
Miklós dolgozatának kiadási költségeire megfe
lelő összeget vegyenek fel az 1946/47. évi költ
ségvetésbe. Az ügyvezető-tanács, örömmel 
nyugtázva, hogy a Múzeumban komoly tudomá
nyos munka folyik, el is határozza, hogy FEJÉR 
Miklós Zabola helynevei című munkája, vala
mint dr. SZÉKELY Zoltán ásatási beszámolója és 
az évi jelentés kiadási költségeinek fedezésére 4 
millió lejt vesz fel az 1946/47. évi költségvetés
be. (ÁRVAY kért kiszállásainak is vállalják, hogy 
megtérítik a felmerülő kiadásait.) 

FEJÉR Miklós dolgozatának sorsát tehát 
igenis szívükön viselik valahol, miközben szer
zőjük több ezer kilométerre küzd a túlélésért, sőt, 
két testvér-dolgozatával szemben is előnybe ke-
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rül. Hogy a kiadása mégis elmarad, az nem az 
őszinte szándékon múlik. A békeszerződések alá
írásával Románia ismét biztosítja birtokát, az 
erdélyi magyarokkal szembeni kiváró taktikai lé
pések kora lezárul. Ha 1946-47-ben a SZABÉDI 
László vezette Székely Nemzeti Múzeum még az 
erdélyi magyar közgyűjteményeket és utóvéd-
harcukat szervezi, utána maga is a túlélésért har
col. SZÉKELY Zoltán említett, 1946-os ásatási 
jelentései is csak 1949-ben jelenhetnek meg, az 
államosítás előtti utolsó kiadványukként. 

* 

Megkíséreltük végigkövetni a szerző 
életpályáját, érzékeltetni nemzedéke és az azt 
követő kutató-nemzedékek egymástól külön
böző, mégis rokon indulását, majd kálváriáját, a 
harmincas évek Végétől az ötvenesek végéig. 
Olyan két évtizedről van szó, amely megért egy 
világháborút, két impérium- és egy rendszervál
tást, nemzeti felszabadulás, majd népi demokrá
cia keltette reményeket, legsötétebb diktatúrát és 
az emberi méltóság magyar forradalmát, majd 
annak eltiprását is. Akik megélték és túlélték, 
köztünk éltek, és adósai maradtunk egymásnak. 
Megköszönve családja bizalmát, türelmét és 
segítségét, POZSONY Ferencnek a bátorítását és 
felajánlását, hogy a kézirat ezúttal teljes terjede
lemben történő kiadását, ha a mi jó szándékunk 
is kevésnek bizonyulna, átvállalja, egy adósság 
törlesztésének reményében FEJÉR Miklós emlé
kének ajánljuk ezeket a sorokat, a szakma figyel
mébe a dolgozatot és szerzője kéziratban maradt 
utolsó munkáját. Tisztelet és becsület nekik, akik 
becsülettel és emberi tisztességgel helytálltak, 
akármerre is sodorta őket a sorsuk. 

(BOÉR Hunor) 

Zabola élő és történelmi helynevei 

Zabola a háromszéki medence keleti szélén, 
a Kárpátok tövében, a hegyek láncai közé felnyúló 
két szélesebb völgyben fekszik. Északon és délen a 
Kárpátok lenyúló gerincei határolják, keleten magas 
hegyvonulatok húzódnak, nyugaton mind a két 
völgy szája közvetlenül a síkságra nyílik. 

Zabola régi település: az oklevelek elő
ször 1466-ban, akkor említik, amikor Szentgyör

gyi és Bazini János gróf erdélyi vajda és székely 
ispán jelenlétében itt tartották azt a gyűlést, ame
lyen elhatározták, hogy minden székben szak
bírók legyenek (SzékOkl. I, 205). Az 1567. évi 
regestromban már 45 portával szerepel (I. h. II, 
214). A község 23 000 kat. hold területéből 3200 
hold szántó és kaszáló, a többi erdő (a felmérés 
pillanatában, tehát 1943-ban, B.H.). A szántók a 
falu alatt fekszenek, a kaszálók a Feketeügy bal
partján, átkarolva Petőfalva kicsiny határát. 

A helynévanyag összegyűjtését 1943 nya
rán végeztem. Adatközlőm FEJÉR Mihály 78 éves 
erdőőr és FEJÉR János 72 éves földműves volt. Az 
összegyűjtött anyagot 1968 nyarán ellenőriztem és 
kiegészítettem. A helyszíni munkában KOVÁCS 
Izra 68 éves földműves kalauzolt. 

Zabola helynévanyagának tekintélyes 
része személy- és családnévvel alakult. A helyne
vekben szereplő családok egy része ma is él, más 
része kihalt, vagy a községből elszármazott. 

A helynévadásnak egyik legősibb formá
ja, a személynév puszta alanyesetéből alakult 
helynevekre több példa van: Bálint, BIRTAIAN, 
BOC, CSEKME, DEMESKE, Dobroszláv, Jákó, 
MIHÁLC, Mihályka, TURI. Előfordul a család-
és keresztnév együttes alkalmazása is: IMRE 
Péter, MÁTÉ Pál, NAGY Jánosné, PÁL Miklós, 
PÁL Máté, RÉTI Pál. 

Család-, kereszt- vagy ragadványnévvel 
alakultak az alábbi helynevek: AlsóBALÁZStója, 
AlsóGEREvölgye, -kútja, -pusztája, BAKARA, -
belsólaposa, -farka, -külsőlaposa, -oldala, pusz
tája. BASAasztala, -kútja, -kútjavölgye, -útja. 
CSEKMEbérc, CSUBUK-kútja, DEMESfarka, 
DIMÉNYszegelet, FARKASmartja, GÁL-pataka, 
GEREvölgye, GYÖRGY Károly-tagja, Jakab
havasa, JÁNOSútja, KOVÁCS-pataka, LÁSZLÓ 
mogyorósa, MATE Pál, MIKESné, PAL Miklós, 
PÁL Máté, RÉTI Pál, Rupaharapégése, TURlköve. 

Jellegzetes csoportot alkotnak azok a 
helynévi összetételek, melyeknek előtagja többes 
számú személynév: GYÖRGYök utcája, KERESZ-
TESekhavasa, KUPÁNYok utcája, ÓPRÉk utcája, 
SZŐKÉk erdeje. 

A helynevek egy másik nagy csoportja a 
határ eredetibb természeti állapotának emlékét őrzi. 
A síkságon a ma művelhető területnek a fele régen 
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vizenyős, mocsaras lehetett. Erről a következő hely
nevek tájékoztatnak: Balatonszeg, Darvas, Eló'sár, 
Forrótó, Galambszék, Gémes, Horgastó, Kerektó, 
Közmocsár, Mély-tó, Mélytó-árka, Neszter, Neszter-
tója, Tóköz, Tóköz-árka, Tóközfeje. Az egykori vize
nyős terület maradványát tagosításkor, 1900-ban 
csapolták le. A helynevek egykori nagyobb kiter
jedésű hegyvidéki mocsarakra is utalnak. Ezeknek 
egy része ma is megvan, nagyobb részüket azonban 
benőtte az erdő: Alsó- és FelsőBALAZStója, Föld-
hídsátéja, Gyepú'sásosa, Alsó- és Felsó'nádastó, Fel-
sőnádastópusztája, RÉTI Pál-sásosa, Székvölgye, 
Székvölgye-kútja, Sóstejke. 

Más változások tükröződnek vissza az aláb
bi nevekben: Aratás, Aratás-kútja, Aratáspusztája, 
Belsólókosár, Buzakölesoldal, Csatornás, Csator-
nás-kútja, Csatornás-pataka, Csatornásoldala, Csa
tornás-tető, Csemete-kert, Csórémart, Disznókosár, 
Egetthegye, Feketeügy régi árka, Felsó'tönkhányó, 
Komandóház, Köleskert, Középsőhatár, Közép-
sőharapégés, Lókötő, Négyház, Négyszegú'-kút, 
Pereserdő, Rakodó, Rótt-kút, Szénégető, Sodronyál
lomás, Sósösvény, Újharapégés, Kvártélyház. 

Néhány helynév a gazdasági életben be
állt változásokra mutat. így a FARKASnyila, 
Hosszúnyíl, Kisnyíl, Nagynyíl, PAL Miklós-voná
sa helynevek az egykori földközösség emlékét 
őrzik. A hármashatárrendszer emlékét a Csere
mezeje, Halommezeje és Középsőhatár helynév 
tartotta fenn. A tagosítással újabb korszak kez
dődött a mezőgazdasági életben, és ez a helynév
anyagot is érinti. Az eddigi helynevek lassan 
kezdenek elhalni, s helyüket elfoglalják a tag 
főnévvel alakultak. E birtokos összetételek utó
tagjaként a tag szócska család- vagy család- és 
keresztnevekhez kapcsolódott: BAGOLY-tag, 
DEMES-tag, GYÖRGY Károly-tagja stb. 

A nép tréfálkozó hajlama is megnyilvá
nul néhány helynévben: Gatyaszár utca, Koták-
vára, Piroscsepesz. 

Növénynévvel alakult helynevek: Alma
fa, Bükk, Bükkfarka, Buzakölesoldal, Borsóföld, 
Csere-domb, Csipkés, Eger, Enekesfenyő, Ercem-
bükk, Farkafenyő, Felsőcsalános, Kerekbükk, 
Kökénybokor, Köleskert, Körtebokor, Mogyorós, 
Nyíres, Pityókáskert, Rakottyás, Szilas, Szil
váskert, Tisztabükk stb. 

Állatnévvel alakultak: Csókaház, Csóka-
ház-kútja. Csókaházpusztája, Farkaslyuk, Nyúl-
nyalás, Nyúlnyalás-kútja, Nyulaktója, Varjú-hegy. 

A helynevek jelentős része a térszíni for
mák Zabolán használt elnevezéseivel alakult. A 
kisebb talajkiemelkedéseket halom, domb, ponk, 
a nagyobbakat él, bérc, hegy, ritkábban ponk 
névvel jelölik. A hegy és völgy lejtős részének 
oldal, a nagyon meredek oldalnak erős a neve. 
Az alj 1. 'hegyoldal kezdeti része', 2. 'hegy vagy 
más tényező alatti, melletti terület'. A mart 1. 
'víz partja', 2. 'hegyoldal' jelentésű. Hosszan 
elnyúló talajmélyedést jelöl a völgy, árok, gödör 
köznév: ezek közül a két utóbbi 'kisebb patak
meder' vagy 'kisebb völgy' értelemben haszná
latos. A kisebb-nagyobb talajmélyedést vápának 
nevezik. A sík területet erdőn a lapály, lapjas, a 
művelhető területen pedig mező szavak jelölik. 
Az erdei tisztásnak puszta a neve. Emberiesítő 
térszíniforma-nevek: fej, homlok, orr, szád, 
nyak, farok. Kihalt köznevekről is tájékoztatnak 
a helynevek. A falukerítés jelentésű kihalt tano-
rok köznevet két élő (Tanorkapunál, Tanorokvég) 
és több kihalt (Tanorokkapu, Tanorokkapun alól, 
Tanorokkert, Tanorokrajövő, Tanorokszeg) hely
név őrzi. A 'mocsaras, vizenyős hely' jelentés
ben már régen kihalt szék és sár köznév emléke 
maradt fenn a Galambszék, Székvölgye, Eló'sár, 
Külsősárpusztája helynévben. 

A helynevek a község hangtani és nép
nyelvi sajátosságaira is tájékoztató adatokat szol
gáltatnak. Ilyen fontosabb hangtani sajátosságok: 
1. A zabolai népnyelvben a hosszú é, ó, ő helyett 
gyakran ié, uó, üő kettőshangzót ejtenek: légethe
gye, Sziénjégető, Küsjél, Iénekesfenyő, Luókosár, 
Csuókaház, Mogyoruós, Tisztabikuódala, Kar-
jasvüőgy, Csatornástetuő, Küőbánya. 2. Az í, ú, ű 
helyett i, u, ü-t ejtenek: BIRÓ Antal-uttya, Borviz-
árok, Gázkut, Háromlábú kut, Varju-hegy, Néc-
cegükut. 3. A szóvégi a hang, ha az előtte levő 
szótagban á hang van, zártabbá válik. Füveny-
pusztájg, Górpusztájg, Pérászkg, Szálgs. 4. Mint 
az egész székely nyelvjárásterületen, a zabolai 
népnyelvben is megvan az é hang. KERESZ-
TESékhavasa, DEMESKE, Vérézsgödör. 5. Az 
azonszótagú /, r, j előtt lévő magánhangzókat fél-
hosszan ejtik: BAKARAfarka. 
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A helynévadás fontosabb mozzanatainak 
ismertetése után a helynevek egyenkénti vizs
gálatára térek. Betűsorrendben előbb a község 
belterületének, utcáinak neveit közlöm, azután, 
ugyancsak betűsorrendben, a község külterületé
nek neveit. Az egyes helynevek irodalmi alakja 
után a népnyelvi alak következik. Ha névszó után 
nincs feltüntetve népnyelvi alak, az utóbbi meg
egyezik a címszóval. A [ ]-ben a vázlaton a név 
helyrajzi elhelyezkedését feltüntető szám követ
kezik. A ( )-be tett jelzések a hely térszíni for
májára, talaj- és gazdálkodási viszonyaira vonat
koznak. A történeti adatok felsorolása után a 
helynévre vonatkozó magyarázatom következik. 
A használt rövidítések: e. = erdő, f. = forrás, gyü. 
= gyümölcsös, h. = híd, k. = kaszáló, ke. = kert, 
p. = patak, r. = rét, sz. = szántó, ti. = tisztás, u. = 
utca, v. = völgy. A levéltári anyagból származó, 
ma már nem ismert helyneveket *-gal jelölöm. A 
történeti anyagot néhai CS. BOGÁTS Dénes bo-
csájtotta rendelkezésemre. 

Helynévanyagomat SZABÓ T. Attila 
használta jelölésrendszerrel gyűjtöttem össze. 

Helynévtár 

1. A község belterületére vonatkozó 
helynevek 

Alsó utca Ásuócca [29] (út). - A község dél
nyugati részén levő utca közvetlenül a szántóföldek 
szomszédságában. 

Alszeg Alszég [1] (falurész). - 1685: Falu 
derekában a templomon alul az Alszegben. - A falu 
nyugati, alacsonyabban fekvő része. A székely falvak
nak Alszegre és Felszegre osztása nagyon gyakori. (Vo. 
ÁRVAY 1943a. 83.) 

Árvaház [46]. - A Nagyút baloldalán a Nagy-
hídtól [47] jobbra eső épület. Az első világháború alatt 
és után gróf MIKES Árminná ebben az épületben 
árvaházat tartott fenn. Ma az elemi oktatás céljait szol
gálja (1972: óvoda). 

BISZAK Mihálynál [13] (u.). - A Felszeg 
egyik erdő felé vezető utcája. Egyetlen ház van benne, 
s ennek lakójától kapta a nevét. 

BORBÉLYok utcája BORBÉJok uccája [481] 
(u.). - A hegymegi utca egyik mellékága 

Borsikás [448], - A Felszeg keleti felében 
borókafenyővel benőtt terület. Ma jobbára beépített 
terület. 

Cigányok [14]. - A falu déli szélén a 
cigányoktól lakott és a környező bokros terület neve. 

Cigányok-kútja Cigányok-kuttya [15] (f.). -
Három bővizű forrás a cigánynegyedben. 

DEBRECI-kert DÉBRECI-kert [37] (ke.). - A 
temető aljában nagyobb bekerített hely, mely a 
Zaboláról elszármazott DEBRECI családé volt. 

DEBRECI-malom DEBRECI-malom [38] (ma.). 
- A fenú kert patak melletti része, ahol egykor vízimalom 
volt, melynek romjai a közelmúltban tűntek el teljesen. 

Derék Dariék [2] (falurész). 1815: Derék. - A 
község középső része. 

Derék út Dariék ut [5] (út). - 1798: Derékutra. 
1802: Darékut. 1813: Derék utza. - A község középső 
részén áthaladó út. 

Felszeg Félszeg [3] (falurész). - 1812: 
Derekút mellett a felszegben. - A község keleti, maga
sabban fekvő része. 

Felszegipázsint Félszégipázsint [16]. - 1769: 
Felszegi pászint. 19. sz. Egy füves kert a felszegi pásin-
ton. - A Felszegi és Túlsó utca találkozásánál kisebb tér. 

Felszegi utca Felszegi ucca [6] (u). - 1813: 
Felszeg utza. - A Felszegen átvezető utca. 

Gatyaszár utca Gagyaszár utca [17] (u.). - A 
Derékútból kiágazó és két részre tagolódó utca. A 
tréfás helynévadás esete áll fenn. 

Gépház Giépház [36]. - Az egykori Grófi
parknak az a része, ahol a villamosságot szolgáltató 
berendezés van. 

Gödrös utca Gödrös ucca [28] (u.). - A Túlsó 
utca jobb ága. 

Grófipark [18]. - A Felszeg kezdeti részén 
nagyobb kiterjedésű parkosított rész, mely a MIKES 
család tulajdona (1972: a címszó törölve. B.H.). 

GYÁRFÁS-kert [33] (ke.). - A PALTÁNY-
kerttel szemben a patak jobboldalán nagyobb oldalas 
terület, mely a GYÁRFÁS családé volt. E területen volt 
egykor BASA Tamás kúriája. Itt tartották azt a gyűlést 
1466-ban, melyen elhatározták, hogy minden székely 
székben székbírák legyenek. 

GYÁRFÁS-malom [35]. - A fenti terület 
patak melletti része. Az egykori malom emlékét már 
csak az eltűnőben levő malomárok hirdeti. 

GYÖRGYök utcája GYÖRGYök uccája [77] 
(u.). - A KERESZTESek utcája egyik mellékága. 
Nevét az utcában lakó GYÖRGY családtól kapta. 

Halastó Halastyó [39] (tó). - A Grófipark 
(később a Preventóriumé) egyik részében mesterséges tó. 

Halottak-hídja Halottak-higgya [32] (híd). -
A temetőbe vezető utca végénél a patakon átvezető 
fahíd. 

Halottak utcája Halottak uccája [31] (u.). - A 
Derékútból nyíló kis utca, mely a temetőbe vezet. 
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Hegymege Hegymege [4] (falurész). - 1829: 
Hegy mege. - A község két völgyben települt. A 
középen beékelődő hegygerinc északi felében fekvő 
falurészt jelölik e névvel. 

Hegymegipázsint Hégymégipázsint [19]. - A 
Hegymegi utca kezdeti részén nagyobb tér. 

Hegymegi utca Hegymegi ucca [7] (u.). - 1829: 
régi nevéről KUPANYok, mostani nevéről Hegy mege 
utcában KUPÁNY András kapuja előtt. 1813: Hegyme
gi utza. - A fenti falurészen átvezető hosszú utca. 

Hidegház Hidekház [45]. - A Temető kis ré
sze. Régen a temetés célját szolgáló ház volt e helyen. 

JAKABFIak JAKAfiak [49] (falurész). - A 
Felszeg egyik része, mely nevét a JAKABFI családtól 
kapta. 

Jövevények temetője Jövevényektemetüője 
[43]. - A Temető nyugati széle. Régen az idegeneket 
temették e helyre. Ma kevésbé ismert. 

KÁDÁR-malom [50] (ma.). - Vízimalom a 
Felszegben. Nevét tulajdonosától kapta. 

Kancellária-kert Kancelária-kert [20] (ke.). — A 
Hegymegipázsinttal szemben fekvő kert. Régen a katonai 
közigazgatás épületei voltak e helyen, most sportpálya. 

Katolikus temető Katuólikustemető [44]. - A 
Temető keleti fele. 

KERESZTESek utcája KÉRÉSZTÉSék uccá-
ja [51] (u.). - 1815: A faluban a KERESZTESek utcája. 
- Nagyobb utca a község déli felében. 

KERESZTES Mihálynál KERESZTES Mi-
hájnál [21] (u.). - A Felszeg egyik kis utcája, mely az 
erdőbe vezet. 

Kertész-kert Kertiész-kert [52] (ke.). - A Fel
szeg kezdeti részén a MIKES család kertészete volt, 
[később] a Preventórium tulajdona. 

Kicsi utca Kicsi ucca [53] (u.). - A Felszeg 
középső részén a patakra bejáró ösvény volt, ma már 
nem látható, mert bekerítették. 

Kicsihalastó Kicsihalastuó [40]. - A halas
tóból egy kisebb tóba folyt a víz, ezt jelölik e névvel. 

Kotákvára [8] (falurész). - A község keleti és 
legmagasabban fekvő része. Újabb település, a jelen 
század elején még erdő borította e területet. A helynév 
kota előtagja tyúk szavunk nyelvjárási változata, jelen
tése tehát tyúkok vára. A népi lélek tréfálkozó hajlama 
nyilvánul meg e helynévadásnál. A tréfás helynévadás
nak az a szemlélet szolgált alapul, hogy a tyúkok is 
szeretnek magasan fekvő helyre telepedni. 

KOVÁCS pénztárnok utcája KOVÁCS pénc-
tárnok uccája [55] (u.). - A Hegymege egyik kis utcá
ja. Nevét a KOVÁCS család pénztárnoki tisztséget 
viselő tagjától kapta. 

Kőkereszt utca Küőkereszt ucca [24] (u.). - A 
régi román templomoz vezető utca neve. Általánosan 

nem használják. Nevét az utca kezdeti részén a ro
mánok által felállított, keresztben végződő emlékkőtől 
kapta. A hasonló emlékkeresztállítás 1918 után nagyon 
gyakori volt. (1972: a magyarázat törölve. B.H.) 

Középső utca Középső ucca [76] (u.). - A 
Porond utcával párhuzamosan halad. 

Közmező [22] (falurész). - A község Pávával 
érintkező része. Régen művelhető terület volt, ma telje
sen beépült. 

Közmező utca Közmező ucca [23] (u.). - A 
Zabolát Pávától elválasztó kis utca. 

*Közönségespázsint. - 1664: Keszeonseges 
pasint. - Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. 

Községháza Kösségháza [56]. - A falu kö
zepén, a Nagyút mellett fekszik. (1972: a címszó 
törölve. B.H.) L. Kultúrház. 

Kultúrház [56]. - Új, emeletes épület a 
központban. 

*KUPÁNYok utcája. - 1829: régi nevéről 
KUPANYok, mostani nevéről Hegymege uttzaban. - A 
Hegymegi utca régi neve, mely a Zaboláról elszárma
zott KUPÁNY család emlékét őrzi. 

Major utca Major ucca [25] (u.). - A Hegy
mege egyik mellékága. 

MAKI utca MAKI ucca [79] (u.). - A Hegy
megi utca első mellékága. Nevét az egykori MAKI 
családtól kapta. 

Molnárok Mónárok [26] (falurész). - A Fel
szeg egyik része. Több vízimalom volt egymás mellett. 

Molnárok-kútja Mónárok-kuttya [27] (f.). -
Nagy forrás a fenti területen, melynek vizét a szom
szédság közösen használja. 

Nagy-híd Naty-hid [47] (híd). - A patakon át
vezető betonhíd. 

Nagyút [9] (út). - A községen átvezető megyei út. 
Nagy utca Nagy ucca [54] (u.). - A Felszegi 

utca egyik ága. 
NAGY Vilma-kertje NAGY Vilma-kerttye 

[34] (ke.). - A GYÁRFÁS-kert mellett fekszik. Nevét 
egykori tulajdonosától kapta. 

Oláhok utcája Oláok uccája 1. Románok utcá
ja (átjavítva utóbbi névvátozatra a kéziratban) 

ÓPRÁk utcája ÓPRÁk uccája [57] (u.). - A 
Túlsó utca egyik mellékutcája, mely az ÓPRA család 
emlékét őrzi. 

PALCMAN-lakás [58]. - Tisztviselői lakás a 
Grófiparkban, mely első lakójának emlékét őrzi. (1972: 
a címszó törölve. B.H.) 

PALTÁNY-kert PALTÁN-kert [59] (ke.). - A 
GYÁRFÁS-kerttel szemben levő kertek, melyek régen 
a PALTÁNY család tulajdonai voltak. 

Pataktérség Pataktiérség [10] (falurész). - Az 
Alszeg patak melletti része. 
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PERDI-malom PÉRDI-malom [60] (ma.). - A 
falu nyugati része a patak mellett. Régen vízimalom 
volt e helyen. A helynév a PERDI család emlékét őrzi. 

Pihenő [61]. - Az egyik korcsma tréfás neve. 
Piroscsepesz Piroscsepesz [62]. - Egy másik 

korcsma tréfás neve. 
Porond [74] (falurész). - A Nagy-hídtól balra, 

a patak jobboldalán levő falurész. A helynév a porond 
tájszóból alakult, mely kavicsos homokot jelent. 

Porond utca Porond ucca [75] (u.). - Össze
kötő utca a Nagyút és Vasút utca között. 

POZSONY utcája POZSONY uccája [64] 
(u.). — A fenti malomhoz vezető kis utca. 

POZSONYmolnár POZSOMmónár [63] 
(ma.). - A falu keleti felében vízimalom, mely a PO
ZSONY család tulajdona; (1972:) itt még áll a malom. 

POZSONYok utcája POZSONYok uccája [80] 
(u.). - A Hegymegi utcából kiágazó második utca. 

Preventorium [18]. - A régi Grófipárk helyén 
[a későbbi] üdülő. 

Református temető Réformátustemető [42]. -
A Temető nyugati fele. 

Régikastély Riégikastéj [65], - A Grófipark 
közepén fekszik (1972: a címszó törölve. B.H.) 

Román templomnál Románytémplomnál [58]. 
- A Felszeg déli része a régi templom és temető szom
szédságában 

Románok utcája Rományok uccája [7] (u.). -
Összekötő utca a Túlsó és KERESZTESek utcája 
között. Az utca lakói többnyire románok. 

Sétatér Siétatér [67]. - A református templom 
mellett levő kis sétány. 

Sokadalom-kert [68] (ke.). - 1815: Páva felül 
u.n. Sokadalmas kert. - Régen itt tartották a kirakodó 
és állatvásárt. 

Sokadalom-kert utcája Sokadalom-kert uccája 
[69]. - A fenti helyre vezető kis utca neve. 

SZABÓ-kert SZABÓ-kert [70] (ke.). - A park 
nyugati széle. Régen a SZABÓ családé volt. 

Taleán utcája Talejány uccája [30] (u.). - A 
Temetőbe vezető kis utca. Nevét az utca olasz eredetű 
kőfaragó lakójától kapta, akit egyszerűen talejánynak 
neveztek. 

Temető [41]. - A Luci melletti terület. 
TRÉFAmalom [71] (ma.). - A község legma

gasabban fekvő települési helye. A helynév az egykori 
TRÉFA család emlékét őrzi. 

Túlsó utca Tűsó ucca [12] (u.). - A Felszeg 
egyik ágán átvezető utca. 

Újkastély Ujkastéj [66]. - A Régikastély mel
letti emeletes épület, melyben a gróf MIKES család 
hivatalos helyiségei voltak (1972: a címszó húzva. 
B.H.) 

VAJDA-lakás [72]. - Tisztviselői lakás a Gró
fiparkban, mely első lakójának emlékét őrzi. (1972: a 
címszó törölve. B.H.) 

Vasút utca Vasút ucca [11] (u.). - Az állomás 
felé vezető utca. 

Zöldfa Zöltfa, Züőtfa [73]. - Egyik korcsma 
neve, mely előtt hatalmas szomorúfűz állt. (1972: a 
címszó törölve. B.H.) 

2. A község külterületére vonatkozó 
helynevek 

* Almafánál. - 1815: Középső Mezőben Alma
fánál. A helynevet ma nem használják. 

AlsóBALÁZStója ÁsóBALÁStuója [126] (e., 
tó). - A Farkalótól [124] keletre, BAKORA-patakától 
[428] délre eső erdőrész. A helynév középtagjában a 
BALASS család neve szerepel. Az utótag az egykor itt 
fekvő tó emlékét őrzi. A régi tó helyén most kisebb 
vizenyős gödrök vannak. 

Alsócsalános Ásócsihányos [350] (e.). - A 
Gyepű [347] középső részén oldalas erdő. A helynév a 
csalán növénynév nyelvjárási csihán alakváltozata. A 
szomszéd községek helynevei közt szintén előfordul 
(Zágon, Kovászna, Ozsdola). 

*Alsódéllő. - 1786: az alsó Dellő nevü hely
ben. - A Dellő [510] nyugati részét jelölték e névvel. 
Ma RÉMÁNdellőnek [511] nevezik. 

Alsóforkafenyő Ásóforkafenyiiő [24] (e.). - A 
Forkafenyő [23] nyugati része. 

AlsóGEREvölgye ÁsóGEREvyőgye [84] (e., 
v.). - A GEREvölgye [81] nyugati részén völgy és 
erdő. A helynév középső tagja a GERE család emlékét 
őrzi. 

AlsóGEREvölgye-kútja ÁsóGEREvüőgye-
kuttya [71] ( f ) . - A BAKARA-patak [428] egyik mel
lékágát tápláló forrás. 

*AlsóGEREvölgypusztája ÁsóGEREvüőgye-
pusztája [86] (e.). - Az AlsóGEREvölgye [84] tisztása 
volt, ma bokros terület. 

AlsóKÁLNOKIszegelet AsóKÁNOKIszége-
let [551] (r.). - A FelsőKÁLNOKIszegelettől [550] 
délre eső kaszáló neve a Feketeügy [611] mellett. A 
helynév középtagja a KALNOKI család nevét őrzi. 

*Alsókányásnál. - 1787: harmadik fordulóban 
a Halom Mezejében az alsó kányásnál. - A helynevet 
ma nem ismerik. 

*Alsó-kert. - 1815: Halom Mezejében Alsó 
kertben. A helynevet ma nem ismerik. 

Alsókijárás Ásókijárás [444] (út). - A Baszka 
[250] völgyéből KERESZTESekhavasába [854] vezető 
út neve. A völgyből a meredek tetőre ezen az úton jár
nak ki. 
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*Alsókútalatt. - 1878: Halom Mezejében Az 
Alsó kut alat a Vizén tér meg. - Ma már nem ismerik. 

AlsóMIKESútja ÁsóMIKESuttya [330] (e.). -
Bakszar [324] és Felső MIKES útja [331] között 
Gyepű-patakától [353] balra eső terület. A helynév 
középső tagja a mai MIKES család nevét őrzi. Régen 
valószínűleg csak utat jelölt a helynév. Később jelentős 
tágulással a környező erdőt is. 

Alsónádastópusztája Ásónádastuópusztájj 
[335] - A fenti erdőben kis tisztás neve. A tisztás már 
eltűnőben van. 

Alsónádostó Asónádostuó [459] (e.). - CSEK-
MEifúvenytől [317] északra a pávai szélen elterülő eny
hén oldalas erdőrész. Régen az erdő egy része mocsaras 
volt. A mocsárban erdei nád nőtt. Nagy esőzések után a 
bemélyedéseket még mindig benövi a nád. 

Alsó-puszta Ásó-puszta [282] (t.). - A Csúsz
tató [281] mellett kis tisztás az erdőlő út két kanyarja 
közt. A tekeredő tájszónak kanyarodó a jelentése. 

Alsótekeredő Ásótekeredüő [129] (ti.). -
A Tekeredő [ 128] kis tisztása. 

Alsótönkhányó Ásótönkányó [455] (út). -
A MÁTÉ Pál [279] északi részén levő út neve. Az út 
egykori erdőkitermelés emlékét őrzi. A meredek oldal
ban levágott fenyőt ágaitól megtisztítva itt csúsztatták 
be a völgybe. A tönk-rönk köznevünk nyelvjárási alak
ja olyan levágott, az ágaktól megtisztított fenyőfát 
jelöl, melyből deszkát vágunk. A vékonyabbat borná-
nak nevezik. 

*Alsóútválasz. - 1770: Első két út válasz alias 
Alsó Felső ut Válasz. - Az Utválasz [11] nevű erdő 
délkeleti részét jelölte. Ma nem használják. 

Alsóútválaszpusztája Ásóutválaszpusztájg 
[118] (ti.). - Tisztás a fenti erdőben. 

*Aranyhalomnál. - 1831: Középső Határban 
az arany Halomnál. - A helynevet ma nem ismerik. 

Aratás [36] (e.). - A haralyi határra nyúló 
erdő. A helynév egykori erdőirtás emlékét őrzi. Az 
aratás tájszavunk irt, ort ige alakváltozata Vö. 1802: 
„Pedig az közönséges erdőknek fölöttébb való kioro-
tásával, mely szerint azokból szántó és kaszáló csinál
tatnak." „A közönséges erdőkben való orotás akármely 
renden levő embernek meg ne engedtetnék." 
(TAGÁNYI 1896. II. 797. 799. L. még: HORGER 
1942. 11; GERGELY 1943. 377.) 

Aratás-kútja Aratás-kuttya [37] (f) . - A fenti 
erdőben fakadó forrás neve. 

Aratáspusztája Aratáspusztájj [38] (t.). - Egy 
holdnyi erdei tisztás a Zabola és Haraly közt levő határ
bérc északi és déli oldalán. 

*Árokközött. - 1631: Halom mezeoben mely 
feoldet hegjes feoldnek hivnak az Arok köszött. - Ma 
már ismeretlen helynév. 

*Árokmellett. - 1787: A' Tsere Mezejébe Az 
Árok mellett a Borkutnál. - A Borkút-árka [483] mel
letti területet jelölték e névvel. 

BAGOLY-tag BOGOJ-tag [529] (sz.). - A Ha
lom út jobboldalán a falutól a Köz-patakig [527] ter
jedő szántóföldek. A helynév egykori tulajdonosának 
emlékét őrzi. 

BAGOLY útja BAGOJ uttya [200] (út). - A 
Jakabhavasa [190] nevű erdő Jakó [177] felől eső 
része. A helynév előtagja a ma is élő BAGOLY család 
emlékét őrzi. A tagosításkor (1900) a család egyik tagja 
csináltatta az utat fakitermelés céljából. 

BAKARA [145] (e.). - A BAKARA-pataka 
[428] baloldalán a Nyeregtől [158] AlsóBALÁZS-
tójáig [126] húzódó hosszú hegyoldal és a rajta fekvő 
erdő neve. 

BAKARAbelsőlaposa BAKARAbesüőlapos-
sa [148] (e.). - A fenti erdő alacsonyabban fekvő nyu
gati része. A, lapos köznevet a zabolai- helynevekben 
rendszerint a hegy lábánál egy a hirtelen kiugró oldal 
törésvonalánál elterülő sík hely jelölésére használják. ' 

BAKARAfarka BAKARAfarka [146] (2.). -
A fenti erdő patak felé nyúló vége. A fark köznevet a 
hegy nyúlványának jelölésére használják. 

BAKARAkülsőlaposa BAKARAküsőlapossa 
[147] (e.). - A fenti erdő alacsonyabban fekvő keleti 
része. 

BAKARAoldala BAKARAuódala [581] (e.). 
- A fenti erdő patak felőli oldalas része. 

BAKARA-pataka, BAKORA-pataka BA
KARA-pataka, BAKORA-pataka [428] (p.). - A 
GEREvölgye [81] és BAKARA [145] közti völgyben 
folyó patak neve. 

Bakszar [324] (e.). - 1853: Baksza. - A 
JÁNOSútjától [320] északra húzódó oldal neve. A 
történelmi adat tanúsága szerint a helynév eredeti alak
ja Baksza volt. A név eredetének és jelentésének elho-
mályosodása után valószínűleg tréfás helynévképzéssel 
alakult a mai helynévalak. 

Bakszar-kútja Bakszar-kuttya [326] (f.). - Kis 
forrás a fenti oldalban. 

Bakszar-pataka [325] (p.). - 1853: A 
CSEKME Bérczen Észak felöli a CSEKMÉn feljáró 
utig fel egészen a Baksza Pataka felső Árkáig. - A fenti 
erdőt nyugatról határoló patak. 

Balatonszeg Balatomszég [514] (sz.). - 1620: 
az keozepseo mezeoben Balatha zegh. 1664: Az Bala-
to szegeben. 1681: Balaton Szegben. 1752: Középső 
mezőben Balota szegben. - A Patak [614] mellett 
Tóköztől [515] a tamásfalvi határig húzódó alacso
nyabban fekvő szántóföldek. A helynév előtagja a mai 
és a történeti adatok tanúsága szerint a szláv blato, 
'mocsár'; illetőleg e szó blatanz melléknévi szárma-
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zékából helynévvé vált egykori szláv helynév átvétele. 
A helynévelőtag tehát azonos eredetű a Balaton 
tónévvel. Ennek ómagyar alakjai Balatin és Bolatin, 
innen Bolotun, Bolotum, majd Balatun, s ebből a mai 
Balaton > Balatony (MELICH 1925, 1929. 386. kk.). A 
történeti adatokban szereplő Balatha: Balota alakok 
pedig összevethetők a Balotafalva helységnévben 
szereplő Balota előtaggal, mely azonos eredetű a Bala
ton helynév eredeti szláv blato alakjával (EtSz.). A 
helynevek tanúsága szerint - Forrótó, Tóköz, Horgostó, 
Gémes, Balatonszeg - nemcsak a fenti terület, hanem 
az egész határrész egykor mocsaras volt. 

*Bálint. - 1752: Középső határba Bálintban. -
A helynév egykori tulajdonosa nevét őrzi. Ma nem 
használják. 

Bányalaposa [185] (e.). - Lankás, vizenyős 
hely a Kőszikla úttól [201 ] északra. 

Bányalapos-kútja Bányalapos-kuttya [432] 
(f.). - A fenti helyen eredő forrás neve. Ritkábban 
használt helynév. 

Bányalapos-pataka [431] (p.). - A fenti forrás 
és a környező vizenyős terület vizét levezető kisebb 
patak neve. 

Barátok [45] (e.). - 1809: Reff. Eclesia Bará
tok Cserés nevü télalmas Erdélye pusztája. - A Kisha-
ralytól [47] a haralyi határig nyúló csereerdő. A nyugati 
széle érintkezik a szántóföldekkel. A hagyomány 
szerint régen barátok laktak e területen. 

*Barátokalatt. - 1878: a Tsere Mezőben a 
Barátok alatt. - Ma a Barátokfarka néven ismerik. 

Barátokcseréjeteteje. - 1818: Barátok cseréje 
teteje, (katonai kaliba hely, közös Harallyal.) - A 
helynevet ma nem használják. 

*Barátokcseréjevége. - 1787: Kis Harajban a 
Barátok Tseréje végebben csere és fenyő erdő. - A Bará
tok nevü erdő északi részének neve volt, ma ismeretlen. 

Barátokfarka Barátokfarka [475] (k.). - 1747: 
A csere mezejben A Barátok Cseréje Farkán. 1815: 
Csere mezőben a Barátok Farkán. - A Gelencei úttól 
[476] jobbra az erdő szélén levő kaszálók neve. 
Tagosítás előtt szántóföld volt. 

Barlang Ballang [349], - A Gyepű [347] nyu
gati részén, a sziklában nagy nyílás van, medve sokszor 
telelt benne, innen a neve. A helynév népnyelvi alak
jában az rl > 11 változás hasonulással magyarázható. 

Barlangoldal Ballanguódal [151] (e.). - A 
BAKORAkülsőlaposa [147] és Szászkeresztje [150] 
közötti meredek oldal. Régen követ bányásztak innen. 
Az oldalban a robbantások következtében a sziklás 
helyeken mélyedések, barlangok keletkeztek. 

BASAasztala [2571. - KERESZTESekhavasa 
[254] keleti részében található nagy terméskő neve. A 
helynév előtagja a Zaboláról elszármazott BASA csa

lád emlékét őrzi. A hagyomány szerint a hajdani BASA 
Tamás vadászatok alkalmával e kőre terített asztalt. 
Állítólag aranyat is rejtett el a kő alá, ezért a pásztorok 
vagy a legelőre sót vivő gazdák többször megkezdették 
a kő kiásását, megfordítását, de mindannyiszor ered
mény nélkül. 

BASA-kútja BASA-kuttya I. [255] (f.). - A 
KERESZTESekhavasa [254] nyugati részén található 
bővizű forrás neve. Hasonló nevű forrás van Pérászka 
|6] nevű erdőben a község szomszédságában. A hagyo
mány szerint BASA Tamás a felső forrás vizét itta, mert 
az volt a leghidegebb az összes források között. Egyik 
szolgája hordta innen a vizet nap-nap után. Reggel 
korán indult, estére kellett visszajönnie. A sok gya
loglás [napi 30-40 km] terhére volt, s ezért gyakran más 
forrásból hozott vizet. A csalásra sokszor ráfizetett, de 
a kísérletezéssel nem hagyott fel. Mikor az alsó forrás
ból [11] hozott vizet, gazdája nem tudta megállapítani 
a csalást. Ezután innen hordta a vizet, s így nyugodtan, 
büntetés nélkül heverészhetett egész nap a forrás mel
lett. E hagyomány nagyon élénken él a zabolaiak 
emlékezetében. Sokszor hallottam gyermekkoromban 
is. Különösen nadrágos embernek szerették elmesélni, 
azzal a megjegyzéssel: „No látja az úr, a szegény szol
gának több esze volt, mint BASA Tamás uramnak." 
Valószínűleg az 1639-ben említett BASA Tamás köré 
fűződik a szájhagyomány (SzékOkl. IV, 273). 

BASA-kútja BASA-kuttya II. [11] ( f ) . -
Pérászkalaposában [10] eredő forrás. Lásd bővebben a 
fentebbi címszónál. 

BASAkútja-völgye BASAkuttya-vüőgye [12] 
(v.). - A fenti forrás vizét levezető árok. Az Orbai-
patak [610] mellékága. 

BASA útja BASA uttya [441] (út). - A 
KERESZTESekhavasa [254] nyugati és keleti részét 
összekötő út. 

Baszka [250] (p.). - A Kóróbércen [274] eredő 
nagy erdei patak neve. 

Baszkamart [439] - A fenti patak Zernye felőli 
oldalas része. A mart tájszó a part köznevünk nyelv
járási alakja 

Baszka útja Baszka uttya [24] (út). - A 
patakról Zernyére [221] kivezető út neve. Az első 
világháború előtt a kitermelt fenyőfát deszkává dolgo
zták fel a Baszka mellett épített fűrésztelepen. A község 
felé ezen az úton szállították. 

BECSEKvágás BÉCSÉKvágás [446] (e.). - A 
KERESZTESekhavasa [254] egyik része. Az erdőnek 
ezt a részét BECSEK fűrészgyáros taroltatta le. 

*Belmező. - 1685: Belnező. - A helynevet 
nem tudom elhelyezni. Ma nem ismerik. 

Belsőjákó-tója Besyőjákó-tója [183] (tó.). - A 
Jákó [177] északi részében fekszik. 
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Belsőkarjasvölgy BesiiőkarjosvUőgy [383] (e., 
v.). - A Karjasvölgy [382] Gyepú'-pataka [353] felől 
eső része. 

Belsőlókosár Besüőluókasár [174| (e.). - A 
Jákó [177] nyugati szélén levő oldalas erdőrész neve. 
Kosarat vagy karánt az erdei vagy mezei legelőkön 
készítenek az állatok részére. A mezőn a juhokat de
leléskor és éjszakára, az erdőn a szarvasmarhákat csak 
éjszakára terelik be. Az erdőn rendszerint kettőt 
készítenek, hogy esős időben a sár ellen védekezve, 
lehetőleg száraz szállást biztosítsanak. Az első 
világháború előtt a grófi ménesnek itt volt egyik szál
lása, a második az oldal külső részében. Egyiket belső, 
a másikat külső lókosámak nevezték. A helynév jelen
téstágulással kiterjedt az egész erdőrészre, s ma csak 
azt jelöli, mert a tulajdonképpeni kosár helyének 
nyoma sincs. A zabolai nyelvjárásban a kosár köznevet 
inkább a juhok, ritkábban a lovak terelési helyének 
megjelölésére használják, s az erdőn ágakból (boróka
fenyőből) mezőn pedig deszkából készül. A szarvas
marhák terelési helyét karámnak nevezik, 8-10 méteres 
fenyőlécekből készítik a hegyaljai falvakban gyakori 
léckerítések mintájára. 

Belsőszállás Besüőszálás [204]. - A Jakab
havaspusztája [194] déli részének neve, ahol az egyik 
karám volt. A szállás köznév a csorda éjszakai 
pihenőhelyének neve. 

Belsővalus-kút Besüővalus-kut [197] ( f ) . -
A Jakabhavasapusztája északi részén levő forrás neve. 
A forrás vize fenyőfából készült vályúba csorog, hogy 
több állat tudjon egyszerre inni. 

Bércút (út). - 1745: A Zabolai és Haralyi 
erdőket a Haralyi nyakig a koz vagy bértzut választja 
meg. 1795: Gelencze és Zabolai erdők közti határ a 
bertz ut két fele. - A zabolai határ északi része érint
kezik a haralyi határral, majd pedig a gelenceivel. A 
hegyélen haladó erdei utat nevezték Bércútnak. Ma 
helynévi értelemben nem használják. 

BÍRÓ Antal útja BIRÓ Antal uttya [171] (e„ 
út.). - A Szénégető [170] északi nyúlványa. A helynév 
a BIRÓ család egyik tagjának emlékét őrzi. BIRÓ nevű 
családot a községből nem tudok kimutatni, s ezért 
meglehet, hogy a helynév előtagja nem családnevet, 
hanem tisztségnevet őriz. 

BIRTALAN [565] (r.). - 1750: Zabolai Réten 
a BIRTALANban. - A Rét [573] tamásfalvi határral 
érintkező része. A helynév a ma is élő BIRTALAN 
család emlékét őrzi. 

BOC [531] (sz.). - 1618: Az halom mezejeben 
az BOCHban. 1630, 1728, 1854: A BOCZban. - A 
pávai határszélen a Halomig [473] húzódó szántóföl
dek neve. A helynév a Zaboláról elszármazott BOCZ 
család emlékét őrzi. L. az alábbi helynevet is. 

*BOC-útja. - 1699: Halom mezőben BOCZ 
uttyánál. 1699: Halom mezőben BOCZut mentében. -
A fenti helyre vezető út lehetett, Ma nem használják. 

*BOCútjavégénél. - 1812: Halom mezőben 
BOCZ útja véginél. - A fentebbi, ma ismeretlen út 
végénél fekvő szántóterület neve volt. 

*BOCZ Máté földje. - 1604: BOCZ Máté 
földe. - Közelebbi helyrajzi meghatározás nélkül 
említik, de valószínűleg a mai BOC [531] (1. fentebb) 
nevű hely eredeti neve volt. 

Bófútja Bófuttya [354] (e.). - A RÉTI Páltól 
[356] délre fekvő lapályos erdő. Nevét az egykor benne 
vezető úttól kapta. A helynév előtagja valószínűleg 
család- vagy ragadványnevet őriz. 

Bófútjasásosa Bófuttyasásossa [355] (e.). - A 
fenti erdő nyugati fele. Ma is vizenyős hely, dúsan nő 
rajta a sás. 

BORKAtó [552] (sz., r.). - 1841: BORKAtó-
ja. - A Rőlábtól [548] nyugatra a Réti út [572] és 
Feketeügy [610] közötti kaszálók és szántóföldek neve. 
A Feketeügy árterületén nagyobb talajmélyedések van
nak, melyekben állandóan víz van. Ezek a kis tavak egy 
régebbi nagy tó maradványai, s ez egykori tó emlékét a 
helynév is őrzi. A szomszédos Imecsfalván ugyancsak 
a Feketeügy mellett szerepel a BORKA helynév. (1780: 
Kis kaszáló hely a BORKA nevü helyen.) Valószínűleg 
családnévből vált helynévvé. 

Borkút Borkút [481] (sz.). - 1722: Az patra 
hegye mezejében az borkút nevü helyben. 1742: Csere 
mezejében az borkutban. 1787: A' Tsere Mezejébe Az 
Árok mellett a Borkutnál. 1813: Az Imecsfalvi határ 
vicinumaban a borkút nevü helyen. - A Régi városi út 
[480] és Kereszt-árka [478] között az imecsfalvi határ
ral érintkező szántóföldek neve. Ezen a vidéken az 
ásványvizet borvíznek, az ásványvizet tartalmazó for
rást vagy kutat borkútnak nevezik. Ezen a helyen 
ásványvízforrás lehetett. Az egykori forrás megjelölése 
később kiterjedt az egész határrészre. A történeti ada
tok közt szereplő Patrahegymezeje és Cseremezeje 
ugyanazt a határrészt jelöli. (L. a címszóknál). 

Borkút-árka Borkut-árka [483] (p.). - A Bará
tokfarkánál [475] eredő selymékes mederben folyó 
patak. 

Borkútdombja Borkutdombja [488] (sz.). - A 
Borkút nyugati részén hosszan elnyúló dombos rész. 

Borkút-hídja Borkut-higgya [482] (híd). - Híd 
a Borkút-árkán 

*Borkutramenőláb. - 1721: A Patra hegje Me
zeiben Borkutra menő lábban. - A Borkúttal érintkező 
földek neve volt. 

*Borsóföld. - 1815: Csere mezőben Borsóföld 
nevű helyen. - Helyrajzilag pontosabban nem tudom 
elhelyezni. Ma nem használják. 

ÍI8 



Borvíz-árok Borviz-árok [570] (p.). - A Hara-
lyi-patak zabolai Réten [514] keresztül folyó részének 
neve. Tagosításkor a régi medret szélesítették, árkolták. 
A meder mellett több ásványvízforrás van. 

Búzakölesoldal Buzakölesuódal [20] (e.). - A 
DEMESKE [16] és NAGY Jánosné [21] közötti cse
reerdő. A helynév az egykori erdőirtás után keletkezett 
szántóföldek nevét őrzi. 

Bükk Bikk [95] (e.), - A Kisharaly [47] egy 
részének neve. E helyen régen bükkerdő volt, ma 
fenyőerdő. Köznévből vált helynévvé. A nyelvjárási 
bikk alak a bükk szavunk régi alakját őrzi. Ugyancsak 
e névvel jelölik a Jakabhavasa [190] nyugati gerincét 
[191]. 

Bükkfarka Bikfarka [202] (e.). - A Bükk [191] 
pávai határral érintkező része. 

Cigányok-kútja Cigányok-kuttya [252]. -
Zernye [221] egyik forrásának neve. 

Csatornás [386] (e.). - A Gyepű-pataka [353] 
jobboldalán a Karjasvölgy [382] és Kasáspusztája 
[391 ] közötti oldalas erdőrész. Fakitermeléskor a mere
dek oldalban levágott fákat e célra készített csatornák
ban csúsztatták az aljba. Kettőnek a helye még a 
negyvenes években is látható volt. 

Csatonás-kútja Csatornás-kuttya [388] (f.). -
Kisebb forrás a fenti erdőben. 

Csatornásoldal Csatornásuódal [419] (e.). - A 
Csatornás-pataka melletti meredek oldal. 

Csatornás-pataka [387] (p., a ) . - A fenti for
rás vizéből táplálkozó kis patak és környező erdő neve. 

Csatornás-tető Csatornás-tetüő [389] (e.). - A 
fenti erdőből kiemelkedő magasabb csúcs. A tetőről 
nagy területet be lehet látni, ezért Vigyázóponknak is 
nevezik. 

CSÁKÁNYfalva [589] (sz.). - Az Őrháztól 
[598] keletre a Petőfalvi út [606] jobboldalán néhány 
hold szántóföld. A helynév az egykori tulajdonosok 
nevét őrzi, s tagosítás után két CSÁKÁNY testvér 
kiköltözött a faluból, saját tagján épített házat és gaz
dasági épületeket. E területet gúnyból nevezték 
CSAKANYfalvának. A harmincas években lebontották, 
ma csak egy almafa őrzi a telep emlékét. 

CSEKME CSÉKME [315] (e.). - 1853: A 
CSEKMÉn. - A falu déli szélétől Tisztabükkig [164] 
nyúló oldal neve a pávai szélen. A helynév a ma is élő 
CSEKME család emlékét őrzi. 

*CSEKMEbérc (e.). - A CSEKME Bérczen 
Észak felől a CSEKMÉn feljáró utig. - A fenti erdő 
gerincét nevezték így. A helynevet ebben a formában, 
ma nem használják. 

CSEKMEifövény CSÉKMEifüveny [317] 
(ti.). - Az élen kis tisztás. A helynév föveny utótagja 
fövény köznevünk nyelvjárási ejtése. 

CSEKMEi út CSÉKMEi ut [316] (út). - Az 
élen haladó nagyobb erdei út neve 

CSEKMEtartománya CSÉKMEtartománya 
[502] (sz.). - A Körtebokor [500] egy része a Városiút 
[486] mellett. 

CSEKMEútja CSEKMEuttya [503] (sz.). -
1623: A Patra hegie mezeyben melj az CSEKME 
Utthyan althal kelj. 1713: az patra hegye mezeiben az 
CSEKME Uttyánál. 1721: A Patré hegje Mezeib A 
CSEKME uttyánál. 1720: Közép határban Pásintban 
cseme útijánál. 1748: Csere Mezejében Városi Tanorok 
kapunál a CSEKME uttyánál. - A helynévben meg
jelölt tulajdonképpeni út tagosítás után eltűnt. A falu 
északi kijáratától a Neszterbe [490] vezetett. A hely
nevet ma is használják a régi utat övező szántóföldek 
megjelölésére. Helyrajzilag pontosan nem lehet 
meghatározni. 

*CSEKMEútjaközött. - 1787: A Tsere Meze
jeben A TSEKME Uttya között. - A Régi városi út 
[480] és CSEKME-útja közötti földek neve lehetett. 

*CSEKMEútjamentében. 1742: Csere mező
ben CSEKME uttya mentiben. - Az úttal párhuzamosan 
haladó szántóföldek megnevezése volt. 

*CSEKMEútjáramenő. - 1721: A Patra hegje 
Mezeiben A CSEKME uttyára menőben. - A CSEKME-
útját merőlegesen érintő szántóföldek megnevezése volt. 

Csemetekert Csemetekert [226]. - A Zernye 
[221] Gelence felől eső része. Nevét az egykori 
ültetvénytől kapta. 

Csemetéskert Csémétéskert [343J. - A Szilos-
pusztája [340] bekerített része. Az erdőbirtokosság itt 
nevelte az ültetés céljára a fenyőcsemetéket. 

*Cserealatt. - 1721: A Patra hegje Mezeiben 
Az Csere alat. 1815: Csere mezőben Csere alatt az 
erdősben. - A Csere-domb [49] alatti erdős terület neve 
volt. Ma a helyén szántóföldek vannak. 

Csere-domb [49] (e.). - 1849: Cserdomb erdő. 
- A Kisharaly- [474] és az Orbai-patak [610] közt 
kiemelkedő domb és oldal. Régen hatalmas cserefaerdő 
borította. Ma növendék erdő. 

*Csere-kert. - 1642: Cserekert. - Helyrajzilag 
nem tudom elhelyezni. Valószínűleg bekerített hely 
volt a Cseremezőben [541]. 

Cseremezeje [541]. - 1742: Csere mezejében. 
1787: A Tsere Mezejében. 1815: Csere mezőben. - Az 
erdőtől a Petőfalvi útig [606] terjedő határrész. A hár
mashatár-rendszer idején ez volt a harmadik határ. 
Nevét szántóföldekkel érintkező cserefaerdőtől kapta. 
A század elejéig ezt a határrészt Patrahegyemezejének 
nevezték. L. ott is. 

*Cseréremenő. - 1812: Csere mezőben 
Cserére menőben. — A Csere-domb [49] szélét érintő 
szántóföldek neve volt. 
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*Csereszél. - 1749: A Patra hegye mezejében a 
Csere Szélyin. - Az erdő melletti földek neveként használták. 

*Csereútjánál. - 1749: A Patra hegye meze
jében a Csere Uttyánál. - A Gelencei út [476] régi neve 
lehetett, ma nem ismerik. 

Cigány-patak, Cigány-patak Cigám-patak 
[247] (p., e.). - A Baszka [250] egyik jobboldali mel
lékágának és a környező erdőnek neve. A cigányok kb. 
50 évvel ezelőtt e patak mentén utat készítettek. 

Csipkés Csipkiés [605] (sz„ k.). - 1687: Csipkés 
nevü heljben. 1701: az Falu mellől Csipkés nevü helyről. -
Az Orbai-patak [610] jobboldalán levő szántóföldek és 
erdő a falu szomszédságában. Nevét valószínűleg a csip
kebokorról (vadrózsa) kapta. Erdélyben gyakori helynév 
(ÁRVAY 1943a. 112; GERGELY 1942. 7). 

*Csipkésbérc. - 1815: A Csipkés Bérczen. — A 
fenti hely gerincét jelölték e névvel. 

Csipkéserősoldal Csipkiésierüősuódal [69] 
(e.). - A fenti erdő nagyon meredek oldala. A helynév 
középtagjában szereplő erős tájszót 'meredek oldal' 
jelentésben használják. 

Csókaház Csuókaház [140] (e.). - A Kar-
jasvölgytől [382] északkeletre elterülő erdőrész. 

Csókaház-kútja Csuókaház-kuttya [142] (f.). -
A fenti erdő északi lejtős részében található forrás neve. 

Csókaházpusztája Csuókahászpusztájg [141]. 
- Nagyobb erdei tisztás a gerinc két oldalán. 

Csórémart [223] (e.). - A Jákó [177] keleti 
szélével érintkező erdőrész. Fásítás után elégett a fiatal 
erdő, a terület sokáig kopáron maradt. Az egykori 
állapot megjelölése helynévvé vált. A helynév utó
tagjában szereplő mart tájszó a 'vízpart' jelentésén 
kívül, 'oldal' jelentésben is használatos. 

Csórémartoldal Csuórémartuódal [224] (e.). -
A fenti erdő lejtősebb része. 

Csórémartpusztája Csuórémartpusztájg [240]. 
- A fenti erdő gerincén erdei tisztás. 

Csorgó [193] ( f ) . - A Jakabhavasapusztája 
[ 194] nyugati szélén eredő bővizű forrás. A forrásból a 
víz kis vályún, csörgőn folyik ki egy nagyobb vályúba, 
Rendszerint akkor készítenek csorgót, ha a forrás gödre 
nehezen közelíthető meg. 

Csorgó-árka [199] (v.). - A fenti forrásnál 
kezdődő völgy. 

Csorgó-patak [435] (p.). - A fenti forrás 
vizéből táplálkozó patak. Ugyancsak e névvel jelölik a 
Zernye [221] egyik patakát is [619], mely szintén 
csorgóval ellátott forrásból ered. 

CSUBUK-kútja CSUBUK-kuttya [412] ( f ) . -
A Székvölgyében [374] kis forrás, kevesen ismerik. 

Csúsztató Csusztatuó [281] (út). - A Basz-
kából [250] MÁTÉ Pálba vezető út. Régen a rönköket 
itt csúsztatták be a vízifűrészhez. 

DÁNkosára [508] (sz.). - 1698: Az halom 
mezeiben az DAN kosarára menőben. 1712: Középső 
határba a DANka Sáránál. 1720: Az középső mezőben 
az DANkosúránál. - 1787: Halom Mezejében a DANka 
Sáránál. 1798: DÁN Kasáránál 1844: A' Patak mellett 
DANka Sáránál. - A Gödrös út [523] vasút és patak 
közötti határrész. A helynév előtagja valószínűleg a 
DÁN család emlékét őrzi, az utótag juhok részére be
kerített helyet jelent. Ezt igazolja a legrégibb történeti 
adat is. Nem valószínű az a feltevés, hogy család— 
DANKA - és keresztnév - Sára - összetételéből vagy 
pedig DANKA családnév és a sár - 'mocsaras hely' -
összetételéből alakult volna. 

*DÁNkosaráramenő. - 1648: az DAN Kosa
rára menőben. - A fenti határrésszel érintkező földek 
neve lehetett. 

*DÁNkosárán alól. - 1761: A DANka Sarán 
alol a patak mellet. - A fenti helytől nyugatra levő 
földek neve lehetett. 

Darvas [494] (sz.). - A Fűrészteleptől [490] . 
délre eső szántóföldek. Régen mocsaras hely volt. Va
lószínűleg a mocsárban tanyázó darvaktól kapta nevét. 
Erre enged következtetni a Gémes helynév is (1. ott). 

Deferencias Deferencias [188] (e.). - A 
Zernyét [221] Jákótól [177] és Rozsdástól [211] 
elválasztó erdősáv. 

Deferenciásoldal Déferénciásuódal [434] (e.). 
- A fenti erdő patak melletti része. 

Deferenciás-patak Déférénciás-patak [189] 
(p.). - Az erdő északi részében eredő kisebb patak, 
mely a Csorgó-patakba [226] szakad. 

Deferenciás-pataka Déférénciás-pataka [21] 
(p.). - Az erdő déli részében eredő patak, mely Rozs
dás-patakának [220] egyik mellékága. 

Deferenciásrész Déférénciásrész [216] (e.). -
A Zernyére [221] vezető út két részre osztja a fenti 
erdősávot, a Rozsdás [211] felőli rész megkülönböztető 
megnevezésére használják ezt a helynevet. 

Déllő Diélő [510] (sz.). - 1746: Halom me
zőben Delidben. 1681: az Déllőben. 1735: az délőben. 
1763: A delőbe. - A Gödrös út [523] és Balatonszeg 
[514] közti szántóföldek. 

*Déllőremenő. - 1749: Középső mezőben a 
Deliőre menőben. - A Déllő [510] szomszédságában 
található terület neve lehetett. 

*Dellőútjáramenő. - 1744: Középső mezőben 
a Dellőutyára menőben. - A fenti határrészre vezető út 
melletti szántóföldek neve. 

*Déllőútjavégénél. - 1720-1734: Középső 
mezőben az Dellő uttya véginél. - A fenti határrész 
nyugati szélén elterülő szántóföldek neve volt. 

DEMESKE DEMÉSKE [16] (e.). - A Köz
hegynyaka [15] és Búzakölesoldal [20] közötti erdő. A 



helynév személynév kicsinyítőképzó's alakjából vált 
helynévvé. 

DEMESKEfarka DÉMÉSKEfarka [19] (e.). -
A fenti erdő Orbai-patak felőli nyúlványa. 

DEMESKE-kútja DÉMÉSKE-kuttya [17] (f.). 
- A fenti erdőben található forrás. 

DEMESKElapálya DÉMÉSKElapája [18] 
(v.). - A fenti erdőben szélesen elterülő völgy, melynek 
egyes részei tisztás jellegűek. 

DEMESKEszáda DÉMÉSKEszáda [578] (e.). 
- A DEMESKElapálya [181 bejárati része. A helynév 
utótagja a szád tájszó (jelentése: 1. valaminek a szája; 
2. nyílás, lyuk, bejárat), a finnugor eredetű száj sza
vunk régi *szá alakjának -d kicsinyítő képzővel ellátott 
származéka (BUDENZ 1873-81. 266-7; HORGER 
1924. 155; BÁRCZI 1941). A szád tájszót Hétfaluban 
szintén ismerik és használják (ÁRVAY 1943a. 5). 

DEMES-tag DÉMÉS-tag [497] ( « . ) . - A For-
rótó [495] első része, a DEMES család birtoka volt. A 
tag utótaggal alakult helynevek mind a tagosítás után 
keletkeztek, és lassan elhomályosítják a régi neveket. 

DEMETER-patak, DEMETER-patak DEMÉ-
TÉR-patak [231 ] (p., e.). - A Zemye [221] északi részén 
eredő patak és a körülötte elterülő erdő neve. A helynév 
előtagja a mai is élő DEMETER család emlékét őrzi. 

DIMÉNYszegelet DIMÉNYszégelet [558] 
(r.). - A Réti úttól [572] balra eső kaszáló a Feketeügy 
[479] mellett. A helynév DIMÉNY nevű ügyvéd em
lékét őrzi, aki minden vagyonát a népiskolára hagyta. 

Disznókasár Disznyókasár [227] (e.). - A 
Zernye [221] Gelence község erdejével határos része. 
Régen uradalmi disznókat legeltettek ebben az erdő
részben. A helynévben a disznó szavunk nyelvjárási 
disznyó változata látható. 

Disznókasár-patak Disznyókasár-patak [228] 
(p.). - A fenti erdőben eredő patak neve. 

Dobroszláv [295] (e.). - 1716: Zabolai erdőn 
Dobroszláb és Jakocza nevü Havasok. 1787: Dobrosz
láv nevü Havas melynek is vicinussa Napkeletről 
Feketehalom Nap nyugatra Jakotza Havasa. - A La-
kócától [258] keletre eső erdő. 

Dobroszlávnyaka [414] (e.). - A fenti erdő két 
csúcsát összekötő keskeny hát neve. 

Dobroszlávoldala Dobroszlávuódala [403] 
(e.). - A fenti erdő oldalas része. 

Dobroszláv-pataka [402] (p.). - A fenti erdő
ben eredő patak, a Zabola-vize [294] mellékága. 

Dobroszlávpusztája Dobroszlávpusztája [296] 
(ti.). - Erdei tisztás a fenti erdőben. 

Dobroszlávteteje [465] (csúcs). - A fenti erdő 
legmagasabban fekvő része. 

*Dohos. - 1715-1862: Halom mezőben a Do
hosban. - A Pávai-domb [526] kis részét nevezték így. 

*Domb. - 1747: Patra Hegye Mezeiben a 
Domb nevü Helyben. - A Patrahegye [472] kiemelkedő 
részének neve lehetett. A helynevet ma nem használják. 

*Domokosfalvaeleje. - 1617: Az melj kelth 
Domokosfalvi elenyinek hinak. - A Rét [573] déli 
részének neve volt. A helynév az elpusztult Domokos
falva emlékét őrzi, melynek határa beleolvadt a ször-
csei és tamásfalvi határba. 

*Domosréte. - 1613: Domos rethi. - Helyraj-
zilag nem tudom elhelyezni. 

Dögkert Dökert [400]. - A Csipkés [605] egy 
része. Ide temették az elhullott állatokat. 

Dullóros [28] (e.). - A Szoroskő [30] mellett 
fekvő erdő neve. 

Dullóros-kútja Dullóros-kuttya [29] (f.). - A 
fenti erdőben időszaki forrás neve. 

Elősár [568] (r.). - 1721: Az elő Sárnál. - A 
Töltött út [571 ] melletti kaszálók. A helynév utótagja a 
köznévi használatban kihalt sár köznév, mocsaras, 
vizenyős helyet jelöl. (Vó. SZABÓ T. 1929. 172.) E te
rületen fekvő kaszálók szénatermése rossz minőségű, 
mert a talaj vizenyőssége miatt csak sásfélék terem
nek rajta. 

Elősár-hídja Elősár-higgya [569] (h.). - Fahíd 
a Borvíz-árkán [570], 

Éger Egér [668] (ke.). - A Veresgödör [1] 
torkolatánál egy holdnyi terület. Nevét hatalmas éger
fáiról kapta. Pár évvel ezelőtt a teriiletet kitisztították, 
és a szomszédos kertekhez csatolták. 

*Egerszeg. - 1815: Közép határba az Eger
szegbe. - A Patak [608] valamelyik kanyarjánál levő 
terület neve lehetett. 

Égetthegye Iégéthégye [311] (e.). - 1847: Eget 
hegye nevü tilalmas erdő. - A Kaszautjától [318] nyu
gatra eső kiemelkedő csúcs két kis patak között. Az 
egész erdőrész nagyon régen elégett, a régi állapotot 
jelölő Égett helynév elhomályosodott, csak összeté
telében maradt fenn. 

Égetthegye-pataka Iégéthégye-pataka [319] (p.). 
- A fenti területet nyugatról határoló kisebb patak neve. 

Égereslaposa Egréslapossa [43] (e.). - Az 
Égeresnyakától [42] keletre eső lapályos terület. Az 
eredeti természeti állapotot jelölő Egeres helynév 
eltűnt. Ma csak a helynevek előtagjaként fordul elő. 

Égeresnyaka Egresnyaka [42] (e.). - A 
Sovadást [39] és Erősoldalt [44] összekötő keskeny hát. 

Égeresszáda Egrésszáda [43] (e.). - 1848: Az 
Egresszádáig. - Égereslaposa [43] kezdeti része. 

Élesorr Élesarr [67] (e.). - A Kecskerágó [58] 
kiemelkedő része. A helynév utótagja arr nyelvjárási 
változata orr köznevünknek. 

Élesorr-pataka Élésar-pataka [68] (p.). - Az 
Orbai-patak [610] egyik mellékága. 
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Énekesfenyő Jénekésfenyüő [111] (e.). - Az 
Aratástól [36] északra eső él neve. Régen tiszta 
fenyőerdő volt. A hagyomány szerint sok volt benne a 
páva (süketfajd), sajátságos hangjuk betöltötte az erdőt, 
s innen kapta volna a nevét. 

Énekesfenyő-kútja Iénekésfenyuő-kuttya [76] 
(f) . - Forrás a fenti erdőben. 

Ércembükk Ércémbikk [5] (e.). - A GYAR-
FASnyíre [3] és BASAkútja-völgye közötti erdő. A 
helynév előtagját nem tudom megmagyarázni. 

Ereszkedő Ereszkéduő [609] (út). - A Szálas
oldal [4] nyugati részén lejtős út. A felszegi gyermekek 
kedvelt szánkázó (ereszkedő) helye volt. A helynevet 
ma nem ismerik. A bokros erdőrészt egy család kitisztí
totta, s lakóhellyé varázsolta. 

Erőskijáró Erüőskijáró [285] (út). - A MÁTÉ 
Pál [279] meredek oldalán az élre vezető út. 

Erősoldal Erüősódal [44] (e.). - Az Égeresla
posától [43] keletre eső meredek oldal. 

Espeter. - 1810: Patra Hegye Mezejében 
Espetélly nevü helyen. - A Farkatölgy [474] kis része. A 
helynevet már alig ismerik. Vezetőm még emlékezett rá. 

Éva-major [596]. - Gróf MIKES Ármin 
tanyája volt. A helynév előtagja a gróf egyik lányának 
keresztnevét őrzi. A helynév teljesen még nem ment át 
a köztudatba. 

Fajlóoldal Fajliióoldal [152] (e.). - A Barlang
oldal [151] folytatása. Erdőléskor a fa vége az oldal 
felé farol. A helynév előtagja farló köznevünk 
nyelvjárási változata; Csomakőrös helyneveiben fallá 
alakban szerepel (GAZDA 1943. 8). 

*Falu alatt. - 1721: A Középső Mezőben A 
falu alatt az ut közöt. 

*Faluhegye. - 1844: Faluhegye. - A falutól 
délkeletre eső erdő neve lehetett, mert ez a rész 
tagosítás előtt is a község tulajdona volt. 

•Faluhelye. - 1810: melynek vic Napkeletről 
az ország uttya más felöli a falu hellyé. - Helyrajzilag 
nem tudom elhelyezni. 

*Falupázsintja. - 1634: az keözönséges falu 
pasintja. - Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. 

*Faluszabadja. - 1682: Halom mezib falu 
szabadgyarol. 1687: Csipkés nevü hejb az Falun fellyel 
vicinusa a Falu szabadja. - A történeti adatok két 
különböző helyre vonatkoznak, melyek a falu közös 
tulajdonai voltak. 

Farkafenyő Farkafenyüő [23] (e.). - A 
Nagytér [32] és Hideg-kút [35] közötti erdő. 

Farkafenyő-kútja Farkafenyiiő-kuttya [26] 
(f) . - Forrás a fenti erdőben. 

Farkaló [124] (e.). - A Gyepű-pataka [353] és 
BAKORA-pataka [580] egyesülésénél levő bokros 
terület. Erdőléskor a meredek oldalon a fékezésnek 

egyik módja az, hogy a rakomány (tere) végére lombos 
fát kötnek, mely bizonyos fokig ellensúlyozza az ön
súly következtében beálló csúszást az oldalas részen. 
Az erdő széléig ui. csak kétkerekű taligát használtak, a 
taliga hátulsó részét, az úgynevezett négyest fel
menéskor itt lehagyták. A lombos fákat, farkakat ezen 
a helyen kapcsolták le, s az egész rakományt innen már 
négykerekű taligán szállították. 

Farkalópusztája Farkalópusztájj [125] (ti.). -
A fenti hely tisztása. 

Farkashalom [562] (r.). - 1635: Szabolai réten 
az Farkas Halomnál. 1664: farkas Halom tajott. -
Kisebb domb a Nagynyíl [561] nevű helyen. 

Farkaslyuk Farkaslik [40] (e.). - 1848: 
Farkaslik. - A Szálastól [515] északra BAKORA-pata
ka [428] felé lejtő oldal. Nevét valószínűleg az egyko
ri farkasfészektől kapta. A helynév utótagja lyuk 
köznevünk nyelvjárási lik változata. 

*Farkasmartja. - 1609: Az Zabola derék 
vizének a folyama, mind az régi elégett malomnak 
hellyeig alá az Farkas Martyánál. - Helyrajzilag nem 
tudom elhelyezni. 

•FARKASnyila. - 1630: Az FARKAS nylaban; 
Zabolai réten FARKAS nyila mely MATE vonásának 
hivattatik. 1798: FARKAS Nyílban a sikovonásban. 
1844: A zabolai rétbe a FARKASnyilla. - A Rét [573] 
egyik részének neve volt. A helynév előtagja a FARKAS 
család emlékét őrzi; az utótag pedig a régen közösen bir
tokolt földek évi sorshúzással történő felosztását mutat
ja. Ezt a műveletet nyílvetésnek, nyílvonásnak vagy, mint 
a történeti adat mutatja, egyszerűen csak vonásnak 
nevezték. (Vó. TAGÁNYI 1894. 199. kk.) 

Farkatölgy Farkatüőgy [479] (sz.). - 1617: az 
Patra hegye mezeybe a falka Teolgh labja. 1722: 
Az falka tölgy nevü helyben. 1742: Falkatölgybe. 
1787: A Tsere Mezejébe a Falka Tőn. 1798: Falkatőn. 
1815: A Falka Tőgyön fejjel. - A Kereszt-árka [478] és 
Régi városi út [480] közötti szántóföldek. 

Farkatölgyútjánál. - 1855: Csere mezőben 
Falka Tőgy utyánál. - A fenti helyre vezető utat jelöl
hették e névvel. 

Feketehalom [301] (e.). - 1721: Fekete 
Halom. 1759: Feketehalom. - A Górtól [296] keletre 
eső erdő. A helynév fekete előtagja erdőre vonatkozó 
helynevekben régen fenyővel borított területet jelentett 
(CS. BOGÁTS Dénes szóbeli közlése). 

Feketehalompusztája Feketehalompusztája 
[302] (ti.). - Nagyobb erdei tisztás a fenti erdőben. 

Fekete-tó Feteke-tó [238] (e., tó). - A Három-
lábú-kút [239] mellett fekvő tó és a környező erdő. 
Nevét a tó sötét színétől kapta. 

Feketeügy [611] (folyó). - A zabolai határt 
északnyugatról és nyugatról határolja. 1608: az feke-
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teugh vize 2 feleol follja. 1634: az feketeügy. 1752: 
Fekete Ügy. A helynév ügy utótagja a régi magyar 
nyelvben 'víz' jelentésű volt (MELICH 1925, 1929. 
165; KNIEZSA 1943. 31). 

*Feketeügyremenő. - 1642: Fekete ügire 
meneoben. 1643: Fekete ugire menőben. - A Feketeü
gyet [611] érintő kaszálók neve volt. 

*Feketeügy régi árka. - 1782: Fekete ügy régi 
árka. - A helynevet ma nem ismerik. 

FelsőBALÁZStója FesőBALÁStuója [77] 
(e.). - Az AlsóBALÁZStójától [126] északra fekvő 
erdő. L. ott is. 

Felsőcsalános Fésőcsihányos [351] (e.). - Az 
Alsócsalános [350] folytatása. L. ott is. 

Felsőfarkafenyő Fesőfarkafenyüő [25] (e.). -
Az Alsófarkafenyő [24] folytatása. 

FelsőGEREvölgye FesőGEREvliőgye [85] 
(e.). - Az AlsóGEREvölgye [84] folytatása. L. ott is. 

FelsőGEREvölgy-kútja FesőGEREvuőgye-
kuttya [72] (f.). - Forrás a fenti erdőben. 

FelsőGEREvölgypusztája FesőGEREvüögye-
pusztája [87] (e.). - A helynév a fenti erdő egykori 
tisztásának emlékét őrzi. 

*Felsőhányásnál. - 1787: a Halom Mezejébe a 
Felső Hányásnál. - A Halommezejének [483] a pávai 
határral érintkező részét jelölték e névvel. A helynév 
utótagja hányás kis dombot jelöl, melyet községek ha
tárai vagy az egyes birtokosok részei közé emeltek. A 
határrögzítésnek, mezsgyejelölésnek másik módja 
nagyobb kődarabokkal történt. Az erdőn a „hányás" 
közepébe kisebb karót is szúrtak, melynek belső 
oldalára ráírták a tulajdonos nevét. A tagosított 
erdőrészek birtokosai időnként hányásellenőrzést tar
tottak. 

*Felsőhosszak. - 1592: Az Patra hegie 
mezeibe azfelszo hozzakban. - A Hosszak [470] egyik 
részét jelölték e névvel. 

FelsőKÁLNOKIszegelet FesőKÁNOKIszé-
gelet [550] (r.). - Az AlsóKÁLNOKIszegelet [551] 
folytatása észak felé. 

*Felsőkertalatt. - 1787-1815: Halom Meze
jében A felső Kert alatt. - Helyrajzilag nem tudom 
elhelyezni. 

Felsőkijárás Fesőkijárás [443] (út). - A KE-
RESZTESekhavasába [254] a völgyből kivezető egyik út. 

FelsőMIKESútja FesőMIKESuttya [331] (e.). 
- Az AlsóMIKESútja [330] folytatása. 

Felsőnádastó Fesőnádastuó [336] (e.). - A 
Szilastól [339] nyugatra fekvő erdő. L. még Alsóná
dastónál. 

Felsőnádastópusztája Fesőnádastuópusztája 
[337] (ti.). - Erdei tisztás a fenti erdőben, mely már 
eltűnőben van. 

Felsőtekeredő Fesőtekeredyő [78] (ti.). - Az 
Alsótekeredő [129] folytatása. 

Felsőtönkhányó FSsőtönkányó [456] (út). -
Az Alsótönkhányótól [455] (1. ott) északra eső út. 

*Felsőútválasz. - 1770: Felső ut válasz. - Az 
Utválasz [116] délkeleti része. 

Felsőútválaszpusztája Fesőútválaszpusztája 
[ 120] (ti.). - Tisztás a fenti erdőben. 

*Felszegibérc. - 1851: felszegi Bértz. - A 
Szálas [515] gerincét jelölték e névvel. 

Felszegierősoldal Félszégierüősiiódal [381] 
(e.). - A Kaboladélő [376] és Karjasvölgy [382] 
közötti nagyon meredek oldal. L. még Csipkéserősol
dal. 

Feneketlentó 1. Mélytó. 
Fináncház [260] (e.). - Az első világháború 

előtt a pénzügyőröknek állomása volt Lakócán [258]. 
A ház eltűnt, de a megjelölése a környező erdő hely
neve lett. 

*Forró. 1800: Forró. - A ma Forrótó [495] 
héven ismert szántóföldek nevezése lehetett. Valószí
nűleg régen önálló helynév volt. 

Forrótó [495] (sz.). - 1751: A Középső Me
zőben A Forró Tónál. - A vasúttól a petőfalvi határig 
terjedő szántóföldek a Gödrös út [523] jobboldalán. A 
helynév utótagja egykori tó emlékét őrzi, mely a 
tagosításkor tűnt el teljesen. 

Forrótó útja Forrótó uttya [496] (út). - A 
Gödrös útból [523] kiágazó dűlőút. 

Földbánya Füődbánya [123] (e.). - A Farka
lótól [124] nyugatra eső bokros terület a falu szom
szédságában. Épí tkezéskor innen hordták az 
agyagot. 

Föld-híd Füőt-hid [161] (e.). - A Csókaháztól 
[140] nyugatra eső erdő. Erdőlőút építésekor való
színűleg valamelyik árkot földdel töltötték ki. 

Földhídpusztája Füőthidpusztája [411] (ti). -
Kisebb tisztás a fenti erdőben. 

Földhídsátéja Füőthidsátéja [303] (e.). - A 
fenti erdő vizenyős része, a vizet kedvelő sás dúsan nő 
rajta. A helynév utótagja sás köznevünk nyelvjárási 
sáté változata. 

Fövény Füveny [137] (e.). - A Lászlóma-
gyarósa [135] és Csókaház [140] közötti élen elterülő 
erdő. L. CSEKMEifövény 

Fövényeslapos-pataka Füvenyeslapos-pataka 
[215] (p.). - A Rozsdás-patakának [220] egyik mel
lékága. 

Fövény-kútja Füveny-kuttya [139] (f.). - For
rás a fenti erdőben. 

Fövénypusztája Füvenypusztája [138] (ti.). 
1853: Ki füveny Pusztájáig. - Erdei tisztás a fenti 
helyen. 
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Fövénylapos Füvenyeslapos [214] (e.). - A 
Rozsdás [211] alacsonyabban fekvő része. 

Főtisz-patak [27] (p., v.). - A NAGY Jánosné 
[22] és Farkafenyő-kútjából [23] táplálkozó kis patak. 

Fűrészpusztája Füriészpusztájg [321] (ti.). - A 
falu keleti vége felett fekvő nagyobb tisztás. Régen ví
zifűrész volt a pusztán, később gyár. A fűrész tájszó 
deszkagyárat jelent. METNER-pusztának is nevezik a 
gyár egykori tulajdonosáról. L. ott is. 

Fűrészpusztája-kútja Füriészpusztájg-kuttya 
[328] (f.). - Bővizű forrás a fenti tisztás déli szélén. 

Fűrésztelep Fürdésztelep [489] (sz., kisvasút
állomás). - A Nester [490] egyik része. Gróf MIKES 
Ármin fűrészgyárának itt volt a deszka telepe. Ezért 
vasútállomást is építettek. A gyár megszűnése után a 
raktár területe mezőgazdasági célt szolgált. 

Füveny 1. Fövény alaknál. 
*Füvesút. - 1682: Fues ut. 1728: Halom me

zeiben a Füvesutnál. 1751: A középső Mezőben A 
füvesut. 1767: A Tsere mezőben füvesuton. - Nem egy 
bizonyos helynek a megjelölése volt, mert mindenik 
határban előfordul. A tagutaknak megfelelő, a kisebb 
forgalom miatt fűvel borított dűlőutakat jelölték e 
névvel. 

Galambfalvi malom 1. a következőknél. 
Galambfalviszegelet Galambfalviszégelet. -

A következő helynév másik megjelölése. 
Galambszegelet Galambszégelet [559] (r.). -

1617: Az Galamb szegben. 1806: Galambszegben öt 
kövű lisztelő malom. - 1844: A zabolai réten a Ga
lambszegbe. 1846: Galamb szegelet. - A DIMÉNY-
szegelet [558] mellett fekszik, a Feketeügy [611] 
baloldalán. A 19. század elején vízimalom volt e he
lyen, melyet Galambfalvi malomnak neveztek. A fenti 
területet Galambfalviszegelet néven is említik. 

Galambszék Galambsziék [556] (r.). - 1674: 
Galambszékbe. 1712: Zabolai Réten Galamb szek nevü 
hellyen. - A Rét [573] alacsonyabban fekvő része, a 
Feketeügy [611] árterülete. A helynév utótagja, a 
köznévi használatban kihalt szék köznév, mocsaras, 
vizenyős helyet jelöl, és a helynévképzésben ugyan
olyan szerepet játszik, mint a régi, ilyen szerepben 
ugyancsak kiveszett sár köznév (SZABÓ T. 1929. 
172). A fenti terület régen mocsaras voltára mutat az a 
tény is, hogy a szomszédos kaszálók helynevének -
Elősár - utótagja a köznévi használatban szintén a 
kiveszett sár köznevet őrzi. 

GÁL-pataka [458] (p.). - A Baszka [250] 
egyik baloldali mellékága. A helynév előtagja a GÁL 
család emlékét őrzi. 

GÁLvápája GÁLvápájg [266] (e.). - 1787: 
GÁL vápája. - A Kígyólyuk [266] mellett nagy kiter
jedésű alacsonyabban fekvő terület. A helynév utó

tagját mélyedés, völgykatlan jelentésben ma is 
használják. 

GÁLvápája-kútja GÁLvápájj-kuttya [268] (f.). 
- Nagy forrás a fenti pusztán. Innen ered a GÁL-pataka. 

GÁLvápájapusztája GÁLvápájgpusztájg [267] 
(ti.). - Nagyobb erdei tisztás a fenti erdő közepén. 

Gázkút Gászkut [189] (f.). - Petróleumot tar
talmazó forrás a Murdán [287] nevű erdőben. A hely
név gáz előtagja petróleum jelentésben használatos. 

Gelencei út Geléncei ut [476] (út). - A Zabo-
lától északkeletre fekvő Gelence községbe vezető út 
neve. 

*Gelencei tanorokkapunál. - 1787: A ' Tsere 
Mezejében a Gelentzei Tanorok Kapunál. - A falu 
északkeleti kijáratánál fekvő terület megjelölése volt. 

Gémes Gémes [516] (sz.). - 1682: Gémes 
helyt (az) in vicinitate ab una az fues ut. 1767: Közép
ső határban Gémesen. 1815: A Gémesen. - A Lügettől 
[518] a tamásfalvi határig terjedő alacsonyabban fekvő 
szántóföldek neve. Régen mocsaras hely volt. Való
színűleg az itt tanyázó gémektől kapta nevét. L. még 
Davas. 

Gerendabérc Geréndabiérc [91] (e.). - 1852: 
Gerenda bértz. - A Hideg-kút [35] mellett két völgy 
közötti él. 

GEREvölgye GEREvijőgye [81] (e.). - A 
BAKARA-pataka [428] jobboldalán Erősoldaltól [44] 
Kápolnáig [113] húzódó, völgyekkel szabdalt oldal 
neve. L. még Alsó- és FelsőGEREvölgye. 

Gór [466] (e.). - 1802: Gor. A Háromszéki
havasok legmagasabb csúcsa (1785 m.) 

Górisikló [300] (e.). - A fenti erdő kiter
melésekor az erősen meredek oldalban levágott fákat 
becsúsztatták a völgybe, a völgyből pedig siklón szállí
tották el a Górtól nyugatra eső hegyvonulat gerincére, 
ahonnan a további szállítás iparvasúton történt. Az 
egykori sikló helye már eltűnőben van, de emlékét a 
helynév, kiterjedve a környező erdőre is, tovább őrzi. 

Gómyaka [299] (e.). - A Murdán [287] dél
keleti részével érintkező keskeny hát neve. 

Gór-pataka Gór-pataka [468] (p.). 1887: Gór-
patak. - A Zabola-vize [294] egyik jobboldali mellékága. 

Góroldala Górijódala [298] (e.). - A Murdán 
[287] felőli nagyon meredek oldal. 

Górponkja [297] (csúcs). - A fenti erdő leg
magasabban fekvő része. L. még Górteteje. 

Górpusztája Górpusztájg [469] (ti.). - Erdei 
tisztás a fenti erdőben. 

Górteteje. L. Górponkja. 
*Gödör. - 1735: A Csere mezőben az délőb(en) 

az gödörre jő. - Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. 
Gödrös út [523] (út). - 1722: Az középső 

mezőben a Gödrös ut. 1815: a Gödrös útra. - A Pető-
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falvi úttal [606] párhuzamosan halad. Tagosítás előtt 
féloldalas, gidres-gödrös volt, innen kapta a nevét. 

*Gödrösútmellett. - 1721: A középső Me
zőben a gödrös ut mellett. - A Gödrös út melletti földek 
neve volt. 

*Gödrösútonbelől. - 1852: Középső mezőben: 
Gödrös uton belől. - Helyrajzilag nem tudom elhe
lyezni. 

Grófijákó [427] (e.). - A Jákó [177] keleti 
része, mely a MIKES család tulajdona volt. 

GYÁRFÁSnyíre GYARFASnyire [3] (e.). - A 
Juci [2] folytatása. A helynév előtagja egykori tulaj
donosának emlékét őrzi. 

*Gyepközött. - 1752: A Halom mezeib(en) a 
Gyep közöt, Tamasfalu felé. - Helyrajzilag pontosab
ban nem tudom elhelyezni. 

Gyepű Gyépü [347] (e.). - A Kovács-pataka 
[338], Gyepű-pataka [353] és Bófútja [354] közöm erdő. 

Gyepű-pá'taka Gyépü-pataka [353] (p.). - A 
Zabolafejénél [402] eredő patak neve a faluig. 

Gyepűsásosa Gyépüsásossa [352] (e.). - A 
fenti erdő keleti részén vizenyős hely. 

Gyepűteteje Gyépüteteje [361] (e.). - A fenti 
erdő legmagasabb pontja. 

Gyepű-útja Gyépü-uttya [613] (út). - 1636: 
Az Szabolai közönséges erdőn az Uton Orbai székben 
melliet hinak giepu unjanak. - A Gyepűn át vezető 
erdőlőút. 

Gyökeres Gyükeres [369] (e.). - A falu felett 
első hegyvonulat legmagasabban fekvő része. A 
helynévben szereplő gyükér tájszó gyökér szavunk 
nyelvjárási változata. Csomakőrös helyneveiben is elő
fordul. (GAZDA 1943. 9) 

Gyökeres-kútja Gyükeres-kuttya [370] (f.). -
Időszaki forrás a fenti erdő déli szélén. 

Gyökeresoldala Gyükeresiiódala [421] (e.). -
A fenti erdő északi szélén erősen meredek oldal. 

Gyökeres-tető Gyükeres-tetüő [371] (csúcs). -
A fenti erdő csúcsa. 

GYÖRGY Károly-tagja GYÖRGYKáruj-
tagja [507] (sz.). - A PÁL Miklós [505] egy része. 
Nevét egykori tulajdonosától kapta. A tag utótaggal 
ellátott helynevek, mind a tagosítás (1900) után 
keletkeztek. 

GYÖRGY László-tagja [498] (sz.). - A Forrótó 
[495] egyik része. Nevét egykori tulajdonosától kapta. 

Gyújtós-kút Gyujtós-kut [149] (f.). - A 
BAKÓRA [145] egyik forrása. Nevét szokatlanul hideg 
vizétől kaphatta. Vezetőm szerint: „ojjan hideg a vize, 
hogy meggyúl az ember torka ". 

Gyümölcsös [52] (gyü.). - A Cseres-domb 
[49] alatti régi és új gyümölcsös neve. (Kihúzva előtte: 
Gróf MIKES Ármin gyümölcsöse. B.H.) 

HADNAGY Károly-erdeje HADNATY Káruj-
erdeje. [457] (e.). - MÁTÉ Pál [279] egy része. Nevét 
egykori tulajdonosától kapta. 

HADNAGY Károly-tagja HADNATY Káruj-
tagja [422] (sz.). - Halommezeje [543] egy része a 
Vasút-hídon alul. 

Hajdúponk Hajduponk [546] (r.). - A 
MIKALC [544] közepén kisebb kiemelkedés. 

Hajnaltanya [594]. - A Hosszak [470] egy 
része, a MIKES család egyik tanyájának a neve. 
Mesterséges elnevezés, csak az öregek emlékeznek rá. 

Halom [533] (sz.). - 1577-1681: Halom. 
1757: Halom Mezejében a Halomnál a Patak mellett. 
ORBÁN Balázs A Székelyföld leírásában „Tatár
halom" néven említi. A térképeken is e néven szerepel. 
- A Halommezejében [543] 567 méter magas domb 
neve. A hagyomány szerint valamikor község volt e 
helyen, melyet a tatárok pusztítottak el. ORBÁN 
Balázs szerint az itt kiépített védelmi állások tartóztat
ták fel a betörő tatárokat II. RÁKÓCZI György 
korában (ORBÁN 1869. 136). 

*Halom-árka. - 1815: a Halom árka. - A Patak 
[614] régi medrét jelölhették e névvel. Már eltűnőben van. 

Halomeleje [534] (sz.). - A fenti domb keleti 
szélével érintkező szántóföldek. 

*Halomelőtt. - 1714: halom mezejében az 
halom előtt. - A fenti helyre vonatkozó megjelölés. 

Halomfarka Halomfarka [535] (sz.). - 1711: 
1694-1742: Halomfarka nevü helybe. - A Halom észa
ki nyúlványa. 

*Halom-hídjánál. - 1815: Halom Mezejében a 
Halom hidgyánál. - Régen a Halommezejéből [543] a 
Középsöhatárba [542] híd vezetett át a patakon. A híd 
és a mellette fekvő földek neve volt. 

Halom-kert [538] (sz.). - A Halommege [537] 
patak melletti része. Tagosítás előtt kaszálók voltak e 
helyen. A helynév utótagja az egykori bekerített hely 
emlékét őrzi. 

Halomkertszegelete Halomkertszégelete [5761 
(k.). - A fenti hely patak kanyarjába eső része. 

Halommege Halommege [543] (sz., k.). -
1608: Halom megeth. 1798: Halom mezejeben Halom 
megett a kertbe. 1844: Halom mege. - A fenti domb 
mögötti terület neve. 

Halommege útja Halommege uttya [615] (út). 
- 1857: Halommege uttya. - A fenti területre vezető 
dűlőút. 

Halommezeje [543] (sz.). - 1604: Halom 
mezeijebe. 1630, -1714, -1719, -1857, -1815: Halom 
mezeje. - A pávai határtól a Patakig [614] terjedő határ
rész. Nevét a fenti dombtól (halom) kapta. 

Halomoldala Halomuódala [536] (sz.). -
1604: Halo(m) oldalion. - A Halom oldalas része. 
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*Halomramenő. - 1805: Középső Mezőben az 
Halomra menőben. - A Déllő [510] Halom felőli részét 
jelölhették e névvel. 

Halomréve [513] (sz.). - 1716: az halom 
révénél. 1721-1756: Halom révinéi. - A Patak [614] és 
Balatonszeg [514] közötti szántóföldek. Nevét az 
egykor a patakon átvezető révtől, átkelőhelytől nyerte. 

*Halomrévénfelül. - 1734: Halom révén 
felyel. - A fentebbi helynév jelölte hely szomszéd
ságában feküdt. 

Halomréveszegelete Halomréveszégelete 
[575] (k.). - A fenti hely patak kanyarjába eső része. 

Halom útja Halom uttya [616] (ut.). - 1787: a 
Halom uttya. 1815: Halomul, Halom uttyánál. - A 
községből a Halom felé vezető földút neve. 

*Halomútjamellett. - 1787: Halom Mezejében 
a Halom uttya mellett. - A fenti út mellett fekvő 
földeket jelölhették e névvel. 

Hanc [344] (e.). - 1851: Hanti nevű oldalon. 
- A Szilos [339] és Kerekbükk [362] közötti oldal, 
mely érintkezik a pávai határral 

Hanc-kútja Hanc-kuttya [345] (f.). - Forrás az 
oldal nyugati felében 

•Hányásnál. - 1787: Halom mezejében a 
Hányásnál. - Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. L. 
Felsőhányás. 

Haralyosnyaka Harajosnyaka [66] (e.). -
1745: A Harajos nyak. 1852: Haralyos Nyak. - A hara-
lyi határ szélén az élen levő lapályos erdő neve. 
Ugyancsak e névvel jelölik a Lakóca [258] Moldova 
felőli részét. 

Hármashatár [272] (e.). - A Lakóca [258] 
egyik része. Három birtokos tagjának találkozási pont
jától kapta a nevét. 

Hármashatár-kútja Hármashatár-kuttya 273 
(f.). - Forrás a fenti részben. 

Háromlábú-kút Háromlábu-kut [239] (f., e.). -
A Zernye [221 ] egyik forrása. Tagosításkor a mérnök e 
forrás mellett állította fel a „háromlábú" műszerét. 

Határ-patak [447]. - A KERESZTESek-
havasát [254] délről határoló kis patak neve. 

Határ út Határ ut [111] (út). - A KOPACi út 
[8] folytatása a haralyi, majd a gelencei határ szélén. 

Hatolykaimalom-szegelet Hatojkaimalom-
szégelet [549] (v.). - A Rőláb [548] beszögellése a 
Feketeügy [611] egyik kanyarjában. Régen malom volt 
a Feketeügy jobb partján. A helynév előtagjában a 
zabolai Réttel [573] szomszédos Hatolyka község 
szerepel. 

Hatökrös [539] (sz.). - 1815: Halom mezőben 
Hatökrös. - A BOC [531] fekete agyagos része. Száraz 
évszakban csak hat ökörrel tudták felszántani, olyan 
kemény volt a föld. 

Hátsó-puszta Háccsó-puszta [323] (ti.). - A 
Fűrészpusztája [321] Gyepű-pataka [353] felőli 
nyúlványa. 

HEGYELIhányása HÉGYELIhányása [409] 
(e.). - A Gyökeres oldalához [421] csatlakozó nyak 
neve. A helynév előtagja a ma is élő HEGYELI család 
emlékét őrzi. Az utótagra vonatkozólag 1. Felsőhányás. 

*Hegyesföld. - 1631: Halom mezeoben mely 
feoldet hegjes feoldnek hivnak. - Helyrajzilag nem 
tudom elhelyezni. 

Hegymegikőbánya Hégymégiküőbánya [62] 
(b.). - A Kecskerágó [58] sziklás része. 

Hegymegi-patak Hégymégi-patak [610] (p.). 
- A Nagytér [32] környékén eredő patak, mely a 
Hegymege falurészen folyik keresztül. Hivatalos neve 
Orbai-patak. L. még ott. 

Her-kút Her-kut [184] (e., f.). - A Jákó [127] 
és Jakabhavas [190] érintkezésénél elterülő erdő és a 
benne található forrás neve. 

Hétforrás Hiétforrás [449] (f.). - A Lakóca 
[258] keleti felében található forráscsoport és a 
környező erdő neve. 

Hideg-kút Hideg-kut [35] (e., f.). - A Nagytér 
[32] mellett fekvő erdő és a benne eredő forrás. A for
rás hideg vizétől kapta nevét, mely jelentéstágulással 
kiterjedt a környező erdőre is. Ugyancsak e névvel 
jelölték a Szilos [339] egyik forrását is [342]. 

Hidegkút-völgye Hidegkut-vüőgye (v., p.). -
A fenti erdő forrásánál kezdődő és a Hegymegi-patak-
ba [610] szakadó völgy és patak neve. 

*Hídnál. - 1752: Az halom Mezeibe Az híd
nál. - Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. 

*Hídonalól. - 1721: A halom Mezeibe a hídon 
alól. - Helyrajzilag nem tudom meghatározni. 

*Hídonbelől. - 1686: az Zabolai Réten az 
hídon belől. - A ma Régi-híddal [557] jelölt terület 
neve lehetett. L. ott. 

*Hídonfelül. - 1787: Halom mezejében az 
Hídon fellyel. - A helynevet nem ismerik. 

Hintófa [70] (e.). 1745: Szilváskerten alol 
Hintója nevü hellyen. Orbai Székben Zabola felöl való 
Hintófa cserés darab erdő. - A Csipkéserősoldal [69] és 
Szilváskert [80] közötti erdő. 

Holdvilág Huódvilág [100] (csúcs). - A 
Kecskerágó [58] kiemelkedő kopár csúcsa. Valószínű
leg a tréfás helynévadás esete áll fenn. 

Hompos-kút Hompos-kut [97] (f.). - A 
Nyelvesfej [96] Haraly felé eső részében fakadó forrás. 
A helynév előtagjában szereplő homp szavunk a hopp 
szóból keletkezett. (BAKÓ 1908. 58) Zabolán ma a 
homp 'bucka, gyepűtégla' tájszón kívül az eredeti hopp 
alakból keletkezett hopocás, gidres-gödrös hely, 
valamint a höbörcsös, bogos (pl. bogos fa) szó is él. 
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Horgas [512] (sz.). - A Déllő [510] és Liget 
[518] között elterülő szántóföldek. A helynév megma
gyarázására két lehetőség kínálkozik. 1. E területen 
régen tó volt, s valószínűleg, mikor művelés alá vették 
a területet, a vizenyős hely kikerülése miatt a lábak 
félkört írtak le, horgosak, görbék voltak, Ez volt a 
helyzet tagosítás előtt is. 2. A másik valószínűségre az 
1722, 1789, 1815-ből fennmaradt történeti helynév 
(horgastó, Horgas Tóba, Horgos Tóra) enged követ
keztetni. A fenti helyen csíkban húzódó tó lehetett, 
melynek kiszáradása vagy lecsapolása után a helynév -
Horgostó - jó ideig megmaradt, később a tó meg
jelölés, mint az akkori állapotnak nem kifejezője, las
san elhomályosult, s csak az előtag maradt meg, mint 
helynév. Gyakori helynév. Hétfaluban is (ÁRVAY 
1943a), Kisbácson is (GERGELY 1942) előfordul. 

*Horgas-tó. - 1722: Középső mezőben az 
horgostó nevü helyben. 1779: A Horgas Toba. 1815: A 
Gödrös uton tul a' Horgos Tóra szökik által. - Egykori 
tó volt, mely alakjáról kapta nevét. 

*Horgastó-útja. - 1767, 1798, 1815, 1852: A 
Középső mezőben: A Horgastó utyún. - A fenti helyre 
vezető dűlőút neve volt. 

Hosszak Hosszag [470] (sz., k.). - 1592, 1616: 
az Pathra hegje mezeyeben az hozsakba. 1649: az 
hosszakban. 1742, 1747, 1767, 1787, 1816: Csere me
zejeben az Hoszszagban. - A Gelencei úttól [476] jobb
ra eső határrész Patrahegye [472] aljáig. Nevét a 
hosszan elnyúló szántóföldektől kaphatta. (Vö. ÁRVAY 
1943a. 63). - A mai Hosszag helynévalakot a történeti 
adatokban szereplő eredeti Hosszak alakból azzal ma
gyarázhatjuk, hogy a helynevet nagyon gyakran hasz
nálták a helyhatározós Hosszagban alakban, s ebből 
vonódott el tévesen a ma is használatos Hosszag 
helynév. 

Hosszúláb Hosszuláb [517] (sz.). - A Gémes 
[510] mellett fekvő terület. Nevét a hosszan elnyúló 
szántóföldekről kapta. 

*Hosszúnyfl. - 1787: Hosszú nyű. - Helyraj
zilag nem tudom elhelyezni. 

IMRE Péter EMRE Péter [92] (e.). - Ültetett 
erdő az Enekesfenyő [111] mellett. Az Emre nyelv
járási ejtése az Imre névnek. 

Isztiri [143] (e.). - Lapályos erdő Csókaháztól 
[140] keletre. 

Isztiri-kútja Isztiri-kúttya [144] (f.). - Forrás a 
fenti erdő északi részében. 

Isztirilaposa Isztirilapossa [399] (e.). - A fenti 
erdő alacsonyabban fekvő része. 

Isztiripusztája Isztiripusztája [398] (ti.). -
Tisztás a fenti erdőben. 

JAKABFIak JAKAFlak [583]. - Falurész és a 
mellette levő erdő neve. 

Jakabhavasa Jakapavassa [190] (e.). - 1755: 
Jakabhavassa nevü helyhez tartozandó Mélly patak. -
A Jákótól [177] jobbra fekvő 500 holdas erdőrész. A 
helynév egykori tulajdonosának emlékét őrzi. A havas 
tájszót a zabolai nyelvjárásban olyan legelő meg
jelölésére is használják, ahonnan az állatokat minden 
este nem hajtják haza, hanem csak ősszel. A havas 
tájszó Székelyföldön és a vele szomszédos területek 
helyneveiben gyakori (ÁRVAY 1943a). 

Jakabhavasapusztája Jakapavasapusztáj j 
|144] (ü.). - A fenti erdő legmagasabb részén kb. 10 
holdas, fennsíkszerű tisztás. 

Jákó [177] (e.). - 1846: Jákó nevü erdő 1852: 
Jako havasban. - A Zernyétől [221 ] nyugatra, Jakab
havasától [190] északra eső erdő. A helynév a Jakab 
névnek rövidült Ják alakjából képződött kicsinyítő 
képzővel: Jakab > Ják > Jákó. (MELICH 1914. 106; 
MELICH 1903. 176; TOLNAI 1927. 172.) 

Jákó-pataka [425] (p.). - A fenti erdőben 
eredő patak, mely a Gelence-patakába ömlik. 

Jákópusztája Jákópusztájg [424] (ti.). - Tisztás 
a fenti erdő déli felében. 

Jákótója Jákótuója. (Csak 1972-ben lesz cím
szó. B.H.) 

*Jákótöve 1849: Jákótöve. - Helyrajzilag nem 
tudom elhelyezni. 

JÁNOS Dávid-gyára JÁNOZS Dávid gyára 
[440] (ti.). - A Baszka [250] mellett, ahol a Rozsdás-
pataka [220] beleszakad, kis tisztás. A helynév az 
egykori fűrészgyár tulajdonosának emlékét őrzi. Az 
épület alapjai még megvannak. 

JÁNOSkapunál. - 1851: Közép Mezőben 
JANOSkapunál. - A helynevet nem ismerik. 

JÁNOSútja JÁNOSuttya [320] (e.). - A 
Kaszaútjától keletre oldalas erdő. A helynév család
nevet őriz. 

JÁNOSútja-kútja JÁNOSuttya-kuttya [327] 
(f.). - Kis forrás a fenti erdőben. 

JÁNOSútjavölgye JÁNOSuttyavüőgye [617] 
(v.). - A fenti erdőt keletről határoló kisebb völgy. 

Kaboladéllő Kaboladiélő [376] (e.). - 1849: 
Kabola Délló. - A Székvölgyétől keletre fekvő oldal neve. 

Kaboladéllő első pusztája Kaboladiélő eső
pusztája [378] (ti.). - Kis tisztás a fenti erdő nyugati 
szélén. 

Kaboladéllő hátulsó pusztája Kaboladiélő há-
tűsópusztája [379] (ti.). - A fenti erdő keleti szélén 
mogyoróbokrokkal benőtt kis fennsík. 

Kaboladéllőoldala Kaboladiélőyódala [618] 
(e.). - 1849: Kabola Délló oldala. - A fenti erdő na
gyon meredek része. 

Kaboladéllőréve. Kaboladiélőréve [377] (e.). -
A fenti erdő lapályos része Gyepű-pataka [353] mellett. 



Kaján [63] (e.). - 1828: Kanány. 1847: kajany. 
- Csereerdő a haralyi szélen. Régen a falu egyik ré
szének is ez volt a neve. A helynév személynevet őriz. 

Kaján-kútja Kaján-kuttya [64] (f.). - Forrás a 
fenti erdőben. 

*Kajánpusztája. - 1847: Odor és Kajány 
pusztája körüli cseres tilalmas erdő. - A fenti erdő 
tisztásának neve volt. 

KAJTÁRok. - 1787: Halom révinéi a 
KAJTARoknal az uton általszökik. - A helynevet nem 
ismerik. Az alábbi helynevek tanúsága szerint a 
helynév eredeti alakja KAJTAR-árok lehetett, s elő
tagjában a KAJTAR családnév szerepelt. Ily nevű 
családot ugyan nem tudok kimutatni, de a családnév 
előfordul pl. a barcasági Hétfaluban (ÁRVAY 1943a. 
25. 56. jegyzet). Az eredeti KAJTAR-árok alakból 
egyszerejtéssel alakulhatott a kajtárok helynévalak. A 
kajtár előtaggal, de út utótaggal alakult alábbi eredeti 
alakjában szerepelt a családnév. A zabolai népnyelvben 
a kajtár köznév is ismeretes, félrejár, 'elmaradozó', 
'tekergő' (pl. kajtár macska, kajtár tehén) jelentésben. 
Feltehető tehát az is, hogy ez és az alábbi helynév elő
tagja kanyargó árkot, illetőleg utat jelölt. 

*KAJTÁR-út. - 1667: az KAITAR uttnak. 
1688: KAJTAR ut. \1M\ 1751, 1798, 1815: Középső 
mezőben KAJTARuton. - A Patak [614] jobboldalon 
vezethetett a Halomréve [513] körüli határrészbe. 

*KAJTÁRútmellett. - 1787: Középső Mező
ben a KAJTAR ut mellett. - A helynevet ma nem 
ismerik. 

Kajtárúton fordulóban. - 1711: Halom meze
jeben Halomfarka nevü helybe a Kajtár uton fordu
lóban. - A Halomfarka [535] egyik részének neve 
lehetett. 

*Kalauz-árka. - 1617: Az Kalauz Arka. -
Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. Ma nem ismerik. 

*KaIauzárkamellett. - 1617: Az Kalauz Arka 
mellett. - A helynév ma ismeretlen. 

KALÓC [566] (r, sz.). 1751: A KALÓCZban. 
1812: KALÓTZ. - A zabolai határt a Réttel [575] összekötő 
sáv neve. A helynév valószínűleg családnévből alakult. 

KALÓCláb [567] (k.). - 1852: Középső Me
zőben KALOCZ lábba. - A fenti hely keleti része. 

Kapálás [251] (e.). - AZernye [221] Gelence 
felőli része. 

Kápolna [112] (e.). - Az Útválasztói [116] 
nyugatra fekvő oldal a haralyi szélen. A haralyi részt is 
e névvel jelölik, valószínűleg kölcsönzött helynév. 

Kápolna-kútja Kápolna-kuttya [115] (f.). - A 
BAKORA-pataka [580] egyik ága e forrásból ered. 

Kápolnapusztája Kápolnapusztájg [114] (ti.). 
- Tisztás a Határ út [112] két oldalán. Egyik része Za-
bolához, a másik meg Haralyhoz tartozik. 

KÁRÁSZ-hegye KÁRÁSZ-hégye [393] (cs.). 
- A Mogyorós [392] legmagasabb pontja. A helynév 
előtagja valószínűleg családnévből alakult. 

KÁRÁSZhegymege KÁRÁSZhégymége 
[394] (e.). - A fenti csúcs északi oldala. 

Karjasvölgy Karjasvüőgy [382] (e.). - A Fel
szegerősoldaltól [381] Tót-kútig [390] húzódó völ
gyekkel szabdalt oldal. 

Karjasvölgye-pataka Karjasvtiőtye-pataka [385] 
(p.). - A Gyepű-pataka [353] jobboldali mellékága. 

Kasárpuszta [391] (e.). - A Gyepű-pataka 
[353] jobboldalán Mogyorós [392] és Lapias [401] 
közötti erdő. 

Kaszaútja Kaszutta [318] (e.). - 1848: 
Nagykasza és kiskasza utya a JANOSutya völgyéig. -
A JÁNOSútjától [320] nyugatra eső erdő. Az előtag 
szóvégi a hangja magánhangzó-torlódás miatt esett ki. 

Katolikusegyházerdeje [372] (e.). - A Gyepű-
pataka [353] jobboldalán a faluból Székvölgyéig ter
jedő oldal. Másik neve Megyeerdeje. (L. ott.) (A kézi
ratban kihúzott címszó. B.H.) 

Kecske-csorgó [259] (e., f.). - A Lakóca [258] 
Kóróbérce [274] felőli oldala és a benne eredő forrás neve. 

Kecskerágó [58] (e.). - Az Odor [55] és Kaján 
[63] közötti völgyes terület. Valószínűleg a kecskerágó 
növénynévből alakult. 

Kecskerágó-kútja Kecskerágó-kuttya [59] (f.). 
- Forrás a fenti erdő oldalában. 

Kecskerágó-pataka [60] (p.). - A fenti forrás 
vizét levezető ér. 

Kecskerágóvölgye Kecskerágóvüőgye [61] 
(v.). - A fenti patak völgye. 

Kecsketér Kecsketiér [88] (e.). - Az Alsó- és 
FelsőGEREvölgye [86-87] közötti terület neve. 

Kecsketér-pataka Kecsketiér-pataka [89] (p.). -
A BAKORA-pataka [580] egyik jobboldali mellékága. 

Kényszer Kényszer [597] (sz.). - A Kereszt
árka [478] egy része. A (román - a szó törölve, B.H.) 
földreform gróf Mikes Ármin birtokának e részét a 
zabolai földnélkülieknek juttatta. A tulajdonjog kény
szerítő körülmények következtében ruházódott az új 
földtulajdonosokra. 

Kerekbükk Keregbikk [362] (e.). - A Gyöke
restől [369] nyugatra fekvő erdő. L. Bükk. 

Kerekbükkfariója Keregbikfarluója [365] (út, 
e.). - A fenti erdő keleti felében vezető erdőlő út és a 
körülötte fekvő erdő. L. Farlóoldal. 

Kerekbükkhomloka Keregbikkhomloka [366] 
(e.). - A fenti erdő oldalas része. 

Kerekbükk-kútja Keregbik-kuttya [364] ( f ) . -
Forrás a tisztás közepén. 

Kerekbükkpusztája Keregbikkpusztája [363] 
(ti.). - Kör alakú tisztás a fenti erdőben. 
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•Kerekerdő. - 1787: A Kerek Erdő. - Csere-
és fenyőerdő. Vezetőm szerint a Négyszegűcserét [50] 
jelölték e névvel. 

Kerektó. - 1662: az Kerek thoban. 1751: A 
Halom Mezejébe a Kerek tóban. - A pávai határban ma 
is élő helynév. 

Kereszt-árka Kereszt-árka [478] (sz.). - 1592: 
Kereszth Arka. 1664: az Patra hegje mezejeben az 
kereszt Arkanaal. 1749, 1751, 1767, 1787, 1812, 1854: 
A Tsere' Mezeiben a Kereszt Árkába. - A Gelencei út 
[476] és Városi út [485] között a falutól a haralyi 
határig húzódó szántóföldek neve. 

*Keresztárkahídjánál. - 1592: Kereszth Arka 
higgyanak. - Ma nem ismerik. 

•Keresztárkavégénél. - 1720 Az Patra hege 
mezeiben az Kereszt Árka véginél. - A helynevet ma 
nem ismerik. 

KERESZTESekhavasa KÉRÉSZTÉSékhava-
sa [254] (e.). - ' 1 8 4 3 : KERESZTESek havasa. - A 
Lakóca [258] és MÁTÉ Pál [279] között fekvő oldalas 
erdő. A helynév a ma is élő KERESZTES család 
emlékét őrzi. 

KERESZTESekhavasapusztája KERÉSZ-
TÉSékhavasapusztája [256] (ti.). - Oldalas tisztás a 
fenti erdő közepén. 

KERESZTESeknyíre KERESZTÉSéknyire 
[304] (e.). - 1843: KERESZTESek nyire. - Nyírfaerdő 
a pávai szélen. 

*Keringőrejövő. - 1767: Halom mezeibe A' 
keringőre jövőbe. - Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. 

Kertalja Kertajja [524] (sz.). - 1604: Kertt 
alatt. 1767: Halom Mezejéén a Kert alatt. - A falu mel
letti földek a Halommezejében [543]. Az alj felszínnév 
jelentése: 1. hegyoldal alsó része; 2. hegyoldal vagy 
más helyrajzi tényező alatt, tövében, közvetlen mellette 
fekvő földterület. Az alj felszínnévvel alakult helyne
vek nagy részében az alj utótag helyén a történeti 
helynévadatokban régebben inkább az alatt névutó 
szerepel, mert hol kérdésre felelő locativusi esetben 
jegyezték le őket. (Vó. ÁRVAY 1943b.) 

*Kertrejövő. - 1649: Kerttre jeoveoben. -
Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. 

*Kertszeg. - 1721: Patra hegye mezejeben 
Kertszegen. 1747: Csere mezejb(en) a Kert szegb(en). 
- A falu északi szélén beszögelő területet jelölhették e 
névvel. 

•Kétútközött. - 1667: Kett utt között. 1787: 
Középső mezőben Halómon alol a két ut között. - A 
PÁL Miklós [506] és Gödrös út [523] közötti terület 
megjelölése volt. 

Kétkútoldala Kiétkutuódala [310] (e.). - A 
Nagynyír [308] és Égetthegye [311] közötti terület, 
nevét az oldalban található két forrástól kapta. 

Kétútválaszköze Kiétutválaszköze [119] (e., 
ti.). - A ma Útválasz [116] nevű területet régen Alsó-
és Felsőútválasz névvel jelölték (1770: alsó Felső ut 
válasz.) Ez az elnevezés csak összetételében maradt 
fenn, az Alsó- és Felsőútválaszpusztája helynevekben. 
A két tisztás közötti területet jelöli a fenti helynév. 

Kicsimező Kicsimezüő [473] (k.). - A Patra-
hegye [472] és Kisharaly [47] közé beszögellő kis lapá
lyos terület. A mező szót a zabolai nyelvjárásban csak a 
síksági szántóföldek vagy kaszálók jelölésére 
használják. 

Kicsimezőcske Kicsimezyőcske [94] (k.). - A 
fenti terület Kisharaly [47] felőli része. 

Kicsinyír [312] (e.). - 1857: Szálanként nyirfát 
kaptak a Kis nyírből. - Égetthegyétől [319] a falu szé
léig húzódó, nyírfákkal borított hely neve. Ma legelő. 

Kicsi-puszta [322] (ti.). - A Fűrészpusztája 
[321] alsó része. Ugyancsak e névvel jelölik a Jakab
havasapusztája [194] nyugati részét [195]. 

Kígyólyuk Kiégyólik [265] (e.). - A Lakóca 
[258] Kövesorr (Kovásznai határ) felőli része. 

*Kisdombalatt. - 1767: Halom mezőben A kis 
Domb alatt. - Helyrajzilag pontosabban nem tudom 
elhelyezni. 

Kisél Küsiél [406] ( e j . - A Nagyéllel [402] 
szemben fekvő oldal. 

Kisélerőse Küsiélerttősse [408] (út). - A fenti 
erdő nyugati részén hirtelen kiugró oldalon áthaladó 
útszakasz. 

Kisél-pataka Küsiél-pataka [407] (p.). - A 
Gyepű-pataka [535] egyik mellékága. 

Kiséltója Küsiéltója [414] (tó). - Vizenyős 
hely a fenti erdőben. 

Kisharaly Küsharaj [47] (e., sz.). - 1610: 
Kisharalban. 1644: Kis harali. 1684: Küs Haraly nevü 
hely in vicinitate ab una közönséges falu erdeje. 1687: 
Kus Haraly. 1687: Patra hegye mezeiben Kis Harally. 
1721-1852: Csere mezőben Kis Haraly. - A Barátok 
[45] és Csere-domb [49] között húzódó völgyben fekvő 
erdő és a völgy bejárati részénél elterülő szántóföldek. 
Ez utóbbi térképszáma [474]. A fenti terület fekvése 
kicsiben olyan, mint a vele szomszédos Haraly köz
ségé. Valószínűleg analógia útján keletkezett a helynév. 

Kisharaly-kútja Küsharaj-kuttya [48] (f.). -
Forrás a fenti erdőben. 

"Kishavasalatt. - 1812: Csere mezőben Küs 
Havas alatt. - A Csipkéssel [605] érintkező földek 
neve volt. 

*Kiskaszaútja. - 1848: Kis Kasza utja. - A 
Kaszaútja [318] egyik részének neve volt. 

Kisnyíl Küsnyil [560] (r.). - 1624: Az Zabo-
lay réten az kis nilaba. 1627: Kiös Nijl viciniumaba. 
1629: Kis Nilban. 1787: melynek vicinusa Észak felöl 
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a Kis Nyil. - A Rétnek [573] Nagynyíl [561] melletti 
része. 

*Kisösvenyátalkelő. - 1604: A kis osveny által 
kellőben. - A Felszegből a Hegymegé vezető ösvény 
megjelölése lehetett. 

*Kispataktója. - 1699: Kis patak toja. - Hely-
rajzilag nem tudom elhelyezni. 

Kistér-kútja Küstiér-kuttya [373] (e., f.). - A 
Székvölgye [74] mellett lapályos csereerdő és a benne 
található forrás. 

Kisvontató Kiisvontatuó [397] (e., út). - A 
Nagyvontató [396] szomszédságban keletről nyugatra 
emelkedő oldalas erdő és a rajta keresztül vezető erdő-
lőút. A helynév a vontatni igéből alakult. A vontatás a 
fa elszállításának egyik módja, mikor a völgyből, mé
lyebben fekvő helyről a faluba vezető út csak a tetőn 
keresztül érhető el, vagy nagyobb meredek oldalas 
részen halad át az út, az egész rakományt (terét) egy
szerre nem bírják el az igavonóállatok, éppen ezért két 
vagy három ízben húzatják ki a tetőre, ahol a vontatás 
eredményeképpen összegyűl a megfelelő mennyiség. 

*KOBON-árka. - 1787: Középső Mezőben a 
KOBON árka. - A helynév valószínűleg családnévből 
alakult. 

Komandóház Komondóház [198]. - A Jakab
havasapusztája [196] keleti része. A határőrség idején e 
helyen őrház volt, melyet komandónak neveztek. A ház 
alapját kísérőm megmutatta. Ugyancsak e névvel jelö
lik Lakóca [258] egyik részét [477], E helynevekkel 
azonos a délebbre fekvő, a Kovászna területéből kisza
kadt Kommandó község neve is. 

KÓNYA bíró-tagja [509] (sz.). - A DÁNkasára 
[508] vasút melletti része. Egykori tulajdonosáról kapta 
a nevét, aki századunk elején községi bíró volt. 

KOPACerőse KOPACerüőse [13] (út). - A 
KOPACi út [8] hirtelen kiugró oldalon átvezető része. 

KOPACifövény KOPACifüveny [110] (ti.). -
A Kápolna [113] és Utválasz [116] közötti tisztás és 
enyhén oldalas erdő. A helynév előtagja családnévből 
alakult. 

KOPACinyáros [82] (e.). - Nyárfaerdő az 
Erősoldal [44] mellett. 

KOPACinyárospusztája KOPACinyárospusz-
tájji [83] (ti.). - Tisztás a fenti erdőben. 

KOPACi út KOPACi ut [8] (út). - Erdei út, 
mely a fenti helyre vezet, majd bekapcsolódik a Határ 
útba [112]. 

Kóróbérc Kóróbiérc [274] (e.). - 1787: A 
Karabértz vicinusai napnyugatra Groff MIKES Sig-
mond ur Ő Nagysága Zernye nevü Havassá. - A 
Zemyétől [221] keletre fekvő erdő. 

Kóróbérc-kútja Kóróbiérc-kuttya [278] (f.). -
A fenti erdő tisztásán található forrás. 

Kóróbércnyaka Kóróiércnyaka [275] (e.). -
Keskeny hát a fenti erdő északi részében. 

Kóróbércoldala Kóróbiérciiódala [453] (e.). -
A fenti erdő oldalas része. 

Kóróbércpusztája Kóróbiércpusztájj [276] 
(ti.). - A fenti erdő közepén hosszú, széles tisztás. 

Kóróbércputnája Kóróbiércputnájg [277] (e.). 
- A fenti erdő Putna (Gelence) felőli része. 

KOVÁCSka-kútja KOVÁCSka-kuttya [75] 
( f ) . - Forrás az Odor [55] nevű erdőben. Az előtag 
családnévből, kicsinyítő képzővel alakult. 

KOVÁCS Miklós-kínja KOVÁCS Miklós 
kiénnya [413] (e.). - A Kisél [406] egy része. A hely
név az egykori KOVÁCS Miklós emlékét őrzi, aki 
erdőlés közben e helyen halt meg. A helynév utótagja 
nyelvjárási ejtést tükröztet. 

KOVÁCS-pataka, KOVÁCS-pataka [338] (e., 
p.). - A FelsőMIKESútja [331] és Bófútja [354] között 
fekvő erdő és a rajta keresztül folyó patak, mely a 
Gyepű-pataka [353] egyik baloldali ága. A helynév elő
tagja a ma is élő KOVÁCS család nevéből alakult. 

Kőbánya Küőbánya [41]. - A Farkaslyuk [40] 
egy része. A kőkitermelés még folyamatban van. 

Kőgrádics Küőgrádics [309] (út, e.). - Kisebb 
erdőrész a pávai szélen. A területen átvezető úton a ter
méskövek lépcsőszerűen helyezkednek el. A helynév 
grádics utótagjának 'lépcső' a jelentése. 

*Kőhídárkáramenő. - 1787: A Csere Mezőben 
a Kőhid Arkárá menőben. - A helynevet ma nem is
merik, nem használják. 

Kőistállónál Kőestálónál [604] (sz.). - A 
Hosszak [470] egy része. A közelmúltban MIKES 
családnak e helyen kőből épült istállója volt. A romok 
még megvannak. A helynév estáló utótagja istálló 
köznevünk nyelvjárási ejtése. 

*Kökénybokomál. - 1642: Alsó és Közepme-
zöben Kökeni bokornál. 1643: az Közepseö mezeoben 
Keokeni bokornál. - A ma Kökényszer [499] néven ismert 
határrész egyik része volt. Nevét a kökényről kapta. 

*Kökényláb. - 1698: Az Közepsó mezőben az 
kókeny Lábon. - A fenti terület szomszédságában levő 
földek neve volt. 

Kökényszer Kökiénszér [499] (sz.). - 1721: A 
középső M.b(en) A Falun alol a Kökény Szerben. - A 
Petőfalvi [606] és Gödrös út [523] között a Körtebo
kortól [500] a vasútig terjedő határ. 

*Kőláb. - 1721: A Patra hegye Mezejiben a Kólá
ban. - Helyrajzilag pontosabban nem tudom elhelyezni. 

Köleskert [307] (e.). - A Pojinka [305] mellet
ti lapályos hely. A helynév az egykori erdőirtás után 
bekerített, kölest termő hely emlékét őrzi. Ma e terü
letet teljesen erdő borítja. 

Köpűs-kút Küpüs-kut [108] (f.). - Forrás az 
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Erősoldalon [44], A küpü előtag köpű szavunk nyelv
járási ejtése. Kivájt fatörzzsel bélelt forrás lehetett. 

Körtebokor [500] (sz.). - 1721: A Patra hegje 
Mezeiben A Körte bokornál. 1767: A Tsere Mben A' 
Körte bokornál. - A Városiét [485], Petőfalvi út [606] 
és vasút által közrefogott szántóföldek. Egykor e 
helyen körtefa-csoport lehetett. 

•Körtefabokorlábja. - 1800: Patra Hegye 
Mezejében a Körte Bokor lábba. - A fenti terület mel
lett fekvő földek neve volt. 

KÖSöcske [53] (e.). - Oldalas erdő a Csere
dombtól [49] keletre. A helynév valószínűleg család
névből, kicsinyítő képzővel alakult. 

KÖSöcske-völgye KÖSöcske-vüőgye [54] 
(v.). - Az Odor-kútja [57] vizét az Orbai-patakba [610] 
vezető kis völgy. 

Kőszikla út Küőszikla ut [201] (út). - A Ja
kabhavasa [190] és Jákó [177] érintkezésénél 
Zernyére [221] vezető útnak egyik szakasza. A sziklá
soldalban robbantás segítségével vágták az utat, hogy 
a fűrészgyár kazánját rendeltetési helyére szállíthas
sák. 

Kőszöktető Kuőszöktetuő [181] (út). - Na
gyon köves út a Rakodó-puszta [179] mellett. 

Köves-kút Köves-kut [153] (f.). - A Far-
lóoldal [152] és Nagyvölgy [152] közötti, terméskővel 
tarkított erdőrész és a benne fakadó forrás. 

Középsőharapégés Közepsüőharapiégés 
[180] (e.). - A Jákó [177] Szénégető [170] felé eső 
oldalának közepe. A helynév harapégés utótagja az 
egykori erdőtűz emlékét őrzi. Régen a kitermelt 
erdőrész megtisztítását a tűz segítségével végezték. A 
fák ágaiból, kérgéből keletkezett törmeléket - rom
lást - egy vagy több helyen meggyújtották, a tűz 
pedig gyakran az ép erdőben is elterjedt, elharapód
zott. Nem volt ez engedélyezet t eljárás, de 
bekövetkezett majdnem minden egyes kitermelés 
után. Több ilyen tisztogatási célt szolgáló, az ép 
erdőre is átterjedő tűz oltásánál magam is jelen 
voltam. 

(Középsőhatár Közepsőhatár [542]. - A hár
mas vetésforgó alapján a szántók egyik csoportja. L. 
több helynévnél. B.H.) 

Középsőkijárás Középsüőkijárás [442] (út). -
A Baszka [250] völgyéből KERESZTESekhavasába 
[254] vezető út neve Alsó- [444] és Felsőkijárás [443] 
között. 

Közepsőmező Közepsüőmező [542] (sz.). -
1642: Közepmezöben. 1643: Kozepsó mezeoben. 1698: 
Az középső mezőben. 1787: Középső mezőben. - A 
Cseremezeje [541] és Halommezeje [543] közötti 
határrész. A helynév a hármashatár-rendszer emlékét 
őrzi (középsőhatár) 

Közhegynyaka Köszhegynyaka [14] (e.). - A 
KOPACerősétől [13] DEMESKÉig [16] húzódó eny
hén oldalas erdő. A helynév valószínűleg a közösen 
birtokolt erdő emlékét őrzi. 

Közhegynyaka-pataka Köszhégynyaka-pataka 
[15] (p.). - Az Orbai-patakig [610] húzódó mély völgy. 
Vizét időszaki forrásoktól kapja. 

*Közmocsár. - 1618: Halom mezeiben a Keoz 
motsarban. - Zabolán a fenti helynév nem maradt fenn, 
de a vele szomszédos Páva falu (ma Zabolához tar
tozik) Zabolával érintkező határrészét most is e névvel 
jelölik. Valószínűleg régen a mocsár átnyúlt a zabolai 
területre is, két községhatár találkozási pontján feküdt, 
s ezért kapta a köz előtagot. 

Köz-patak Kösz-patak [527] (p.). - 1618: az 
halom mezeyben az Keoz pataknak. 1688: Az ország 
uttya mellet az Közpatak. - A Pávai-patak, mely bizo
nyos területen határ Zabola és Páva között. 

Közpatak-hídja Köszpatak-higgya [528]. -
1604: Az keoz patak hidgiaval. - A falu és vasút között 
a Halom útján [616] átvezető fahíd és a szomszédos 
terület. 

Közpatakmellett Köszpatakmellett [590] (sz.). 
- 1798: Köz Patak mellett. - A Halommezeje [543] falu 
melletti része. 

*Közpatakrajövő. - 1630: Halom mezeib(en) 
az Köz patakra jövőben. - Helyrajzilag pontosabban 
nem tudom meghatározni. 

*Köz út. - 1745: A Zabolai és Haralyi erdőket 
a Haralyi nyakig a köz ut választja meg. - L. Határ út. 

*Kútalatt. - 1604: Kut alatt. - Helyrajzilag 
nem tudom elhelyezni. 

•Kútnál. - 1798: Csere mezőben a Kútnál. -
Az egykori kút emlékét őrzi a helynév. 

•Kútonfelül. - 1685: Középső mb(en) az 
Kuto(n) fellyel. - A helynevet ma nem használják. 

KUlsőBALÁZStója KflsőBALÁStyója [603] 
(e.). - A FelsőBALÁZStójától [77] északra eső 
terület. 

KülsőBALÁZStó-kútja KüsőBALÁStijó-
kuttya [602] (f.). - Forrás a fenti erdőben. 

KülsőBALÁZStópusztája KQsőBALÁStuó-
pusztája [127] (ti.). - A fenti erdőben vizenyős, sással 
benőtt tisztás. 

Külsőjákó-tója KQsőjákó-tyója [182] (tó). - A 
Belsőjákó-tójától [183] délre fekvő tisztás közepén 
állandó vizű nagyobb tó. 

Külsőkarjasvölgy Kusőkarjasvuőgy [384] (e.). 
- A Karjasvölgy [382] északi része. 

Külsőlókosár Küsőluókosár [175] (e.). - A 
Belsőlókosártól [174] keletre fekszik. L. ott. 

Külsőmeredek Küsömeredek [313] (e.). - A 
pávai szélen hirtelen kiugró tető. 
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Külső-puszta Küső-puszta [283] (ti.). - Az 
Alsó-puszta [282] folytatása. 

*Külsősárpusztája. - 1815: a' külső sár pusz
tája. - Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. 

Külsőszállás KQsőszálás [203] (ti.). - A Jakab
havasapusztájának [194] északi fele. A csorda éjjeli 
nyugalmát biztosító karámtól kapta nevét. 

Külsővályús-kút Küsőválus-kut [196] (f.). - A 
Jakabhavasapusztája [194] közepén fakadó, vályúval 
ellátott forrás. 

*Kvártélyház. - 1825: A Quartly Ház körül 
levő kerteknek Tizedek szerint nevei. - A határőrség 
céljait szolgáló épület volt. A helyére már nem 
emlékeznek. 

Lakóca [258] (e.). - 1716: Zabolai erdőn Dob-
roszláb és Lakocza nevü Havasok. - A KERESZ-
TESekhavasától [254] keletre fekvő erdő. 

Lakócafarka Lakócafarka [270] (e.). - Kes
keny gerinc MÁTÉ Pál [279] és GÁL-pataka [458] 
között. 

Lakóca-kútja Lakóca-kuttya [271] (f.). - A 
fenti erdő legmagasabb részén fakadó forrás. 

Lakócaponkja [263] (csúcs). - A fenti erdőben 
1777 méter magas csúcs. 

Lakócapusztája Lakócapusztájj [269] (ti.). -
Nagyobb tisztás a GÁLvápájától [266] északra. 

Lakócateteje Lakócatetüője. - A Lakócaponk
ja másik neve. L. ott. 

Lakóca-tója Lakóca-tijója [448] (tó). - Kisebb 
tó a fenti erdőben. 

Lapjas [401] (e.). - Az Útválasz [116] és 
Zabolafeje [402] között lapályos erdőrész. 

Laposbükk Laposbikk [367] (e.). - Lankás 
rész a pávai szélen. 

Laposbükk-kútja Laposbik-kuttya [368] (f.). -
Időszaki forrás az erdő szélén az út mellett. 

LÁSZLÓmogyarósa LÁSZLÓmogyaruóssa 
[135] (e.). - A Nyugvó [133] és Szászkeresztje [150] 
között fekszik. A helynév előtagja a LÁSZLÓ család
névből alakult, az utótag pedig a hely régi állapotát 
örökítette meg. 

LÁSZLÓmagyarósa-kútja LÁSZLÓmagya-
njóssa-kuttya [136] (f.). - Nagyobb forrás a fenti erdőben. 

*Leánybükke 1688: Leanybikke. - Helyrajzi
lag nem tudom elhelyezni. 

Leveleshegy Leveleshégy [101] (e.). - 1877: 
Leveleshegy. - A Csipkéstől [605] keletre fekszik. 

Leveleshegypusztája Leveleshégypusztájg 
[102] (ti.). - Tisztás a fenti erdőben. 

Liget Lüget [518] (sz.). - 1639: az lügeten. 
1681: Középső határban a Lügeten. 1717: az Ligeten. 
1844: a Lügeten. - A Középsőhatár [542] legmagasab
ban fekvő része. Ma szántók borítják, de nevének 

tanúsága szerint egykor erdő nőtt rajta. A liget szót 
kőznévi értelemben ma nem használják. 

Ligetalja Lügetajja [522] (sz.). - 1721: Közép 
mezőben Lüget alatt. - A fenti terület lankásabb része, 

Ligetfarka Lügetfarka [520] (sz.). - A 
Hosszúláb [517] felé enyhén ereszkedő dombhát. 

*Ligetiútrakirugó. - 1815: A Tó között a Lü-
geti útra kirúgó. - Helyrajzilag pontosabban nem 
tudom elhelyezni. 

*Ligetoldal. - 1734: Az Csere Mezőben Az 
Lüget oldalban. - A helynevet ma nem használják. 

Liget-tető Lüget-tetüő [519] (sz.). - 1542: Az 
luget tetőn. - A fenti terület fennsíkszerű része. 

Lüget 1. Liget 
*Lókötő. 1752: - Közép mezőben Lokötőn. -

Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. 
Luci [2] (e.). - A Veresgödörtől [1] nyugatra 

fekvő kis terület. Nevét a vörösfenyőtől (tájnyelven 
luc) kapta. Mivel a temető e terület egyik szélén fek
szik, Lucinak nevezik a temetőt is az ilyenféle mondá
sokban: Kivitték a Luciba. Nemsokára a Luciba ke
rülünk. 

MADARak-kútja MADARak-kuttya [438] 
(f.). - A Zernye [221] egyik forrásának neve. A helynév 
előtagjában valószínűleg a ma is használt MADÁR 
ragadványnév többes számú alakja szerepel. 

*Magas-hegy. - 1851: Magashegy. - A 
helynevet ma nem ismerik. 

Magasorr Magasarr [380] (e.). - A Kaboladélő 
[376] kiugró része Székvölgye [374] és Fövénypusztá
ja [138] között. 

Malom-út Malom-ut (út). - A Töltött út másik 
neve. 

MÁTÉ Pál MÁTJÉ Pál [279] (e.). - 1903: 
MÁTÉ Pál. - A Zernye [221 ] és KERESZTESekhavasa 
[254] között völgyekkel szabdalt erdő. A helynév 
egykori tulajdonosának emlékét őrzi. 

MÁTÉ Pál-farka MÁTJÉ Pál-farka [280] (e.). 
- A GÁL-patakáig [458] húzódó keskeny gerinc. 

MÁTÉ Pál-kútja MÁTJÉ Pál-kuttya [454] (f.). 
- Forrás a fenti erdőben. 

MÁTÉ Pál-pataka MÁTJÉ Pál-pataka [286] 
(p.). - A GÁL-pataka [458] mellékága. 

*MÁTÉvonása. - 1630: Zabolai réten FAR
KAS nyila mely MATE vonásának hivattatik. - A ma 
Nagy- [560] és Kisnyíllal [561] jelölt kaszálók régi 
neve lehetett. A helynév vonás utótagja a régi föld
osztás emlékét őrzi. 

Medvetér Medvetiér [130] (e.). - A megye
erdeje [372] és Nyugvó [133] között fekvő erdő. A 
helynév a régi hajtóvadászatok emlékét őrzi. 

Medvetéralja Medvetiérajja [131] (e.). - A 
fenti erdő alacsonyabb fekvésű déli része. 
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Medvetér-kútja Medvetiér-kuttya [79] (f.). -
Forrás a fenti erdőben. 

Medvetérteteje Medvetiérteteje [132] (e.). - A 
fenti erdő gerince. 

Megyeerdeje Mégyeerdeje. - Másik neve Ka
tolikusegyházerdeje. L. ott. 

Megyei út Megye-ut [485] (út). - A Zabolán 
áthaladó, Kézdivásárhely felé vezető műút. L. még 
Városi út. 

Mély-patak, Miéjpatak [192] (v., p.). - 1755: 
Mélly patak nevü hely. - A Csorgó-árka [199] foly
tatása a pávai Kandia nevű erdő felé. A helynév szokat
lanul mély völgyben folyó patakot jelöl. A tetőről alig 
lehet látni a völgy alját. 

Mély-tó Miéj-tó [553] (tó). - A MIHÁLC 
[544] nevű helyen fekszik. A hagyomány szerint a 
tengerrel összeköttetésben van. Olyan mély, hogy 
nincs is feneke, Ezért Feneketlen-tónak is nevezik. 
Régen a mélységére kíváncsiak szénahordáskor 12 
drb. vonókötelet összekötöttek (1 db. hossza kb. 10-12 
méter), az egyik végére követ helyeztek, de az alját 
nem érték el. Beszélik azt is, hogy egy „nagy úr" hat
lovas hintóval át akart hajtani rajta, és belepusztult 
mindenestől. A tó területe állandóan kisebbedik, s az 
így keletkezett ingoványos, süppedékes terület sok 
szerencsétlenség okozója. 

Mélytó-árka Miéjtó-árka [554] (á.). - 1815: 
Petőfalva meget a Méjtó árkán. 1845: Mélytó árkánál. 
- A fenti tó szélétől a Töltött útig [571] húzódó árok. 

Meredek Meredek [329] (e.). - A Kaszaútjától 
[318] északra kúpszerű hirtelen kiemelkedés. 

Meredek-puszta Meredek-puszta [314] (ti.). -
A fenti csúcs tetején kis tisztás. 

METNER-puszta MÉTNÉR-puszta L. 
Fűrészpusztája. 

*MIHÁCerdeje. - 1720: MIHATZ Erdeji. -
Helyrajzilag nem tudom elhelyezni. 

MIHÁLC MIHÁZ [544] (r.). - 18. sz. 
MIHÁLTZ nevezetű hellyen. - A Réti úttól [572] jobbra 
az Imecsfalvi határig terjedő kaszálók neve a petőfalvi 
legelőtől MIHÁLC útjáig [545]. A helynév a Zaboláról 
elszármazott MIHÁLCZ család emlékét őrzi. 

•MIHÁLCfüve. - 1721: Zabolai Réten a 
MIHÁLTZ fiivibe. - A ma MIHÁLCZ néven ismert 
terület megjelölése volt. 

MIHÁLC útja MIHÁLC uttya [545] (út). -
Dűlőút a Tized [547] és MIHÁLC [544] között. 

*MIHÁLCszere. - 1720: Középső mezőben 
MIHÁLTZ szere. - Helyrajzilag pontosabban nem 
tudom elhelyezni. 

Mihályka Mihájka [98] (e.). - Kisebb erdőrész 
a haralyi szélen. A helynév család- vagy személynév
ből alakult. 

Mihályka-útja Mihályka-uttya [73] (f.). - For
rás a fenti erdőben. 

Mihálykapusztája Mihájkapusztája [74] (ti.). -
Tisztás az élen. Egyik része Zabolához, a másik meg 
Haralyhoz tartozik. 

MIKESné MIKESné [105] (e.). - A Szil
váskert [80] és Aratás [36] között fekvő erdő. 

MIKESné-kútja MIKÉSné-kuttya [106] (f.). -
Forrás a fenti erdőben. Ugyancsak e névvel jelölik a 
Zernye [221] egyik forrását is [225]. 

MIKESnépusztája MIKESnépusztája [107] 
(ti.). - Kis tisztás a fenti erdőben. 

MIKESútja-pataka MIKESuttya-pataka [332] 
(p.). - A Gyepű-pataka [353] egyik baloldali melléká
ga. Alsó- és FelsőMIKESútja [330-331] között folyik. 

*MIKÓszegeletje. - 1844: MIKÓ szegeietje. -
Valószínűleg a ma Öntözött [580] néven ismert terület
nek a Feketeügy [611] melletti része volt. Ez a terület a 
MIKES családé volt. A MIKÓ családtól juthatott hoz
zájuk, melyhez rokoni kapcsolatok fűzték. A helynév a 
MIKÓ család emlékét őrzi. 

Mogyorós. Mogyoryós [392] (e.). - A 
Csatornás [386], Isztiri [143] és Kosárpusztája [391] 
közötti oldalas rész. Nevét a mogyoróbokortól kapta, 
mely nagyon kedveli ezt a területet. 

*Mójziszégelete. - 1815: A Mosó Rév előtt az 
u.n. Mojzi szegeietje. - A fenti területnek Feketeügy 
kanyarjába eső részét jelölték e névvel. A helynév a 
Mózes személynév nyelvjárási Mójzi alakját őrzi. 

*Morgó. - 1681: Csere Mezejben a Morgóban. 
- Helyrajzilag pontosabban nem tudom elhelyezni. A 
morgó köznév a zabolai nyelvjárásban nagyon gyökeres 
szántóföldet is jelöl, az eke sajátságos zöreje miatt. 

Mosórév Mosóré [564] (r.). - 1634: az Zabolai 
széna rétben a mosó rethben vicinusa ab uno az fekete
ügy. 1674: Mosórét. 1705: Mosóré. 1734: Mosórév. 
1815: A Zabolai Réten a Mosó Rév. - A Szörcse felé 
vezető úttól jobbra a Feketeügy [611] mellett fekszik. A 
helynév ré utótagja a rév szavunk alakváltozata. 

*Mosórévelőtt. - 1787: Zabolai Réten a Mosó 
rét előtt melynek is vicinusa Észak felől a Kis nyil. 
1815: a Mosó Rév előtt az u.n. Mojzi szegeietje. - A 
történeti adatok tanúsága szerint a fenti területnek 
Feketeügy felőli részét jelölték e névvel. 

Murdán [287] (e.). - 1796: Murdán az havas 
mellynek határa nap nyugatról szomszédságávan velő 
Lakotza havas. - A Lakocatetejétől [263] kelet felé eső, 
magas hegycsúcsoktól körülzárt, alacsonyabban fekvő 
oldalas erdőrész. 

Murdánfarka Murdánfarka [293] (e.). - A fenti 
erdő Gór [466] felé húzódó keskeny háta. 

Murdán-kútja Murdán-kuttya [461] (f.). - For
rás a fenti erdőben. 

133 



Murdánnyaka [290] (e.). - A Lakócához [258] 
kapcsolódó szélesebb gerinc. 

Murdán-pataka [467] (p.). - A Zabola-vize 
[294] egyik baloldali mellékága. 

Murdánponkja [291] (e.). - A fenti erdő kö
zepén kisebb csúcs neve. 

Murdánpusztája Murdánpusztájg [292] (ti.). -
Oldalas tisztás a fenti erdő déli felében. 

Nagyél Nagyiéi [404] (e.).-AKiséltől [406] észak
ra fekvő hosszabb gerinc és hozzá tartozó kétfelőli oldal. 

Nagyél-kútja Nagyiél-kuttya [417] (f.). - For
rás a fenti erdőben. 

Nagyéloldala Nagyiéluódala [416] (e.). - A fenti 
terület gerincétől jobbra és balra leereszkedő oldalas rész. 

Nagyél-pataka Nagyiél-pataka [400] (p.). -
A Gyepű-pataka [353] egyik ága. 

Nagyélpusztája Nagyiéipusztája [405] ti.). -
Kis kör alakú tisztás a fenti erdő közepén. 

Nagyélteteje Nagyiélteteje [415] (e.). - A fenti 
erdő fennsíkszerű része. 

Nagy-forrás Naty-forrás [187] (f, e.). - A 
Jákó [177] északi része és az itt található forrás. Nevét 
a szokatlanul bővizű forrástól kapta, melyből azonnal 
kisebb patak lesz. Ugyancsak e névvel jelölik a Hanc 
[344] egyik forrását [345] is. 

NAGY Jánosné [21] (e.). - A Búzakölesoldal 
[20] és Farkafenyő [23] közé beékelődő erdőrész. 
Nevét a tagosítás előtti tulajdonosától kapta. 1943-ban 
a MIKES családé. 

NAGY Jánosné-kútja NAGY Jánosné-kuttya 
[22] (f) . - Kisebb forrás a fenti erdőben. 

Nagykanyar Natykanyar [484] (sz.). - A 
közelmúltban iparvasút vezetett a zemyei fűrészte
lepről a vasútállomásra. Az iparvasút egyik kanyarját 
jelölték e névvel. A vasút megszűnése után a környező 
szántóföldek helyneve lett. 

*Nagykaszaútja. - 1848: Nagykaszautya. - A 
Kaszaútja [318] egyik részének megjelölése volt. 

Nagykő Natykuő [90] (e.). - A Fel-
sőGEREvölgyétől [85] keletre fekvő erdő BAKARA-
pataka [428] jobboldalán. Nevét a patak melletti kb. 
10 méter magas egyedülálló sziklatömbtől kapta. 
Ugyancsak e névvel jelölik a BOC [531] egyik részén 
fekvő szántóföldeket is [532] a pávai szélen. A határ-
rögzítés községek között földhalmok hányásával és 
nagy kövek elhelyezésével történt. Vezetőm szerint a 
fenti határrészbe hat ökörrel húzatták a követ. Ezeket 
a nagy sziklatömböket a szerző még látta. 

*Nagykőoldala. - 1806: Nagykóőldala. - A 
fenti erdő oldalas részének megjelölése volt. 

Nagykő útja Nagykyő uttya [620] (út). - 1850: 
Nagykő útja. - A fenti területre vezető dűlőút. Ritkáb
ban használt helynév. 

*Nagykőútjamellett. - 1810: Halom Mzőben a 
Nagykő uttya mellett. - A fenti dűlőút melletti szán
tóföldek megjelölése volt. 

*Nagymál. - 1617: Nagj mai. - Helyrajzilag 
nem tudom elhelyezni. A helynév mái utótagja a finn
ugor eredetű mell szavunk magas hangrendű alakvál
tozata (BÁRCZI 1941). A mái térszínformanév 
alakváltozatai: mái mály mány mán má (PAIS 1916. 
167. kk.) és már (ÁRVAY 1943b). 

Nagynyíl [561] (r.). - 1627: Nagj Nilnak. 1642: 
Nagi nil. az Fekete ügire meneoben. 1643: az nagi Nil-
ban. A Kisnyíl [560] és KALÓC [566] közötti kaszálók. 
- A helynév nyíl utótagja a közösen birtokolt területből 
kisorsolt részt jelöl. Az erdő eladása vagy az évi 
járandóság kiutalása (1943-ban is) nyilakban történik. 

Nagynyír [308] (e.). - 1857: szálanként nyír
fát kaptak a Nagy nyírből. - A Köleskert [307] mellett 
fekvő nyírfaerdő. 

Nagy-patak Naty-patak [614] (p.). - A Gyepű-
és BAKARA-pataka egyesülése után a falun átfolyó 
pataknak egyik megnevezése. Másik neve Patak. 

*Nagypatakmellett. - 1852: Középső Mező
ben Nagy Patak mellett. - Helyrajzilag pontosabban 
nem tudom meghatározni, mert a patak kb. 4 kilo
méteres távon szeli át a határt. 

Nagytér Nattiér [32] (e.). - A Súgó-kút [31] és 
Hidegkút-völgye [34] közötti meredek oldal. 

*NAGYtized. 1824: NAGY tízed. - A helynév 
előtagja valószínűleg a ma is élő NAGY család nevéből 
alakult. 

Nagyvontató Nagyvontatyó [395] (e.). - A 
Mogyorós [392] és Isztiri [143] között keletről nyugat
ra emelkedő oldal. Nevét az erdőlő úttól kapta, mely 
hirtelen emelkedőn vezet át. L. még Kicsivontató. 

Nagyvontatóteteje Nagyvontatuóteteje [396] 
(csúcs). - A fenti erdő legmagasabban fekvő része. 

Nagyvölgy Nagyvüőgy [154] (v.). - A Csóka
háztól [140] nyugatra húzódó széles és mély völgy. 

Nagyvölgy-kútja Nagyvuőty-kuttya [155] ( f ) . 
- A fenti völgy kezdeti részén fakadó nagy forrás neve. 

Nagy völgyoldala Nagyvüőgyiiódala [157] 
(e.). - A fenti völgy mellett fekvő erdő oldalas része. 

Nagyvölgy-pataka Nagyvüőgy-pataka [156] 
(p.). - 1853: egyenesen át a Nagy vőgy Patakába. -
A fenti völgyben lefutó patak, mely a BAKARA-
pataka MIKES gróf a gazdasági cselédek részére 
négy házat építetett, s a szomszédságában levő 
földeket erről nevezték el. Ma a házak közül csak 
kettő van meg, de a környező teriiletet, most már 
nagyobb kiterjedésben, továbbra is Négyház 
helynévvel jelölik. 

Négyszegű Néccégü [487] (k.). - A Kisharaly 
[474] mellett párholdnyi téglalapalakú sík terület. 
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Négyszegűcsere Néccégücsere [50] (e.). - A 
Csere-domb [49] széle. 

Négyszegű-kút Néccégü-kut [218] (e., f.). - A 
Rozsdás [211 ] déli részén erdő és a benne található for
rás. Nevét a forrás alakjától kapta, melynek négy oldala 
fenyőfával ki volt rakva, A közelmúltban a forrás még 
eredeti alakját őrizte, gyűjtésem alkalmával csak az 
elkorhadt fák maradványát találtam. A szabályos kút-
gödröt az eső elmosta, a legelésző állatok betapodták. 

Nyelvesfej [96] (e.). - A Kisharaly [47] keleti 
részét jelölik e névvel. 

Nyereg Nyereg [158] (e.). - A BAKARA [145] 
és Földhíd [161] között bemélyedő, szélesebb hát neve. 

Nyereg-kútja Nyerég-kuttya [159] (f.). - For
rás a fenti erdőben. 

Neszter Nésztér [490] (sz.). - 1722: Közép 
mezőben Neszter nevü helybe. 1750: Nester. 1784: 
Neszter összeirt mocsaras terület. - A Petőfalvi út [606] 
és Borkú tdombja ' [488] közötti szántóföldek. A 
történeti adat tanúsága szerint a 17. század végén a 
fenti terület nagy része még mocsaras volt. 

*Neszterrejövő. - 1763: A Csere Mezőben A 
Neszterre jövőbe. - A fenti terület keleti részével érint
kező földek megnevezése lehetett, mert a nyugati része 
a Középsőhatárhoz [542] tartozik. 

Nesztertója Nésztértuója [492] (sz.). - 1696: 
Az Patra hegy mezeibe az neszter tavába. 1721: A Patra 
hegje Mezeiben A Neszter Tavában. 1810: Neszter tója. 
- A vasútállomás melletti szántóföldek neve. 
Tagosításkor még megvolt a tó, kb. félholdnyi területre 
terjedt. Az egykori tónak a helyét még lankásabb rész 
sem mutatja, mert a tagosítás utáni tulajdonos teljesen 
eltüntette a gödröket. Hogy a fenti tónak vagy mocsaras 
helynek régen sokkal nagyobb volt a kiterjedése, iga
zolja a szomszédos határrész Darvas (1. ott) helyneve is. 

Neszter út Nésztér ut [491] (út). - 1800: 
Neszterut. - A fenti területre vezető út megjelölése volt, 
mely a tagosítás után eltűnt. Ma a vasút mellett haladó 
dűlőutat jelölik e névvel. 

Neszterútjárajövő Nésztérutjárajövő. - 1750: a 
középső határban nester útjára jövőb(en). - A terület egy 
része GYÖRGY László-tagja [498] néven is szerepelt. 

*Neszterútjavégén. - 1763: A Csere Mezőben 
A Neszter uttya végin. - Helyrajzilag pontosabban nem 
tudom elhelyezni. 

Nyíres Nyirés [621] (e.). - 1832: A falu Nyires 
erdejéből. - A falu déli részét határoló oldalas rész 
általános megnevezése. 

*Nyíres-kert. - 1684: Nyires kert. -
Valószínűleg a fenti területen bekerített helyet jelölt. 

Nyíreslapály Nyiréslapáj [65] (e.). - A 
Kecskerágó [58] és Elesorr [67] közötti, többnyire 
nyírfákkal borított lapályos terület. 

Nyugvó Nyugyó [133] (e.). - A Székvölgye 
[374] és Lászlómogyorósa [135] között fennsíkszerű 
erdős terület. A helynév eredete azzal magyarázható, 
hogy a meredek oldalon való felkapaszkodás kifárasz
totta az embereket és állatokat, s e helyen pihentek 
meg. A nyugvó tájszónak 'pihenő' jelentése van. 

Nyugvópusztája Nyuguópusztájg [134] (ti.). -
Hosszan elnyúló tisztás a fenti erdőben. 

Nyulaktója Nyulaktyója [471] (sz., k.). - A 
Hosszaktól [470] Patrahegyéig [472] terjedő lankás és 
dombos oldal. A kisebb talajmélyedésekben csak eső 
után áll meg a víz. A fenti terület nyúlvadászatra na
gyon alkalmas lehetett. Valószínűleg tréfás helynév
adás esete áll fenn. Ugyancsak e névvel jelölik a 
Csere-domb [49] egy részét is [51], mely a fenti 
területtel érintkezik. 

Nyúlnyalás [46] (ti.). - Kis lankás tisztás a Ba
rátoktól [45] északra. 

Nyúlnyalás-kútja Nyulnyalás-kuttya [579] 
(f.). - Időszaki forrás a fenti tisztás szélén. 

Odor [55] (e.). 1847: Odor. - A Csere
dombtól [49] keletre fekvő, Kecskerágóig [58] húzódó 
meredek oldal. 

Odor-kútja Odor-kuttya [57] (f.). - Forrás 
előbbi déli oldalában. 

Odorpusztája Odorpusztája [56] (ti.). - 1847: 
Odor pusztája körüli cseres tilalmas erdő. - Tisztás a 
fenti erdő északi felében. 

Odor-tető Odor-tet(iő [622] (e.). - 1896: 
Odortető. - A fenti erdő legmagasabban fekvő része a 
haralyi szélen. 

Orbai-patak (p.). - 1853: Szilváskertnél 
bejövő vőgyig az Orbai Patakig. - A Hegymegi-patak 
másik neve. 

Öntözőárok [587] (á.). - A fenti területen a 
vizet elosztó árkokat jelölik e névvel. 

Öntözött [580] (r.). - A Rétnek egyik része, 
mely 1943-ban öntözőberendezéssel van ellátva. 

*Ösvény. — 1714: az Zabolai üsvenybe. 1717: 
Zabola és Páva közöt az ösvénybe. - Zaboláról Pávára 
az erdőn átvezető ösvény neve volt. Helynévi értelem
ben ma nem használják. 

PAIS-ér PAIZS-ér. - 1866: PAlSér. - A Górral 
[466] szemben fekvő, Moldovához tartozó oldal neve. 
A helynév előtagja a PAIS család nevéből, utótagja a 
'kis patak' jelentésű ér szóból alakult. 

PÁL Máté PÁL Mátié [333] (e.). - A MIKES-
kútjától délkeletre fekvő lankás erdőrész. A helynév 
egykori tulajdonosának emlékét őrzi. 

PÁL Máté útja PÁL Mátié uttya [334] (út). - A 
fenti erdőn áthaladó taligaút. 

PÁL Miklós [505] (sz.). - 1845: PÁL Miklós. -
A Gödrös út [523] és Patak [614] közötti szántóföldek 
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a falutól a vasútig. Egykori tulajdonosának emlékét 
őrzi a helynév. 

*PÁL Miklós-malma. - 1609: a Falu felól az 
mostam PALL Miklós János és Mihály malmának a gattya 
az határa. 1714: haló mezejeben PAL Miklós Malmánál. 
1767: malom volt-e rajta (PÁL Miklós-szegeletében) nem 
tudom de malom árok hej most es látszik rajta (HAD
NAGY János 84 éves lovaskatona vallomása). 1798, 
1815, 1835: PÁL Miklós malma. - A történed adatok 
tanúsága szerint a malom már a 17. század végén eltűnt, a 
helynév még sokáig fennmaradt, majd elhomályosult. 

*PÁL Miklós-malmán alól. - 1734: Középső 
mezőben Az PAL Miklós malmán alol. - A helynevet 
ma nem használják. 

PÁL Miklós-szegelete PÁL Miklós-szégelete 
[574] (k.). - 1767: PÁLL Miklós szegeleánek hivattatott 
és hivattatik. - A fenti terület beszögelő része a Patak 
kanyarjába a Saláta nevű hely szomszédságában. 

PÁL Miklós útja PÁL Miklós uttya [506] (út). 
- Dűlőét a fenti területen. 

*PÁL Miklós-vonása. - 1845: Nagy Nyilban a 
PAAL Miklós vonása szomszédságában. - A Nagynyíl 
[561] egyik részének megjelölése volt. 

*Pálosdomja. - 1751: Az Halom Mezejében A 
Pálos Dobján. - Helyrajzilag pontosabban nem tudom 
elhelyezni. 

Patak (p.). - 1682: az patak két fele. 1685: az 
falu közöt lemenő patak. - A Nagy-patak másik neve. 

*Patakszere. - 1604: feoldek az pata zennel. 
1718: Halom Mezőben az halom előtt a Patak szerben. 
- A HADNAGY Károly-tagja [422] néven ismert 
teriilet Patak melletti része volt. 

Patrahegye Patrahégye [472] (k.). - 1592: 
Pathra hege. 1610: Patra hege. 1623: Patra hegie. 
1649: az Pattra hegie. 1721: Patréhegje. 1787: ATsere 
Mezejébe a Patra Heginel. - A Gelencei úttól [476] 
jobbra az erdő szélén Kisharalyig [474] húzódó dom
bos rész. E területen ma kaszálók vannak, a tagosítás 
előtt szántóföldek voltak. A helynév tanúsága szerint 
régen erdővel borított terület volt. A helynév előtagja 
valószínűleg családnévből alakult. A népi magyarázat 
szerint régen Patróhegye volt, mert a falu bejáratát vé
dő őrséget (patrót) ide állították fel. 

Patrahegyedombja Patrahégyedombja [589] 
(k.). - A fenti terület legmagasabban fekvő része. A 
helynév domb utótagja 'tető, ponk' értelemben is 
használatos. 

Patrahegyefarka Patrahégyefarka [623] (k.). -
1715: Para hegye mezejében Patra hegye farkánál. -
Dombnyúlvány a fenti területen. 

*Patrahegyemezeje. - 1592: az Pathra hegje 
mezejeben. 1623: Patro hegie mezejben. 1649: Pattra 
hegiemezejben. 1721: APatréhegje Mezeib(en). 1722: 

az patra hegye mezejében. - A Cseremezeje [541 ] régi 
neve volt. 

*Patrahegyeoldala. - 1815: A Patra hegye olda
lába. - A fenti terület oldalas részének megnevezése volt. 

*Patrahegyevégénél. - 1721: A Para hegye 
végénél. - A helynevet ma nem használják. 

Pávai-domb [526] (sz.). - 1618: az Pavay Dom
bon. 1711, 1734, 1815, 1854: Halom mezőben Pávai 
Dombon. - A Köz-pataktól [527] balra fekvő alacso
nyabb domb, mely érintkezik a pávai határral. A helynév 
előtagja a szomszéd Páva község nevéből alakult. 

Pávailakóca [264] (e.). - A Lakóca [258] déli 
része, mely pávai tulajdonosoké volt. 

Pávaiszél Pávaisziéj [582] (e., sz.). - A zabo
lai határnak az a része, mely a pávaival érintkezik. 

*Pávaitanorokvégen. - 1604: Az Pavay 
Tanorok vegén. - A község déli kijáratánál levő 
területet jelölték e névvel. 

Pázsint [477] (sz.). - 1648: Pásint. 1787. Kö
zépső Mezőben A Pasimban a kertre menyen lábal. - A 
Gelencei úttól [476] balra a Kereszt-árkáig [478] ter
jedő szántóföldek. A történeti adat tanúsága szerint a 
helynév régen kiterjedt a mai község északi szélére is, 
egészen a Patakig. 

Pázsintramenő. - 1837: Pázsintramenő. - A 
fent;') területtel érintkező földeket jelölték e névvel. 

*Pázsintszél. - 1708: Középső határban a Pá-
zsint szélyin, a tanorok kert folyása mellett. - A község 
északi részén a kerítésen kívüli terület megjelölése volt. 

Pérászka Pérászka [6] (e.). - A Szálasoldaltól 
[4] északra fekvő erdő neve. 

Pérászkalaposa Pérászkalapossa [10] (e.). - A 
fenti erdő északi részén lapályos terület. 

Pérászkaponkja [9] (e.). - A fenti erdő teteje. 
Pérászkapusztája Pérászkapusztájg [7] (ti.). -

Kör alakú tisztás a fenti erdő közepén. 
Pérászkateteje. - Másik neve Pérászkaponkja. 
Pereserdő Péréserdüő [244]/e.). - A Zernye 

[221] és Kóróbérce [274] között húzódó erdősáv neve. 
A 19. század végi erdőper emlékét őrzi a helynév. 

Peseltető Péséltetüő [403] (t.). - Az első 
hegyvonulat tetején kis tisztás. A kapaszkodón túljutva, 
az erdőléskor az állatokat itt pihentették meg. 

Petőfalvamege Petőfalvamége [555] (r.). - A 
Rétnek [573] a petőfalvi határral érintkező része. 

Petőfalvi-domb [608] (sz.). - 1664: Patra 
hegie nevü mezeoben petőfalvi Dombon. 1734, 1767, 
1810: Csere mezőben Petőfalvi Dombon. - A Neszter-
rel [490] érintkező magasabban fekvő szántóföldek a 
petőfalvi határ mellett. 

Petőfalviőrháznál [598] (sz.). - A Petőfalvi út 
[606] és a vasút kereszteződésénél, az őrház melletti 
szántóföldek neve. 
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Petőfalvi út [606] (út). - 1749: a Középső 
mezőben Vetőfalvi útnál. - A Zabdiáról Petőfalvára 
vezető földúl. 

*Pelőfalvi utat általkelő. - 1721: az petőfalvi 
ut altul kelőben. - Helyrajzilag pontosabban nem 
tudom elhelyezni. 

Pityókáskert Pityuókáskert [599] (sz.). -
1835: A Pityókos kerteket felmérve. - A Csipkés [6051 
egy része. Közösen birtokolt terület volt. 1835-ben 
osztották fel a lovas és gyalogos katonák közt. A 
helynév pityóka előtagja a burgonya szavunk 
nyelvjárási neve. 

Pojánka [206] (e.). - 1787: Pojánka n Havas 
melynek is vicinusai Észak felől Zabola falva Rozsdás n 
Havas. Délről SIDO József Pávai Gyalog katona Ölves 
n havasa. Napnyugatról Jakab Havasa. - A Rozsdástól 
|211] délre fekvő kúp alakú csúcs és oldalas rész. 

Pojánkafarka Pojánkafarka [207]. («.). - A 
lenti erdő déli nyúlványa. 

Pojánka-kútja Pojánka-kuttya [210] (f.). -
Nagyobb forrás a fenti erdő keleti felében. 

Pojánkanyaka (208] (e.). - A Jakabhavasa
pusztájával 1194] érintkező keskeny hát. 

Pojánka-pataka [433] (p.). - A Rozsdás-pata-
ka [220] mellékága. 

Pojánkarész Pojánkariész [205] (e.). - A Ja
kabhavasa [ 190| Pojánkával érintkező oldalának neve. 

. Pojánkateteje [209] (csúcs). - A legmagasab
ban fekvő része a fenti erdőnek. 

Pojinka Pojinka [305] (e.). - A KERESZ-
TESeknyíre [304] melett fekvő kisebb csúcs. A hely
név a román poiana szóból származó, a poján tájszó 
kicsinyítőképzó's alakja (ÁRVAY 1943b). 

Pojinkapusztája Pojinkapusztája [306] (ti.). -
Kisebb tisztás a fenti részen. 

Porondesztenája Porondeszténája [93] (ti.). -
A Kőbánya [41 ] alatt kis tisztás. A helynév esztena utó
tagja a román stána, 'juhok fejő és alvó helye meg a 
juhászok szállása' szóból származik. 

Putnalakóca [450] (e.). - A Lakóca [258] 
Putna (gelencei határrész) felőli része. 

Putnalakóca-pataka [451] (p.). - A fenti 
erdőben eredő patak 

RÁDULYputna RÉDUJputna [452] (e.). - A 
Putnának (Gelence) Zabolához tartozó része. A 
helynév előtagja családnévből alakult. 

Rakodó Rakoduó [585] (sz.). - A Városiét és 
Petőfalvi út mellett fekvő földek a falu szomszéd
ságában. Csépléskor szérűként használták. 

Rakodó-puszta [1791 ( t i ) . - A Jákó [177] 
tisztása. Erdőléskor a fát erre a helyre vontatták ki a 
völgyből, majd a megfelelő mennyiség összegyűjtése 
után taligára raklak. 

Rakottyás [436] (e.). - A Zernye [2211 
rakottyafával borított részének neve. 

Régi-híd Rjégi-hid [557] (r.)'. - 1757: Az 
Zabolai réten az régi hidnál. - A Galambszékkel |556 | 
szomszédos kaszálók neve. Nevét a Borvíz-árkán 
átvezető egykori hídtól kapta. 

Régi városi út Riégi városi ut |480] (sz.). -
1720: Haraly felőli mezőben a Régi városi útnál; A 
Csere mezejben A régi Város utnal. - A Borkút [48|, 
Gelencei út [476] és a haralyi határ közötti szántóföldek. 
Régen a megyei út ezen a területen haladt át. és csak a 
Borkútnál kapcsolódott bele a mai Városi útba [485]. 

*Régivárosiútmellett. - 1787: A Tsre Meze
jébe a régi városi ut mellet. - A fenti területen az utat 
övező földek neve volt. 

RÉMÁNdéllő RIÉMÁNdiélő [511] (sz.). - A 
Déllő [510] nyugati része. Az előtag a területet egykor 
birtokló RÉMAN család emlékét őrzi. 

Rét Rjét [573] (r.). - 1624: Zabolay réten. 
- 1686: Réten. 1712: Zabolai Réten. - A Feketeügy [6111 

és Petőfalva nyugati határa közötti kaszálók. 
Rétfark Rjétfark [563] (r.). - 1805: Rétfark. -

A fenti terület Szörcse felőli nyúlványa. 
RÉTI Pál RIÉTI Pál [356] (e.). - A Kerek-

bükktől [3621 északra fekvő erdő. A helynév egykori 
tulajdonosának emlékét őrzi. Ma a községben RÉTI 
család nincsen. 

RÉTI Pál-farka RJÉTI Pál-farka [360] (e.). -
A fenti erdő Gyepű [347] felőli kisebb nyúlványa. 

RÉTI Pál-homloka RIÉTI Pál-homloka [359] 
(e.). - A fenti erdő északi részén nagyon meredek 
köves oldal. 

RÉTI Pál-kútja RIÉTI Pál-kuttya [3581 (f.). -
Forrás a fenti erdő tisztásában. 

RÉTI Pál-pusztája RIÉTI Pál-pusztája [357] 
(ti.). - Lankás tisztás a fenti erdő északi felében. 

RÉTI Pál-teteje RIÉTI Pál-teteje [420] ( e ) . -
Legmagasabban fekvő része a fenti területnek. 

Réti út Rjéti ut [572] (út). - A Petőfalvi út 
folytatása a Réten keresztül a Feketeügyig. 

*Rétremenő. - 1805: Középső Mezőben 
Réthre Menőben. - A Középsőhatár Réttel érintkező 
részének neve volt. 

*Rétszél. - 1721: A Középső Mezőben az Rét 
szelyben. - A Rét keleti részének megjelölése volt, 
mely érintkezik a szántóföldekkel. 

RONKORONDIbevágása RONKOROND1-
bjévágása [237] (e.). - A Zernye [221] egyik része. A 
Murdán [287] nevű erdőben kitermelt fát drótkötélpá
lyán szállították a zernyei fűrésztelepre. A pálya 
készítésekor egy kisebb gerincet át kellett vágni. Ezt a 
területet jelölik a fenti névvel, mely a munkálatokat 
vezető mérnök családnevéből alakult. 
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Rossz-kút Rosz-kut [429] (f.), - A Jakab
havasa [190] északi részében eredő forrás neve. Vize a 
többi forrásokéhoz viszonyítva élvezhetetlen. 

Rosszkút-árka Roszkut-árka [43()| (v.). - A fenti 
forrás vizét levezető kis völgy neve. A kisebb völgyek 
megjelölésére gyakran használják az árok köznevet. 

Rozsdás [2111 (e.). - 1787: Rozsdás n havas. -
A Jakabhavasától [ 190] északra fekvő erdő Zemye és 
Ölves között. 

Rozsdásfarka Rozsdásfarka [219] (e.). - A 
fenti erdő Rozsdás és Deferrenciás-pataka közé 
beékelődő hosszan elnyúló gerince. 

Rozsdás-pataka [220] (p.). - A fenti területen 
eredő és a Baszkába ömlő nagyobb patak. Másik neve 
Rozsdás-vize. L. ott. 

Rozsdáspusztája Rozsdáspusztája [212] (ti.). -
Nagyobb tisztás a fenti erdő nyugati szélén, mely tulaj
donképpen Jakabhavasapusztájának [194| folytatása. 

Rozsdás-tető Rozsdás-tetüő [213] (e.). - A 
fenti terület legmagasabban fekvő, fennsíkszerií része. 

Rozsdás-vize (p.). - A Rozsdás-pataka másik 
neve. 

Rótt-kút Ruót-kut [390] (e., f.). - A Csatornás 
[386| és Karjasvölgy [382] közötti oldalas erdő és a 
benne található forrás. Nevét a forrástól kapta, melynek 
négy oldala fenyőfával volt kirakva, összeróva. 

Rőláb [548] (r.). - 1721: Zabolai réten Rö láb 
nevü hellyen. - A Réti úttól a Tizedig [547] húzódó 
kaszálók neve. 

Rupaharapégése Rupaharapiégése [418] (e.). -
A Csatornás [386] egyik része. A helynév előtagja 
Rupa cigány emlékét őrzi, aki kovácsszenet égetvén 
erdőtüzet okozott. 

Saláta [504] (sz., Ic). - A Gödrös út [523] és 
Patak közötti terület a falu szomszédságában. A 
helynév az egykori tulajdonos ragadványnevéből 
alakult. 

SÁNDOR Pál-kertje SÁNDOR Pál-kerttye 
[525] (k.). - 1810: SÁNDOR Pál kertye, melynek vic 
Napkeletről az ország uttya más felőli a falu helye. 
1815: Halom mezejébe SÁNDOR Pál kényénél. - A 
Páva és Zabola közötti kaszálók a Köz-patak [527] 
mellett. A helynév egykori tulajdonosának emlékét 
őrzi. 

*SIKÓvonása. - 1798: FARKAS Nyilban 
SIKOvonásban; Kis Nyilban a SIKO vonásban. - A 
Kisnyíl [560] egy részének neve volt. Az előtag család
névből alakult. 

SNÁJDER-tag SNAJDÉR-tag [530] (sz.). - A 
Köz-pataktól [527] a vasútig terjedő szántóföldek a 
Halom út és Patak között. A helynév előtagja egykori 
tulajdonosának ragadványnevéből alakult, aki 
szabómester volt. 

Sodronyállomás [236] (e.). - A Zernye [221] 
egyik része. E területen volt a drótkötélpálya állomása. 

Sodrony útja Sodrony uttya [2531 (e.). -
Zernyének az a része, melyen a drőtkötélypálya áthaladt. 

Sós-kút Suós-kut [288| (f.). - A Murdán [287] 
egyik sót tartalmazó forrásának neve. 

Sőskút-árka Suóskut-árka [460] (v.|. - A fenti 
forrás vizét levezető kisebb völgy neve. 

Sósösvény Sijősösveny [245] (e., ut). - A 
KERESZTESekhavasából [254] Zernyére [221] vezető 
út és a körülötte fekvő erdő neve. Régen a zabolaiak 
csoportokba verődve Moldovából csempészték a kony
hasót saját szükségletük fedezésére. A múlt század 
második felében vezetőm édesapja is részt vett az utol
só vállalkozások egyikében. Ezeknek a vállalkozások
nak emlékét őrzi a fenti helynév. 

Sóstejke Suóstejke [3481 (e.). - A Gyepű 
[347] nyugati részén, vizenyős hely. E területen két sós 
forrás található.'A helynév utótagjának jelentését nem 
tudtam tisztázni, de az valószínűleg vizenyős, zsom-
békos helyre vonatkozik, illetőleg régebben ilyen 
helyet jelölhettek vele. A tejke szó tejkés származékát is 
hallottam ilyen jelentésben használni. 

Sovadás [39] (v.). - Az Egeresszáda [601] és 
Farkaslyuk [40] közötti száraz völgy. Nevét omlásos 
oldalától kapta. Ugyancsak e névvel jelölik a KE-
RESZTESekhavasa [254] egyik részét is [445]. 

Súgó-kút Sugó-kut [311 (e.. f ) . - 1847: Súgó
kat. - A Szoroskő [30] mellett elterülő erdő és a benne 
található forrás neve. 

Súgókút-völgye Sugókut-vüőgye [33] (p., v.). 
- A fenti forrás vizét levezető völgy és patak neve, 
mely az Orbai-patak egyik ága. 

*Szabadokhelye. - 1845: Halom mezőben 
Szabadok helyin. - A gyalogos és lovas katonák kö
zösen birtokolt területének neve volt. 

Szálas Szálai [577] (e.). - 1849: Szálas. - A 
Veresgödörtől [1] Farkaslyukig [40] terjedő erdő. A 
szálas tájszó a zabolai népnyelvben fiatal erdő, pl. jó 
szálas erdő jelentésben is használatos. Ezt a jelentést 
tükrözi a fenti helynév is. 

Szálasoldal Szálasijódal [4] (e.). - A fenti erdő 
oldalas része a község szomszédságában. 

Száraz-árok [163] (e., v.). - Az Isztiri 1143] és 
Kápolna [113] között fekvő erdő és a rajta áthaladó 
völgy neve, melyben mindig van víz. A völgyet tápláló 
forrás valószínűleg újabb keletű. 

Szárazvölgy Szárazvüőgy [186| (v.). - A 
gelencei szélen húzódó völgy. Nevét onnan kapta, hogy 
a völgyben folyó patak nyáron gyakran kiszárad. 

SZÁSZkeresztje SZÁSZkerészttye [ 150] (e.). 
- 1853: SZÁSZ keresztye - A Nagy völgy [154] és 
LÁSZLÓmogyorósa [135] között fekvő erdő. A 
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helynév előtagja a ma is élő SZÁSZ család emlékéi 
őrzi. E területen régen fakereszt állhatott, melyet 
SZÁSZ nevű pásztor készített. A pásztorok ma is szí
vesen töltik idejüket hasonló foglalatoskodással. 

SZÁSZkeresztje-kútja SZÁSZkérésztye-
kuttya [ 12] (f.). - 1853: SZÁSZkeresztye kutyára. - For
rás a fenti erdőben. 

*SZÁSZnészegeletje. - 1852: Halom mezejé
ben SZÁSZné szegelete. - Helyrajzilag pontosabban 
nem tudom elhelyezni. 

Székvölgye Sziékvüőgye [374] (v., e.). - A 
Kaboladélőt [376] nyugatról határoló völgy és a kö
rülötte elterülő erdő. A völgy oldalának egyik szakasza 
palaszerű képződmény. A rétegek közül állandóan 
szivárog a víz. Valószínűleg a fenti terület nagy része 
régen vizenyős volt. erre enged következtetni a helynév 
'vizenyős hely' jelentésű szék előtagja is. 

Székvölgye-kútja Sziékvüőgye-kuttya [375] 
(f.). - Forrás a fenti erdő északi felében. 

Szélkapu Sziélkapu [109] (ti.). - Fákkal sze
gélyezett kis tisztás a Szárazvölgyet [186] BAKARA-
patakától [428] elzáró keskeny hát közepén. Ugyan
csak e névvel jelölik a Lakóca [258] hasonló fekvésű 
részét is [262]. A két szemben fekvő völgyet elválasztó 
nyeregszerű hátat jelölik e névvel, mert a levegő 
mozgása állandóan érezhető. 

*Szénahordóút. - 1620: az Zsena hordó 
uto(n). - A Gödrös út [523] régi neve. Ezen az úton 
hordták a szénát a Rétről. 

*Szénahordóútonbelől. - 1620: Zsena hordó 
uto(n) beleöl az keozep mezeoben. - Helyrajzilag pon
tosabban nem tudom meghatározni. 

*Szénahordóútonforduló. - 1642: Koeseo me-
zeobe Széna hordó uttra fordulóban. - A helynevet ma 
nem ismerik. 

Szénégető Sziéniégető [170] (e.). - A 
Tisztabükk [164] és Jákó [177] között völgyekkel 
határolt erdő neve. Egykor csak ennek az erdőnek a 
tisztásán engedélyezték a kovácsszénégetést. 

Szénégető-kútja Sziéniégető-kuttya [423] (f.). 
- Forrás a fenti erdőben. 

Szénégetőnyaka Sziéniégetőnyaka [173] (e.). 
- A Tisztabükkpusztájával [168] érintkező enyhén 
oldalas rész. 

Szénégetőpusztája Sziéniégetőpusztája [172] 
(ti.). - Kisebb tisztás a fenti erdőben. 

*Szentegyházerdeje. - 1643: Szenttegihaz 
erdeje. - A Barátok [45] megjelölése volt. Ez a terület 
a tagosításig a katolikus, illetőleg a református egyház 
tulajdona volt. 

*Szentegyházerdejemellett. - 1787: A Tsere 
Mezejében a Szent egyház Erdeje mellett. - A fenti 
területtel érintkező földeket jelölhették e névvel. 

SZENTGYÖRGYI-ház, SZÉNYGYÖRGY1-
ház [229] (e.). - A Zemye [221] egyik részének neve, 
hol a közelmúltban ház állott. A helynév előtagja 
családnévből alakult. 

SZENTGYÖRGYl-patak SZÉNGYÖRGYI-
patak [230] (p.). - A fenti erdőben eredő kisebb patak 
neve. 

Szent János Széntyános [493] (sz.). - 1722: 
Patra hegye Mezejeben az Szent János nevü helyben. -
A petőfalvi határral érintkező szántóföldek neve. Köl
csönzött helynév. 

*Szent János útja. - 1682: Kózepso mezo-
bien) Sz(ent) János uttja. - A fenti területre vezető 
dűlőút neve volt. 

Szilas-kútja Szilos-kuttya [341] (f.). - Forrás a 
lenti erdő tisztásán. 

Szilaspusztája Szilospusztája [340] (ti.). -
Kisebb tisztás a fenti erdőben. 

*SziIasszeg. - 1851: Szilosszeg cserés tilal
mas erdő. - A fenti terület egyik részét jelölhették e 
névvel. 

Szilfatőkeoldal Szilfatuőkeijódal [162] (e.). -
A Csókaház [140) és Isztiri [143] közötti oldal neve. 
Vezetőm szerint régen szilfa is volt e területen. Nevét 
egy hatalmas szilfa maradványától (tőke) kapta. 

Szilos [339] (e.). - 1851: Szilos. - A Hanctól 
[344] nyugatra elterülő fenyőerdő. Az 1851-ből fenn
maradt, e terület egy részére vonatkozó történeti adat 
(1. Szilosszeg) csereerdőt említ. A cserefa (tölgyfa) és 
szilfa együtt gyakran előfordul. Valószínűleg e 
területet egykor szilfaerdő borította. Zabola területén 
ma szilfát nagyon ritkán lehet találni, de a helynevek 
tanúsága szerint egykor egész erdőrészek uralkodó 
fája volt. 

Szilváskert [80] (e.). - 1745: Orbai Székben 
Zabola felül való Szilváskert nevü cserés darab erdő. -
A Hintófa [70] mellett fekvő oldalas erdő. Egykor be
kerített hely lehetett. Az erdő fái között egy pár szilvafa 
is előfordul. 

Szivárványrét Szivárványnál [595] (k.). - A 
Lucitól |2] északra nagyobb, enyhén oldalas tisztás. A 
helynév mesterséges elnevezés által keletkezett, de már 
átment a köztudatba. 

Szoroskő Szorosküő [30] (e.). - A Dullóros 
[28] és Súgó-kút [31] közt meredek oldal. Nevét a rajta 
áthaladó taligaút két oldalát szegélyező hatalmas ter
méskőtől kapta, mely az út természetes szélesedését 
megakadályozza. 

SZŐKÉkerdeje SZÜŐKIÉkerdeje [284] (e.). -
1787: A SÖKÉk Erdeje. - A MÁTÉ Pál farkának [280] 
egy része, mely a SZŐKE család közös tulajdona volt. 

Tamásfalvi út Tamásfalvi ut. - A Halom út 
[616] másik neve. 
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TAMÁSlü/e TAMÁSfüze [540] (sz.). - 1720: 
a Halom mezőben a TAMÁSfüze nevü helyben. - A 
tamásfalvi szélen levő szántóföldek neve. Az előtag 
családnévből alakult. Kölcsönzött helynév. 

Tanórkapunál. - 1009: Cseremezeiben a Tanárok 
kapunál. 1760: Tamás falva felé kijáró Tanórokkapu. 1835: 
A Középső hatúrban nyiló Tanorok kaput. - A helynév elő
tagja a 'falukerítés' jelentésű kihalt tanorok köznevet s 
annak emlékét őrzi. hogy Zabolát is kerítés övezte, mely a 
határt védte az őrizetlen állatoktól. A határra nyíló utak 
végénél kapuk voltak, melyeket reggel kinyitottak, este 
pedig elzártak a kirendelt őrök. Ilyen falukapuk ma is van
nak Erdélyben és Moldvában is. (Vő. SZABÓ T. 1940, 
92-93.) Összeírás szerint ezt a feladatot 19 tized felváltva 
végezte. - A község Gelence és Kézdivásártiely felőli 
kijáratánál levő földek meghatározására ma is használják 
az öregebbek a tanórkapunál megjelölést. 

Tanorokkapun alól. - 1760: Csere mezőben 
Tanorok kapun alol. - Helyrajzilag pontosabban nem 
tudom elhelyezni. 

Tanorokkert. - 1608: Tanorok kert. 1708: 
Kozepso hb(an) a Pásint szélyin a tanorok kert folyása 
mellett. - A Középsőhatárban [542] közvetlen az egykori 
falukerítés mellett fekvő földeket jelölték e névvel. 

Tanorokrajövő. - 1643: az patra hegie me-
zeob(en) tanotokra joveoben. - A Tanorokkerttel érint
kező lábak neve volt. 

*Tanorokramenő. - 1642: Tanorokra menőben 
Patra hegie mezeyeb(en). - Valószínűleg a fentebbi 
területre vonatkozó helynév. 

•Tanorokszeg. - 1721: Patra Hegje Mezőben 
Tanorokszegben. - A falukerítés egyik beszögelésénél 
levő területet jelölhették e névvel. 

Tanorokvég Tanorokviég [501] (sz.). - 1630: 
tanorok vegin. 1703: az középső mezőben az Tanorok 
végül. - A Városi út és Petőfalvi út közötti szántóföldek 
közvetlen a falu szomszédságában. Zabola helynevei
ben a tanorok kihalt köznév csak a Tanórkapunál és a 
fenti helynévben maradt fenn. 

Tatárhalom. - A Halom másik neve. 
Tavak Tuók [584]. - A falu keleti felében a 

kenderáztatás célját szolgáló kisebb tavak megjelölése. 
Tekeredő Tekeredüő [128] (e.). - A Medvetér 

[130] melletti erdő. L. Alsótekeredő. 
Tekerő-patak Tekeruő-patak 1176] (p.). - A Külső-

Iókosárban [ 175] eredő, sokat kanyargó patak neve. Ugyan
csak e névvel jelölik a Zemye [221 ] egyik patákat [232]. 

Tisztabükk Tisztabikk 1164] (e.). - 1634: 77«-
ta bik. - Az Útválasz [116] és Jákó [177] közötti, 
bükkel és fenyővel borított erdő. 

•Tisztabükkalja. - 1634: az Zabolai Erdőn 
mellyet hinak Tiszta bik alának. - A helynevet ma nem 
használják. 

Tisztabükkerőse Tisztabikerősse [410] (e., út). 
- A fenti terület nagyon meredek része és rajta áthaladó 
útszakasz. 

Tisztabükk-kútja Tisztabükk-kuttya 1169] ( f ) . 
- Forrás a fenti erdő tisztásának közepén. 

Tisztabükknyaka Tisztabiknyaka |166 | (e.). -
Enyhén oldalas rész a fenti erdő nyugati részén. 

Tisztabükkoldala Tisztabikuódala 1165| (e.). -
A fenti erdő Utválaszfarka 11171 felőli része. 

Tisztabükk-pataka Tisztabik-pataka 1178| (p.). 
- Kisebb patak a fenti erdőben. 

Tisztabükkpusztája Tisztabikpusztája |168] 
(ti.). - 1853: Tisztabikk pusztája. - Nagyobb tisztás a 
fenti erdő közepén. 

Tisztabükkteteje Tisztabikteteje [167] (e.). - A 
fenti erdő legmagasabban fekvő, fennsíkszerű része. 

Tized [547] (r.), - 1630: az Farkasnylaban 
tized. 1673: az Tized n helyben. - A Rőláb [548] mel
lett fekvő kaszájuk neve. A helynév az egykori tízes 
rendszer emlékét őrzi. 

Tizedszél Tizetsziéj [588] (r.). - A lenti terület 
Imecsfalva felőli részét jelölik e névvel. 

*Tóárkáramenő. - 1760: Zabolai réten Pető
falva megett Tóárkára menő hellyben. - Valószínűleg 
a Mélytó-árka [554] melletti kaszálókat jelölték e 
névvel. 

Tóköz Tuóköz [515] (sz.). - 1632: az középső 
mezőben a To közön. 1641: az tó kozott. 1815: Tóköz. -
A Liget [518] és Balatonszeg [514] közötti szántóföl
dek a petőfalvi határ mellett. E területet egykor tavak 
vehették közre. 

Tóköz-árka [521] (á.). - Műárok a fenti 
területen, melyet a tagosításkor ástak e határrész víz
mentesítésére. 

Tóközfeje. - 1844: A Tóköz fejin. - A fenteb
bi terület kezdeti részének megnevezése lehetett. 

*Tóközremenő. - 1787: Középső Mezőben 
Tóközre menőLábban. 1852: Üke melett Tóközre me
nőben. - Helyrajzilag pontosabban nem tudom elhe
lyezni. 

*Tóközszeg. - 1771, 1779: Középső mezőben 
a Tóköz szegen. - A helynevet ma nem használják. 

Tolvajokpusztája Tolvajokpusztája [248] (ti.). 
- A Zemye [221] egyik tisztásának neve. A helynév 
egykori rablás, tolvajlás emlékét őrzi. 

Tolvajok útja Tolvajok uttya [437] (út). - A 
fenti tisztáson áthaladó kisebb út neve. 

Töltött út Tüőtött út [571 ] (út). - A Szörcse 
felé vezető útnak egyik szakasza. Az öntözőárok 
ásásakor a kiemelt földdel az úttestet felemelték. 

TURI [2331 (e.). - A Zernyének [221] az a 
része, mely a gelencei TURI hellyel érintkezik. Köl
csönvett helynév, mely a TURI család emlékét őrzi. 
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*TURIköve. - 1787: Halom Mezejében a 
TURl kavinél a Tamásfalvi Határ szélyinél. 1798: 
THURl köve. 1806: THURY köve. - A helynevet ma 
nem ismerik. 

TURl-pataka [234] (p.). - A Zernye egyik 
patakinak neve. mely a fentebbi erdőben ered. 

Ujharapégés Ujharapiégés [160| (e.). - A 
Nyereg [158] mellett fekvő erdő. A helynév közelmúlti 
erdőtűz emlékét őrzi. 

Útválasz Utválasz [116] (e.). - 1787, 1853: 
Unálasz. - A Lapjas [401], Szénégető [170] és Tisz-
tabükk [ 164] közötti erdő. A fenti területen a Határ út 
[112| folytatása két irányban ágazik el. Ettől kapta 
nevét az erdő. 

Utválaszelsőpusztája Utválaszesuőpusztája 
[118] (ti.). - Nagyobb tisztás a fenti terület északi 
felében. 

Útválaszfarka Utválaszfarka [117] (e.). - A 
fenti területnek két völgy közé beékelődő gerince a 
gelencei szélen. 

Utválaszfelsőpusztája Utválaszfesőpusztája 
[120] (ti.). - Kis kör alakú tisztás a fenti erdő keleti 
felében. 

Útválaszkútja Utválaszkuttya [121] (f.). -
Nagyobb forrás a fenti területen. 

*Üke. - 1851: Középső mezőben Ükében. 
1852: Üke mellett Tóközre menőben. - A helynevet ma 
nem ismerik. 

Vályus-kút Válus-kut [122] (f.). - Az Útválasz 
[116] vályúval ellátott forrásának neve. 

Varjú-hegy Varju-hégy [103] (e.). - A Kaján 
[631 mellett fekvő kisebb csúcs. 

Varjúhegy-kútja Varjuhégy-kuttya [104] (f.). -
A fenti területen fakadó forrás. 

Városi út Városi ut [485] (út). - 1812: csere 
mezőben a Városimnál. - A községen Kézdivásárhely 
felé áthaladó megyei út. 

Városiútmellett. - 1703: Patra hegye me
zőtben) az Városiul melleit. - A fenti út melletti szán
tóföldek megjelölése volt. Helynévi értelemben ma 
nem használják, csak a közelebbi meghatározás 
céljából. Pl. a Borkútban, a városi út mellett. 

Vasútonalól Vasutonalól [592] (sz.). - A vasút
tól nyugatra eső szántóföldek. 

Vasútonfelül Vasutonfejjel [593] (sz.). - A 
vasúttól keletre eső terület megjelölése. 

Vasút-hídja Vasut-higgya [600] - A Patakon 
[614] átvezető vashíd a Halommezejében [543]. 

Vasútmellett Vasutmellett [5911 (sz.). - A 
vasúttól keletre és északra eső terület. 

Veresgödör Vérézsgödör [1] (v.). - 1835: A 
Veres gödör mártván. - Az Ercembükk [5] aljában 
kezdődő és a Patakba [614] torkolló völgy neve. Nevét 

a sárgás, vöröses színű agyagtól kapta. A helynév 
gödör utótagja 'völgy, árok' jelentésben is használatos. 

Vigyázóponk [99] (csúcs). - A Kecskerágó 
[58] melletti hirtelen kiugró tető. 

*Vizen. - 1767: Halom Mezeib(en) A Vizén n 
helyben. - Helyrajzilag pontosabban nem tudom elhe
lyezni. Ma nem ismerik, nem használják helynévi 
értelemben. 

Vizesláncozó [426] (út). - A Jákón [177] át
vezető útnak nagyon lejtős szakasza. Erdőléskor a 
fékezésnek egyik módja, hogy a taliga kerekét vagy a 
szán talpát lánccal kötik át. Az útnak azt a részét, ahol 
a fenti fékezési módot alkalmazni kell, láncozónak 
nevezik, a műveletet pedig láncozásnak. A helynév 
azért kapta a vizes előtagot, mert az út melletti forrás 
vize e szakaszon folyik végig. 

Zabolafeje [402] (e.). - A Tisztabükktől [164] 
nyugatra fekvő terület. Az első hegyvonulatnak ez a 
legmagasabb gerince, mely a községből még látható. 

Zabolai-patak. - 1635: Zabolai patak. - A 
Patak másik neve. 

Zabolairét. 1624, 1696, 1712, 1770, 1810: 
Zabolai rét. - A Rét másik neve. 

Zabola-vize [294] (p.). - A Murdánban [287] 
eredő nagyobb patak. A zabolai népnyelvben a víz 
köznévvel a nagyobb patakokat jelölik. 

*ZEJK-kert. - 1798: ZEJK kert a Tizedben. -
A Tized [547[ egyik részét jelölték e névvel. A helynév 
előtagja a Zaboláról elszármazott ZEJK család nevét 
őrzi. 

Zernye Zérnye [221] (e.). - 1787: Zernye. 
1806: Zernye havas, mellynek vicinussa napkeletről a 
Zernye vize, nap nyugatról a Fekete Bértz és kinyúlik a 
Lakotza farkáig. - A Jákó [177], Kóróbérce [274], 
Lakóca [258], MÁTÉ Pál [279], 3500 hold erdő. 1943-
ban a MIKES család tulajdona. 

Zernyei-csorgó Zemyei-csorgó [222] ( f ) . - A 
Zemyepusztáján fakadó, csorgóval ellátott forrás. 

Zemyefarka Zernyefarka [249J (e.). - A fenti 
erdőnek a Baszka [250] és Rozsdás-pataka [220] közé 
eső része. 

Zernyehátsópusztája Zérnyeháccsópusztája 
[243] (ti.). - Kisebb tisztás a fenti erdő keleti felében. 

Zemyepusztája Zérnyepusztája [241] (ti.). -
Nagy kiterjedésű oldalas tisztás, mely a fenti terület 
déli oldalán a hegy lábától az 1603 méter magas tetőig 
húzódik. 

Zernyeteteje Zérnyeteteje [242] (csúcs). - A 
fenti erdő 1603 m magas csúcsa. 

Zernye-vize Zemyevize [235] (p.). - 1806: 
Zernye vize. - A fenti területen eredő és Gelence felé 
folyó nagyobb patak. 
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A helynevek számszerinti felsorolása 
a belterület térképén 
(A számok a térképvázlat számai) 

1. Alszeg, 2. Derék, 3. Felszeg, 4. Hegymege, 
5. Derék út, 6. Felszegi utca, 7. Hegymegi utca, 8. 
Kotákvára, 9. Nagyút, 10. Pataktérség, 11. Vasút utca, 
12. Túlsó utca, 13. BISZAK Mihálynál, 14. Cigányok, 
15. Cigányok-kútja, 17. Gatyaszár utca, 18. Preventori
um, 19. Hegymegipázsint, 20. Kancellária-kert, 21 . 
KERESZTES Mihálynál, 22. Közmező, 23. Közmező 
utca, 24. Kőkereszt utca, 25. Major utca, 26. Molnárok, 
27. Molnárok-kútja, 28. Gödrös utca, 29. Alsó utca, 30. 
Taleán utca, 31. Halottak utcája, 32. Halottak-hídja, 33. 
GYÁRFÁS-kert, 34. NAGY Vilma-kertje, 35. GYÁR-
FÁS-malom, 36. Gépház, 37. DEBRECI-kert. 38. 
DEBRECI-malom, 39. Halastó, 40. Kicsihalastó, 41 . 
Temető, 42. Református temető, 43 . Jövevények 
temetője, 44. Katolikus temető, 45. Hidegház, 46. 
Árvaház, 47. Nagy-híd, 48. Borsikás, 49. JAKABFIak, 
50. KÁDÁR-malom, 51 . KERESZTESek utcája, 52. 
Kertész-kert, 53. Kicsi utca, 54. Nagy utca, 55. 
KOVÁCS pénztárnok utcája, 56. Kultúrház, 57. ÓPRÁk 
utcája, 59. PALTÁNY-kert, 60. PERDI-malom, 61 . 
Pihenő, 62. Piroscsepesz, 63. POZSONYmolnár, 64. 
POZSONY utcája, 65. Régikastély, 66. Újkastély, 67. 
Sétatér, 68. Sokadalom-kert, 69. Sokadalomkert utcája, 
70. SZABÓ-kert, 71. TRÉFAmalom, 72. VAJDA-lakás, 
73. Zöldfa, 74. Porond, 75. Porond utca, 76. Középső 
utca, 77. GYÖRGYök utcája, 78. Románok utcája, 79. 
MAKI utca, 80. POZSONYok utcája, 81. BORBÉLYok 
utcája. 

A helynevek számszerinti felsorolása 
a külterület térképén 

1. Veresgödör, 2. Luci, 3. Gyárfásnyíre, 4. 
Szálasoldal, 5. Ercembükk, 6. Pérászka, 7. Pérászka-
pusztája, 8. KOPACi út, 9. Pérászkaponkja, 10. Pérász-
kalaposa, 11. BASA-kútja, 12. BASAkútja-völgye, 13. 
KOPACerőse, 14. Közhegynyaka, 15. Közhegynyaka-
pataka, 16. DEMESKE, 17. DEMESKE-kútja, 18. 
DEMESKElapálya, 19. DEMESfarka, 20. Búzaköles
oldal, 21. NAGY Jánosné, 22. NAGY Jánosné-kútja, 
23. Farkafenyő, 24. Alsófarkafenyő, 25. Felsőfarka
fenyő 26. Farkasfenyő-kútja, 27. Főtisz-patak, 28. Dul-
lóros, 29. Dullóros-kútja, 30. Szoroskő, 31. Súgó-kút, 
32. Nagytér, 33. Súgókút-völgye, 34. Hidegkút-völgye, 
35. Hideg-kút, 36. Aratás, 37. Aratás-kútja, 38. Aratás
pusztája, 39. Sovadás, 40. Farkaslyuk, 41 . Kőbánya, 42. 
Egeresnyaka, 43. Egereslaposa, 44. Erősoldal, 45. Bará
tok, 46. Nyúlnyalás, 47. Kisharaly, 48. Kisharaly-kútja, 
49. Csere-domb, 50. Négyszegűcsere, 51. Nyulaktója, 

52. Gyümölcsös, 53. KÖSöcske, 54. KÖSöcske-völgye, 
55. Odor, 56. Odorpusztája 57. Odor-kútja, 58. 
Kecskerágó, 59. Kecskerágó-kútja, 60. Kecskerágó-
pataka, 61. Kecskerágővölgye, 62. Hegymegikőbánya, 
63. Kaján, 64. Kaján-kútja, 65. Nyíreslapály 66. Hara-
lyosnyaka, 67. Élesorr, 68. Élesorr-pataka, 69. Csipkés
erősoldal, 70. Hintófa, 71 . AlsóGEREvölgye, 72. Fel-
sőGEREvölgye, 73. Mihályka-kútja, 74. Mihályka-
pusztája, 75. KOVÁCS-kútja, 76. Énekesfenyő-kútja, 
77. FelsőBALÁZStója, 78. Felsőtekeredő, 79. Med-
vetér-kútja, 80. Szilváskert, 81. GEREvölgye, 82. 
KOPACinyáras, 83. KOPACinyáraspusztája 84. Alsó
GEREvölgye, 85. FelsőGEREvölgye, 86. AlsóGERE-
völgyepusztája, 87. FelsőGEREvölgyepusztája, 88. 
Kecsketér, 89. Kecsketér-pataka, 90. Nagykő, 91 . 
Gerendásbérc, 92. IMRE Péter 93. Porondesztenája, 94. 
Kicsimezőcske, 95. Bükk, 96. Nyelvesfej, 97. Hompos-
kút, 98. Mihályka, 99. Vigyázóponk, 100. Holdvilág, 
101. Leveleshegy, 102. Leveleshegypusztája, 103. 
Varjú-hegy, 104. Varjúhegy-kútja, 105. MIKESné, 106. 
MIKESné-kútja, 107. MIKESnépusztája, 108. Köpüs- * 
kút, 109. Szélkapu, 110. KOPACifövény, 111. 
Énekesfenyő, 112. Határút , 113. Kápolna, 114. Kápol
napusztája, 115. Kápolna-kútja, 116. Útválasz, 117. 
Utválaszfarka, 118. Útválaszelsőpusztája, 119. 
Kétútválaszköze, 120. Útválaszfelsőpusztája, 121. 
Útválasz-kútja, 122. Vályus-kút, 123. Földbánya, 124. 
Farkaló, 125. Farkalópusztája, 126. AlsóBALÁZStója, 
127; KülsőBALÁZStópusztája, 128. Tekeredő, 129. 
Alsótekeredő, 130. Medvetér, 131. Medvetéralja, 132. 
Medvetérteteje, 133. Nyugvó, 134. Nyugvópusztája, 
135. LÁSZLOmogyorósa, 136. LÁSZLOmogyorósa-
kútja, 137. Fövény, 138. Fövénypusztája, 139. Fövény-
kútja, 140. Csókaház, 141. Csókaházpusztája, 142. 
Csókaház-kútja, 143. Isztiri, 144. Isztiri-kútja, 145. 
BAKARA, 146. BAKARAfarka, 147. BAKARAküI-
sőlaposa, 148. BAKARAbelsőlaposa, 149. Gyújtós-kút, 
150. SZÁSZkeresztje, 151. Barlangoldal, 152. Farlóol-
dal, 153. Köves-kút, 154. Nagyvölgy, 155. Nagyvölgy-
kútja, 156. Nagyvölgy-pataka, 157. Nagyvölgyoldala, 
158. Nyereg, 159. Nyereg-kútja, 160. Újharapégés, 161. 
Földhíd, 162. Szilfatőkeoldal, 163. Száraz-árok, 164. 
Tisztabükk, 165. Tisztabükkoldala, 166. Tisztabükk-
nyaka, 167. Tisztabükkteteje, 168. Tisztabükkpusztája, 
169. Tisztabükk-kútja, 170. Szénégető, 171. BIRÓ 
Antal útja, 172. Szénégetőpusztája, 173. Szénégető
nyaka, 174. Belsőlókasár, 175. Külsőlókosár, 176. Te-
kerő-patak, 177. Jákó, 178. Tisztabükk-pataka, 179. 
Rakodó-puszta, 180. Középsőharapégés, 181. Kőszök-
tető, 182. Külsőjákó-tója, 183. Belsőjákó-tőja, 184. 
Her-kútja, 185. Bányalapos, 186. Szárazvölgy, 187. 
Nagyforrás, 188. Deferenciás, 189. Deferenciás-patak, 
190. Jakabhavasa, 191. Bükk, 192. Mély-patak, 193. 
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Csorgó, 194. Jakabhavasapusztája, 195. Kicsi-puszta, 
196. Külsővályus-kút, 197. Belsővályus-kút, 198. 
Komandóház, 199. Csorgó-árka, 200. BAGOLY útja, 
201. Kőszikla út, 202. Bükkfarka, 203. Külsőszállás, 
204. Belsőszállás, 205. Pojánkarész, 206. Pojánka, 207. 
Pojánkat'arka, 208. Pojánkanyaka, 209. Pojánkateteje, 
210. Pojánka-kútja, 211. Rozsdás, 212. Rozsdáspusztá
ja, 213. Rozsdás-tető, 214. Fövényeslapos, 215. 
Fövényeslapos-pataka, 216. Deferenciásrész, 217. De-
lerenciás-pataka. 218. Négyszegű-kút, 219. Rozsdásfar
ka, 220. Rozsdás-pataka, 221. Zernye, 222. Zernyei-
csorgó, 223. Csórémart, 224. Csórémartoldal, 225. 
MIKESné-kútja, 226. Csemetekert, 227. Disznókasár, 
228. Disznókasár-pataka, 229. SZENTGYÖRGYI-ház, 
230. SZENTGYÖRGYI-patak, 231. DEMETER-patak, 
232. Tekerő-patak, 233. TURI, 234. TURI-pataka, 235. 
Zernye-vize, 236. Sodronyállomás, 237. RONKO-
RONDIbevágása, 238. Fekete-tó, 239. Háromlábú-kúl, 
240. Csórémartpűsztája, 241. Zernyepusztája, 242. 
Zemyeteteje, 243. Zernyehátsópusztája, 244. Pereserdö, 
245. Sósösvény, 246. Baszka útja. 247. Cigány-patak, 
248. Tolvajokpusztája, 249. Zemyefarka, 250. Baszka, 
251. Kapálás, 252. Cigányok-kútja, 253. Sodrony útja, 
254. KERESZTESekhavasa, 255. BASA-kútja, 256. 
KERESZTESekhavasapusztája, 257. BASAasztala, 
258. Lakóca, 259. Kecske-csorgó, 260. Fináncház, 261. 
Haralyosnyaka, 262. Szélkapu, 263. Lakócaponkja, 
264. Pávailakóca, 265. Kígyólyuk, 266. GALvápája, 
267. GALvápájapusztája, 268. GÁLvápája-kútja, 269. 
Lakócapusztája, 270. Lakócafarka, 271. Lakóca-kútja, 
272. Hármashatár, 273. Hármashatár-kútja, 274. 
Kóróbérce, 275. Kóróbércnyaka, 276. Kóróbércpusztá-
ja, 277. Kóróbércpusztája, 278. Kóróbérc-kútja, 279. 
MÁTÉ Pál, 280. MÁTÉ Pál-farka, 281. Csúsztató, 282. 
Alsó-puszta, 283. Külső-puszta, 284. SZŐKÉkerdeje, 
285. Erőskijáró, 286. MÁTÉ Pál-pataka, 287. Murdán, 
288. Sós-kút, 289. Gázkút, 290. Murdánnyaka, 291. 
Murdánponkja, 292. Murdánpusztája, 283. Murdánfar-
ka, 294. Zabola-vize, 295. Dobroszláv, 296. Dobrosz-
lávpusztája, 297. Górteteje, 298. Góroldala, 299. 
Górnyaka, 300. Górisikló, 301. Feketehalom, 302. 
Feketehalompusztája, 303. Földhídsátéja, 304. 
KERESZTESeknyíre, 305. Pojinka, 306. Pojinka-
pusztája. 307. Köleskert, 308. Nagynyír, 309. 
Kőgrádics, 310. Kétkútoldala, 311. Égetthegye, 312. 
Kicsinyír, 313. Külsőmeredek, 314. Meredek-puszta, 
315. CSEKME, 316. CSEKMEi út, 317. CSEK-
MEifövény, 318. Kasza útja, 319. Égetthegye-pataka, 
320. JÁNOS útja, 321. Fűrészpusztája, 322. Kicsi-pusz
ta, 323. Hátsó-puszta, 324. Bakszar, 325. Bakszar-pata-
ka, 326. Bakszar-kútja, 327. JÁNOSútja-kútja, 328. 
Fűrészpusztája-kútja, 329. Meredek, 330. 

AlsóMIKESútja, 331. Felső MIKES útja, 332. MIKES-
útja-pataka, 333. PÁL Máté, 334. PÁL Máté útja, 335. 
Alsónádastópusztája, 336. Felsőnádastó, 337. Felsőná-
dastópusztája, 338. KOVÁCS-pataka, 339. Szilas, 340. 
Szilaspusztája, 341. Szilas-kútja, 342. Hideg-kút, 343. 
Csemetéskert, 344. Hanc-kútja, 346. Nagy-forrás, 347. 
Gyepű, 348. Sóstejke, 349. Barlang, 350. Alsócsalános, 
351. Felsőcsalános,352. Gyepűsásosa, 353. Gyepű-
patak, 354. Bófútja, 355. Bófútjasásosa, 356. RÉTI Pál. 
357. RÉTI Pál-pusztája, 358. RÉTI Pál-kútja, 359. 
RÉTI Pál-homloka, 360. RÉTI Pál-farka, 361. 
Gyepűteteje, 362. Kerekbükk, 363. Kerekbükkpusztája. 
364. Kerekbükk-kútja, 365. Kerekbükkfariója, 366. 
Kerekbükkhomloka, 367. Laposbükk, 368. Laposbükk-
kútja, 369. Gyökeres, 370. Gyökeres-kútja, 371. Gyöke
res-tető, 372. Nagyerdeje, 373. Kistér-kútja, 374. 
Székvölgye, 375. Székvölgye-kútja, 376. Kaboladéllő, 
377. Kaboladéllőréve, 378. Kaboladéllőelsőpusztája, 
379. Kaboladéllőhátulsópusztája, 380. Magasorr, 381. 
Felszegerősoldal, 382. Karjasvölgy, 383. Belsőkar-
jasvölgy, 384. Külsőkarjasvölgy, 385. Karjasvölgy-
pataka, 386. Csatornás, 387. Csatornás-pataka, 388. 
Csatornás-kútja, 389. Csatornás-tető, 390. Rótt-kút, 
391. Kasárpusztája, 392. Mogyorós, 393. KÁRÁSZ-
hegye, 394. KÁRÁSZhegyemege, 395. Nagyvontató, 
396. Nagyvontatóteteje, 397. Kicsivontató, 398. Isztiri-
pusztája, 399. Isztirilaposa, 400. Dögkert, 401. Lapjas, 
402. Zabolafeje, 403. Peseltető, 404. Nagyél, 405. 
Nagyélpusztája, 406. Kisél, 407. Kisél-pataka, 408. 
Kisélerőse, 409. HEGYELIhányása, 410. 
Tisztabükkerőse, 411. Földhídpusztája, 412. CSUBUK-
kútja, 413. KOVÁCS Miklós-kínja, 414. Kiséltója, 415. 
Nagyélteteje, 416. Nagyéloldala, 417. Nagyél-kútja, 
418. Rupaharapégése, 419. Csatornásoldal, 420. RÉTI 
Pál-teteje, 421 . Gyökeresoldal, 422. HADNAGY 
Károly-tagja, 423. Szénégető-kútja, 424. Jákópusztája, 
425. Jákó-pataka, 426. Vizesláncozó, 427. Grófijákó, 
428. BAKARA-pataka, 429. Rossz-kút, 430. Rosszkút-
árka, 431. Bányalapos-pataka, 432. Bányalapos-kútja, 
433 . Pojánka-pataka, 434. Deferenciásoldal, 435. 
Csorgó-patak, 436. Rakottyás, 437. Tolvajok útja, 438. 
Madarak-kútja, 439. Baszkamart, 440. JÁNOS Dávid
gyára, 441 . BASA útja, 442. Közepsőkijárás, 443. Fel
sőkijárás, 444. Alsókijárás, 445. Sovadás, 446. BE-
CSEKvágás, 447. Határ-patak, 448. Lakóca-tója, 449. 
Hétforrás, 450. Putnalakóca, 451. Putnalakóca-pataka, 
452. RÁDULYputna, 453. Kóróbércoldala, 454. MÁTÉ 
Pál-kútja, 455. Alsótönkhányó, 456. Felsőtönkhányó, 
457. HADNAGY Károly-erdeje, 458. GÁL-patak, 459. 
Alsónádastó, 460. Sóskút-árka, 461. Murdán-kútja, 462. 
Dobroszláv-pataka, 463. Dobroszlávoldala, 464. Dob-
roszlávnyaka, 465. Dobroszlávteteje, 466. Gór, 467. 
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Murdán-pataka, 468. Gór-pataka, 469. Górpusztája. 470. 
Hosszak, 471. Nyulaktója, 472. Patrahegye, 473. Ki
csimező, 474. Hisharaly, 475. Barátokfarka, 475. Gelen-
cei út, 477. Pázsint, 478. Kereszt-árka, 479. Farkatőgy, 
480. Régi városi út, 481. Borkút, 482. Borkút-hídja, 483. 
Borkút-árka, 484. Nagykanyar, 485. Városi út, 486. Négy
ház, 487. Négyszegű, 488. Borkútdombja, 489. 
Fűrésztelep, 490. Neszter, 491. Neszter út, 492. Nesztertó-
ja, 493. Szent János, 494. Darvas, 495. Forrótó, 496. For-
rótó útja 497. DEMES-tag, 498. GYÖRGY László-tagja, 
499. Kökényszer, 500. Körtebokor, 501. Tanorokvég, 502. 
CSEKMEtartománya, 503. CSEKMEútja, 504. Saláta, 
505. PÁL Miklós, 506. PÁL Miklós útja, 507. GYÖRGY 
Károly-tagja, 508. DÁNkasára, 509. KÓNYA bíró-tagja, 
510. Déllő, 511. RÉMÁNdéllő, 512. Horgas, 513. Halom
réve, 514. Balatonszeg, 515. Tóköz, 516. Gémes, 517. 
Hosszúláb, 518. Liget, 519. Liget-tető, 520. Ligetfarka. 
521. Tóköz-árka, 522. Ligetalja, 523. Gödrös út, 524. Kert
alja, 525. SÁNDOR Pál-kertje, 526. Pávai-domb, 527. 
Köz-patak, 528. Közpatak-hídja, 529. BAGOLY-tag. 530. 
SNÁJDER-tag. 531. BOCZ, 532. Nagykő, 533. Halom, 
534. Halomeleje, 535. Halomfarka, 536. Halomoldala, 
537. Halommege, 538. Halom-kert, 539. Hatökrös, 540. 
Tamásfüze, 541. Cseremezeje, 542. Középsőhatár, 543. 
Halommezeje, 544. MIHÁLC, 555. MIHÁLC útja, 556. 
Hajdúponk, 547. Tized, 548. Rőláb, 549. Hatolykaima-
lom-szegelet, 550. FelsőKÁLNOKIszegelet, 551. 
AlsóKÁLNOKIszegelet, 552. BORKAtó, 553. Mély-tó, 
554. Mélytó-árka, 555. Petőfalvamege, 556. Galamb
szék, 557. Régi-híd, 558. DIMÉNYszegelet, 559. 
Galambfalviszegelet, 560. Kisnyíl, 561. Nagynyíl, 562. 
Farkashalom, 563. Rétfark, 564. Mosórév, 565. BIRTA-
LAN, 566. KALÓC, 567. KALÓCláb, 568. Elősár, 569. 
Elősár-hídja, 570. Borvíz-árok, 571. Töltött út, 572. Réti 
út, 573. Rét, 574. PÁL Miklós-szegelete, 575. Halom
réveszegelete, 576. Halomkertszegelete, 577. Szálas, 
578. DEMESKEszáda, 579. Nyúlnyalás-kútja, 580. 
Öntözött, 581. BAKARAoldala. 582. Pávaiszél, 583. 
JAKABFIak, 584. Tók, 585. Rakodó, 586. CSÁKÁNY-
falva, 587. Öntözőárok, 588. Tizedszél, 589. Patrahegye-
dombja, 590. Közpatakmellett, 591. Vasútmellett, 592. 
Vasútonalól, 593. Vasútonfelül, 594. Hajnaltanya, 595. 
Szivárványrét, 596. Éva-major, 597. Kényszer, 598. Az 
őrháznál, 599. Pityókáskert, 600. Vasút-hídja, 601. 
Égeresszáda, 602. KülsőBALÁZStó-kútja, 603. Kül-
sőBALÁZStója, 604. Kőistálló, 605. Csipkés, 606. Pető
falvi út, 607. Éger, 608. Petőfalvi-domb, 609. Ereszkedő, 
610. Orbai-patak, 611. Feketeügy, 612. SZÁSZkeresztje-
kútja, 613. Gyepű-útja, 614. Patak, 615. Halommege útja, 
616. Halom útja, 617. JÁNOSútjavölgye, 618. Kabo-
ladéllőoldala, 619. Csorgó-patak, 620. Nagykő útja, 621. 
Nyíres. 622. Odor-tető, 623. Patrahegyefarka. 
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(A dolgozat korábbi, rövidített változata: 
FEJÉR Miklós (1972): Zabola helynevei. Nyelv-
és Iradalomtudományi Közlemények. XVI/1. 
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(A családnevek majuszkulás kiemelését, bele
értve a levéltári adatokat és a helynévbe foglal
takat, kötetszerkesztési szempontok indokolták. 
Szerk. megj.) 
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Toponimia comunei Zăbala 
(Zabola) 
(Rezumat) 

The Toponymy of Zabola 
(Zăbala, Covasna County) 
(Abstract) 

în prezent localitatea este centrul admi
nistrativ al comunei cu acelaşi nume. Lucrarea 
elaborată în 1943^14 şi publicată prima dată în 
1972 prezintă toponimia localităţii fără datele din 
Pava, localitate alipită abia la sfârşitul anilor '60. 
Lucrarea este completată de această dată cu 
povestea editării sale şi dedicată regretatului său 
autor, decedat în 2002. (H.B.) 

The village is today the central village of 
the administrative community Zabala. The paper 
that was elaborated in 1943^14 and was pub
lished for the first time in 1972 presents the 
toponymy of the village without the data of Pava, 
a village belonging to Zabola only since the late 
sixties. (H.B.) 
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IMREH Lajos 

Sepsikőröspatak földrajzi nevei 

(A közlésről) 
IMREH Lajos (1917-1999) kolozsvári, 
majd tordai magyar-történelem szakos 
tanár, számos folyóirat szerzője, id. 
IMREH Lajos sepsikőröspataki székely 
tréfamester fia - édesapja humoros törté
neteit a Sáska sógor c. kötetben (Buka
rest, 1985) adta közre. A gyűjtés és a dol
gozat elkészítésének ideje 1946-48, tehát 
a dolgozat az erdélyi helynévkutatás CS. 
BOGÁTS Dénes és mindenekelőtt 
SZABÓ T. Attila és környezete (ADY 
László, ÁRVAY József, BENKŐ Loránd, 
FÁBIÁN Béla, FEJÉR Miklós, GAZDA 
Ferenc, GERGELY Béla, HORVÁTH Ist
ván, IMREH Barna, MÁRTON Gyula, 
TORMAI László) fémjelezte korszaká
nak zárószakaszához tartozik. Mivel 
szerzőjét már több éve elveszítettük, a 
dolgozatot anyagmentésként közöljük, 
vállalva ennek érdekében az utólagos 
gondozással járó óhatatlan buktatókat. 
IMREH Lajos 1992 novemberében dol
gozott rajta utoljára, a terület jellege he
lyenként azóta is változott (erdő, puszták 
stb.), de a terepadatokon, úgy tűnik, már 
ekkor sem történt módosítás. A községtől 
délkeletre (75-81. térsége) mára már fel 
is hagyták az akkori külszíni lignitfejtés 
gödrét, amelyről a dolgozatban nem 
történik említés. Sepsikőröspatak hely
neveit időközben BERDE Mária is 
közölte, térkép nélkül, 1979-ben (NylrK, 
XXIII, 2, 225-227), felhasználva 
ORBÁN Balázs és CS. BOGÁTS Dénes 
közölt adatait. IMREH Lajos ezzel szem
ben ÁRVAY József levéltári adatait 
építette be dolgozatába. Tekintettel a 
Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár (aho-

» Acla ISkulica) 2006/3, T3, Sf. Gheorghe, Sponurilor 8A. RO-520085 
** IMREH Lajos (1917-1999) szülőfaluja, Sepsikőröspatak temetőjében 
nyugszik 

vá a Székely Nemzeti Múzeum Levéltá
rának anyaga került) jelenlegi helyzetére 
és ÁRVAY közismert pontosságára, a 
dolgozat már ezért megérdemli a köz
zétételt, akkor is, ha a szerző a levéltári 
anyagot pontosabban nem adatolta. 
Szakmailag legvitathatóbb, hogy az 
anyagot dialektológiai szempontból 
tudomásunk szerint nem lektorálta senki, 
és bár Sepsikőröspatak a „Romániai 
magyar nyelvjárások atlaszának" kutató
pontja volt, számolva az egybevetés 
megszervezésének nehézségeivel, illetve 
azzal, hogy a gyűjtés fél évszázaddal 
korábbi nyelvállapotot próbált rögzíteni, 
néhány nem egyértelmű hely kivételével 
tiszteletben tartottuk a kéziratbeli le
jegyzést. Felülvizsgálata-megítélése a 
szakma feladata marad. Figyelemre mél
tóak a dolgozatnak a helyi ún. Büdös-
kúthoz kapcsolódó 1946-os „urusos-
kút"-adatai. A közlést IMREH Lajos 
emlékének ajánluk. (B. H.) 

Sepsiszentgyörgyről északnyugati irány
ban 6 km-re fekszik Sepsikőröspatak. 1580 és 
1824 között egyaránt írják Kőró'spataknak, 
Köröspataknak és Kőrispataknak. Egy 1789-ből 
való feljegyzés (U.Lt.) „Kőrispatak falvának" 
nevezi. 1824-ben a falu neve így fordul elő: Pro-
tocollum Ecclesia Unitaria S. Kőröspatakiensis 
ab anno 1824 (U.lt.). 1828-ban S. Köröspataknak 
írják. Az S. = Sepsi. Ma a falu teljes neve: Sep
sikőröspatak. Népnyelvi alakja: Sepsikőürös-
patak. - A helynevek tanúsága szerint ősi (ma
gyar-székely település. A lakosság zömét szabad 
székelyek alkották. Velük együtt élt a gróf KÁL-
NOKI és báró APOR család, később az örmény 
származású BOGDÁN földbirtokos család. E 
három nagybirtok, de főként a grófi birtok idővel 
a jobbágyok, „parasztok" számát növelte meg. 
1848 és az első világháború utáni kisajátítás 
szabadsághoz, telekhez, földhöz juttatja őket. 

A székelység századokon át élte a maga 
sajátos életét. A 16. században a reformáció mel
lé szegődik. Három vallásfelekezet alakul ki: 



unitárius, református, katolikus - valamennyi 
felekezeti iskolával, egész az 1948-as tanügyi 
reformig. 

1884-86-ban bekövetkezik a szántó, ka
száló és bennvaló birtok arányában az erdő 
arányosítása. A főúri nagy- és a székely kis szán
tó- és kaszálóbirtok mellett kialakulnak a nagy 
erdőbirtok közösségek és a nagy erdőbirtokok: 1. 
Volt kétág katonaság közbirtokossága; 2. Volt 
úrbéri közbirtokosság; 3. Grófi, bárói és a 
BOGDÁN-erdőbirtok. 

A Volt kétág katonaság közbirtokossága 
tulajdona: Vadasárnyéka, Kisar, Székorotván, 
Vadasverőfele, Vadasága, Felső- és Alsógyepű, 
Ravaszlik, Gyepűkasár-kútja, Vadaspusztája. 

A Volt úrbéri közbirtokosság tulajdona: 
Kurta, Pallós, Dávid-kútja, Vadaspuszta (egy 
része), Keskeny (fele). 

Grófi erdő: Magyarósorra, Magyaros, Ki
csi- és Nagykurtabérc, Alsó- és Felsőhegyesbérc, 
Jávoros, Szartamás északi fele. - Közöljük a szán
tóbirtokot is: Korcsomahely, Nagyátal egy része, 
Pázsint, Fülöpvápája (egy része), Atalvég, Dióhegy 
egy része. - Kaszáló: Nagy-kert, Zabos-kert. 

APOR báró erdőbirtoka: Nagyalmás, 
Kisalmás, Keskeny, Bányász-árka. - Szántója: 
Zoltánka, Belső-Zoltánka. (1900 táján a székely 
gazdák vásárolták meg az egész bárói birtokot.) 

BOGDÁN erdőbirtoka: Feleltető, Kurta 
egy része. - Szántója: Kőrösköze, Halastóhát, 
Nagyszeg, BOGDAN-kert Peleskeorránál. Egy 
szeszgyár is tulajdonát képezte. 1914 előtt az 
egész birtokot egy COVE§AN nevezetű vásárolta 
meg a szeszgyárral együtt. A második világháború 
után ez a birtok is megszűnőben volt, amennyiben 
több éve már eladás tárgyaként szerepelt. 

A grófi szántóbirtok az első világháború 
után kisajátítás alá esett. A megmaradt erdő- és 
kaszálóbirtokot a gazdák vásárolták meg 1941 
előtt. Ezzel a főúri világ Sepsikőröspatakon vé
get ért. 

A falu 1904-ig hármas határon gazdál
kodik. Felső határ: Felső forduló (Káinok felől). 
- Középhatár: Középső forduló. - Alsó határ: 
Alsó forduló (Árkos felől). 

1904-1908 között bevezetik a tagosítást. 
Az új rendszer helynévtörténeti jelentősége igen 

nagy. Ezentúl a különböző határrészek meg
jelölésére a tagok tulajdonosainak neve nyomul 
előtérbe, míg a régi nevek sok esetben elavulás
nak, feledésnek indulnak. Az egykori mezei utak 
teljesen eltűnnek, új tagutak szelik át a határt. 

Összesen 189 helynevet sikerült begyűj
teni. A jelenlegi és történeti helynevek település
történeti szempontból értékesek. Emellett sok 
esetben rávilágítanak a falu határában bekövet
kezett gazdasági, vízrajzi és más természetű vál
tozásokra. Vannak helynevek, amelyek pusztán 
emlékét őrzik annak, hogy egykor az illető 
területen más termelői munka folyt, mint ma: pl. 
Rozsos-kert, Komlós-kert, Zabos-kert, Lenes
kert, Dióhegy s részben a Pityókahegy. - A Mocsár, 
Nádastó-árka, Halastó határnevek csak névleg 
őrzik azt, amiért egykor keletkeztek, de a 
valóságban a jelzett helyeken ez idő szerint mást 
találunk - ma már teljesen szántó, de egykori fás 
területekre mutat a Kőrösköze és Magosnyár 
határnév. - Történelmi eseményhez kapcsolódik 
a Muszkahatár név, amennyiben az oroszok 
1849-es szerepére mutat rá. Az egyéni birtok
bavételt világítja meg az Újosztás név, s ugyan
akkor arra enged következtetni, hogy volt régebb 
is hasonló birtokba szállás, műveletlen terüle
teknek, legelőknek szántó művelés alá fogása. 

A helynevek különösen nyelvészeti szem
pontból igen becsesek, Sepsikőröspatak népnyelvi 
sajátosságait őrzik. Ezek a következők: 

1. Az „e" zártabbá válása, e > é: Hégyre-
hágóu, Kincsésgödör, Diióuhégy, Fé'sőüühégyés-
bérc, Á(l)szég, -hegy (bármilyen szóösszetételben), 
Kendérékszere, Fe(l)szég, Nagyszég, Ásóalámé-
nőü, Kérésztíilménőü, Dérézsnye, Lenes-kert, 
BÉZZEG-malom, Vasárpec, Péléske, Gyertyános, 
Ásóuhégyésbérc, Keskeny, Fé'sőügyépü, Ciheres. 

2. az e > ö: BEDŐ > BÖDŐ minden 
helynévi összetételben. 

3. e > e: tgmgtó", templom, Felgltetőü. 
4. é > i: falu végin, falu közepiben. 
5. i > é: Gyík-kútja > Gyék-kútja. 
6. Az „a" labializáltabb, a > a: Som-

pgtgka, Kának-pgtgka, Nagy-pgtak, Suhgtag, 
Mgcskás, Csüdőr-árkg, Ásóglámenőü. A példák 
azt mutatják, hogy ha egy hangsorban több „a" 
fordul elő, labializáció várható. 
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7. a > o: Magasnyár > Magosnyár. 
8. ö > ü: Gyükeres (gyökér helyett is 

mindig gyükér szerepel a népnyelvben). 
9. Feltűnő sajátosság a magánhangzó

diftongus: Komlóuskert, Halastóu, Tgmgtőu, Kü-
sőüszér, Pityóukahégy, Kápo(l)naóudal, Hégyre-
hágóu, Kőürösköze, Zoutánka, Pataktőü, Ásóalá-
ménőü, Diióuhégy, KŐÜTŐÜkert, Tavak > Tóuk, 
Hollóus-kút, Lóuakert, BÖDŐÜk-kuttya, 
Magyaróus, Mészkőüponk, Fiióukalmás, Pal-
lóus, Vadasverőüfele. 

10. o > a: hangváltozás szintén feltűnő 
sajátosság: Kisorr > Kisar, BORA > BARA, Kái
nok > Kának, Mogyorós > Magyaróus. 

11. o > u: Karajukért. Károly > Kárai. 
12. Az azonszótagú „1" kiesik, de a meg

előző magánhangzó félhosszúsága megmarad: 
Ásóaláménőu, Fé'sőaláménőü, Fé'sőátal, Fe'me-
nőjj / Fe(l)ménőü, Hold > Hóud, Káinok > Ká
nak, Zoltánka > Zoutánka, Be'ső-Zóutánka, 
KÖLTŐÍj-kert > KŐÜTŐÜokert, A(l)szég, Kű-
sőüszer, Kápó(l)naóudal. 

13. Hosszú „r" megrövidülése: Kisorr > 
Kisar. 

14. Hangkilökés: unitárius > unitárus, 
Natyszeg > Nacceg. 

15. Rövidülés: BÁCS György > BÁZS-
györe. 

16. A szóvégi „ny" y-jának elmaradása 
vagy elhalkulása az illető szó külön állásában is, 
és ha a mássalhangzós kezdetű szó következik rá: 
Füven(y)bánya, Kesken(y). 

A falu helynévanyagának keletkezésében 
különböző tényezők közreműködését láthatjuk. 
Vannak nevek, amelyeket az illető határrész tér
színi formájáról alkottak meg: pl. Gödör-kert, 
Külső utca, Vápa, Kétútköze, Kincsesgödör, Ha
lastóhát, Kétpatakköze, Rét, Pataktő, Patak 
melyéke, Patakfenék, Erős-árok, Pelesketeteje, 
Kicsikurtabérc, Alsóhegyesbérc, Mészkőponk, 
Kövesponk, Fiókalmás, Keskeny, Condol-árka, 
Vadasága, Vadaspusztája. - Egyes határrészeket 
a növénytakaróról neveztek el: Magosnyár, 
Kőrösköze, Pázsint, Dióhegy, Szénafű, Nyír, 
Nádastó-árka, Csere. 

Gyakori az is, hogy az egykori vagy je
lenlegi tulajdonos neve szerepel a helynévben, 

vagy éppen a tulajdonos puszta neve vált hely
névvé. Ez a magyar helynévadás egyik legősibb 
módja. BEDŐszer, BARA-kert, KÖLTŐ-kert, RA-
FALY-kert, Farkas-kert, BEDOk-kútja, Károly-
kert, KOVÁCS-kútja, Dávid-kútja, Iván, BOG-
DÁN-kert, Gróf KÁLNOKi-kastély. 

Használóiról kapták nevüket: ADI-kút, 
KERCSUJhegy, SZINTE utca, KRÁJNIK utca, 
ÖRDÖG utca stb. 

Az ember nemcsak nevét adta a határré
szek megnevezésére, hanem látva egyes térszíni 
formák és saját testrészeinek hasonlóságát, em-
beriesítő térszíni formaneveket alkotott: Peles-
keorra, Gyertyánosnyaka, Orotásorra, Kisar 
(Kisorr), Vadasorra. 

Egy-egy helyet a jellegzetes állatáról ne
veztek el: pl. Vadas, Halastó, Macskás, Hollós-
kút, Gyék-kútja, esetleg Bolhás-hídja. 

Vannak helynevek, amelyeket az illető terü
leten található mesterséges tereptárgyak magyaráz
nak: Bornakerteknél, Kápolnaoldal, Téglacsűr, 
Karácsony-malma, Homokbánya, Szikra-hídja, 
Korcsomahely, Keresztnél, Malom-kert. 

Különös figyelmet érdemelnek egyes 
helynevek, amelyek népnyelvi régiséget és sajá
tosságot hordanak magukban. így: Alszeg, Felszeg, 
Nagyszeg, BÖDÓszer, Középszerben, Kenderek
szere, -láb (itt földterületrész jelentésében), Ra
vaszlik, -verőfele (pl. Vadasverőfele), Vasárpec, 
Ortovány (Szál Tamás), Orotásorra, Székorotván, 
Zúdor, Condol-árka, Szártamás (Ciher), Nyíl, 
Feketeköz, Élőerdő (1580-as feljegyzés), Tanorok, 
Csüdör-árka, Emály, Homokbánya > < Fűhengö-
dör > Füven(y)bánya, Só'get, Patakmelyéke, 
Vadasága; egyesek szerint az ág szót csak folyókra 
és völgyekre alkalmazza a nép; de e név mutatja, 
hogy a hegyekre is - azoknak is lehet águk, 
kinyúló részük. - Mint sajátosságot említjük meg, 
hogy a „hajcsák" igét „emlegetik" jelentésbe 
használják, (lásd Magosnyárnál). - Az ősi népi 
hitvilágba vezet el a Büdös-kút gyógyvizének 
használata és az ezzel kapcsolatos babonás szokás. 

A helynevek, illetve határnevek szám sze
rinti felsorolása a következő: a faluban 1-től 31-ig, 
a falutól északra 40-től 50-ig, a falutól keletre 
51-től 81-ig, a falutól délre 82-től 85-ig, a falutól 
északnyugatra 85-től 190-ig (1. a térképen). 
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Helynévtár 

1. A község belterületére vonatkozó 
helynevek 

ÁDI-kút Falu-kuttya [7]: - Alszegben az úton 
levő kút. A környékén ÁDIk laktak, s még ma is 
részben azok laknak. 

Alszeg Á(l)szeg [4]: a falu alsó fele. Gúnyneve: 
Fűszfalva. - 1720: Alszegben (telek); 1752: Alszegben 
(kastély); 1773: A Falu végin az Ali Szegbe (telek). 

BÁZSgyöre [12]: - Alszegben Nagy-patak 
egy része, BÁCS Györgyről nevezték el, csak az öre
gek használják e nevet. 

BEDŐszer BÖDŐszer [35]: - A főutca, ré
gebb BEDŐk lakták (más néven BEDO-sornak nevez
hetnénk). 

Bergő-híd [3]: - A község pataka fölött a Sep
siszentgyörgy fele elkanyarodó főút hídja. 

Bolhás-hídja Bolhás-higgya [33]: - Feszégből 
a főútról a katolikus templomhoz vezető utca 
közelében időszakos kis patak hídja a főúton. 

Bomakerteknél Bomakertéknél [17]: - A grófi 
telek mező felé eső részét (gömbölyű) borna fából 
(szálfákból) összerótt kerítés vette körül. Ezt nevezték bor-
nakertnek, mint ahogy a szálfákból összerakott csűrt bor-
nacsűmek hívták. Kerítés = kert. De kert alatt magát a 
területet is értik. Ma már a bornakerítés helyén drótkerítés 
áll, de megmaradt a tornakerteknél" mint határrész-név. 

Dögkút Dökkút [14]: - A falu alatt, az elpusz
tult állatokat vetik bele, jól záró fedővel van ellátva. 

Faluháza 1. Községháza 
Farkas-kert [15]: - 1733: A Farkas Kertire 

jövő átalba átal végestől (sz.). 
Felszeg Fe(l)szég [22]: - A falu felső fele. -

1720: az Felszegben (telek); 1752: Felszegben (telek); 
1773: Az Felszegbe (telek); Az Fel Szegbe, vicinussa... 
Északról a le folyó Patak (telek). 

Gödör-kert [25]: - A katolikus temető mellett 
keletre. Az egész kert egy gödör, s erről kapta a nevét. 

Gróf KÁLNOKI Intézet (Zárda) [27]: - Óvo
da és leányelemi iskola. Zárda és óiivóuda. 

Gróf KÁLNOKI-kastély [9]. 
Halastó Halastóu [10]: - A grófi kertben. 
KÁLNOKI-kastély 1. Gróf KÁLNOKI-kastély. 
Kántor-iskola Kántöriskola [28]: - Római 

katolikus fiúiskola, ahol a katolikus kántor tanított. 
Katolikus 1. még Római katolikus 
Katolikus-hegy Kató(u)likus-hégy [32]: - A 

római katolikus és a református templom van rajta. 
Kenderekszere Kendérékszere [16]: - Pázsint-

tól nyugatra kendert vetettek ide a tagosítás előtt, s 
innen a név. 

KERCSUJhegy KERCSUIhegy [8]: - az 
ADI-kúttól a patak felé menő utcának a patakba hirte
len lejtő része. Ennek környékén régebb KERCSUJok 
laktak, s róluk van e helynév. 

Komlós-kert Komlóus-kert [6]: - A községhá
zán alul 2-3 mai telek; komlót termeltek itt, s erről 
kapta a nevet. Ugyancsak komlót termeltek az Unitá
rius utcában, ahogy megyünk befelé a bal felőli egyko
ri (komlós) kertben; ma már lakások vanak e területen. 
- A komló termelésekor e két kert grófi tulajdon volt. 
Ma egyéni birtokok. 

Községháza - Faluháza [1]. 
KRÁJNIK utca KRÁJNIK ucca [13]. 
Külső-kert Küsőü-kert [37]: - A BEDŐszerről 

észak felé nyúló kertes telkek végében levő kert. 
Külső utca vagy Külsőszer Küsőü utca, Kü-

sőüszer [36]: - A BÖDŐszer másik neve, mert van az 
alacsonyabban fekvő, „patak melletti" rész. 

Nagy-patak Nagy-patak [2]: - 1698: Kőrös pa
takja és a' Gidofalvi Utt szomszédságában (patak); a' 
Patak mellett alámenő; a' Köröspatak közt le folyó pata
kon...; az Falu Pataka. - 1720: Hollós Kútnál vágjon egj 
Lo kert... vicinussa az patak; az Falu patakja; Kőris patak
ja mellet (sz.). - 1752: Köröspataki Patak; Az Kalnoki Útra 
jövőben az Patak Marton (sz.). - 1773: A Patak mellett 
mellj fel jő a Káinoki Útra vicinussa Délről a Patak. 

ÖRDÖG utca ÖRDÖG ucca [24]: - Alszegből 
a katolikus templomhoz vezető utca. ÖRDÖG nevűek-
ről nevezték el, akik időközben kihaltak. 

Patak [34]: - 1720: az Patak mellett (telek); 
1752: A patak mellett... vicinussa Északról az Körös
pataki Patak (sz.). 

Református felekezeti iskola Református fele
kezeti iskola [30]. 

Református temető Református temgtőü [39]: 
- Temető ugyanis van a templomkertben is. 

Református templom Református templom [31]. 
ROFAJ-kert [23]: - Feszégben a patak jobb 

partján, BÁLINT Dénes telke mellett nyugatra elterülő 
kert, egykori tulajdonosáról elnevezve. Ma már lakás is 
van benne - lakótelep. 

Római katolikus temető Katóiilikus temetőü [26]. 
Római katolikus templom Római katolikus 

templom [29]: - 1752: az két Templom között, vicinus
sa Nap Keletről a Templom uttzaja (telek). 

Rozsos-kert [5]: - A községháza irányától a 
Káinoki útig nyugat-kelet irányban, északon élősövény 
és a „kertek mégétti út", délen a Főút (Gidófalvára 
menő út) menti telkek. Régebb rozsot termeltek bene, s 
innen a neve. - 1720: A' Rosos kertben... vicinnusa az 
mérés kert (sz.); 1752: A Rosos Kertben (sz.). 

SZINTE utca SZINTE ucca [ 11 ]: - A SZINTE 
családról. 
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Templomra járó utca [32a]: - 1720: az Falu 
közepiben... vicinussaa az Templomra járó Utza (telek). 

Unitárius felekezeti iskola Unitárius felekezeti 
iskola (az „unitárius" szó néha „unitárus" kiejtésű.) [21}. 

Unitárius temető Unitárus tgmgtőy [20]: -
1720: Az Templomon belől az Temető kert mellett. 

Unitárius templom Unitárus templom [19]: -
1720: Az Templomon belől az Temető Kert mellett 
(telek). 

Unitárius utca Unitárius ucca [18]: - A főútból 
az unitárius templomhoz, iskolához és lelkészi lakás
hoz vezető utca. 

Zárda 1. Gróf KÁLNOKI Intézet 
Zabos-kert [38]: - Pityókahegy és a Főút 

között. Zabot termeltek itt, s erről a neve. - 1752: más 
edgj darab Joszag, mely Zabos Kertnek hivattatik, vici-
nussa ab Oriente az Falu Pasintyara jaro Uttatska, ab 
occidente az Falu Pasintyara ki jaro Valus Ut, Északról 
az Falu Csorda já'ro hellyé... kaszálták, szántották, ve
zették (telek). 

2. A község külterületére vonatkozó 
helynevek 

Álé (Ivánorra) Iványara [ 180]: - Itt akácfákkal 
körülültetett táncolóhelyet (álét) készítettek a régiek, 
ahol majálisokat tartottak, s ezért kapta az Álé nevet is. 

Almás-pataka Almás-pjtgka [137]: - Nagy
patak jobb felén. 

Alsóalámenő Ásóalámenő, Ásóaláménőü [75]: 
- Szántó. Határai: északról Bedőházi út, Csíki (Ország-) 
út, délről Árkosi határ, nyugatról Fesőalámenő. A 
tagosítás óta nem használják e nevet. - 1661: Ala 
meneoben (sz.); 1773: Árkos felől való határba (Árkos 
felé fordulóba); Az alsó alá menőbe (sz.); A középső 
alá menőbe (sz.). 

Alsógyepű Ásógyépű [170]: - Bükkerdő Fe-
sőgyepű, Árkosi erdő, Ravaszlik nevű erdő között. 

Alsóhegyesbérc Ásó(u)hégyésbérc [129]: -
Bükkerdő Nagykurtabérc, Fesőhegyesbérc, Középajtai 
erdő között van. Háztető kinézésű hegy, s ezért hegyes 
(éles). 

Alsóhegyesbérc-pataka Ásóhégyésb(i)érc-pa-
taka [130]: - Nagy-patak balján. 

Átal [81a]: - 1773: A Keresztnél az Átalba 
(sz.); Ezen alól a Kőnél ugyan az Atalba (sz.). 

Átalvég Átalvég [81]: - Szántó. Határai: észa
kon Fesőátal, keleten Fesőalámenő, délen Árkosi határ, 
nyugaton Sepsiszentgyörgyi út. Azért Átalvég, mert 
Nagyátal és Fesőátal végében van. - 1720: Által vég n. 
h.-ben (sz.); 1773: az által végbe (sz.). 

Balázsé [ 176]: - Bükkerdő Ravaszlik, Vadas
verőfele, Ivány nevű erdő között. Nevét állítólag 

Balázs névről kapta. Balázsé = Balázs birtoka. Unitá
rius, református, római katolikus egyház erdeje. -
1828: Balasér orrán (e.) (U.Lt.). 

Balazséámyéka [178]. 
Balázsé verőfele Balázsé verőufele [177]: -

1789: Balasér veröfénje nevezetű helljben (e.) (U.Lt.); 
Balasér verő fenjében (e.) (U.Lt.). 

Bányász-árka Bányász-árk§ [142]: - Keskeny 
északnyugati (felső) felében, Keskeny és Almás között. 
Nevét onan kapta, hogy régebben itt aranyat bányász
tak. Bányász-árka Almás-patakába torkollik. 

BARA-kert [87]: - Kaszáló. Határai: a patak, 
három oldalról a falu, s egy oldalról Szénafű. Nevét 
onnan kapta, hogy BORA kisasszonyoké volt e kert 
(BORA > BARA) - o > a. 

Bedeházi út (Bedőházi út) nevű határrész [74] 
(sz.): - Határai: északról Macskás, keletről Csíki 
(Ország-) út, délről Ásóalámenő határrész, nyugatról 
Nagyátal. - Állítólag az Olt mellett levő Bedeházi-ma-
lomra vezető út, s innen kapta a nevét. A tagosítás óta 
nem használják e nevet. - 1698: Bedőházi Utrol le me
gyén a'nagy Útra (sz.); 1763: Cseh út által kelőben a 
Bedeházi útra jövőben (sz.); 1773: A Bedeházi útra 
jövőbe (sz.). 

BEDŐ-kút BÖDŐ-kút, BÖDŐÍjk-kuttya nevű 
hely (e > ö) [117]: - A kútról nevezték el a helyet, 
BEDŐk tulajdona. 

Belső-Zoltánka Belső-Zóytánka [63]: - Szán
tó és „füenybánya" (homokbánya). Határai: északról és 
keletről gidófalvi határ, délről Gidófalvára vezető út, 
nyugatról vasút. Azért Belső, mert a vasúton belül van 
(az Olt felé). 

BEZZEG-malom BÉZZÉG-malom [91]: -
SORBÁN Ferenc tulajdonában volt. A bezzeg nevet 
azért kapta, mert mikor építették, a falusi emberek 
olyenfajta malmot nem láttak, s azt mondották, 
„bezzeg" lesz ebből egy malom. „BEZZEGnek" 
nevezték el a malmot, és a tulajdonost is annak gú
nyolták az 1800-as években. Ma NAGY Lajos malma. 

BOGDÁN-kert [105]: - Peleskearra és Feső-
nyír között. Egykori tulajdonosáról, az örmény szár
mazású BOGDÁNról nevezték el. 

BOKOR útja BOKOR uttya [164]: - BOKOR 
nevű ember csinálta. 

Büdös-kút [104]: - Fesőnyír aljában, a Nagy
patak bal partján, a pataktól 30-40, a Ló-kerttől a patak 
folyásával ellenkező irányban, 160 lépésnyire. Vizét 
hűlés, fájdalom elleni fürdésre használják. Régi szokás 
szerint, aki e kút vizét használta, ruhájából egy da
rabkát kiszakít, s ezt a rongyot a kút körüli valamelyik 
fácskára vagy fára köti (akasztja), azzal a hittel, hogy a 
ronggyal a betegség is ott marad, s ő (az ember) fel
gyógyul. Az ott maradt betegségtől pedig a fácska 
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kiszárad, mondja a néphit, s ez bizonyítja, hogy a 
betegség valóban ott maradt. 

1946. augusztus 13-án 42 darab felkötött ron
gyot számláltam meg. Láttam egészen az ágra száradt, 
több évvel ezelőtt felkötötteket, de láttam ideieket is kb. 
15 darabot. Az ideiek között szerepel két hajtincs is: az 
egyik zöld kökényfácskán: 15 cm-es barna, sima női 
hajtincs, amely oly nagy, hogy belőle 4 rendes tincs 
lenne; a másik a kút fölé hajló zöld nyírfácskára felkötött 
20-25 cm-es vörösesbarna női hajtincs. A rongyok 
általában száraz fácskán vannak. Összesen 13 facskát 
számoltam meg. Ebből 8 száraz, 5 zöld. A zöldeken l - l , 
elvétve 2 rongy látható, míg pl. egy 120 cm-es száraz 
facskán 18 darab rongy csüng; egy másikon meg 8 darab 
van, de ezzel a 8-cal - úgy látszik - oly súlyos beteg
ségek nehezedtek rája, melyek nemcsak kiszárították, de 
le is törték a facskát, noha egy rész még a tővel tart. A 
fácskák nagyobbrészt galagonya, l - l kökény, nyírfa. A 
rongyok minőség szerint: pamutvászon, ruhabélés és 
ruha, azután csepűvászon-darabkák. Hogy a rongyok 
kiktől származnak - nőktől, férfiaktól - , a kinézésük 
után nem lehet eldönteni. A köztudomás csak nőket tart 
számon ebből a szempontból. 

Condol-árka Condöl-árka [165]: - Vadasverő
felében; sebesen j ő befelé a víz, azt mondják, hogy 
condol a víz, azaz szöktetőcskéken csörög. 

Csináltoldala Csinátódala [109]: - Peleske 
keleti fele. 

Csinált-pataka Csinát-pataka [110]. 
Csipán [67]: - Szántó. Határai: északról Sep-

sikőröspatak-patakja, keletről rét, délről Árkos község 
határa, nyugatról vasút. - 1698: Csipánra menőben; 
1736/1797: Csépán nevű helyben. 

Csüdör-árka Csüdor-árka [99]: - Feső- és 
Á(l)só nyír között. 

Dávid-kútja Dávit-kuttya [149]: - Kurta nevű 
erdőben. Dávid nevű ember ásta volt, s innen a neve. 

Derezsnye Derezsnye [189]: - Bükk-, rakottyás és 
cserefás erdő. Kútfej, Árkosi erdő és Szartamás között van. 
A név eredetét nem ismerik. Az unitárius és a református 
egyházé. - 1698: Deresnye nevezetű erdő-hely (e.) (U.Lt.). 

Derezsnyealja Dérézsnyeajja [85]: - Szántó. 
Határai: északon KŐTŐ-kert, keleten Keresztülmenő, 
délen Árkosi határ, nyugaton Derezsnye erdő. Derezs
nye erdő alatti terület, s ezért „ajja". 

Derezsnye-árka Dérézsnye-árka [188]. 
Derezsnye-pataka Dérézsnye-pgtjjka [187]. 
Dióhegy Diíóiihégy [82]: - Szántó. Határai: 

északon Sepsikőröspatak község, keleten Sepsiszent
györgyi út, délen Árkosi határ, nyugaton Felmenő nevű 
határrész. Sok dió termett e helyen, s innen e név. -
1763: Alsó Határban: Dio hegyen (sz.); 1789: ...falun 
kivül dél felé Diós hegj nevezetű helljen mellynek vici-

nussa délről a Dió hegjéröl véggel rea rugó szántó 
Földek (sz.) (U.Lt.); 1828: Dios Hegy (e.) (U.Lt.). 

DUKA-kút [118]: - Kaszáló. Peleske délnyu
gati felén. DUKA nevűek kaszálója, róluk a név. 

Émály [82a]: - 1698: Az Árkos felől való ha
tárban. Emally n. h.-ben (sz); 1720: Árkos felől való 
Határban: Emáljban (sz.); 1773: Az Emálljbeli föld (sz.). 

Erős-árok [105a]: - Legelő. Határai: Káinoki 
határ széléről Csinát-patak árkába jön be. 

Feleltető Feleltetőü [ 147]: - Bükkerdő, Kurtá
nak egy része, hegyoldal. 

Feleltető-pataka Felgltetőü-pat§ka [148]: -
Nagy-patak jobb oldalán. Almás-patakába folyik. 

Felmenő Feménő, Fe(l)ménőü [83]: - Szántó. 
Határai: északon Szénafű nevű kaszáló és KŐTŐ-kert, 
keleten Dióhegy, délen Árkosi határ, nyugaton Keresz
tülmenő határrész. Tagosítás óta nem használják e 
nevet. - 1773: Dio Hegyen a Felmenőbe (sz.). 

Felsőalámenő Fesőalámenő, Féső§láménőü 
[76]: - Szántó. Határai: északról Nagyátal, keletről 
Ásóalámenő, délről Árkosi határ, nyugatról Nagyátal. 
Alámenő nevét azért kapta, mert a községtől távol van 
(alá - messze le - kell menni). Tagosítás óta nem 
használják a nevet. - 1752: Az Felső alá menőben (sz.); 
Az Alá menőben (sz.); 1773: Az Felső alá menőbe (sz.). 

Felsőátal Fesőátal, Fesőátal [80] (sz.): - Határai: 
északon Pázsint, keleten Nagyátal, délen Átalvég, nyuga
ton Sepsiszentgyörgyi út. - 1752: Árkos fele forduló 
Határban: Az Felső Áltálban az az Tanorok Kapunál... 
vicinussa ab Occidente az Falu Meres kerti (sz.). 

Felsőgyepű Fesöügyépű, Fösőgyépű [169]: -
Bükkerdő Vadas ága, nagyajtai erdő, Árkosi erdő kö
zött. Hagyomány szerint az erdőt „kigyepülték" 
(kitakarították), azaz a gyengébb fákat kivágták, de a 
gyepülés bekerítést is jelent. 

Felsőhegyesbérc-pataka Feső(ü)hegyesbérc 
[131]: - Bükkerdő Alsóhegyesbérc, Mészkőponk és 
Középajtai erdő között. 

Felsőhegyesbérc-pataka Fe(l)ső(ü)hegyes-
bérc-pataka [132]: - Nagy-patak balján. 

Felsőnyír Fesőnyír [101]: - Nyíres hegy, le
gelő. Határai: északon Káinoki erdő, keleten Káinoki 
erdő, délen Á(l)sónyír, nyugaton a község patakja. 
Közepén egy puszta van, amelyet Vasárpecnek hívnak. 

Fiókalmás Fiióukalmás [139]: - Oldal, bükk
erdő. Kisebb, mint a többi almás, s ezért „íijók" (fiók). 

Fühengödör 1. Homokbánya 
Fühenyes Fűhenyés [162]: - Vadashégyésse 

alja, a 8-as kanyartól (a 8-as kilométerkőtől) 1 km-re. 
Fülöpvápája [78]: - Szántó. Északon Sepsi-

kőröspatak-patakja, keleten Macskás, délen Nagyátal, 
nyugaton Pázsint. Vápa = gödör. A hosszan elnyúló 
árkot is ennek nevezik. Ez a határrész ma már nem 
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gödrös. 17. század közepe / 1751: Fűlőp vapaja (sz.); 
1773: Fűlőp vápájába az Patak mellett (sz.). 

Gyepűkasár-kútja Gyepükasár-kuttya [171]: -
Ásógyepű nevű erdő nyugati felében van. Hagyomány 
szerint: gyepülés = takarítás, kerítés. Kasárnak azért ne
vezik, mert makkos sertéseknek itt volt a kasárjuk ezelőtt 
60 esztendővel. Ehhez a forráshoz és az Alsó- és Felső-
gyepűkre való erdőlésre vezető utat - a vadasi útból (sep-
sikőröspataki) IMREH Lajos készítette az 1860-as évek
ben, s róla nevezték el ezt IMREH Lajos útjának. 

Gyertyánosnyaka Gyertyányosnyjka [116]: -
Erdős kaszáló, Peleske nyugati felén. Sok gyertyánfáról 
nevezték el, s a gyertyányos erdő nyakszerű része. 

Gyík-kútja Gyék-kuttya [48]: - Kaszáló és 
szántó. E területen egy forrás van, s abban régebb sok 
gyék (gyík) volt, erről nevezték el a forrást és a kör
nyező területet. Határai: északon Kánaki út, keleten 
Hegyrehágó, délen Községi bennvaló telkek, nyugaton 
Kánaki út. - 1752: Felső Határban (Káinok fele való 
határ) Gyek (!) kuttyánál (sz); Gyék Kuttyánál (sz.). 

Gyükeres [114]: - Erdős kaszáló, Peleske 
északnyugati részén, mély árokkal, nagy „gyökeres" 
fákkal, innen a név. 

Gyükeres-pataka Gyükeres-pgtaka [115]: -
Jávoros és Gyükeres között. 

Halastóhát Halastóuhát [58]: - Szántó. Ha
tárai: északról Kánaki határ, keletről Csíki (Ország-) 
út, délről Gidófalvára vezető út, nyugatról Suhatag. 
Azért nevezték Halastóuhátnak, mert régebben tavak 
voltak itt, sok hallal, s a tavakból kiemelkedő magas
latokat nevezték halastóhátnak. Tagosítás óta nem 
használják e nevet. - 1720: Halastó háton (sz.); A ' 
Halastóban (sz.); 1744/1749: Halastóhát n. h.-ben 
(sz.); Halastóban (sz.); 1752: Felső Határban (Káinok 
fele való határ) Halastó haton (sz.); Halas tóban (sz.); 
Halas tó háton (sz.); Halas tóban az Nagy Kőnél, vici-
nussa az Oldal (sz.); 1773: A Káinok felé fordulóba: 
Halastóba (sz.); Halas tó háton (sz.); 1773: A Káinok 
felé fordulóba: Halastóba (sz.); Halas tó háton (sz.); 
Halastora menőbe (sz.). 

Hegyrehágó Hégyrehágóii [49]: - Szántó, 
azért nevezik így, mert emelkedés van e határrészben -
hegyben van. Határai: északról Kánaki határ, keletről 
Mocsár nevű határ, délről Kétútköze nevű határ, nyu
gatról Gyékkuttya. - 1660: Kanak felöl való határban 
hegyre hagonban (sz.); 1661: Kainak feleol való határ: 
Hegjre hágóban (sz.); 1720: Az hegjre hágóban (sz); 
1752: Alsó Hegyre hágóban (sz.); Felső-, Belső Hegjre 
hágóban (sz.); 1752: Hegyre hágok dölöje (sz); 1764: 
Felső hegjre hagoba (sz.); 1773: A Káinok felé for
dulóba: Az Hegyre Hágóba (sz.). 

Héthód Héthóud [59]: - A grófoknak volt itt 7 
hold földjük, s innen határrész neve. - 1698: Káinok 

felé való határban A' Káinoki útról megyén le egy 
darab az hét holdig... a' Kőrőspatakja és a' Gidofalvi 
Utt szomszédságában (sz); 1698: Az hét hold által 
végestűi (sz.). 

Hollós-kút [97]: - Ásónyír nyugati felében. 
Nevét onnan kapta - a hagyomány szerint - , hogy a 
hollók odajártak inni. Ma már holló nincs a környéken. 
- 1698: Hollós Kútnál egy Lo Kert; 1773: Hollós Kút
nál, vicinussa Nap Keletről Hollós Kút pusztája Nap 
Nyugotrol a patak (k). 

Homokbánya vagy Fűhengödör [64]: - Fü-
ven(y)bánya Belső-Zoltánkában, innen homokot hor
danak a házföld behintésére. - 1720: Az Füven Gö
dörnél (sz.); 1750: Füveny Gödörre menőben (sz.); 
1773: Fövény Gödörnél (sz.). 

Húgyoztató Húddoztatóy [158]: - Pap-kert 
alsó végénél az út emelkedőbe megy, s a fával jövők itt 
megpihentetik marháikat, a marhák pedig ugyanakkor 
hugyoznak, innen a név. 

Iván vagy Ivány [179]: - Bükkös-nyíres erdő 
Balázsé, Szartamás és Kútfej nevű erdő között. Neve 
származását nem tudjuk. A római katolikus egyházé. -
1698: Ivan árka; 1752: Ivan Bertze alatt; Ivaan árnyék
ában ki járó Utt... 

Iván-kútja Iván-kuttya [181]: - Ivány erde
jében. 

Iván-pataka Ivántyj-patgka [182]: - 1752: 
Ivan pataka; Ivan pataka Uttya. 

Jávoros [125]: - Erdő s kaszáló. Határai: Ma
gyaros, Peleske. 

Jávoros-árka [126J: - Bükkerdő. 
Kálnok-pataka Kának-pataka [61]: - Kaszáló. 

Határai: északon Csíki (Ország-) út, keleten Zótánka és 
vasút, délen Kétpatakköze, nyugaton Csíki (Ország-) 
út. - Káinok község patakja mentén; Kának patakába 
menyek takarni; 1698: Káinok felé való határban: Az 
Káinok patakon innen (sz.); 1720: Zoltánkában Káinok 
poatakára jövőben (sz.); Káinok patakja. 

Kápolna és Kápolnaoldal Kápóna és Kápol-
naóudal [46]: - Kápolnáról kapta a terület a nevét. Ez 
a kápolna Káinok és Sepsikőröspatak határszélén áll, 
a két falu katolikusai járták, ma romokban van, a 
torony csonkán, a templom hajója és szentélye telje
sen leomolva. A káinokiak a katolikusokat máig is 
oda temetik. - Szántóterület. Határai: északról Káino
ki határ, keletről Téglacsűr nevű határ, délről Sep
sikőröspatak, nyugatról Ujosztás (Újoasztás). - 1764: 
Kápolna odalba (sz.); a kápolnánál (sz.); Kápolna
hegy; 1789: Kápolna hegj nevezetű hellyben (sz.) 
(U.Lt.); 1928: Kápolna Hegy nevezetű hellyben (sz.) 
(U.Lt.). 

Karácsony-malma Karácson-malma [51]: -
1900 körül lebontották. A malomárok még megvan. -
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1698: a'Kőrőspatak közt le folyó Patakon a Falunak az 
alsó vége felől (malom). 

Káruly-kert Kárainkért [185]: - Kárüiakuttyá-
nál kaszáló, Derezsnye nyugati felében. 

Káruly-kútja Kárüiükuttya [186]: - Derezsnye 
nyugati felében. Károly nevű ember ásta, s innen a neve. 

KÁTÓ-kert KÁTÓU-kert [98]: - Hollós-kút és 
Nagy-patak között. Tulajdonosáról nevezték el. 

Kenderáztató tavak Tóuk [92]. 
Keresztülmenő Kérésztülmenőü [84]: - Szán

tó. Határai: északon KOTO-kert, keleten Felmenő, 
délen Arkosi határ, nyugaton Derezsnye. 

Keskeny Keskeny [140]: - Erdő és kaszáló 
Nagyalmás, Magyarosarra, Kisalmás és Kurta között. 
(Felső szélén Bányász-árka nevű erdő van.) Keskeny 
nevet azért kapta, mert keskenyebb a többi bércnél. 

Keskeny-pataka Keskén-p§t§ka [141]: - Kes
keny és Kurta között. 

Kétárokköze [175]: - Bükkerdő, hegy Ra
vaszlik és Balázsé között. 

Kétpatakköze [60]: - Szántó. Határai: északon 
Kának-pataka, keletről a vasút, délről Gidófalvára 
vezető út, nyugatról Csíki (Ország-) út. - Káinok és 
Sepsikőröspatak községek patakjai között fekszik. 
Innen a neve. - Menyek Kétpatakköze. - 1698: A két 
Patak kőzött (sz.); 1720: Az két patak közöt (sz.); Két 
patak közöt Oltra feküöben (sz.); 1739: A Kétt patak 
kőzött (sz.); A két patak kőzt (sz.); 1752: Két Patak 
Között az Viz folyama mellett. Északról a földek dől
nek meg rajta (sz.); 1763: A két patak kőzt (sz.); Két 
patak melljéke kőzött (sz.); 1773: A két patak között 
alias Halastora menőbe (sz.); Kétpatak között, vicinus-
sa Délről a földek Lábja Északról a Káinokra járó Út 
(sz.). 

Kétútköze Kétutköze határ [50]: - Szántó. Ne
vét onnan kapta, hogy két út között van: a sepsikőrös-
patak-gidófalvi út és egy tagút között. Határai: észak
ról tagút (Mocsár nevű határ), keletről Kincsésgödör 
nevű hely, délről sepsikőröspatak-gidófalvi út, nyugat
ról Gyék-kuttya. - 1739: A Kétt Ut Között (sz.); 1752: 
Az Kertek Vegin a Két Ut között (sz.); 1763: A két ut 
között (sz.). 

Kicsikurtabérc Kicsikürtabérc [127]: - Bükk
erdő Magyaros, Középajtai erdő, Nagykurtabérc 
között. Ez a kisebb „kurtabérc" (azért kicsi). A kurta is 
rövidet jelent. Bérc: egyik ároktól a másik árokig levő 
erdős hegyet jelenti. 

Kincsesgödör Kincsésgödör nevű határrész 
[53] (sz.): - Határai: északról Mocsár, keletről Magos
nyár szántó, délről Gidófalvára járó út, nyugatról 
Kétútköze. - Azért hívják Kincsesgödörnek, mert a 
régi időkben kincset ástak itt, és helyét nem takarták 
be, mivel azt tartották, hogy aki a kincset kiveszi, ha 

betakarja a helyét - „megfészegedik". E nevet az öre
gebbek ma is használják, de a tagosítás miatt már 
feledésbe kezdett menni. A hagyomány szerint, amikor 
még e területet erdő borította, Erdély fejedelme med
vevadászaton vett részt gróf KÁLNOKI hajdani előd
jével. Hajtás közben egy medve észrevétlenül a 
fejedelemre tört, KÁLNOKI mentette meg az életét 
úgy, hogy nyíllal lőtte át a medve nyakát. Ezért kapta 
KÁLNOKI a grófi címet a fejedelemtől, s az addigi 
BIHARI nevét KÁLNOKIra változtatták, mivel azelőtt 
BIHARIak voltak. - 1752: Kentses Gödörnél (sz.); 
Kentses Gödörnél vicinussa... fellyel az Unit. (unitá
rius) Ecclesia földei (sz.), 1773: Kincses Gödörnél, 
vicinussa Délről a patak (sz.); 1828: Kintses Gödör 
(sz.) (U.lt). 

Kisalmás Kisa(l)más [138]: - Bükkerdő Kes
keny, Nagya(l)más és Kurta nevű erdő között. 

Kisar Kisar, Küsar (o > a) [159]: - Bükkerdő 
Kurta és Vadasárnyáka között. 

Korcsomahely Korcsomahej [70]: - Szántó. 
Határai: északról Sepsikőröspatak-patakja, keletről 
vasút, délről Sárkassa, nyugatról Csíki (Ország-) út. Az 
itt levő „nagyúti" (országúti) kocsmáról kapta a nevét. 
A kocsmát 1945-ben lebontották. 

KOVÁCS útja KOVÁCS uttya [113]: - Peles-
ke nyugati oldalán KOVÁCS nevű ember kaszálóján 
van, s innen a név. 

Kőbánya Kőübánya [95]: - Alsónyír (ma fe
nyő) Nagy-patak felőli oldala. 

Kőrösköze Kőürösköze határrész [55]: -
Szántó. Határai: északon Kánaki határ, keleten Nagy
szeg, délen Suhatag határrész, nyugaton Magosnyár. 
Sok „kőrösfa" (kőrisfa) volt itt, s azért kapta e nevet. 
Tagosítás óta nem használják e nevet. - 1720: Körös 
közöt (sz.); Kőris közöt (sz.); 1752: Körös között (sz.); 
1773: Kőrös között (sz.); Kőrös Között a Lemenőbe 
(sz.); Körős Között a Keresztül menőbe (sz.). 

KŐTŐ-kert KŐÜTŐÜ-kert [88]: - Szántó és 
kaszáló. Határai: északon Község, keleten Szénafű ka
száló, délen Felmenő, Keresztülmenő, nyugaton 
Derezsnye-szántó. KÖLTŐ nevűek voltak egykor e 
terület tulajdonosai, s a KÖLTŐ névből lett KŐTŐ. 

Kövesponk [134]: - Bükkerdő Mészkőponk, 
Kurtaponk, Középajtai erdő között. Feltűnően köves hegy. 

Kövesponk-pgtaka [135]: - Nagy-patak balján. 
Községi Alsónyír Községi Á(l)sónyír (jelenleg 

fenyőerdő) [94]: - A falu nyugaü részélben van a patak 
bal partján, alatta megyei út vezet (a Vadasi-hágó útja a 2. 
bécsi döntés után nyert kiemelt jelentőséget, mivel a Sep
siszentgyörgyről Székföldön át Erdővidékre vezető út 
nagyrészt román területre került. Ma nehezebben járható 
makadámút. Szerk. megj.) Ennek tetején kövekkel 
kirakott kút látható. A régiek bemondása alapján, mikor 
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az Olt itt feküdt e vidéken, csolnakkal jártak e hegyről a 
másik hegyre. Ezt igazolja, hogy a Bodok községi erdő 
tetején is egy ilyen régi kőépítmény-omladék látható. 

Kurtaorra Kürtaara [144]: - Itt kezdődik a 
kurta erdő, s ezért az orra. 

Kurta Karta [ 145]: — Bükkerdő Keskeny, Kis-
almás, Nagyalmás, Tolvaj-kútja, Kisarr nevű erdő 
között. 

Kurta-pataka Kűrta-patgka [146]: - Kurta és 
Vadasámyéka között. Vadas-patakának is nevezik. 

Kurtaponk [152]. 
Kútfej [183]: - Cserés erdő Ivány, Szartamás, 

Árkosi erdő, Derezsnye nevű erdő között. Azért kapta 
a nevét, mert az aljában kút van, s ez fölötte áll, mint 
fej. A református egyházé. 

Lenes-kert Lenes-kert [90]: - Lent termeltek 
benne. - 1752: más Kertis Ivan Bertze alatt, vicinussa 
Nap Keletről Ivan pataka Uttya, Észak felöl az Ivan 
arnyekkaban ki jarb Utt, mely is Lenes Kertnek hivat
tatik (kert). 

Ló-kert Lóuükert [103]: - Szántó Nagy-patak 
és a Fesőnyír között. - 1698: Hollós Kútnál egy Lo 
Kert... az Ut és az Falu Pataka Szomszédságában (k.). 

Macskás M§cskás [73]: - Szántó. Határai: észak
ról Sepsikőröspatak-patakja, keletről Csíki (Ország-)út, 
délről Bedőházi út nevű határrész, nyugatról Nagyátal. - A 
tagosítás óta feledésbe ment e név. 1712-1797: a Matskás-
ban (sz.); 1828: Matskás (sz.) (U.lt.). 

Magosnyár (a > o) [54]: - Szántó. Határai: 
északon Kánaki határ; keletről Kőrösközehatár, délről 
Gidófalvára vezető út, nyugatról Kincsésgödör. - Azért 
hívták Magosnyárnak, mert a régi időkben az Olt vize 
itt feküdt, s az Olt visszahúzódása után mint vizes 
helyen hosszú (magos) nyárfák nőttek föl, s e magos 
nyárfákról kapta a nevet a fenti terület. Az idősebbek 
azt „hajcsák" (emlegetik), hogy a községben BÁLINT 
Dénes nevű gazda csűrében még volt, s esetleg van 
még ma is a „magos nyárfákból". Tagosítás óta nem
igen használják e nevet. - 1695/1749: lanok felöl való 
Határban Magos Nyár n. h.-ben (sz.); 1720: Magos 
nyárban (sz.); 1739: a Magos Nyárba (sz.); 1752: 
Magos Nyárban (sz.); Magos Nyarak dölöin (sz.); 
1773. Magos Nyárba (sz.). 

Magyaros Magyaróus-erdő [122]: - Bükkerdő 
- sok magyarófa volt, s erről a neve. (Peleske, Almás-
pataka, Ásóhegyesbérc, Kicsikurtabérc között.) 

Magyarósorra Magyaróusara [121]: - Kaszáló. 
Magyaros erdő első felében van, s ezért (orra) „ara", „ara". 

Magyarós-pataka Magyaróus-pataka [124]: -
Nagy-patak bal felén. 

Magyaróspusztája Magyaróuspusztája [120]: 
- Nagy-patak mentén, Magyarós-hegy aljában, 
kaszáló, legelő. 

Magyarósteteje Magyaróusteteje [123]: -
Bükkerdő. 

Malom-kert Malom-kert [96]: - Ásónyír és 
Nagy-patak között. Azért nevezik Malom-kertnek, mert 
két malom volt benne. 1897-ben egy nagy árvíz az 
egyiket elvitte, a másikat később lebontották. Tehát ma a 
malom nincs meg, de a kert őrzi nevét. Jelenlegi tulaj
donosa BOKOR Lajos családja. - 1752: Malom heljben 
edj darab Szegelet... vicinussa Nyugotról az Er (k.). 

Mészkőponk Mészkő(ü)ponk [133]: - Bükk
erdő Felsőhegyesbérc, Kövesponk és Középajtai erdő 
között. Mészkőről kapta a nevét. Ponk = csúcs. 

Mocsár [52]: - Szántó. Hagyomány szerint 
régebb mocsár volt e helyen, s innen a neve. Határai: 
északról Kánaki határ, keletről Magosnyár, délről 
Kincsesgödör, nyugatról Hegyrehágó. - 1720: Az mot-
sárba (sz.), Motsárban (sz.), 1752: Motsárban (sz.); 
1773: Az Mocsárba (sz.). 

Muszkahatár [41]: - Határai északról Sőget 
nevű hely, keletről Ujosztás nevű szántó (ma e nevet 
nemigen ismerik), délről Pityókahegy, nyugatról 
Községi fenyőerdő és csereerdő. - 1849-ben az oro
szok marhákat vittek el, s a község a gazdák kárpótlásá
ba adta sajátjából e területet, amely akkor elhagyatott, 
bokros hely volt, de a gazdák szántófölddé változtatták. 
A muszkákról nevezték Muszkahatárnak. 

Nádastó-árka Nádastóu-árka [157]: - Vadas
árnyéka nevű erdőből (hegyoldalból) jön a Pap-kert 
alsó végénél a Nagy-patakba. 

Nagyalmás Nagya(l)más [136]: - Bükkerdő 
Mészkőponk, Kövesponk, Felsőhegyesbérc, Alsóhe
gyesbérc, Magyaros, Keskeny nevű erdőrész, Kisal-
más, Tolvaj-kuttya, Feleltető-erdő között. 

Nagyátal Nagyátal [77]: - Szántó. Északon 
Fülöpvápája, keleten Felsőalámenő, délen Átalvég, 
nyugaton Fösőátal. A tagosítás óta feledésbe ment e 
név. - 1661: Az Keozepseo határban: Áltálban (sz.); 
1773: A Falu mellett az Atalba (sz.). 

Nagy-kert Nagy-kert [89]: - Kaszáló, a falutól 
nyugatra, a patak mellett. Gróf KÁLNOKIak tulajdona volt 
1940-ig. Nevezetessége: kert közepén egy régi kastély 
helye látható, amely árokkal körül van véve, s a hagyo
mány szerint, ha a gróf a község szabad székelyeire 
megharagudott, a patak vizét ebbe az árokba vezette, hogy 
így büntesse meg a falut, ahova nem engedett vizet. - 1752: 
Vagyon Köröspatak felső Végiben edgj nagj puszta Curialis 
helj melj Kő ház Kertnek hivatik, az közepe tajekan vágjon 
edgj reghi csonka romladozott Kő Ház (telek). 

Nagykurtabérc Nagykdrtabérc [128]: - Bükk
erdő Kicsikurtabérc, Magyarósbérc, Alsóhegyesbérc és 
Középajtai erdő között. 

Nagy-patak fele [112]: - Peleske Nagy-patak 
felőli része. Itt forrás is van. 
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Nagyszeg Natyszég, Naccég [56]: - Szántó. 
Határai: Káinoki határ, Suhatag. - 1717/1797: Nagy 
Szeg n. h.-ben (sz.); 1720: Nagj Szegben füves ut men
tiben (sz.); 1752: Nagj Szegben (sz.); 1773: Nagy 
Szegbe a Gödrös útnál (sz.); 1789: Nagj Szegben (sz.) 
(U.lt.). 

Nyíroldal Nyíróudal [100]: - 1752: Vadas Ottó
nál vicinussa ab una a Patak ab altéra a Nyír Oldal (k.). 

Orotásorra Orotásar(r)a [119]: - Kaszáló Pe-
leske északkeleti részén. Nevét onnan kapta, hogy a 
fákat leorották (kiirtották), s így kaszálóvá tették. Kiál
ló hely, mint az orr (hegycsúcs). Ma is ismerik, és 
használják az „orotó kapát", főként bokor és kisebb fa 
irtására (legelőtakarításra). 

Ötsustákos fiatalos erdő [173]: - Ravaszlikon. 
Pallós Pallóus [154]: - Kurta erdő közepében. 
Pallósorra Pallóusara [153]: - Itt kezdődik 

Pallós erdő, s ezért orra - erdő. 
Pap-kert vagy Pap-kertje Pap-kert (-kertye) 

[156]: - Vadasárnyéka és a Fesőnyír között, az unitárius 
pap illetményéhez tartozó egyházi birtok, innen a neve. 

Patakfenék [72]: - A patak medre, helyen
helyen kaszáló Karácsony-malmától az országútig. 

Patakmelléke Patakmejjéke [71]: - Szántó. 
Határai: északról Gidófalvára vezető út, keletről Csíki 
(Ország-) út, délről Sepsikőröspatak-patakja, nyugatról 
Karácsony-malma. - A patak mellett van, ezért kapta a 
„mejjék" nevet. - 1698: Káinok felé való határban 
Kőrőspatakja mellett (sz.); 1739: A Patak melyékin (sz.): 

Pataktő Pataktőü [68]: - Az állami vasúti híd
nál a nagy útig a patak környéke. - 1720: Az Réth 
Szellyben az Patak tőnél (kaszáló). 

Pázsint [79]: - Szántó. Határai: északon Sep
sikőröspatak-patakja, keleten Fülöpvápája, délen Fe-
sőátal, nyugaton község. - 1661: Az keozepseo határ
ban: Pazsintban... vic... az Patak feleol... (sz.); 1773: 
Pasintba, vicinussa... Délről a földek térnek rajta (sz.). 

Peleske Péléske [108]: - Kaszáló Csinát-pata-
ka és Nagy-patak között. Szláv eredetű szó - kopaszt 
jelent. - 1752: Peleskén (k.); Felső Piliskén (k). 1773: 
Peleskén (k.). 

Peleskeorra Péléskearra [106]: Csinát-pataka 
és Nagy-patak találkozásánál a Pelesketető eleje. 

Pelesketeteje Pélésketeteje [111]. 
Pityókahegy Pityoukahégy [40]: - Azért, mert a 

tagosítás előtt pityókát termeltek ott. Ma már mindent ter
melnek. Határai: északon Muszkahatár, keletről Sorbánvá
pa (már ezt a nevet nemigen használják), délről a volt 
unitárius temető, nyugatról Községi fenyő- és csereerdő. 

Ravaszlik [ 172]: - Bükkerdő Alsógyepű, Ár-
kosi erdő, Balázsé nevű erdő és Vadasverőfele között. 
A nevét onnan kapta, hogy „ravaszlikakot", ravasz
lyukakat kaptak itt. Ravasz = róka. 

Rét: - Szántó és kaszáló [66]. Határai: észak
ról Kának-pataka, keletről gidófalvi határ, délről Csi-
pán, nyugatról vasút. Főként kukoricát termelnek e 
határrészben. - 1697/1749: Köröspataki Réten (k.); 
1750: a Rétre menőben a füves Utt mentiben (sz.); 
1733. Rét Széljbe vicinussa Délről a' Rét (sz.). 

Sárkassa [69]: - Szántó. Telekkönyvileg Csi-
pánhoz tartozik. Határai: északról Sepsikőröspatak-
patakja és a Korcsomahely, keletről vasút, délről Ár-
kosi határ, nyugatról Csíki (Ország-) út. Régi név, ma 
nem használják. - 1720: Nagj útra jövőben Sár Kassa 
nevű határban (sz.); 1773: Sár Kassába vicinussa... 
Délről a Cseh út átal kelő dől meg rajta (sz.). 

Som-pataka Som-pataka [43]: - Egy árok. 
Határai: Kánaki határ, Sőget, Muszkahatár - legelő. -
1731/1797: Sompataka (k.). 

Sőget [42]: - Községi legelő-erdő. Északról és 
keletről a Kánaki (Káinoki) határ határolja; délről 
Muszkahatár, nyugatról Községi nyír. 

Suhatag Suhjtag [57]: - Szántó. Határai: 
északról Halastóhát, keletről Héthód nevű határrész, 
délről Gidófalvára vezető út, nyugatról Kőrösköze. 
Tagosítás óta nem használják e nevet (ASZTALOS-, 
TÉGLÁS-tagok). - 17. sz. közepe / 1751: Loco vulgo 
Suvatag vocato (sz.); 1661: Kainak feleol való határ: 
Suvatagban (sz.); 1720: Suvatagban (sz.); 1739: Az 
Alsó Suatagban (sz.); 1752: Suatagban edgj csegelj 
föld (sz.); 1763: Felső Fordulóban: Az alsó Suatagban 
(sz.); 1773: Suatagba a' Gidófalvi útra jövőbe (sz.); 
1779/1797: a Suvatag n. h.-ben (sz.). 

Szartamás Szártamás [184]: - Kaszáló és erdő. 
Ivány, Kútfej, Derezsnye között van. Nevének nem 
ismerik az eredetét. - 1698: egy Erdő Szar Thamas nevű, 
ANDRÁS Mihályék házokon fellyűl, Szomszédgya alol 
T. N. KALNOKI Farkas Uram Erdeje, főllyul válosza 
meg a' határatt a' nagy Erdőlő Utt, oldalul az Ivan árka 
hasittya meg, délyről penig Deresnye Falu Tilalmassá (e.); 
1828: Szál Tamásonn egy darab ortovány helly (U.Lt.). 

Székorotván [161]: - Bükkerdő Vadasverőfele 
és Vadasárnyáka között. 

Szénafű [86]: - Kaszáló. Határai: északon 
BARA-kert s a falu, keleten Falu, délen Felmenő, nyu
gaton KŐTŐ-kert. 

Szikra-hídja Szikra-higgya [65]: - Szántó. Ha
tárai: északról Gidófalvára vezető út: keletről gidófalvi 
határ, délről Kának-pataka, nyugatról vasút. - A vasút 
alatt átvezető Kának község patakjának a hídját 
nevezik így, s erről kapta a fenti határrész a nevét. 
Állítólag még a vasút megépítése előtt e helyen „szik
ra" (kicsi) híd volt, s innen ered e név. - A két patak 
között a Szikra Dombjánál (sz.). 

Szöktető SzöktetőU [174]: - Útszakasz. Egy 
ponkon beszökik. 
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Tavak Tóuk 1. Kenderáztató tavak. 
Téglacsűr [47]: - Szántó. Sárga agyag, nehéz 

szántó volt. Tagosítás óta jobban művelhető. Határai: 
északról Kápóna, keletről Kánaki út, délről Sepsikőrös-
patak község, nyugatról Kápóna. 

Tolvaj-kútja Tölvaj-kuttya [ 150]: - Kurta nevű 
erdő szélében. Nevét azért kapta, mert egykor tolvajok 
tanyáztak itt. 

Tolvajkútja-pataka Tölvajkuttya-p§t§ka [151]: 
- Innen ered a Nagy-patak. 

Újosztás Újoasztás [44]: - Vápás hely. Északról 
Kánaki határ határolja, keletről Kápolna (szántóhely), 
délről Sorbánvápa, nyugatról Muszkahatár, Pityókahegy. 
A hagyomány szerint: ezelőtt 200 esztendővel osztották 
ki a gazdáknak, s innen a neve: Újosztás. Addig bokros 
terület volt, ma szántó és kaszáló. 

Vacsora-pataka Vacsora-patika [143]: - Kurta 
nevű erdő és Keskeny nevű erdő között. 

Vadasága'[166J: - Bükkös erdő a középajtai 
erdő, nagyajtai erdő, Felsőgyepű, Vadasverőfele 
között. A Vadas elágazó része, s ezért „ága", kinyúló 
hegyoldal. Sok vadjáról nevezték Vadasnak. 

Vadasárnyéka [155]: - Bükkerdő Kurta-patak, 
Kisanr erdő, Székorotván erdő között. Vadas erdő mö
götti rész, s inkább árnyékos terület, ezért kapta a fenti 
nevet. 

Vadashegyese Vadashégyésse [160]: - Kilátó
hely, a Vadas legmagasabb része. 

Vadas-hídja Vadas-higgya [93]. 
Vadasorra Vadasara [163a]: - 1720: Az Erdőn 

Vadas orránál az patakban... vicinussa ab una az Ország 
uttja ab altéra az Falu patakja (k.). 1773: Vadas orránál 
vicinussa Nap Keletről a patak, ab alia az Ország Uttya 
(k.). 

Vadas-pataka Vadas-pgtaka [167]: - Vadas-
hídja sarkánál ömlik a Nagy-patakba. 

Vadaspusztája [168]. 
Vadasverőfele Vadasverőüfele [163]: - Bükk

és csereerdő Székorotván, Vadasárnyáka és Vadasteteje 
között. Vadas déli oldala, szemben a nappal, verőfé
nyes, ezért „verő fele". 

Vápa [45]: - Gidrés-gödrös kaszáló szántók 
között. 

Vasárpec Vasárpéc [102]: - Egy puszta Feső-
nyír közepén. 

Zoltánka Zóvitánka [62]: - Szántó. Határai: 
északon Gidófalvi határ, keleten vasút, délen Kának-
pataka, nyugaton Csíki (Ország-) út. Az egyik legősibb 
helynévadási formát őrzi, azt ti., hogy a tulajdonos 
puszta neve - itt Zoltánka - válik a terület nevévé. -
1698: Zoltánka (SZABÓ T. 1938, 11); 1720: 
Zoltánkában Káinok patakára jövőben (sz.); 1749: 
Zotánkában Káinok pataka uttya mellet, más felöl az 

Ország uttya vicinumjában (sz.); 1773: Zoltánkába a 
Középső Lábba (sz.). 

Zúdor Zúdör [107]: - Peleske arrában egy 
kaszáló. Állítólag e név onnan származik, hogy Zúdor 
terület a legkimagaslóbb a szomszédos területekhez 
képest, s a szél nagyon „zúg" fölötte. 

A helynevek számszerinti felsorolása 
a térképen 

(A számok a térképvázlat számai) 

Belterület: 
1. Községháza, 2. Nagy-patak, 3. Bergő-híd, 

4. Alszeg (Fűszfalva), 5. Rozsos-kert, 6. Komlós-kert, 
7. ÁDI-kút (Falu-kútja), 8. KERCSUJhegy, 9. Gróf 
KÁLNOKI-kastély, 10. Halastó, 11. SZINTE utca, 12. 
BÁZSgyöre, 13. KRÁJNIK utca, 14. Dögkút, 15. 
Farkas-kert, 16. Kenderekszere, 17. Bornakerteknél, 
18. Unitárius utca, 19. Unitárius templom, 20. 
Unitárius temető, 21 . Unitárius felekezeti iskola, 22. 
Felszeg, 23. ROFAJ-kert, 24. ÖRDÖG utca, 25. Gödör
kert, 26. Római katolikus temető, 27. Gróf KÁLNOKI 
Intézet (Zárda), 28. Kántor-iskola, 29. Római katolikus 
templom, 30. Református felekezeti iskola, 31. Refor
mátus templom, 32. Katolikus-hegy, 32a. Templomra 
járó utca, 33. Bolhás-hídja, 34. Patak, 35. BEDŐszer, 
36. Külső utca vagy Külsőszer, 37. Külső-kert, 38. 
Zabos-kert, 39. Református temető. 

Külterület: 
40. Pityókahegy, 4 1 . Muszkahatár, 42. Sőget, 

43. Som-pataka, 44. Újosztás, 45. Vápa, 46. Kápolna és 
Kápolnaoldal, 47. Téglacsűr, 48. Gyík-kútja, 49. Hegy
rehágó, 50. Kétútköze, 51 . Karácsony-malma, 52. Mo
csár, 53. Kincsesgödör, 54. Magosnyár, 55. Kőrösköze, 
56. Nagyszeg, 57. Suhatag, 58. Halastóhát, 59. Héthód, 
60. Kétpatakköze, 61 . Kálnok-pataka, 62. Zoltánka, 63. 
Belső-Zoltánka, 64. Homokbánya, 65. Szikra-hídja, 66. 
Rét, 67. Csipán, 68. Pataktő, 69. Sárkassa, 70. Kor-
csomahely, 7 1 . Patakmelléke, 72. Patakfenék, 73 . 
Macskás, 74. Bedeházi út, 75. Alsóalámenő, 76. Fel-
sőalámenő, 77. Nagyátal, 78. Fülöpvápája, 79. Pázsint, 
80. Felsőátal, 81. Átalvég, 81a. Átal, 82. Dióhegy, 82a. 
Émály, 83. Felmenő, 84. Keresztülmenő, 85. Derezs-
nyealja, 86. Szénafű, 87. BARA-kert, 88. KŐTŐ-kert, 
89. Nagy-kert, 90. Lenes-kert, 91 . BEZZEG-malom, 
92. Kenderáztató tavak, 93 . Vadas-hídja, 94. Községi 
Alsónyír, 95. Kőbánya, 96. Malom-kert, 97. Hollós-
kút, 98. KÁTÓ-kert, 99. Csüdör-árka, 100. Nyíroldal, 
101. Felsőnyír, 102. Vasárpec, 103. Ló-kert, 104. 
Büdös-kút, 105. BOGDÁN-kert, 105a. Erős-árok, 106. 
Peleskeorra, 107. Zúdor, 108. Peleske, 109. Csinált-
oldala, 110. Csinált-pataka, 111. Pelesketeteje, 112. 
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Nagy-patak fele, 113. KOVÁCS útja, 114. Gyükeres, 
115. Gyükeres-pataka, 116. Gyertyánosnyaka, 117. 
BEDŐ-kút, 118. DUKA-kút, 119. Orotásorra, 120. 
Magyaróspusztája, 121. Magyarósorra, 122. Magyaros, 
123. Magyarósteteje, 124: Magyarós-pataka, 125. 
Jávoros, 126. Jávoros-árka, 127. Kicsikurtabérc, 128. 
Nagykurtabérc, 129. Alsóhegyesbérc, 130. Alsóhe-
gyesbérc-pataka, 131. Felsőhegyesbérc-pataka, 132. 
Felsőhegyesbérc-pataka, 133. Mészkőponk, 134. 
Kövesponk, 135. Kövesponk-pataka, 136. Nagyalmás, 
137. Almás-pataka, 138. Kisalmás, 139. Fiókalmás, 
140. Keskeny, 141. Keskeny-pataka, 142. Bányász
árka, 143. Vacsora-pataka, 144. Kurtaorra, 145. Kurta, 
146. Kurta-pataka, 147. Feleltető, 148. Feleltető-pata-
ka, 149. Dávid-kútja, 150. Tölvaj-kútja, 151. Tolvaj-
kútja-pataka, 152. Kurtaponk, 153. Pallósorra, 154. 
Pallós, 155. Vadasárnyéka, 156. Pap-kert vagy Pap
kertje, 157. Nádastó-árka, 158. Húgyoztató, 159. Kisar, 
160. Vadashegyese, 161. Székorotván, 162. Fühenyes, 
163. Vadasverőfele, 163a. Vadasorra, 164. BOKOR 
útja, 165. Condol-árka, 166. Vadasága, 167. Vadas-
pataka, 168. Vadaspusztája, 169. Felsőgyepű, 170. 
Alsógyepű, 171. Gyepűkasár-kútja, 172. Ravaszlik, 
173. Ötsustákos fiatalos erdő, 174. Szöktető, 175. 
Kétárokköze, 176. Balázsé, 177. Balázsé verőfele, 178. 
Balazséárayéka, 179. Ivány, 180. Álé (Ivánorra), 181. 
Iván-kútja, 182. Iván-pataka, 183. Kútfej, 184. 
Szartamás, 185. Káruly-kert, 186. Káruly-kútja, 187. 
Derezsnye-pataka, 188. Derezsnye-árka, 189. Derezs-
nye. 

Szómagyarázat 

1. ág: hegyre, völgyre, patakra vonatkozik 

2. bérc: zord, sziklás hegy vagy mindenféle hegy. 
Domb vagy hegymagasságú földszíni kiemelkedést 
jelöl (vö. ÁRVAY 1943, 18) 

3. orr: a hegy erősen kiugró része 

4. szeg: szeglet, sarok 

5. vápa: teknő alakú kisebb talajmélyedés 

6. verő: hegynek, dombnak déli oldala (a verő térszíni 
formanév, az „észak" ellentéte - ÁRVAY, I. m.); 
verőfény = hegynek, dombnak, völgynek déli, napnak 
kitett lejtője. 

7. hágó: emelkedő s 

8. ciheres; ciher: sűrű, bokros terület, úgyszólva a járás 
is lehetetlen, vagy nagyon nehéz benne. 

Rövidítések jegyzéke 

e. = erdő 
k. = kaszáló, évszámok után = körül 
lt. = levéltár 
n. h. = nevű hely 
sz. = szántóföld 

Történelmi adatok forrásai 

1. Székely Nemzeti Múzeum Levéltára. A forrásjelölés 
nélküli adatokat dr. ÁRVAY József múzeumi igazgató-
őr gyűjtötte a Székely Nemzeti Múzeum levéltárából, s 
bocsátotta rendelkezésemre. 

2. A sepsikőröspataki Unitárius Egyházközség levéltára. 
Az adatoknak ezt a forrását rövidítés jelzi (U.Lt.). 
Főként az 1789-es és az 1828-as püspöki vizsgálat 
jegyzőkönyve szolgált forrásul. 

3. A falubeliek - főként a határt jól ismerő édesapám -
ismeretanyaga. 

A feldolgozáshoz tanulmányozott 
irodalom 

1. ÁRVAY József (1942): A térszíni formák nevei a barcasá
gi Hétfalu helyneveiben. Kolozsvár. 
2. ÁRVAY József (1943): A barcasági Hétfalu helynevei. 
Kolozsvár, Minerva nyomda. 
3. ÁRVAY József (1943): A térszíni formák nevei Kalotasze
gen. Kolozsvár,. 

4. MÁRTON Gyula (1944): Ördöngösfüzes helynevei. 
Kolozsvár, az EME kiadása. 
5. SZABÓ T. Attila (1938): Miért és hogyan gyűjtsük a 
helyneveket? Különlenyomat az Erdélyi Iskola 1937-38. évi 
(V. évf.) 1-8. számából. Kolozsvár, Glória nyomda nyomása. 

Sepsikőröspatak, 1946-48 - 1992. 

(A családnevek lehetőség szerinti majuszku-
lázását, beleértve a helynévalkotó családneveket, 
kötetszerkesztési szempontok indokolták. Szerk. 
megj.) 
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Toponimia Văii Crişului 
(Sepsikőröspatak), 
jud. Covasna 
(Despre publicare) 

Colectarea datelor şi elaborarea lucrării 
datează din 1946-1948, sfârşitul primei perioade 
însemnate a cercetării maghiare de toponimie din 
Transilvania (lucrările lui Dénes CS. BOGATS şi 
înainte de toate ale lui Attila SZABÓ T. şi antu
rajul lui: László ADY, József ARVAY, Loránd 
BENKŐ, Béla FÁBIÁN, Miklós FEJÉR, Ferenc 
GAZDA, Béla GERGELY, István HORVÁTH, 
Barna IMREH, Gyula MÁRTON, László TOR
MÁI. Lucrarea a fost finalizată în 1992. Lajos 
IMREH (1917-1999), autorul lucrării, profesor 
de maghiară şi de istorie la Cluj, mai târziu la 
Turda, este fiul lui Lajos IMREH din Valea 
Crişului şi a editat poveştile umoristice ale tatălui 
său în voi. Sáska sógor. (H.B.) 

The Toponymy of 
Sepsikorospatak 
(Valea Cri§ului, 
Covasna County) 
(Abstract) 

The village is today the central village of 
the administrative community Valea Cri§ului. 
The paper that was elaborated in 1946-48 and 
was finished in 1992 presents the toponymy of 
the village and other data. (H.B.) 
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BOÉR Im re

Magyarhermány hely ne vei
és azok hoz kö tõ dõ él mé nyek 
a két vi lág há bo rú kö zött

(Ki vo nat)
A dol go zat a Dél-Har gi ta vo nu la tai kö -
zött meg hú zó dó szé kely fa lu bel- és kül -
te rü let ének a hely név anya gát tár gyal ja.
A te le pü lés hely ne ve it már 1993-ban
köz zé tet te JANITSEK Je nõ. A több le tet
ez út tal az nyújt ja, hogy a szer zõ sze mé -
lyes, gye rek ko ri em lé kek hez kap csol va
mu tat ja be szü lõ fa lu ját, el len õriz ve-ki bõ -
vít ve, ér té kel ve he lye it, me lyek így a kö -
zös ség éle té nek szer ves ke re te ként ren -
de zõd nek-raj zo lód nak ki elõt tünk. A dol -
go zat három ko ráb bi, a baróti Er dõ vi dé ki
La pok ban meg je lent köz le mény re épül. 

*
Magyarhermány ma Kovászna me gye

észak nyu ga ti ré szén el he lyez ke dõ ré gi szé kely
te le pü lés, a Ka kukk-hegy bõl ere dõ Barót-patak
völ gyé nek leg fel sõ te le pü lé se. A pa tak hossza
mint egy 25-30 km-t tesz ki, kes keny, ka nyar gós
völgy ben, nagy se bes ség gel fo lyik, kez det ben
észak nyu gat irá nyá ba, majd dé li irány ba, mely
sza ka szán Magyarhermány is fek szik. Mi u tán
fel ve szi bal ol da li mel lék vi ze it, még Hermányon
felül a Ha las- és Fe ke te-, Hermányon alul a Fe -
nyõs- és Ba con-pa ta kot, ki jut a Dél-Har gi ta
hegy vo nu la tá ból, nyu gat fe lé for dul, és be le öm -
lik Köpecen alul az Oltba. For rá sá tól Hermány
fel sõ vé gé ig több mint 700 mé ter a szint kü lönb -
ség, in nen Hermány al só vé gé ig 40 m kö rü li,
majd to vább az Oltba va ló be öm lé sé ig újabb 100
mé ter. Magyarhermány kö ze pe Baróttól, Er dõ vi -
dék köz pont já tól 13 km tá vol ság ra van, 580 m
kö rü li ten ger szint fe let ti ma gas sá gon. 

Az el sõ szál lás hely Ágos ton-domb alatt
volt, a köz sé gen felül. A mel let te alul fo lyó pa tak

ak kor kap hat ta a Hermány-patak, és a fe let te el -
te rü lõ rész a Hermánybükk ne vet. Ezt erõ sí ti meg
a száj ha gyo mány is. MÁTHÉ Já nos hely tör té -
nész sze mé lye sen is mer te HU SZÁR BALÓ Jó -
zsef, ÁR VA PE TÕ Lõ rinc, PE TÕ Fe renc idõs
her má nyi em be re ket, akik elõ de ik tõl hal lot ták,
hogy az el sõ szál lás he lyek Ágastondombja alatt
he lyez ked tek el.

Hermány ne ve ré gi ok má nyok ban

A fa lu arány lag ké sõn je le nik meg az ok -
irat ok ban. Ré geb bi te le pü lés le he tett, de mé re te
és fél re e sõ fek vé se mi att nem volt je len tõs. A
köz ség ne ve elõ ször II. Já nos ki rály (Já nos Zsig -
mond er dé lyi fe je de lem) 1566. évi ado mány le ve -
lé ben for dul elõ: „Hermanyban”.1 Az 1567. évi
25 dé ná ros adó jegy zék ben: „Hermanij”.2 Az
OR BÁN Ba lázs hasz nál ta pél dá nyo kon, il let ve
ol va sa tá ban ugyan ez: Hermánban, Hermány.3

Az 1602. évi BASTA-jegyzékben: „Hermán”.4

1760–62-ben, az er dé lyi ha tár õr ség szer ve zé sé -
nek elõ ké szí té se kor hasz nál ták elõ ször hi va ta lo -
san Ma gyar elõ ne vét (Ma gyar Hermány), meg -
kü lön böz te té sül Szászhermánytól.5 1850-ben
Ma gyar Hirmán.6

Sza bad szé ke lyek mel lett él tek itt job bá -
gyok és zsel lé rek is, fõ leg be ván do rolt, ro mán
szár ma zá sú ak. Ezt tük rö zi az 1785-ben, II. Jó zsef
ren de le té re ké szült Conscriptio Urbarialis7. Bir -
to kos ma gyar her má nyi csa lá dok ek kor: BOÉR,
BOTSKOR, BOTZ, GÁLL, GYÖRGY, NAGY,
PE TÕ. Eze ket szol gá ló job bágy csa lá dok: VE -
RESS, BOG DÁN, BO KOR, OLÁ, GRÓZA,
VARGA.8 BENKÕ Jó zsef ezt ír ja ugyan ek kor
Magyarhermányról, Transsilvania specialis c.
mû vé ben: „Ter mé ket le nebb föl det mû vel, mint a
szék töb bi fal va, de a ko sár kö tõk és az ácsok a
föld si lány sá gát pó tol ják. A vas bá nyát, ame lyet
en nek a szá zad nak az ele jén még mû vel tek, de
fel hagy tak ve le, tíz év vel ez elõtt kezd ték új ra ki -
ak náz ni. A la ko sok ás vány vi zet isz nak.” BENKÕ
a hely ség ne vét egy érmány (‘for rá sos’, ‘ér ces’)
szó ra pró bál ja visszavezetni.9

1850-ig Magyarhermány, II. Jó zsef köz -
igaz ga tá si re form kí sér le tét és a neoabszolutista
idõ sza kot (1849–1863) le szá mít va, Udvarhely -
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szék Bardoc-fiúszékéhez tar to zott. 1877-tõl
1950-ig Ud var hely me gyé hez. 1895-ben a Pallas
Nagy Le xi ko na en nek homoródi já rá sá ban je lez -
he ti, 1203 ma gyar la kos sal (1891-es adat), akik
fõ ként me zõ gaz da ság gal fog lal koz nak, és agyag -
ipart ûz nek há zi ipar ként. A hely ség mai ro mán
ne ve, Herculian hi va ta los név adás ered mé nye,
elõ ször 1921-ben je le nik meg, az is el írás sal
(Heculian),10 ré geb bi ro mán meg ne ve zé se Her-
manu Unguresc, az az Magyarhermány volt, en -
nek el sõ hasz ná la ta 1857-ben: Ma gyar Hermány,
r: Hermanu-Ungurescu.11 1950-tõl nem ud var he -
lyi köz pon tú köz igaz ga tá si egy sé gek hez tar to zik,
utol já ra Kovászna megyéhez.12

A fa lu ne vét a száj ha gyo mány a HER -
MÁN csa lád tól szár maz tat ja. OR BÁN Ba lázs is
azt ír ja: „...könnyen meg es he tik, hogy a fa lu ne ve
a szé ke lyek Her mán ne vé tõl vagy pe dig az itt lak -
ha tott HERMÁNY csa lád tól ered.”13 A HER-
MÁN(Y) csa lád nak ma is él nek le szár ma zot tai
Hermányban, Baróton, Szárazajtán és Bardo-
con.14 II. Já nos ki rály 1577-ben Bardocfalván
vargyasi DANIEL Fe renc nek job bágy tel ke ket
ado má nyo zott. Az át adás nál je len vol tak bardoc-
falvi HERMÁNY Pé ter és HERMÁNY György
primipillusok (ló fõ székelyek).15 1602-ben
Barótról HER MÁN Má té ló fõ, Szárazajtáról
HER MÁN György, Ger gely és Bá lint sza bad
szé ke lyek es küd tek fel Bastának Ru dolf ki rály
hûségére.16 HERMÁNok az er dõ vi dé ki köz sé ge -
ken kí vül a Szé kely föl dön rit kán for dul nak elõ.
And rás, a Magyarhermányban élõk elõd je Bar-
docról te le pe dett a köz ség be, az 1760-as évek -
ben. Az anya könyv be 1798-ban je gye zik be
BOTSKOR Sá mu el há zas sá gát HERMÁNY
And rás leányával.17

PESTYFri gyes 1864-es gyûj té sé ben Mag-
yarhermány ala pí tá sá nak egy má sik le he tõ sé get
ve ti fel: „Ere de té rõl még annyi száj ha gyo mány él,
mint hogy na gyon bér ces, kö ves he lyen van, mint -
egy hét szá zad dal ez elõtt jöt tek vol na a Nyárád
mel lõl, Szentbenedekrõl kõ fa ra gó em be rek a PE TÕ
csa lád ból, hol ma is van és él ezen utód – s itt meg -
te le ped tek, és úgy kez dõ dött vol na a fa lu...”
PESTY Fri gyes is száj ha gyo mány ra alapoz.18

Ér de kes, fi gye lem fel kel tõ PESTY Fri -
gyes fel té te le zé se is. A PE TÕk be te le pe dé sé nek

ilyen ko rai ide je nem iga zol ha tó, de Magyarher-
mányban nap ja ink ban va ló ban szá mos PE TÕ
csa lád él, szá mu kat te kint ve a BALÓ csa lá dok
után kö vet kez nek. A PE TÕ ne vet vi se lõk az
egész ma gyar nyelv te rü le ten meg ta lál ha tók, az
1602. évi BASTA-féle jegy zék ben Há rom szék,
Udvarhely szék, Csík szék, Marosszék 13 te le pü -
lé sén 19 PE TÕ csa lád fõ sze re pel. 1602-ben már
ott van nak Magyarhermányban.19 Az 1715. évi
adó jegy zék sze rint össze írt 52 her má nyi adó fi ze -
tõ csa lád kö zül 19 a PE TÕk höz tartozott.20 Ami
pe dig a la kos ság fog lal ko zá sát il le ti, a kõ fa ra gók
és ká dá rok szá ma volt a leg na gyobb még a 30-as
évek ben. Ez kü lön ma gya rá za tot nem igé nyel,
Magyarhermány na gyon gaz dag kö ve sek ben és
er dõk ben. 

1955-ben JANITSEK Je nõ MÁTHÉ Já -
nos tól jegy zi le Magyarhermány hely ne ve it, ezt
1993-ban ad ják ki, a kö tet tar tal maz za PESTY
Fri gyes 1864-es anya gát, és fel hasz nál ja a SZA -
BÓ T. At ti la-ha gya ték ide vá gó ada ta it is (utób bi -
ak csak 2005-ben je len nek meg21).

A 2001. évi adat köz lõk BALÓ Jó zsef
(Gás pá ré; 83 éves, 1919–2002); BA LOG Bé la (64
éves, sz. 1938); DO MO KOS Ger gely (71 éves, sz.
1931); NÉ MET Gé za (HOSSZÚ; 76 éves, sz.
1926); WEITHALER Károlyné (74 éves, sz.
1928) vol tak. Kö szö net ér te va la mennyi ük nek.

1. Magyarhermány bel te rü le te i nek
hely ne vei

E be ve ze tõ után kö vet kez zen Magyar -
hermány bel sõ hely ne ve i nek meg ne ve zé se és az
azok hoz fû zõ dõ sze mé lyi kö tõ dés, ma gya ráz ko dás. 

A te le pü lés 2 km hosszú ság ban kö ve ti a
Barót-patak kes keny völ gyét. A 30-as évek ben a
kö vet ke zõ fa lu ré szek rõl be szél tünk al só vég tõl
fel sõ vé gig, dél rõl észak ra: 

I. Kökös. (Ez a fa lu rész a Barót-patak és
a Barót-patakból ki ve ze tett GÁL Vik tor-fé le ma -
lom árok kö zött he lyez ke dik el, a Ma lom árok-
híd tól a Bor víz-hí dig.)

II. Al szeg. (A Bor víz-híd tól a Köz ség há -
za-híd já ig vagy Nagy-hí dig.)

III. Kö zép szeg. (A Köz ség há za-híd já tól a
NAGY fi ak-híd já ig.)
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IV. Fel szeg. (A NAGY fi ak-híd já tól az
Egyed-pa ta kig.)

V. EGYED fal va. (Az EGYED-pa tak tól
az Ágos ton-hí dig.)

VI. Ponk (ci gány te lep). (A Bük kös-pa tak
bal ol da li domb ol da lán, 300 mé ter re a fa lu köz -
pont tól, a temp lom tól.)

I. Kökös

A Kökösbe be lé põ ma lom árok híd ja alatt
szép tisz ta víz csor do gált, olyan ho zam mal, mely
elég volt a felül csa pott ma lom ke rék meg haj tá sá -
ra. A Ma lom árok-híd mel lett a jó hu mo rú 
SZA KÁCS Gyu la la kott. Tör tént pe dig, hogy
SZA KÁCS Gyu la Parajdról kõ sót szál lí tott ló fo -
ga tá val. Ezt egy nap meg jár ni nem le he tett. Ha za -
fe lé Oklándon a KONCZ-féle fo ga dó ban pi he nõt
tar tott, szé nát do bott a lo vak elé, és ma ga is fa la -
to zott. A fo ga dó ud va rán jól táp lált li bá kat pil lan -
tott meg, ame lye ket a sö tét ség be áll tá val ma gá val
vitt Hermányba. A li bák el tûn té ért az Oklándon
idõ zõ her má nyi fu va ros, SZA KÁCS Gyu la volt a
gya nú sí tott. A ká ro sult fel je len tést tett a csend -
õrök nek, akik azon nyomban meg je len tek a gya -
nú sí tott la ká sán, hogy el csíp hes sék. A kér de zõk
fel hív ták a SZA KÁCS Gyu la fi gyel mét, hogy
csak az iga zat mond ja az el tûnt li bák sor sá val kap -
cso lat ban, kü lön ben sem mi lyen eny hí tõ kö rül -
mény re nem szá mít hat. (A tet tes va ló ban õ volt.)

„Kér dés: – Hol van nak a li bák?
Vá lasz: – A víz ben.”
A ki múlt li bák tény leg a víz ben vol tak,

lá buk kal fel akaszt va fej jel le fe lé, a Ma lom árok-
híd ja alatt, mely a há za mel lett volt. Ké sõbb az
ese mény re fény de rült, de SZA KÁCS Gyu la nem
ke rült bör tön be, mert iga zat mon dott. A li bák
tény leg a víz ben vol tak. 

Két por tá val fen nebb la kott a szin tén jó hu -
mo rú AKÁCSOS La jos. Ara tá si ká ni ku la volt.
AKÁCSOS La jos éj fél kor ar ra éb redt, hogy na gyon
ki szá radt a tor ka. Ki ug rott az ágy ból, és szá já hoz
emel te a korondi kor sót, hogy húz zon be lõ le, de az
üres volt. Az Al sze gi-bor víz csak 200 mé ter re volt a
há zá tól. Kap ta ma gát, s úgy, ahogy ki szö kött az ágy -
ból, fe hér ing ben és ga tyá ban el in dult a bor víz hez a
hold vi lá gos éj sza ká ban. Jót hú zott a küpübõl, majd

ha za ment. Más nap azt plety kál ták Kökösben, hogy
szel lem já rás volt az Al sze gi-bor víz tá jé kán. 

GÁL Vik tor, a mol nár fél lá bú volt. Egyik
lá ba a csép lõ gép nél tör tént bal eset kö vet kez té ben
annyi ra meg sé rült, hogy am pu tál ni kel lett, ezért
mû lá bat vi selt, mely me net köz ben annyi ra nyi -
kor gott, hogy min den ki fi gyel mét fel kel tet te. 

A bor víz mel lett mint egy 44 mé te res,
desz ká val bé lelt bor víz me den ce volt. Vi ze tel je -
sen meg sár gult a vas tar ta lom tól. 1930-ban még
fü röd tek ben ne. Azt mond ták, hogy a re u mát
gyó gyít ja. A re u ma el len nem hasz nált, de a vi zé -
tõl a für dõ nad rág meg sár gult. 

A bor víz hez kö zel, a ma lom árok mel lett
ken der áz ta tó ta vak sor jáz tak, me lyek ben a
„kinyõtt” (tö ves tõl ki hú zott) ken der fe je ket áz tat -
ták, nagy la pos kö vek kel le nyom tat va. A gyer -
me kek ezt fi gye lem mel kí sér ték, és ami kor már
jól meg ázott, egy-egy fe jet ki húz tak, el rej tõz tek
ve le a pa tak mel lett, tincseltek (va gyis a ken der -
rõl a ros tot le fej tet ték), majd a ki tin cselt ken dert
meg mos ták, négy vagy nyolc zsi nórt fon tak be lõ -
le, ami bõl négy vagy nyolc ágú os tort ver tek
(fon tak). Az 1,5-2 mé ter hosszú ken der os tort rá -
sze rel ték egy 40-50 cen ti mé te res nyél re, s ez zel
rittyegtettek, ver se nyez ve egy más sal. 

A ma lom árok víz zel va ló fel töl té se úgy
tör tént, hogy a pa ta kot egy szû kü let nél el dug ták,
nagy fa rön kö ket ás tak a víz fo lyás ra me rõ le ge sen,
egy más mö gé két-há rom sort. A hát só so rok
mind ala cso nyab bak vol tak. A füg gõ le ge sen be -
ásott rön kök kö ze it nagy kö vek kel és ka vics tör -
me lék kel be töm ték, így a víz fo lyá sa el zá rult,
csak a gát te te jén foly ha tott át. A gát egyik vé gén
egy hár mas ab lak ke ret nagy sá gú ke ret be füg gõ -
le ges irá nyú, moz gat ha tó lap pan csot il lesz tet tek.
Ez zel sza bá lyoz ták a ma lom árok ba fo lyó víz -
mennyi sé get. 

Ilyen gát négy volt gyer mek ko rom ban
Hermányban, há rom ma lom és egy fa fû rész meg -
haj tá sá ra. A gá tak ál tal fel emel ke dett víz szint al -
kal mas sá tet te a ke let ke zett me den cét für dés re.
Ezt mi, gyer me kek ki is hasz nál tuk, ami kor szü -
le ink en ge dé lyez ték me zei mun ka köz ben, a
nagy ká ni ku lá ban. 

Gyer mek éve im je len tõs szín te re volt az
Al sze gi-bor víz, a GÁLVik tor ma lom ár ka, a Bor -
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víz ut ca, a ken der áz ta tó ta vak, a gát. A Bor víz ut -
ca, a ma lom árok és a Barót-patak ál tal köz re zárt
egyen lõ szá rú há rom szög ala kú te lek anyai nagy -
apám, BALÓ Jó nás tu laj do na volt. Jó nás nagy -
apám té len ká dá ro zott, nyá ron pe dig cse rép ve tés -
sel is fog lal ko zott. Az 1910-es évek ele jén le -
égett a cse rép szín, és ez zel egyi de jû leg anya gi lag
õ is. Gon dolt egy me ré szet, és né hány tár sá val
együtt (AKÁCSOS Já nos, AKÁCSOS Sa mu,
AKÁCSOS Ádám, BA RA BÁS Jó zsef) ki ment
Észak-Ame ri ká ba, Penssylvaniába. Két sze re sen
is jól járt, hisz az el sõ vi lág há bo rút meg úsz ta,
meg jól is ke re sett a bá nyá ban. Az el sõ vi lág há -
bo rú ki tö ré se kor az AKÁCSOS-fivérek, BA RA -
BÁS Jó zsef, BALÓ Jó nás nagy apám és a töb bi -
ek 280 arany ko ro nát küld tek Ame ri ká ból a had -
ba vo nul tak meg se gí té sé re. Ame ri ka ha za küld te
vol na õket, de az óce án an gol zár lat alatt volt. 

A há bo rú be fe je zé se után nagy apám ke -
mény va lu tá val a zse bé ben ha za jött, anya gi lag
talpraállt, épí tett, föl det és ál la to kat vá sá rolt. Mi -
vel nem vá gott ne ki a gaz dál ko dás, las sacs kán
új ból vissza esett anya gi lag. 

El ad ta az elõ ke lõ kökösi tel két egy BOR -
SAI Dá ni el ne vû bé nult ügy véd nek, és EGYED -
fal vá ra köl tö zött. BOR SAI te le pes rá di ót mû köd -
te tett la ká sán. Ré szem re ez azért ér de kes, mert itt
hall gat tam meg 1938-ban a lab da rú gó vi lág baj -
nok ság dön tõ jét Olasz or szág és Ma gyar or szág
kö zött, me lyet a bu da pes ti rá dió köz ve tí tett. Saj -
nos, a ma gya rok 4:2-re el vesz tet ték a mér kõ zést.

II. Al szeg

Nyíresalja ut ca olyan ér te lem ben kap cso -
ló dik gyer mek éve im hez, hogy ezen az ut cán köz -
le ked tünk ökör- vagy ló fo gat tal trá gyá zás kor,
szán tás kor vagy be ta ka ro dás kor, mert Nyíresfelén
szán tó föl dünk volt (2 vé kás = 14 ár). Ta lán itt volt
a leg na gyobb há gó, ahol gaz dál kod ni kel lett. 

A Hegy (KUTI Já nos nál) ér de kes, mert
a te tõn majd nem de rék szög ben ka nya ro dik az
út, és itt sok szor össze akad tak a szem be jö võ
sze ke rek, mert a ka nyar kes keny, és nincs ki lá -
tás. Té len gricsuly (korcsolya)-pályának hasz -
nál tuk a hegy le fe lé lej tõs fe lét. Ott jól fel gyor -
sult a gri csuly. Sok szor egy ru dat fog tunk víz -

szin te sen, töb ben mind két ol da lon, úgy sik lot -
tunk le a he gyen, mert így nem bucs káz tunk (es -
tünk) el.

A Cenegetõi szo ros egy kes keny, egy -
nyomtávú göd rös út, ahol a két össze ta lál ko zó
sze kér nem tud ki tér ni egy más út já ból. Ezért az
tör tént, hogy mi e lõtt a sze kér (fo ga tos) ki- vagy
be ért vol na a szo ros ba, meg kel lett áll nia, a fo ga -
tos elõ re sza ladt a szo ros ban 100-200 mé tert, míg
meg nem lát ta a szo ros má sik vé gét, s meg nem
gyõ zõ dött, hogy az út sza bad. 

A hegy rõl fel fe lé ha lad va, de lejt ve jócs -
kán, kb. 100 mé ter re, bal ról az el sõ zsák ut ca tor -
ká ban két ka pu be já rat kö zül a bal ol da li az én
szü lõ há zam hoz ve zet, ahol 1925. szep tem ber 18-
án szü let tem. In nen 5 éves ko rom ban el köl töz -
tünk. Ar ra em lék szem, hogy apai nagy anyám is
itt la kott (BOÉR nannyó, szül. BENKÕ Ró za),
aki nek sze re te te és jó sá ga meg ma radt em lé ke ze -
tem ben. BOÉR Ger gely nagy apá mat (1859–
1921) nem is mer tem. BOÉR nagy apó a me zõ -
gaz da ság mel lett köz ügyek kel is fog lal ko zott a
fa lu ban, mint köz bir to kos sá gi jegy zõ. Köz tisz te -
let nek ör ven dõ em ber volt. Fel cser tan fo lya mot
vég zett. Or vos hi á nyá ban be te gek gyógy ke ze lé -
sé vel is fog lal ko zott. Õ ál lí tot ta ki a ha lot tá nyil -
vá ní tást (ha lott kém). Is mer te a sza bó- és csiz ma -
dia mes ter sé get. Var ró gép pel és a szak má hoz
szük sé ges szer szám mal ren del ke zett. A nagy csa -
lád szá má ra el ké szí tet te a szük sé ges fa lu si ru hát
(ha ris nya, ze ke, nad rág, ka bát) és láb be lit (csiz -
ma, ba kancs). A mai em ber ezen el gon dol kod hat,
hogy mi re volt ké pes száz év vel ez elõtt az egy -
sze rû fa lu si em ber.

To vább ha lad va Pucora-patak és -hídja
kö vet ke zik. Ez nyá ron ki szá rad, de ha Pucora-
fején fel hõ sza ka dás van, ak kor na gyon mér ges
lesz, még az ap róbb há zi ál la to kat is ma gá val 
so dor ja. 

A köz ség há za a 30-as évek ben egy igen
sze rény föld szin tes fa épü let volt, Al szeg fel sõ
vé gén, a mai mû ve lõ dé si ott hon he lyén. Egy kb.
68 mé te res te rem bõl, 44 mé te res iro dahe lyi ség -
bõl, 42 mé te res fog da he lyi ség bõl ál lott. A Pos ta
ut ca gaz dál ko dás szem pont já ból igen for gal mas
ut ca volt, mely a kö zép sõ és al só ha tár ré szek re
ve ze tett.
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III. Kö zép szeg

A Községháza-hídja (Nagy-híd) ar ra em -
lé kez tet, hogy az alul ról jö võ la ko dal mas me net
elõtt lánc cal el kö tik, és meg kez dõ dik az al ku do -
zás az út meg nyi tá sá ért. Vé gül meg egyez nek a
fe lek, és a me net foly tat ja út ját a papilak fe lé.
Gyer mek ko rom ban az egy há zi es kü võ ket a papi-
lakon tar tot ták. A la ko dal mas nép rop ja a csár -
dást a temp lom elõtt, mg az if jú pár ki mond ja a
bol dogí tó igent.

Ha gyo mány volt, hogy kon fir má lás al -
kal má val (Vi rág va sár nap vagy Ál do zó csü tör tök)
a „cin to ron” elõt ti hi dat fe nyõ ágak kal fel dí szí tet -
ték az if jak, ez zel is emel ve az ese mény je len tõ -
sé gét, ün ne pi han gu la tát. A fe nyõ ágat a fü lei
Fok ról hoz ták sze kér rel az ün ne pel tek. Mi u tán az
új don sült konfirmanduszok úr va cso rát vet tek,
kö vet ke zett a fi úk fel nõt té ava tá sa (nem hi va ta lo -
san, ha nem a ha gyo mány sze rint), ami úgy tör -
tént, hogy a 18-20 éves le gé nyek el kap ták õket a
temp lom elõtt, majd víz szin tes hely zet ben két fe -
lé húz ták (meg nyúj tot ták), hogy na gyot nõ je nek. 

A temp lom ke rí tés fron ti ré szén ál lott és
áll ma is az im po záns an de zit obe liszk az el sõ vi -
lág há bo rú ban el esett hõ sök em lé ké re (ké szült
1925-ben). Az obe liszk mel lett 1940 után he lyet
ka pott az or szág zász ló ugyan csak an de zit alap ra
emelt ma gas fa osz lo pa is. A fa osz lop ma már
nincs ott, de alap já ra a hõ sök re em lé ke zõ, ha gyo -
mány ápo ló her má nyi nép a má so dik vi lág há bo -
rú ban el esett hõ sök em lé ké re egy má so dik an de -
zitobe lisz ket is emelt. A ket tõ kö zött az 1848–49-
es em lék mû ka pott he lyet. 

A temp lom kert má sik ékes sé ge a két
1869-ben ül te tett hárs fa a temp lom elõtt. Saj nos,
a papilak elõtt a tér má sik ol da lán dísz lõ gesz te -
nye fa már csak az em lé ke zet ben ma radt meg,
úgy szin tén az is ko la front ja elõtt dí szel gõ eper -
fák is. 

A ha va so kon le ge lõ két csor da (ökör -
csor da és „meddü” csor da) két he ten ként jött be a
fa lu ba, hogy sót nyal ja nak az ál la tok. Ez rend sze -
rint fel vált va, va sár nap es te fe lé tör tént. A pász tor
BALÓ Jó zsef (PA LI Jó zsi) a csor da elõtt jött be,
a Te me tõ ut cán. Rend õr ként meg állt szem ben a
nö ven dék ál la tok kal, és bot já val vá lasz tot ta szét

az ál la to kat, at tól füg gõ en, hogy le fe lé vagy fel -
fe lé kel lett men ni ük. Úgy is mer te az ál la to kat,
mint anya a gyer me két. 

A Temp lom ut cá ban la kott ILYÉS PE TÕ
Sán dor, a fa lu leg jobb sze kér-, ke rék- és más gaz -
da sá gi szer szám ké szí tõ je. Az egyik leg jobb kõ -
fa ra gó, sír kõ fa ra gó és -író a bardoci szár ma zá sú
TÓKOS And rás volt, aki nek ke ze mun ká ja ma is
fel is mer he tõ az er dõ vi dé ki te me tõk ben. Na gyon
szé pen tu dott éne kel ni. Gyak ran fel lé pett a fa lu
szín pa dán mint mû ked ve lõ. Õ az is ko la mel lett
la kott. 

A fel sõ Temp lom ut ca és a Bük kös-pa tak
zár ja köz re a mint egy 50 mé ter ma gas Er zsé bet-
dom bot. Az Er zsé bet-domb ról tud nunk kell, amit
a her má nyi ak kö zül is ke ve sen tud nak, hogy ne -
vét Er zsé bet ki rály né ról (Sissy) kap ta. Er zsé bet
ki rály né 1898-ban gyil kos ság ál do za ta lett. Em -
lé ké re egy év vel ké sõbb, 1899-ben fe ke te fe nyõ -
fá kat (Pinus nigra) ül tet tek a her má nyi ak az Er -
zsé bet-dom bon. Még em lék szem, hogy az 1930-
as évek ele jén az is ko la az Er zsé bet-dom bon Ma -
da rak és Fák Nap ját ren de zett TORÓ Jó zsef igaz -
ga tó, kán tor ta ní tó és ne je, SZÉP Jo lán gon dos
szer ve zé sé ben (dr. TORÓ Ti bor, a je les te mes vá -
ri atom fi zi kus szü lei). 

Ne ve ze tes hely volt Kácsosréje, a gyer -
me kek ked venc nyá ri für dõ he lye, de a fel nõt te ké
is. Ez ott van, ahol a Bük kös-pa tak be le fo lyik a
Barót-patakba. Va rá zsát az emel te, hogy a se kély,
pár négy zet mé ter fe lü le tû me den ce bal part ján
egy ha tal mas, a víz bõl 2,5 mé ter re ki emel ke dõ,
arány lag la pos te te jû an de zit kõ tömb van, mely
na po zás ra igen al kal mas. Itt le he tett lát ni fü röd ni
né ha ROZSONDAY Ádám tisz te le tes urat, de
NÉ MET Im rét (VAK Im rét) is, aki mind két sze -
mé re vak volt, amit egy ba lul si ke rült kõ rob ban -
tás ered mé nye zett. Le he tett 120 kg. Az volt a
cso dá la tos, hogy für dés köz ben a víz alá me rült,
be bújt a nagy kõ alá és a gyö kér alá, s mi u tán ha -
lat is fo gott, ter mé sze te sen kéz zel (bár egy uj ja
hi ány zott), ki bújt a víz bõl, s a meg fo gott ha lat a
part ra dob ta. Gyer me kei, Pis ta és Ida fel szed ték.
1937-ben tör tén he tett, hogy AKÁCSOS Sa mu, a
há rom AKÁCSOS fi vér egyi ke ro ko ni lá to ga tás -
ra ér ke zett szü lõ fa lu já ba Észak-Ame ri ká ból, öt -
ta gú csa lád já val: fe le sé ge BALÓ Má ria (Csen -
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des), két ser dü lõ ko rú fia és egy lá nya. Nyá ri ká -
ni ku la volt. Õk is für de ni jöt tek Kácsosréjére, és
el ve gyül tek a her má nyi für dõ zõk kel. Ma gya rul
jól be szél tek. A nagy bom ba az volt, ami kor a fi -
úk be mu tat ták úszá si tu do má nyu kat. Cso dá la to -
san „singeltek” a kis me den ce se kély vi zé ben, mi
meg bá mul tunk a meg le pe tés tõl. En nek az lett a
kö vet kez mé nye, hogy a her má nyi gye re kek is
meg ta nul ták az úszás eme for má ját. Az elõtt csak
a ku tya úszást is mer ték Hermányban. 

A Bük kös-pa tak mint egy 2-2,5 km hosz -
szú, de a leg na gyobb szá raz ság ban is csör ge dez.
Egye dü li pa tak Hermány bel te rü le tén, amely
nem szá rad ki. Bükkösfején, mely le ge lõ, több ré -
szes be ton vá lyú vár ja a szom ja zó jó szá got, pász -
tort és ki rán du lót is. Vi ze ki tû nõ. Ha meg árad,
se be sen ro han, ki lé pik med ré bõl a temp lom elõtt,
és sok kárt okoz. 

A Bük kös-pa tak a temp lom ke rí tés és a
vi lág há bo rús em lék mû vek elõtt csör ge dez. Itt
van a má zsa híd ja és a má zsa (híd mér leg). Ezek
alatt fo lyik a pa tak. A má zsa szo ro san kö tõ dik
gyer mek éve im hez. Ezt a köz sé gi mér le get több
éven ke resz tül apám ke zel te, de a leg több ször en -
gem bí zott meg a ke ze lé sé vel, mi vel ne ki más el -
fog lalt sá ga volt. A mér le get igen csak igény-
bevette a la kos ság, kü lö nö sen fu va ro zá sok ide -
jén. Itt mér tük meg az Ara nyos ból Ágos ton fal vá -
ra szál lí tott fe nyõ fa rön kö ket. Ak kor ökör és ló fo -
gat ok kal tör tént a fu va ro zás, ami két na pot vett
igény be, de pénz szer zé si le he tõ sé get je len tett. A
ta kar mány és ál la tok mé ré se is itt tör tént. 

A ro mán or to dox temp lom 1937-ben
épült, bár hí vek nem vol tak, csak a ci gá nyok, aki -
ket ide so rol tak. Je len leg a ci gá nyok pünkösdis-
ták. Õk ezt a temp lo mot nem lá to gat ják. Az utób -
bi idõ ben egyet len or to dox val lá sú em ber élt
Magyarhermányban, OLTYÁN (OLTEAN)
György (ifj.), de az is meg halt a múlt év ben
[2000]. A temp lom épí té sé hez az anya got köz -
mun ká val hor dat ták össze a la kos ság gal. Az épí -
tést bodosi kõ mû ve sek vé gez ték (JÓZSÁk), a ta -
li án (LARCHEL) irá nyí tá sá val. Né hány her má -
nyi kõ fa ra gó is be se gí tett. Ezek nap szá mot kap -
tak. Köz tük volt apám, BOÉR Zsig mond is. 

BARTA-kert, BARTAkert ut cá ja és
BARTAkert-hídja is ko lás ko rom igen em lé ke ze -

tes hely szí nei. Ezek kel szem ben a pa tak jobb
part ján ne vel ked tem óvo dás ko rom tól 18 éves
ko ro mig. Itt volt az ak ko ri 114-es ház szám alatt a
la ká sunk. A ház tor ná cá ról a BARTAkert-hídjára,
ut cá já ra és Barót-patakára le he tett lát ni. E híd ról
mond ta vagy ol vas ta el a pol gár (kis bí ró) nagy
han gon a hi va ta los köz le mé nye ket, mi u tán két -
szer be le fújt réz kürt jé be. Ek kor az em be rek meg -
je len tek a ka puk elõtt, ab la kok ban és tor ná co kon.
Te hát nem volt dob, ha nem réz kürt volt a hir de -
tés re hí vó szer, amit BALÓ Sán dor (Pá lé, Pa li
Sándi) ki tû nõ kacs ka rin gók kal meg fújt, majd kö -
vet ke zett a szö veg: „A lövétei vá nyo lós itt van
BOÉR And rás nál, aki a posz tó ját meg szõt te, vi -
gye oda, akié ott van, hoz za el!” Egy be fe je zõ
kürt hang, és az zal már to vább is állt. Apám tól
hal lot tam, hogy ré geb ben, ami kor még nem
hasz nál tak se do bot, se kür töt, a hir de tés a kö vet -
ke zõ kép pen tör tént: a pol gár ki állt a papilak mö -
gé a te me tõ kert be, a leg ma ga sabb pont ra, és el ki -
ál tot ta ma gát: „Hall jad embör, hall jad! Elé jöj jön
min den embör bir to kos ság gyû lé si re! Ha mar, hé,
ha mar!”

A BARTA-kert té li csúsz ká lá sok szín he -
lye volt. Ahogy le esett a hó, és meg fa gyott, a
BARTA-kert be né pe sült a kör nyék be li gyer me -
kek, su han cok za jos tö me gé vel. A sí még nem je -
lent meg a 30-as évek ben Hermányban, szán kó is
ke vés volt, de volt „kor csi ja” és csák lya, me lyek
ki elé gí tet ték az ak ko ri igé nye ket. A kor csi ja 15-
20 cm ma gas, 50 cm hosszú és ugyan ilyen szé les,
két egy más hoz pár hu za mo san ál ló, or rá nál le ke -
re kí tett bükkfaálból (bükk fa desz ká ból) ké szült,
mely nek te te jét 2-3 desz ká val kö töt ték össze,
ami ülõ ke ként sze re pelt. A kor csi ja ki tû nõ le sik -
ló szán kó sze rû ség volt, mely nem bo rult fel, s
ezért kis gye re kek is könnye dén ke zel ték. Né ha
vas ab ron csot is sze rel tek a tal pá ra, így gyor sab -
ban sik lott. Ket ten is rá ül tek. 

A má sik le sik ló esz köz a csákja volt. Ez
egy egy sze rû bükk fa léc bõl ké szült, amit spár gá -
val, vagy szí jak kal a ba kancs tal pá ra erõ sí tet tek
és a már jól le ta po sott ha von, lej tõn jól le sik lott.
A csák lya le he tett ke re kí tett or rú is, mely a ba -
kancs or rá ra si mult. Így biz to sab ban rög zült a ba -
kancs ra. Tal pá ra szok tak cin le mezt sze gez ni,
hogy job ban sikuljon. 
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IV. Fel szeg

A NAGY fi ak-híd ját el hagy va kö vet ke zik
Fel szeg. A BODA Sali szo ros a híd tól jobb ra,
Nagy-hegy fe lé ve ze tõ gya lo gos ut ca, a Barót-
patak bal part ján. A Szo ros ut ca mint egy 250 m
hosszú sá gú emel ke dõ ut ca. Azért volt je len tõs,
mert gyor san ki le he tett jut ni raj ta a me zõ re. A
szo ros ma is ezt a célt szol gál ja. Ré geb ben sze -
kér rel is köz le ked tek raj ta, ma gya log já ró és víz -
le ve ze tõ. 

Csûr-pataka lé nye gé ben egy szá raz árok,
mely ne vét on nan kap ta, hogy egy csûrt épí tet tek
rá. Ezt a csûrt apám vá sá rol ta meg, és át épí tet te
az õ tel ké re, mert az ott le võ csûr 1936-ban le -
égett. A csûrt egy rossz in du la tú ju hos gaz da bé -
ren ce gyúj tot ta fel. 

NAGY BOÉR mal ma azért volt je len tõs,
mert a há rom her má nyi ma lom kö zül a leg job ban
mû kö dött. A mol nár és a mol nár le gé nyek lo vas
sze kér rel jár ták a fa lut, a lisz tet ház hoz szál lí tot -
ták, és az õröl ni va lót el vit ték. Ér de kes volt, hogy
a lórúd vé gé re egy nagy csen gõt sze rel tek fel,
mely me net köz ben ko lom polt, és a gaz dák er rõl
fel is mer ték, hogy me lyik mol nár kö ze le dik. 

Ivó víz nek csak bor vi zet fo gyasz tot tunk.
Gyer mek ko rom ban leg in kább az Al sze gi-bor vi -
zet hasz nál tuk, mert az hi gi é ni ku san fog lal va
volt, de ami kor a Fel sõ ha tár ban dol goz tunk, az
Om lá si-bor víz bõl me rí tet tünk. Itt egy nyi tott
faküpübõl kel lett me rí te ni, mely be min den me rí -
tõ nek be le ért a ke ze is. Az Om lá si-bor víz a 40-es
évek ben fel mond ta a szol gá la tot. Ez azért tör tént,
mert a kö ze lé ben vas érc után ku tat tak. A bor víz
meg sem mi sült, vas ér cet vi szont ke ve set ta lál tak. 

V. EGYED fal va

A Szik ra-bor víz EGYED fal ván, a Barót-
patak jobb part ján van, köz vet len a pa tak mel lett.
Kö ze pes ho za mú, de nem fog lalt for rás. Tar tal ma
gyor san cse ré lõ dik, ezért meg van az ön tisz tu lá sa.
Eb bõl a for rás ból csak csé szé vel vagy ma rék kal
le het me rí te ni, annyi ra se kély, de olyan he lyen
van, hogy nincs szennye zõ dés nek ki té ve. Tíz mé -
ter rel alább a pa ta kon át ve zet a MIKÓ-pataki
„düllõre” ve ze tõ me zei út, híd nél kül, így hát a

sze ke rek a pa ta kon át gá zol nak a Barót-patak se -
kély vi zén, meg mos va ben ne ke re ke i ket. A szé -
ná val vagy ga bo ná val meg ra kott egész vá gás sze -
ke rek át gá zol nak a pa ta kon, mi köz ben a gaz da
vagy a sze ke res fel ug rik az ágas or rá ra az ál la tok
fa rá hoz, hogy ne kell jen a víz be lép nie. On nan
irá nyít ja, biz tat ja a fo ga tot, hogy a pa tak má sik
ol da lán len dü let tel húz zák a sze ke ret. Ott meg le -
ug rik az ágas or rá ról, és to vább irá nyít ja a fo ga -
tot (fõ ként ökör-, te hén- vagy bi valy fo ga to kat).
A ló fo ga to sok a ter ménnyel meg ra kott sze kér te -
te jé rõl hajt ják, a ló szer szám se gít sé gé vel a fo ga -
tot. A her má nyi em ber, mi u tán üres sze kér rel
vagy trá gya hor dó sze kér rel át hajt a Barót-
patakon a dû lõ fe lé, le ug rik a sze kér rõl, el lé pik a
Szik ra-bor víz hez, ne ki ha sal, jót húz be lõ le, majd
a sze kér után lé pik. 

VI. Ponk (ci gány te lep)

Magyarhermánynak egy fél re e sõ, el kü lö -
nült ré sze. A már em lí tett Er zsé bet-domb tól egy
szá raz árok vá laszt ja el. A ma gyar her má nyi re -
for má tus pap 1770-ben egy pa pi jegy zõ könyv
sze rint gö rög ka to li kus nak ke resz telt egy ci gány -
gyer me ket, BOSOIOC névre.22 De a BOSOIOC
ci gány csa lád regáti volt, va ló szí nû leg há za ló,
no mád ci gány csa lád. A ci gá nyok meg je le né sét a
száj ha gyo mány az 1880-as évek re te szi. Ek kor
tör tént, hogy a fa lu bí ró ja, ZSIG MOND Sán dor,
aki a vargyasi bá ró DANIEL csa lád dal jó vi -
szonyt tar tott fenn, Vargyasról egyet len szál ci -
gányt ho zott Magyarhermányba gyep mes ter nek,
az el hul lott ál la tok el ta ka rí tá sa cél já ból. Ez asz -
szonyt ho zott, és le te le pe dett a Pon kon, majd jöt -
tek a ro ko nok, és be né pe sí tet ték a Pon kot. Ez év -
ben [2001] el hunyt 78 éves ZSIG MOND Gá bor,
ZSIG MOND Sán dor uno ká ja nem szí ve sen be -
szélt er rõl a té má ról, de rosszal lá sát még is ki fe -
jez te nagy ap ja tet té vel kap cso lat ban. 

1930-ban még 56 ci gány nem ze ti sé gû la -
kos élt Magyarhermányban.23 Ek kor le he tett (sze -
mé lyes meg íté lé sem sze rint) mint egy 15 la kó al -
kal ma tos ság a Pon kon, mely bõl há rom cse re pes,
két szo bás há zi kó, a töb bi put ri. A put ri 2-3 mé ter
su ga rú, kör ala kú tá kol mány volt, mely nek fõ vá -
zát 4-5, a fel sõ vé gén V ala kú tölgy fa osz lop ké -
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pez te. Az osz lo po kat kör be fon ták nyers éger ág -
gal, és be ta pasz tot ták sár ral, te te jét be fed ték min -
den fé le gaz zal, sze mét tel. Két tölgy fa osz lop aj tó -
ke ret ként szol gált. Ab lak nyí lás nak lyu kat hagy -
tak, me lyet nem nyí ló ab lak üveg gel zár tak el. Ez
volt az ak ko ri ci gá nyok la kó al kal ma tos sá ga. Is -
ko lá ba nem jár tak, nem is fog lal koz tak be is ko lá -
zá suk kal. A Pon kon víz nem volt. A vi zet a Bük -
kös-pa tak ból hord ták fa kár tyák ban és cserép-
fazakakban. 

A bel te rü let hely ne vei 1930
és 1940 kö zött

I. Kökös
1. Barót-patak
2. Gyil kos-híd ja
3. Ma lom árok (al só)
4. Al sóma lom árok-híd ja
5. Al só ma lom ut ca
6. GÁL Vik tor mal ma
7. Bor víz-híd
8. Bor víz ut ca
9. Borvízferedõ
10. Ken der áz ta tó ta vak
(Kendöráztató ta vak)
11. Bor víz ol dal
12. Ma lom árok-híd (a bor víz mel lett)
13. Al sze gi-bor víz (Asszegi-borvíz)
14. Al só gát
15. Jó nás-kert
16. Jó nás-bor víz

II. Al szeg (he lyi ej tés sze rint „Asszeg”)
17. MÁTHÉ Já nos-kert je
18. Nyíresalja ut ca
19. Tölgy-pataka (Tõgy-pataka)
20. Ser ülõ ut ca
21. Ser ülõ
22. Ló ca (Léca)
23. GYÖRFI ut ca
24. A Hegy (KUTI Já nos nál)
25. Cenegetõ ut ca (szo ros)
26. Ig nác-kert
27. BOÉR ut ca (Zsák ut ca, BAJ ÉR ut ca)
28. Ma tyi Pis ta ut ca (Zsák ut ca)
29. Kis asszony -kert

30. PÉTERfiak ut cá ja (PÉTÖRfiak ut cá ja)
31. Pucora-hídja (a Fõ ut cán)
32. Pucora-pataka
33. Pos ta ut ca
34. Pucora-híd (a Pos ta ut cá ban)
35. LÕ RINC György ut cá ja
36. Nagy-híd (Köz ség há za-híd ja)

III. Kö zép szeg
37. Eger ut ca (Egör ut ca)
38. Is ko la ut ca
39. Is ko lakert
40. Szo ros
41. Füvenybánya 
42. BEDÕ ut ca (BÖDÕ ut ca)
43. Má zsa-híd (Bük kös-híd)
44. Temp lom kert
45. Bük kös-pa tak
46. Cin to ron
47. Cin to ron-híd ja
48. Má zsa ut ca
49. KÁCSOSréje
50. BOÉR Emre-kertje
(BAJ ÉR Emre-kertye)
51. Temp lom ut ca
52. Te me tõ ut ca
53. Ré gi te me tõ
54. An tal-árok
55. Új te me tõ
56. Er zsé bet-domb (Erzséböt-domb)
57. Vá gó híd
58. KÁCSOS köz
59. Gagyaszárú ut ca
60. Ma lom ut ca
61. Ma lom-híd
62. BALÓ PE TÕ Im re (If jú) mal ma 
63. Ma lom kert
64. Fel sõ ma lom árok (Fesõ ma lom árok)
65. BARTAkert-hídja
66. BARTA-kert ut ca
67. BARTA-kert
68. HÉRMÁN ut ca
69. NAGY fi ak-híd ja

IV. Fel szeg („Fesszeg”)
70. HU SZÁR ut ca
71. BODA Sali szo ros
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72. VI RÁG ut ca
73. KOMPORÁLY-kert
74. DE ZSÕ köz
75. Csûr-pataka
76. Csûr pa tak ut ca
77. SZA KÁCS-kert
78. BOÉR-kert (Zsi ga-kert, BAJ ÉR-kert)
79. PE TÕ Ru dolf-kert je (DÉKUS-kert)
80. ÉRA ut ca
81. BOCS KOR ut ca
82. BOÉR-malma (BAJ ÉR-mal ma)
83. BOÉR-malomárok (BAJ ÉR-ma lom árok)
84. BOÉR-kert (BAJ ÉR-kert)
85. BOÉR-borvíz (BAJ ÉR-bor víz)
86. Vá gás ut ca
87. Id. BALÓ Pe tõ Im re-kert je 
(Al só PI PÁS-kert)
88. BALÓ PE TÕ Já nos-kert je
89. BODA Im re-kert je
(BODA Emre-kertye)
90. Om lá si-bor víz (Fel sze gi-bor víz)

V. EGYED fal va (EGYÖDfalva)
91. EGYED-pa tak (EGYÖD-patak)
92. Fel sõ PI PÁS-kert
93. EGYED-kert
(PA TI KUS-kert, EGYÖD-kert)
94. BALÓ G.-kert (a pa tak jobb ol da lán)
95. MIKÓpataki ut ca
96. Szik ra-bor víz
97. HOSSZÚ Sán dor-kert je
98. Fû rész-pa tak
99. Fû rész pa tak ut ca
100. TA TÁR Péter-pataka
(TA TÁR Pétör-pataka)
101. Fel sõ ken der áz ta tó ta vak
(Fesõ kendöráztató ta vak)
102. Ró ka-bor víz
103. Hermány-pataka (Hermán-pataka)
104. BA RA BÁS-kert
105. Ágaston-hídja
106. Ágastonhídi-borvíz

VI. Ponk
107. Csa pás
108. Ke rek fe nyõ
109. INCEegrese (INCEegröse)

Magyarhermány kül te rü le te i nek
hely ne vei

Magyarhermánynak ke vés a szán tó föld-
bir to ka, an nál több ka szá ló ja és le ge lõ je van. A
fa lu kül sõ te rü le tét pa ta kok, ár kok szab dal ják
szét. Alig van patakmenti, si ma te rü le te, de a he -
gyes, dom bos, ol da las-fenn sí kos te rü let szá mot -
te võ. A mai Er dõ vi dé ket az em ber meg te le pe dé -
sé ig össze füg gõ lomb le ve lû, tû le ve lû és ve gyes
er dõk fog lal ták el.

Szán tó te rü le tek ha tár ré szei

A ma gyar her má nyi ak szán tó te rü le te i ket
hár mas for gó ban mû vel ték meg. A hár mas for gó -
nak meg fe lelt a há rom ha tár rész, amely éven te
sor rend ben cse ré lõ dött: õszi ter mé nyek ha tá ra
(fõ ként bú za és rozs ter mesz té sé re), ta vasz ter mé -
nyek ha tá ra (ár pa, zab, ku ko ri ca, bur go nya, ré pa,
len cse, ken der, len, bük köny, ló he re, lu cer na ter -
mesz té sé re), és ugar ha tár (juh-, ser tés- és li ba le -
ge lõ ként szol gált). Mi ben állt a hár mas for gó,
mely Er dõ vi dék leg több fal vá ban egy azon sza -
bály sze rint mû kö dött? A hár mas for gó lé nye ge
ab ban állt, hogy gyen ge mi nõ sé gû föld ben nem
le he tett min den év ben még kö ze pes ter mést sem
el ér ni. Ezért a hár mas for gó egyik ha tár ré szét fel -
hagy ták ugar nak min den har ma dik év ben, va gyis
pi hen tet ték a föl det. A pi hen te tés ab ban állt, hogy
nem ter mel tek ben ne sem mi lyen kul tú rát. Té len,
vagy ta vasszal, vagy köz vet len ve tés elõtt meg -
szór ták is tál ló trá gyá val, vagy ju hok kal ko sa raz -
ták. A gaz dál ko dás ban az is tál ló trá gya ki hor dá sa
vet te leg in kább igény be em ber és igás ál lat ok
ener gi á ját. A trá gyát alá szán tot ták olyan kép pen,
hogy az a föld alá ke rül jön. Az ugar for gón egy
sze zon ban há rom szán tást vé gez tek: ugarlás, for -
ga tás és ve tés. A jól elõ ké szí tett, meg mun kált
föld be csak ke nyér ga bo nát ve tet tek: õszibúzát és
ro zsot. A föld meg mû ve lé se igás ál la tok (ökör,
ló) von tat ta esz kö zök kel tör tént. Az el mun kált
föld, ha va la mi lyen ter mé sze ti csa pás nem jött
köz be jó vagy kö ze pes ter mést ho zott. Az ara tást
kéz zel, sar ló val vé gez ték. Ez zel ki zár tak min den
szem vesz te sé get. Egy hold (56 ár) jól meg mun -
kált föld rõl 10 má zsa bú zát le he tett be ta ka rí ta ni.
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Eb be a for gó ba a kö vet ke zõ év ta va szán za -
bot, ár pát, ka pás-, ipa ri és ta kar mány nö vé nye ket ve -
tet tek, il let ve ül tet tek. Kö vet ke zõ év ben ugyan ez a
for gó ugar nak lé pett elõ, és a fo lya mat is mét lõ dött.

Nap ja ink ban a szán tó te rü le tek ja va rész ét
már nem szánt ják, ha nem ka szál ják. En nek oka az
utób bi év ti ze dek ben oly nagy mér ték ben el sza po ro -
dott va dak je len lé te (vad disz nó, szar vas, med ve, õz),
mely va dak min den kul túr nö vényt el pusz tí ta nak. Ma -
gyarhermányban a je len leg mû velt szán tó te rü le tek,
le gye nek azok kö ze lebb vagy tá vo labb, be ke rí tet tek.
Így si ke rül azo kat rész ben a vad kár ok tól meg vé de ni.

A ma gyar her má nyi szán tó te rü le tek kb.
600 ha-t tesz nek, az az tet tek ki. Ezek III–VII.
osz tá lyú föld te rü le tek. A két vi lág há bo rú kö zött,
de azt meg elõ zõ en is a szán tó te rü le tek kö vet ke zõ
fel osz tá sa volt ér vény ben:

1. Al só ha tár vagy -forgó
2. Kö zép sõ ha tár vagy -forgó
3. Fel sõ ha tár vagy -forgó
A szán tó te rü le tek nagy ré sze ke let vagy

nyu gat irá nyá ba lejt, a te le pü lé sen át fo lyó Barót-
patakra, mely észak–déli irány ba fo lyik, jó ko ra
esés sel és se bes ség gel. A szán tó te rü le tek szint kü -
lönb sé ge 500–800 m kö zött vál to zik. A fa lu köz -
pont (re for má tus temp lom) 581 m ma gas sá gon
fek szik az Ad ri ai-ten ger szint je fö lött. A fa lu tól
4-5 km-nél tá vo lab bi föl det szán tó te rü let ként
nem mû vel tek. A szán tó te rü le tek nad rág szíj-par -
cel lák ból te võd nek össze, 1 vé kás tól (7 ár) 1 hol -
dig (56 ár). Ta go sí tás nem volt, és ma sincs.

1. Al só ha tár – Ah.

Az Al só ha tár ke le ti ré szét (a) rész ben a
Fe nyõs-pa tak, a kis ba co ni Cse re-te tõ, KÉ SE-árok,
Al szeg te le pü lés rész ke le ti ré sze, Kur ta-pa tak, a
kö ves-dom bi Kökényessövény és Bércmege fog ja
köz re. A gaz dál ko dás er re a ha tár rész re a Nyíres -
alji ut cán és a Pos ta ut cán bo nyo ló dott/bo nyo ló dik
le. Igen vál to za tos dom bor za tú ha tár rész.

Az Al só ha tár nyu ga ti ré szét (b) a Ná das-
pa tak, Ná das-te tõ, Ga lam bos, Szá las, Eg res, Te -
me tõ, Al szeg nyu ga ti ré sze ha tá rol ja. Ez a ha tár -
rész sze kér rel a töl gyes-pa ta ki me zei úton, az
Emrénéoldala fe lé ve ze tõ Szo ros ut cán és a Te -
me tõ ut cán kö ze lít he tõ meg.

Az Al só ha tár hely ne vei:
1. KÉSE-pataka; mély, szá raz árok.
2. KÉSEföldje (Késefõggye); száj ha gyo -

mány sze rint ré gen ki halt KÉ SE csa lá dé volt,
Ken der föld nek is ne vez ték.

3. KÉSEoldal; igen oldalos hely, csak be -
fe lé le he tett szán ta ni.

4. KÉSEteteje.
5. Cse re-te tõ.
6. Nyíresoldal.
7. Nyíresfele (Nyíresteteje).
8. Fenyõsháta (Fenyõsháttya); BOD Pé -

ter a 18. szá zad ban, a bardocszéki fal vak le írá sá -
nál em lí ti a Fe nyõ-te tõt. Hermányról ír ja, hogy
hí re van a her má nyi bi ká nak, mely a Fe nyõ-te tõn
el ma rad va a csor dá tól olyant bõ dült, hogy le hal -
lat szott a faluba.24

9. Fenyõscihere; ka szá ló (k.), mely a Fe -
nyõs-pa tak ra lejt.

10. Szé les-domb (Széjjes-domb).
11. Cenegetõ; itt az 1700-as évek ele jé ig

szén ége tés folyt.
12. Kur ta-pa tak; nem mély, szá raz árok.
13. Ná das-pa tak; eb ben a pa tak ban tény -

le ge sen nád ter mett PESTY Fri gyes sze rint
(1864), ré geb ben gon do zott, jó ízû bor víz for rá sa
volt, amit ivás ra hasz nál tak, de a bort nem „fõz -
te” túl zott vas tar tal ma mi att. Ma nap ság ki mon -
dot tan bor víz fog la lás nincs a pa tak ban, de a vas -
tar tal mú víz he lyen ként fel szín re tör. A nád nak se
hí re, se ham va. 

14. Ná das-te tõ.
15. KONCAföldje (KONCAfõggye); 1730-

tól a nagy ba co ni KONSZA csa lád nak itt szán tó -
föld je volt.

16. Tölgyestöve (Tõgyöstöve); Tölgyes-
pataka, mely rit kán szá rad ki, itt fo lyik be le
Barót-patakába.

17. Tölgyesoldala (Tõgyösoldala); a Töl -
gyes-pa tak jobb ol da lán fel nyú lik egé szen Ga -
lam bo sig (van Al só- és Felsõtölgyesoldala).

18. Töl gyes-kút ja (Tõgyöskúttya).
19. Tölgyeskútja, szán tó (sz.) és ka szá ló;

a for rás mel lett 50 négy zet mé ter fe lü le tû ta vacs -
ka van, mely a mi 5-6 vé kás föl dünk höz tar to zott.
A szán tott rész nek ki tû nõ fe ke te föld je van,
mely bõl szán tás köz ben az eke vas sa la kot for dí -
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tott ki. Apám tól hal lot tam, hogy ott ré geb ben va -
sat ol vasz tot tak.

20. Tölgyesága (Tõgyösága), sz.; a köz bir -
to kos ság tu laj do ná ban lé võ, könnyen mû vel he tõ
szán tó föld, egyen lõ kis par cel lák ra (nyi lak ra) van
fel oszt va, me lye ket ke vés föld del ren del ke zõ föld -
mû ve sek vet tek bér be. Egye dül OLTEAN Gheor -
ghénak, az el sõ vi lág há bo rú után Her mány ban ra -
gadt csend õr õr mes ter nek volt itt sa ját tu laj don ban
le võ több hol das föld je, amit ha za fi as szol gá la tá ért
aján dé ko zott ne ki a ro mán ál lam. Õ épí tet te fel
1937-ben a ma gyar her má nyi or to dox temp lo mot,
mely nek ma egyet len hí ve sincs.

21. Cse me te kert.
22. Ga lam bos (Galambas); köz bir to kos -

sá gi te rü let, le ge lõ (l.). 1924-ig sû rû tölgy er dõ
bo rí tot ta. A 30-as évek ele jén még ha tal mas
tölgy fa csu ta kok sor jáz tak itt. Kö zel lé vén a fa lu -
hoz, apám mal gyak ran jár tam tû zi fá ért Ga lam -
bos ba ökör fo gat tal. A meg szá radt csu ta ko kat
könnye dén ki le he tett fe szí te ni a föld bõl. Pú po -
zot tan meg rak tuk az egész vá gás sze ke ret, és egy
fél óra múl va már ott hon is vol tunk a ki tû nõ tû zi -
fá val. Egy nap még ket tõt is for dul tunk. Ezt ne -
vez tük mi gyors erdõlésnek.

23. Ke rek bükk, er dõ (e.).
24. Pap föld je (Papfõggye).
25. Sí ró föld je (Sírófõggye); a ha gyo -

mány sze rint e hely a ta tár be tö rés (1658?) em -
lé két örö kí ti meg. A ta tá rok a fa lut fel gyúj tot ták.
Azok, akik el me ne kül het tek az er dõ be, itt si rat -
ták az ál do za to kat és az el hur col ta kat. Az er dõt
1820-ban ir tot ták ki, és az óta szánt ják. Ne he zen
meg mun kál ha tó, agya gos föld je van. Elõ nye,
hogy arány lag si ma te rü let, és kö zel van a te le -
pü lés hez.

26. Suvadásfele; te rü le tét a Barót-patak
egy éles ka nyar ja fo ko za to san pusz tít ja.

27. IN CE-kert, k.; az 1940-es évek ele jén a
pap és ta ní tó gyer me kei (a ROZSONDAY fi vé rek,
Ádi és Pis ta, a TORÓ fi vé rek, Jó zsi és Ti bi, va la -
mint a bögözi ro kon lány, VAR GAPi ri) kö tés sel fel -
sze relt sí lé ce ket kap tak szü le ik tõl ka rá cso nyi aján -
dék ként, amit egy hely be li asz ta los mes ter, FLECK-
HAMMER Leó ké szí tett el, de ne kem is vá sá rol tak
a szü le im sí lé ce ket. A le sik lás ra és ug rás ra leg al kal -
ma sabb te rep ép pen az IN CE-kert volt.

28. Sárikörte-pataka, k.; gyer mek ko rom -
ban a mély, szá raz árok ban nagy vac kor fák dí -
sze leg tek ap ró, sár ga gyü mölccsel. In nen szár -
maz hat az árok ne ve.

29. Nyíl-te tõ.
30. Gö dör nyíl; a Töl gyes-pa tak ra lej tõ

göd rös, föld csu szam lá sos te rü let.
31. Elõnyíl; Sí ró föld je fe lé lejt.
32. Pi tyó kás nyíl; az el sõ pi tyó ka ter me lõ

hely Magyarhermányban. Má ria Te ré zia király nõ
ural ko dá sa ide jén min den ha tár õr csa lád nyi lat
ka pott, amit be kel lett vet nie pi tyó ká val
(1760–1770 kö zött ter jedt el hasz ná la ta). Kez det -
ben a ha tár õrök vo na kod tak a pi tyó ka ül te tés tõl,
mert mér ges gyü mölcs hí ré ben ál lott, de a ha tó -
ság rákényszerítette õket. Ma a pi tyó ka alap ve tõ
táp lá lék Hermányban is.

33. Bemenõnyíl; az utób bi évek nagy
föld csu szam lá sos te rü le te.

34. Csutakosnyíl; ré geb bi ne ve Salamás
volt. 1780-ban nyi laz ták fel, ad dig tölgy er dõ
volt, ame lyet egy vi har ki dön tött, majd nyi lak ra
fel oszt va ki osz tot ták szán tó föld nek.

35. Eg res (Egrös), l.; a gyer me kek egyik
har ci já ték te re.

36. Szá las, l., e.; szép szál tölgy fák szín he lye.
37. Szép ar ca, l., e.; a Szá las foly ta tá sa.,

szép szál tölgy fák ban gyö nyör köd het ma is itt a
ter mé szet já ró. 

38. Emrénéoldala (Emrénéódala); igen
ol da las hely, te le kü lön fé le cser jék kel (csip ke bo -
kor, kö kény), vac kor kör te fák kal.

39. Csa pás (Csor da já ró); itt meg mun ká -
lás ra al kal mas, jó mi nõ sé gû agyag ta lál ha tó, a
her má nyi fazakasmesterek nyers anyag le lõ he lye. 

40. Bükkösfeje, l., e.; csor da ita tó-vá lyúk -
kal, tisz ta vi zû for rás sal.

41. Cséfán-kútja (Cséfánkúttya); a név
ªtefan ro mán pa ku lár ne vé bõl ala kult ki.

42. Fajkabükk, l.; itt már nem ta lál ha tó
egyet len bükk fa sem, ezt ki vág ták, és be nõt te az
éger. Fajkában ki tû nõ, bõ vi zû for rás ból töl tik fel
az ita tó vá lyú kat víz zel a csor dák nak.

43. DE ZSÕ-kert; a két vi lág há bo rú kö -
zött Fajkabükk kö ze pén a her má nyi DE ZSÕ csa -
lád nak volt egy hold nyi be ke rí tett te rü le te, mely -
ben pi tyó kát meg za bot ter melt.
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2. Kö zép sõ ha tár – Kh.

A Kö zép sõ ha tár hoz két egy más tól tá vol
esõ ha tár rész tar to zik. A te le pü lés tõl ke let re esõ
rész (a) az Al só ha tár ke le ti ré szé nek foly ta tá sa,
észa ki irány ba a Fe nyõs-pa tak, Berekenyéres-
árka, Likaskõeleje, EGYED-pa tak fel sõ sza ka -
sza, a nagyhegynyaki Kö ké nyes és Csûr-pataka
ha tá rol ja. A te le pü lés tõl nyu ga ti irány ba el te rü lõ
részt (b) Fajkabükk, a fü lei Ma gas les (Fok-te tõ)
és Csó kás öve zi. Ezek a dû lõk Al só- és Felsõ esz -
tenahely, va la mint Al más-ága. A ke le ti rész meg -
kö ze lí té se a Pos ta ut cán, a nyu ga ti rész meg kö ze -
lí té se fo gat tal a Temp lom ut cán, gya lo go san pe -
dig a BODA Sali szo ro son, a Vá gás ut cán, il let ve
a Hermány-pataki úton le het sé ges.

A Kö zép sõ ha tár hely ne vei
44. Kutyaszaróponk, k.; a Pos ta ut ca ki já -

ra tá nál me re dek kap ta tó me zei- és gya log út tal,
nagy an de zit kö vek kel.

45. Pa tak kö ze, sz.; több árok, fel ha gyott
út szab dal ja szét e dû lõt. 

46. Pucoraköze, sz.; két árok kö zött te rül el. 
47. Pucorafeje, sz.
48. Bérc al ja, sz.; nyu ga ti lej té sû, ho mo -

kos, kö ves ta laj jal és ma gas mezs gyék kel. 
49. Kövesdomb, sz.
50. Tö rés-te tõ, sz.; Bérc al ja fö lött, igen

kö ves te rü let, kö kény- és ga la go nya bok rok kal,
ame lyet a her má nyi em ber ter mõ föld dé va rá zsolt
az zal, hogy a bok ro kat „kiorotta”, a kö ve ket ki fe -
szí tet te a föld bõl, a par cel lá ja ha tá rá ra rak ta egy -
más ra, és így am fi te át rum-sze rû, meg mû ve lés re
al kal mas te rü le tet nyert. 

51. Bérchátamege, sz.
52. Laposkõ, sz.
53. Csen gõ pa tak, sz., k.
54. De me ter, sz., k.
55. Berekenyéres, sz., k.; itt sok ga la go -

nya (szaragóda) te rem, in nen a ne ve is.
56. Berekenyéres-árka; az árok mel lett

egy nagy kõ van, itt szo kott el hang za ni idõ sebb
em be rek ré szé rõl az a be ug ra tó mon dás, mely
sze rint én még em lék szem ar ra, ami kor ez a kõ
még ak ko ra volt, hogy egy mo gyo rót se le he tett
vol na ve le meg tör ni. (Ti. túl nagy volt hoz zá.)

57. Belsõkerekköves, k.; igen szép ter mé -
sze ti táj jal, tölgy- és mo gyo ró fák kö zött, a Fe nyõs-
pa tak jobb part ján, itt épí tett ma gá nak há zat id.
AKÁCSOS Béniám, és él te le hát ra le võ éve it az
50-es évek ben. A ház alap jai még ma is lát ha tók.

58. Hármasmocsár, sz., k.
59. Ri gó domb ja, sz., k.; amint a ne ve is

el árul ja, ri gók fész ke lõ he lye.
60. Nagy hegy te te je, sz.; leg ma ga sabb

pont já ról szép ki lá tás nyí lik a Barót-patak völ -
gyé re, de Er dõ vi dék re is.

61. Nagyhegykaréja; épít ke zés re al kal -
mas ho mo kot (füvenyt) rejt ma gá ban.

62. Nagyhegyhátamege, sz.
63. Lapáj (Lopáj); tíz perc alatt el ér he tõ

a BODA Sali szo ro son, ré geb ben sze kér rel is le -
he tett köz le ked ni raj ta, de ma csak gya log já ró és
víz le ve ze tõ.

64. Gödrösfeje, sz.
65. Nagyhegyalja, sz.
66. Alsóesztenahely, sz., k.
67. Al má sá ga, sz., k.
68. Felsõesztenahely, sz., k.; a leg ré gibb

szán tó te rü le tek egyi ke le he tett Magyarhermány-
ban. Be te le pült, ro mán szár ma zá sú pász to rok
(pa ku lá rok) kezd ték el a ha tár rész ko sa ra zá sát,
va gyis sza ka szos trá gyá zá sát, ju hok kal, a fa lu
be le egye zé sé vel. Ké sõbb fel osz tot ták a ha tár -
részt a la kos ság kö zött. A jól meg trá gyá zott, la za
ta la jú föl det fa eké vel is le he tett mû vel ni. A jó
ter més nem ma radt el. A ha tár rész ne vét az esz -
tenáról kap ta (ro mán stânã).

3. Fel sõ ha tár – Fh.

A Fel sõ ha tár a hár mas for gó leg ki ter jed -
tebb ha tár ré sze. A Ponk tól Ki há gó- (Hijágó-) or -
rá ig, Gelerõsetetejétõl Csó ká sig fog lal ma gá ba
szán tó- és ka szá ló te rü le te ket. Ez a ha tár rész is
Barót-patak mind két ol da lá ra ki ter jed (a, b). Itt a
ki egye ne se dõ pa tak két so ha ki nem apa dó ki -
sebb ho za mú tár sát, Hermány- és Kö ves-pa ta ko -
kat ve szi fel. Barót-patak eme sza ka szán már vi -
szony lag tá ga sabb la pá lyo kat is le het ta lál ni.
Ezen felül nincs több te le pü lés. Kez dõ dik a tisz -
ta  vi zû pa ta kok, er dõk, li ge tes ka szá lók és ha va -
si le ge lõk bi ro dal ma.
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A Fel sõ ha tár hely ne vei:
69. Vá gás, sz.; ez a szán tó te rü let fák ki -

vá gá sa út ján jött lét re. Ne ve is ezt iga zol ja.
70. Szõ lõ se, sz.: Kuglipatakával együtt az

elõ zõ dû lõ foly ta tá sa.
71. EGYEDröve (EGYÖDröve), sz.:

Egyed-pa tak tól Fû rész-pa ta kig. Oldalos te rü let.
Ezért csak be fe lé le he tett szán ta ni (for gat ni a föl -
det). Így jöt tek lét re a nagy mezs gyék (mezsdék),
me lyek ha tárt ké pez nek két par cel la kö zött (mezs-
du szláv szó, ma gyar je len té se: kö zött, kö zé).

72. Fû rész-pa tak; az árok jobb part ján,
köz vet len a domb lá bá nál anyai nagy apám nak,
BALÓ Jó nás nak szán tó föld je volt, ame lyen kis
mennyi ség ben a 40-es évek ben diatomaföldet
bá nyász tak. Kré ta hi á nyá ban a há bo rús évek ben
az is ko lá ban ez zel ír tak.

73. Mejeszmáj, sz.; Fû rész-pa tak tól Kö -
ves-pa ta kig.

74. Gelerõssealja, sz.
75. Gelerõsseoldala, sz.; ré geb ben cse re -

er dõ bo rí tot ta.
76. Gelerõsseteteje, sz.
77. Me szes, k.
78. Kö ves-pa tak
79. Kövespataktöve, sz. k.; te rü le tén a fa lu

egyet len fû ré sze (gatter) mû kö dött a két vi lág há -
bo rú kö zött. Tu laj do no sa id. BALÓ PE TÕ Im re
(PI PÁS) volt. 1944-ben Magyerhermány ha tá rá -
ban csa pa tuk tól el sza kadt né met ka to nák kal le he -
tett ta lál koz ni, akik nyu ga ti irány ba igye kez tek.
Ezek kö zé tar to zott a dél-ti ro li (Bozen vá ros) szár -
ma zá sú WEITHALER Karl. Éle tét a ven dég sze re -
tõ her má nyi ak men tet ték meg, akik rej te get ték
mind ad dig, amíg a há bo rú to vább ha ladt. BA RA -
BÁS Mó zes nél, RO MÁN Já nos nál (BER KÁNY),
Kövespataktövénél, id. BALÓ PE TÕ Im re fû ré -
szén le võ kuny hó ban és a kör nye zõ er dõk ben ta -
lált me ne dé ket, vé del met. De rék, jókezû és jó fe jû,
26 éves fi a tal em ber volt NÉMÖT Káruly, ahogy a
her má nyi ak ne vez ték. Hermányban fel ta lál ta ma -
gát, és be il lesz ke dett, még órá kat is ja ví tott. Sok
zak la tás, hu za vo na után el is mer ték sze mély azo -
nos sá gát. 1959-ben Barótra köl tö zött, nõ ül vet te
NAGY Mi hály ker tész le á nyát, nagy csa lá dot ala -
pí tott (3 lány és 1 fiú), és el is mert, nép sze rû szö -
vet ke ze ti al kal ma zott lett. Baróton egy au tó ha lál -

ra gá zol ta 1986-ban. A sors fin to ra, hogy a há bo -
rú pok lá tól meg sza ba dult, éle te még is tra gi ku san
vég zõ dött, bé ke idõ ben.

80. Var jú vár, sz., k.
81. Ágastonverme-pataka; a pa tak ban

vas tag, fer dén ré te ges opál ta lál ha tó.
82. Ágastonverme, k.; ezen az oldalos, li -

ge tes ka szá lón ta lál ha tó a vé dett nö vé nyek hez
tar to zó zer ge bog lár (pün kös di ró zsa = Trolleus
europaeus).

83. BOC-kert; a ki halt BOCZ csa lád nak
volt itt az 1770-es évek ben kert je.

84. Estángödre, sz.
85. INCEegrese (INCEegröse), sz.
86. Martonhegye, sz.
87. Omlásfele, sz.
88. Barnahágóalja, sz.
89. Barnahágóoldala, sz.; Barnahágó teteje

be épült a má so dik vi lág há bo rú tör té ne té be. 1944.
aug. 23-án Ro má nia ki lé pett a né met szö vet ség bõl.
Ez meg gyor sí tot ta a szov jet csa pa tok elõ nyo mu lá -
sát. Bár a szá raz föl di har cok el ke rül ték Magyarher-
mány te rü le tét, de lé gi te ré ben he ves csa  ták foly tak
né met és szov jet va dász gé pek kö zött. Egy né met
va dász gé pet ta lá lat ért. A gép ki gyul ladt, és Bar-
nahágótetejére csa pó dott, majd in nen a Bük kös-pa -
tak ba vá gó dott. A gép da ra bok ra tört, a pi ló ta pe dig
el égett. ROZSONDAY Ádám ref. lel kész szept. 2-
án a le ven te if jak tisz te let adá sa mel lett, hõ si ha lot -
tat il le tõ szer tar tás mel lett te met te el.

90. MIKÓpataka, sz.
91. Dabzara, sz.
92. Cse re, sz.
93. Hermánypataktöve (Hérmán-patak

tö ve), sz. 
94. Mo csár asza lás, sz.; az 1700-as évek

ele jén ezt a ciheres te rü le tet „orották”, éget ték,
aszal ták (szá rí tot ták), és szán tó föld dé ala kí tot ták.

95. Hermány-patak (Hérmán-patak);
Kör  nyé ke lig ni tet, vas ér cet, opált rejt ma gá ban.

96. Ágastondombja, sz.
97. Hermánybükk (Hérmánbükk), sz., k. 
98. Gyû rû vesszõ, l.; itt ta lál ha tó egy fel -

ha gyott lig nit bá nya be já ra ta.
99. Li kat, sz.
100. Likattetõ, sz., k.; si ma fe lü le tû, ma -

gas fek vé sû fenn sík.

175



101. Szé na kert, k.; ta lán a leg tá ga sabb
pa tak men ti te rü let Magyarhermányban. Fe lü le te
in go vá nyos, be hor pad a láb nyom ok alatt, majd
vissza ug rik, eset leg vö rös re fes tett va sas víz 
buggyan fel a ta laj ból. BÁ NYAI Já nos (1886–
1971) geo ló gus, Er dõ vi dék föld ta ná nak igen jó
is me rõ je sze rint Szé na kert al ta la ja diatomaföldet
tar tal maz.

102. Szé na ker ti-bor víz. Szé na kert kö ze -
pén ta lál ha tó ez a ki tû nõ for rás, mely nek nagy
ke len dõ sé ge van, kü lö nö sen ká ni ku lá ban. Saj nos
fog la lá sa nem hi gi é ni kus.

103. Barótoldala, k., e.
104. Szaragóda, sz. l.; ne vét a ga la go -

nyá ról kap ta, mi vel itt sok van be lõ le.
105. Csókásorra, l.
106. Csókásteteje, l., k.
107. Csókásoldala, l.
108. Nagyegres (Nagyegrös), l.
109. Csogéle (Csögéle), l.; Apám tól tu -

dom, hogy 1944 szep tem be ré ben Csogélében, pi -
tyó ka ásás köz ben há rom el éhe zett, fegy ve res né met
ka to na lep te meg. Mu tat ták, hogy éhe sek. Apám a
ma ra dék ele mó zsi át oda ad ta, amit azonnyomban be
is kap tak, no meg egy-egy ke nyér zsák nyers pi tyó -
kát is kap tak. Meg kö szön ték, és to vább áll tak Csó -
kás fe lé. Szü le im azt la tol gat ták, hogy az õk Im re fi -
uk nak, aki nek ugyan ez a sors ju tott osz tály ré szül,
va la ki tesz-e pi tyó kát a ke nyér zsák já ba? Igen, én is
kap tam pománát mold vai csángómagyaroktól.

110. Fe ke te tö ve, k.

Er dõk, ka szá lók, le ge lõk hely ne vei

Magyarhermányban 1200 ha ka szá ló te -
rü le tet tar ta nak szá mon, mely bõl 1000 ha er dõs
ka szá ló. En nél jó val több az er dõ és er dõs le ge lõ,
mely 2912 ha-t tesz ki.

1. Csi go lya-árok; igen mély, szá raz árok,
még is von zó, mert mind két ol da lát igen szép
bükk er dõ bo rít ja. A szak iro da lom az árok-
 ban opál le lõ hely re utal, de ez az uta lás nem iga -
zo ló dott egy 1987-es fel mé rés so rán, ame lyet fi -
am mal, BOÉR Hu nor geo ló gus mér nök kel vé -
gez tünk.

2. Csi go lya la po sa (Csigalapossa), k.

3. Alsókozmalas-pataka, k., l.; vad re gé -
nyes, ciheres vi zes árok. Mi e lõtt a pa ta kocs ka el -
hagy ná szûk völ gyét és el ér né Barót-patakát,
ottjártunkkor med vék ré szé re, al má ból te rí tett
asz tal ra buk kan tunk, a pa tak kül sõ ré szén pe dig
ki lö võ emel vény re. E pa tak fej for rá sá ból több ré -
szes ita tó vá lyú vár ja a szom jas ál la to kat.

4. Kozmalas-patakok kö ze; köz bir to kos -
sá gi le ge lõ.

5. Felsõkozmalas-pataka.
6. Barótmejjéke, k.; a pár ját rit kí tó tisz ta -

vi zû pa tak men tén a her má nyi ak jóminõségû szé -
nát és sar jút csi nál nak.

7. Ménesréjelaposa (Ménösréjjelaposa),
l.; itt vi lá go sabb szí nû an de zit ta lál ha tó.

8. Ménesréjeteteje (Ménösréjjeteteje), l.
9. Szász me zõ, l.; itt lel te ha lá lát a fa lu

szász ko vá csá nak fia. Mint szol ga le gény, ál la to -
kat le gel tet vén egy ha tal mas nyír fa ágát pró bál ta
le húz ni, mely ke mény, ru gal mas ág le tört, és ha -
lá lát is okoz ta. In nen kap ta ne vét a le ge lõ.

10. Szádogszegorra, l., k.
11. Szádogszegoldala, e.
12. Szádogszeg, e.
13. Szádogszegteteje, e.
14. Szádogszegfarka, e.
15. Barótoldala, e.
16. He ve der bükk, e.
17. Nagyhalasorra, e.
18. BOCS KOR sar ka (BOCSKORsorka), l.
19. Nagyhalasháta (Nagyhalasháttya), l.
20. BODAkasára, e.; a BODA csa lád

egyik tag ja ju ha i val ide köl tö zött, az er dõ bõl egy
részt ki ir tott a juh ko sár szá má ra.

21. BODAkosára-árka
22. Sû rû so rok, e.
23. Bõforrás.
24. Bõ for rás-ár ka.
25. Bõ for ráspusz tá ja, l.
26. Asza lás, e.
27. Kishalashátaorra (Kishalasháttyaor-

ra), e.
28. Kishalasháta (Kishalasháttya), l.
29. Halasoldala, e.
30. Ha las-for rá sa.
31. KülsõBODAkútja (KüssõBODAkúttya),

l.; nem nagy te rü le tû, feny ve sek kel öve zett, szép
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ha va si tisz tás a 30-as évek vé gén. Kül sõ nyu ga ti
sar ká ban ma ga a for rás he lyez ke dett el, ita tó vá -
lyúk kal, kül sõ ke le ti sar ká ban dél re né zõ er dõ -
pász tor-ház zal és be ke rí tett ud var ral, az ud var
bel sõ ré szén szé na tá ro ló is tál ló val és juh akol lal,
mely mö gött ha tal mas luc fe nyõ fa (Picea excelsa)
õr kö dött. Erdõlõ na po kon a tisz tá son sze kér utók
sor jáz tak (ezért Sze kér utók nak is ne vez ték ezt a
he lyet), mert a szekérelõkkel és fo gat tal az
erdõlõk Ka kukk-hegy me re dek ol da lá ban szor -
gos kod tak a ha za szál lí tan dó fe nyõ fa rön kök ki vá -
gá sá val, két ke rék re he lye zé sé vel. A rön kö ket in -
nen két ke ré ken csúsz tat ták a sze kér utók hoz.
Em lék szem, hogy az egyik erdõlõnapon íté let idõ
kö ze pet te (vil lám lás, fel hõ sza ka dás) csúsz tat tuk
a fát a sze kér utók hoz, ahol négy ke rék re rak tuk,
és így szál lí tot tuk ha za. A gyor sabb moz gá sú ló -
fo ga tos erdõlõk még az íté let idõ be kö vet kez te
elõtt be ér kez tek a tisz tás ra, és a juh akol ban ke -
res tek mendéket lo va ik kal együtt, egye sek vesz -
tük re. A vil lám pon to san az is tál ló mö göt ti luc fe -
nyõ be vá gott, ere je há rom lo vat agyon csa pott, és
két erdõlõt (KOMPORÁLY Están, BALÓ Jó zsef
Fe ren cé) is szél ütés ért.

32. Belsõbodakútja (Bessõbodakúttya),
l.; a jó ha va si ivó víz és csor da ita tó vé gett a ha za
nem já ró csor da pász to rai itt ütik fel szál lás he -
lyü ket.

33. Havasláb-pataka.
34. Havasláb, l.; ez már luc fe nyõ (Picea

excelsa), bo ró ka (Juniperus communis) és kö vek
bi ro dal ma.

35. Halasfeje, e.
36. Pap hom lo ka, e.; OR BÁN Ba lázs ír ta

le Magyarhermányról „…a Pap hom lok ne vû
hegy fo kon oly nagy mennyi ség ben jön elõ a vas -
sa lak, hogy ar ról ré gen nagy mérv ben ûzött vas -
mû ve let re kell kö vet kez tet nünk”. Dr. BÁ NYAI
Já nos geo ló gus a hú szas évek ben itt ered mény te -
le nül ku ta tott. OR BÁN Ba lázs nem ne ve zi meg a
for rást, ahon nan az ada tot nyer te. A Ka kukk-
hegy dé li lej tõ jén, a Pap hom lok fe lett, a Me zõ ha -
vas-pusz ta szé lén va ló ban be om lott gö dör ak nák
ta lál ha tók, de azok újabb ke le tû ek, és vas csil lá -
mot (he ma tit) tar tal maz nak, nem pe dig gyé mán -
tot, mint aho gyan hír lett.

37. Kesejõsarka (Kesejõsorka), k.

38. Kesejõ-árka; nem szá rad ki.
39. Kesejõoldala, e.
40. Kiskesejõ, k.; ke vés bükk fá val bo rí -

tott li ge tes ka szá ló.
41. Nagykesejõ, k.
42. Vészar-pataka.
43. Vészar-kútja (Vészarkúttya); a for rás

a nagynyíresi Asz tal kõ alól csör ge dez ki. Ma ga
az Asz tal kõ iga zi ter mé sze ti ku ri ó zum, for má já -
val és mé re te i vel.

44. Vészarorra, l.
45. Nagy vi zes, l.
46. Nagy nyí res, l.; ezen az eny hén dél re

lej tõ, he pe hu pás ha va si le ge lõn már alig le het
egy-két ki öre ge dett, cson ka nyír fát ta lál ni, an nál
in kább kö vet és bo ró ka bok ro kat (Juniperus com-
munis).

47. Kihágóorra (Hiágóorra), e.; me re dek
hegy ol dal, mely meg szu szog tat ja az ottjáró em -
bert, ál la tot egy aránt. Igen szép és ro man ti kus a
hiágóorri gya log ös vény, mely rõl nyu ga ti irány ba
rá le het lát ni a Barót-patakra és völ gyé re, hal la ni
le het a pa tak cso bo gá sát. Hiágóorránál és kör -
nyé kén 1746-ban25, de bi zo nyá ra már ré geb ben is
gö dör ak nák ból bá nyász ták a vas tar tal mú kö ve ket
és kis ko hók ban va sat ol vasz tot tak be lõ lük. A
még nap ja ink ban is itt-ott lát ha tó vas sa lak is er -
rõl ta nús ko dik.

48. Hiágóoldala, e.
49. Hiágóteteje, k.; em lék szem, hogy a

30-as évek ben itt za bot és pi tyó kát is ter melt szé -
na fü vén id. KOMPORÁLY Jó zsef.

50. Ér ces-pa tak (Ércös-patak); a pa tak -
ban fer de ré te ges opál töm bö ket le het lát ni.

51. Ércesteteje (Ércösteteje), k.
52. Kicsibükk, k.
53. Feketemejjéke, k.
54. Pap vá pá ja, k.
55. Karujjos, k.
56. Karujjos-patak; a pa tak fej kör nyé kén

csor da pász tor ok szok tak szál lást ver ni.
57. Kõ dob; há rom andezittömbbõl áll.

Ket tõ kö zü lük nem moz gat ha tó, V ala kú rést ké -
pez, míg a har ma dik moz gat ha tó, és la zán be il -
lesz ke dik a V ala kú rés be. En nek kö vet kez té ben
az utol só andezittömb moz ga tá sa tom pa han got
ad, do bo lás ra em lé kez tet.
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58. Fe ke te ol da la, e.
59. Rókásfa, l.
60. Falbükkorra, e.
61. Falbükkerdeje
62. Cigánláb, e.
63. Nagy ha vas, e.
64. Nagy ha vaspusz tá ja, e., l.: A Nagy ha -

vas-pusz ta szé lén be om lott gö dör ak nák ta lál ha -
tók. Itt a hí res Ka kukk-he gyi vas csil lám (he ma -
tit, vagy szpekularit) vil lo gó le mez ké it ku tat ták,
ami rõl az a hír jár ta, hogy gyé mán tot ta lál tak, de
ez a he ma tit igen szép le me zek ben ki kris tá lyo so -
dott vál to za ta volt.

65. Ka kukk-hegy (Ku kukk-hegy), e.: A
Dél-Har gi ta leg ma ga sabb csú csa (1558 m),
amely egy vul ká ni krá ter ki emel ke dõ ré sze.
Anya  ga an de zit, mely kõ ze tet a her má nyi kõ fa ra -
gók sok ol da lú an fel hasz nál tak/fel hasz nál nak, és
hí res sé tet ték Er dõ vi dék-szer te. A Fe ke te-pa tak ra
né zõ ke le ti pe re mén he li kop ter-le szál ló he lyet
ala kí tot tak ki a „sok ol da lú an fej lett szo ci a lis ta
tár sa da lom ban”.

66. Ka kukk hegy te te je; egy szer, mi kor ott
jár tam 1942-ben a te tõn, 10-15 m ma gas sá gú
„két eme le tes” ki lá tóáll vány ural ta azt, mely rõl
az Alcsíki-medencére és Er dõ vi dék re le he tett lát -
ni. 1980-ban tu ris ta út fes té se al kal má val már
csak össze ros kadt ma rad vá nya i ra ta lál tam. 1942-
ben a te tõ dé li foly ta tá sán több hek tá ros tisz tás
volt, me lyet áfo nyás és mál na vész bo rí tott.

67. Feketehegyfeje, e.
68. Dormaorra, e.
69. Dormaoldala, e.
70. Ki csi kút-ár ka.
71. Ki csi-kút.
72. Dormaköve; bér ces kõ om lás
73. Dorma-hegy, e.
74. Feketehegynyaka, p.; a pusz tán 1916.

szept. 9-én egy 15 ta gú né met lovasjárõr ro mán
csa pat tal üt kö zött meg, mely harc ban egy né met
és négy ro mán el esett. A né me tek Hermányban
je len tet ték a ha lot ta kat BALÓ G. Já nos bí ró nak.
Õ NÉ MET Al ber tet, NAGY Ká rolyt és CSEKE
Jó zse fet küld te el te me té sük re. Sír ju kat a pusz ta
fel sõ szé lén ke rí tés sel és ke reszt tel je löl ték meg.
Az idõ köz ben el kor hadt ke reszt fa he lyé be VE -
RES Já nos kis ba co ni er dõ õr 1952-ben új ke reszt -

fát ál lí tott, és ar ra sa ját fo gal ma zá sú ver set írt –
tud juk meg MÁTHÉ Já nos fel jegy zé se i bõl.

75. Fe ke te hegy te te je, e.
76. Feketehegymejjéke, k.
77. Feketehegyárnyéka, e.
78. Nagyészak, e.
79. Ke rek fe nyõ, e.
80. Havaskaréj, e.
81. Vészkelõorra
82. Vészkelõsarka, k.
83. Vészkelõköze, k.; a Durkó-patakra lej -

tõ ke le ti ol da la ér de kes, „hul lá mos” te rep, ha tal -
mas mo gyo ró bok rok kal.

84. Osztáj, k.: A 18. szá zad kö ze pén köz -
bir to kos sá gi er dõt ir tot tak ki itt, és szét osz tot ták.

85. For ró kút-ár ka.
86. For ró-kút; A Fe ke te-hegy lá bá nál

buggyan ki a föld bõl. Kris tály tisz ta, igen hi deg,
bõ vi zû és jó ízû, pár ját rit kí tó for rás, be öm lik
Durkó-patakába. Apám tól hal lot tam, hogy az
1800-as évek ben a for rás ho za mát át ve zet ték a
for ró kú ti ka szá ló kon dél ke let irá nyá ba, hogy
Durkó út já nál Jovánbérce szá raz ár ká ba foly jon,
biz to sít va ez zel a kör nyé ken dol go zók (ka szá sok,
ta ka rók) és ál la tok ká ni ku lá ban oly nél kü löz he -
tet len víz igé nyét. Így gon dol kod tak elõ de ink.

87. For ró kú ti szé na fü vek, k.; eze ken a
ka szá ló kon egy mást éri a bá ba ka lács (Carlina
acaulis).

88. Külsõkerekköves; az el ne ve zés na -
gyon ta lá ló. Itt kõ kö vet ér. Nem fe lejt he tem,
hogy az orr nál mind ég két ke re ket kel lett köt ni,
mi kor Alsójovánbércrõl szál lí tot tuk ha za a szé -
nát. A kö ves nö vény ze te is gaz dag tölgy- és mo -
gyo ró sok ban.

89. Var jú vár al ja, k., sz.; igen ol da las, kö -
ves te rü let, sok vad ró zsá val (Rosa canina).

90. Varjúvároldala, e.; itt vág ták a 30-as
évek ben a szerpentinutat, mely meg könnyí tet te a
köz le ke dést a me re dek ol da lon.

91. Varjúvárteteje, k.; arány lag si ma fe -
lü le tû, tölgy fa li ge tes ka szá lók szín he lye.

92. Kisjovánbérce, k.
93. Kisjovánbérce-pataka
94. Né met sar ka (Némötsorok), k.
95. Nagyjovánbérce, k.; so vány, sze gé nyes

nö vény zet tel. Van Al só- és Felsõnagyjován bérce.
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96. Porongyos, k.; ko sár ké szí tés re al kal -
mas porongybokrokkal (ko sár kö tõ fûz).

97. Vész, k.; ko pár ka szá lók szín he lye. Itt
id. BALÓ G. Jó zsef nek a két vi lág há bo rú kö zött
nagy szé na tá ro ló is tál ló ja volt, alat ta juh akol lal.
A ka szá lót ko sa raz ta. Így a ko pár te rü let is jó ter -
mést biz to sí tott.

98. Ádámbükke, e.; Durkó-patakra lej tõ
sû rû bükk er dõ. PE TÕ Ádám 1949-ben vá sá rol ta
a fa lu kö zös ség tõl, ár ve rés út ján. Mi vel az er dõ -
bõl a fa lu la kói kö zül töb ben erdõltek, fá kat vág -
tak ki, PE TÕ Ádám til ta ko zó be ad ványt adott át
PE TÕ Já nos köz sé gi bí ró nak. Ezek után a vá sárt
a bí ró sem mis nek nyil vá ní tot ta, és a hely köz tu -
laj don ma radt.

99. Ádámbükke-kútja; ki vá ló, hi deg vi zû
for rás a bükk fák ár nyé ká ban.

100. Vészkelõösvény, k.
101. Kövespatakfeje, k.
102. Köveshágó, k.; bel sõ fe le igen ol da -

las, te li ki sebb-na gyobb mogyorófabokrokkal.
103. Köveshágóoldala, e.
104. Fe ke te ár nyé ka, e.
105. Kövesbércerdeje; az épít ke zés hez

szük sé ges kö vek el do rá dó ja, elõ nye még az is,
hogy a te le pü lés hez leg kö ze lebb lé võ kö ves.

106. Likaskõorra; kõ ki ter me lõ hely.
107. Likaskõerdeje.
108. Száldobosbérc-pataka (-árka)
109. Fenyõoldalvége, e.
110. PÉTERfiaksarka (PÉTÖRfiaksorka), k.
111. Fe nyõ ol dal, e.
112. Kedd bükk-kö ze, k.
113. Tölgyesmocsár (Tõgyösmocsár), k.;

Itt nagy mennyi ség ben for dul elõ az an de zit.
114. Bodvaji szé na fü vek, k.
115. Bodvajbánya (Bodvaj-hámor, GÁ -

BOR Áron ko hó ja).
MÁTHÉ Já nos ír ta, hogy a bodvaji vas -

ter me lés kez de ti ide je nem is me re tes, a kis ba co ni
ha tár Györgykovács ne vû ré szé rõl va ló em lé ke zés
a leg ré gibb támpont.26 BE NE DEK Elek sze rint:
„Ez a ne ve an nak az er dõ rész nek, ahol ne künk is,
más nak is a leg több er dei ka szá ló ja van.
Gyõrkovács mel lett van Bodvaj ne vû vas bá nya,
mely sok száz esz ten dõ vel ez elõtt egy György ne -
vû ko vá csé volt: az õ ne vét örö kí ti meg egy több

száz hol das terület.”27 Az 1770–80-as évek be li
el sõ ka to nai fel mé rés még nem tud bodvaji vas -
ve rõ rõl, de 1831-tõl ZA KA RI ÁS An tal há mort
mû köd tet itt.28 Ma már min den két sé get ki zár,
hogy az 1848–49-es ma gyar for ra da lom és sza -
bad ság harc ide jén tel jes gõz zel folyt a ter me lés,
és az sem két sé ges, hogy GÁ BOR Áron nem Fü -
lé ben, ha nem Bodvajban ön töt te az el sõ két,
egyen ként há rom fon tos ágyút, és ki is pró bál ták
1848. no vem ber 12. és 23. kö zött.

MÁTHÉ Já nos ma gyar her má nyi hely tör -
té nész ki emel ke dõ ér de me, hogy tisz táz ta az el sõ
„szé kely ágyúk” meg ön té si ide jét és he lyét. Írá -
sa i ból tud juk, hogy azok, akik fog lal koz tak az
ágyúk tör té ne té vel, nem jár tak Er dõ vi dé ken, ta -
nul má nya i kat már meg írt do ku men tá ci ók alap ján
ál lí tot ták össze. Így hát té ves kö vet kez te té sek re
ju tot tak.

Így sze rez te meg MÁTHÉ Já nos a Ma -
gyarhermányhoz tar to zó Bodvajnak az el sõ „szé -
kely ágyúk” ön té sé nek tu laj don jo gát. Ez kö te lez
min den ma gyar her má nyi la kost és má so kat is,
hogy tisz te let tel õriz zék em lé két, hi szen MÁTHÉ
Já no sok nem min den nap szü let nek Er dõ vi dé ken.

116. KA LÁ KA-kert; a há mo ron alu li árok -
ban ta lál ha tó a do bos tor ta opál. Meg ne ve zé se dr.
BÁ NYAI Já nos geo ló gus ne vé hez fû zõ dik. Az ár -
kon alul ta lál ha tó a KA LÁ KA-kert, szil va fák kal
be ül tet ve. Gyü möl csé bõl ké szült a szil va pá lin ka.

117. Szilosbérc, k.
118. Kövespatakmejjéke, k.
119. Pi ros ka, k.; na gyon sok vörösáfonya

te rem ezen a he lyen (ha va si meggy). A ne ve is
in nen szár maz hat.

120. Nagymáté, e.; itt ta lál ha tó a her má -
nyi em ber ré szé re a nél kü löz he tet len fa és kõ bõ -
ség ben.

121. Nagymáté, k.; 1848-ban a Fe nyõs-
pa ta kon a bodvaji há mor hoz út nem ve ze tett,
ezért az ágyú kat Nagymátén ke resz tül von tat ták
be Hermányba. Az el sõ nagy ne héz ség volt a két
ágyú le eresz té se Nagymátétetejérõl (865 m ma -
gas sá gon fek võ tölgy li ge tes er dei ka szá ló) Ma -
gyarhermányba. Az arány lag rö vid, 5-6 km út -
sza ka szon a szint kü lönb ség 284 m, és na gyon
egye net len. „A ka to na bí ró ar ra is em be re ket ren -
del, hogy Nagy Má tyás-te tõ tõl a fa lu ig nagy lej -
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té sû úton az ágyú kat kö te lek kel vissza tart va fé -
kez zék. Meg éj sza káz nak Hermányban, ZSIG -
MOND And rás ud va rá ra áll nak be az ágyúk és
sze ke rek. GÁ BOR Áron a szem közt la kó PE TÕ
Ru dolf nál és pap fi á nál, Mó zes nél száll meg.”29

ZSIG MOND And rás a múlt év ben [2001] el -
hunyt ZSIG MOND Gá bor (41-es ház szám) déd -
nagy ap ja volt, ez zel át el len ben (309. szám) la kott
a fi a tal pap.
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Toponimia localitãþii Herculian
(j. Covasna) ºi amintiri 
din perioada interbelicã
(Rezumat)

Lucrarea prezintã toponimia unui sat
secuiesc situat la poalele munþilor Harghita de
Sud. Aceasta a fost prelucratã deja în 1993 de Je -
nõ JANITSEK. De aceastã datã însã toponimele
sunt prezentate alãturi de amintiri personale
legate de ele, din copilãria autorului, oferind ast-
fel o imagine mai complexã: datele verificate,
respectiv completate se organizeazã într-un cadru
organic al vieþii cotidiene a satului din perioada
interbelicã. Lucrarea se bazeazã pe douã publi-
caþii apãrute în Er dõ vi dé ki La pok din Baraolt. 

Place-names of 
Magyarhermány 
(Herculian, Covasna County)
and Remembrances 
in the Interwar Period
(Abstract)

The paper discusses the place-names of
the Székely village Magyarhermány at the foot of
the South-Hargita Mountains. Jenõ JANITSEK
published the place-names of the settlement in
1993. Now the author of this paper presents his
native village in connection with his personal
memories. He checks, extends its places and thus
these become settled as the integral frame of the
communal life.
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182 1. áb ra Magyarhermány bel te rü le te (lép ték: 1:10 000)



1832. áb ra Magyarhermány kül te rü le te (lép ték: 1:50 000)
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