
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.

174



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.
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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)


