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(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
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(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,
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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,
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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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