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1. Be ve zető
A Kony ha-pa tak mel lett ta lál ha tó Nyikó-menti 

Tarcsafalva a ré gé sze ti te rep be já rá sok alap ján már az 
Ár pád-kor ban lé tező te le pü lés volt. A fa lu belterüle-
téről gyűjtött hul lám vo nal-kö te ges, be kar colt, egye-
nes vo nal lal dí szí tett ke rá mia ol dal- és pe rem tö re dé-
kek a 13. szá zad ra keltezhetők.1 1333-ban a pá pai 
tizedszedők össze írá sá ban már egy há zas hely ként 
sze re pel, ek kor a fa lu pap ja 5 bá ni dé nár nak meg-
fe lelő össze get fi  ze tett.2 A 14. szá zad ban te hát már 
lé tező fa lu leg ko ráb bi írá sos em lí té sét egy 1462-ben 
kel te zett ok le vél Tarchafalwa alak ban em lí ti,3 ke vés 
kü lönb ség gel eb ben az alak ban író dik a következő 
szá za dok ban is. 

Tarcsafalva népességéről az 1566. évi lustra ad 
né mi tám pon tot, ek kor 10 lófőt ír nak össze,4 1567-
ben a lófők 25 dé ná ros adó össze írá sa kor hat por tát 
tün tet nek fel.5 1576-ban Pálffi   Pé ter öt job bágy por ta 
után fi  zet adót.6 A későbbiekben a né pes ség lét szá má-
nak ala ku lá sá ról az 1721-ben ké szí tett össze írás ból 
tá jé ko zód ha tunk, ami kor a fel vett adó kö te les ház tar-
tás ban kö rül be lül 130 sze mély le he tett. Az 1780-as 
évek ben Ma gya ror szá gon vég zett első hi va ta los nép-
szám lá lás a fa lu ban 57 ház ban 51 csa lá dot s azok ban 
235 sze mélyt ál la pí tott meg.7

Tarcsafalva ro mán ko ri és gó ti kus temp lo má ról 
ke vés adat áll ren del ke zé sünk re. Or bán Ba lázs, va la-
mint az egy ház tör té ne ti for rá sok le írá sai alap ján egy 
bol to zott, fres kók kal dí szí tett temp lom ké pe re konst-
ru ál ha tó.8 A kö zép ko ri temp lom ré gé sze ti meg fi  gye-
lé se it 2004. de cem be ré ben a Csí ki Szé kely Mú ze um 
ré gé szei vé gez ték. Ek kor a ta laj víz el ve ze té se cél já ból 
egy 1 m szé les és 1,80–2 m mély árok kal ás ták vé gig 
a temp lom tól észak ra eső részt (1.3. áb ra). A mun-
ká la tok ré gé sze ti fel ügye let mel lett zaj lot tak, mely-
nek nyo mán si ke rült meg fi  gyel ni az árok fa lá ban 
egy nyugat–kelet tá jo lá sú te met ke zés ma rad vá nya it, 

hozzávetőlegesen 70–80 cm mély ség ben. A gó ti kus 
temp lom om la dé ká nak át vá gá sa kor tég la bor da tö re-
dé kek és két kőrácsos ab lak (4.5. áb ra) da rab jai ke rül-
tek nap vi lág ra.9 A re for má ci ót követően a te le pü lés 
la kói az uni tá ri us val lás ra tér tek át, mely hit ben mind-
má ig meg ma rad tak. A csu pán csak né hány főt kitevő 
ka to li ku so kat a 19. szá zad fo lya mán Pálfalva fi liája-
ként tar tot ták nyil ván, akár csak Csehétfalva, Tordát-
falva és Vár al ja ha son ló fe le ke ze ten levő hí ve it.10

A tarcsafalvi uni tá ri us egy ház tör té ne té vel először 
Ür mö si Kál mán fog lal ko zott, aki a né hány ol da las 
ta nul má nyá ban rö vi den em lí tést tett a ko ra be li, az 
ál ta lunk vizs gált do ku men tu mok ban is rész le te sen 
le írt temp lom ról, fel so rol ja a Tarcsafalván szol gá ló 
pa pok és is ko la mes te rek ne ve it, az egy ház köz ség jó-
tevőit, el ké szít ve ez ál tal egy váz la tos egy ház tör té ne-
tet.11 Ador ján Ru dolf a ravai egy ház köz ség le vél tá-
rá ban lévő jegyzőkönyv első ré szét kö zöl te, amely 
a keresztúrköri har minc egy ház köz ség in gó és in gat-
lan va gyo ná nak le írá sát tar tal maz za. Ador ján ta nul-
má nyá ban az 1770-es évek ele jén meg tar tott vi zi tá ci-
ók meg ál la pí tá sa i nak ada ta it tet te köz zé, ame lye ket 
azon ban csak 1779-ben fog lal tak jegyzőkönyvbe. 
Ezek a jegyzőkönyvek egy ház tör té ne ti vo nat ko zás-
ban nagy jelentőségűek, és a 18. szá zad utol só har-
ma dá nak fon tos for rá sai. A szerző ere de ti sor rend 
sze rint hét foly ta tás ban kö zöl te az egy ház köz sé gek 
jegyzőkönyvbe fel vett ada ta it.12 A Tarcsafalváról szó-
ló rész az 1773-ban tar tott vi zi tá ció meg ál la pí tá sa it 
tar tal maz za. 

Tarcsafalváról és an nak egy há zá ról nél kü löz he tet-
len összeg zé se ket ta lá lunk Dá vid Lász ló,13 va la mint 
Benkő Elek műveiben.14 Mol nár Ist ván a székelyke-
resztúri egy ház kör ismertetéséről szó ló adatgaz dag 
le írá sá ban szót ej tett Tarcsafalváról is. Ta nul má nya 
első ré szé ben rö vid né pes ség- és te le pü lés tör té ne ti 
át te kin tés után a köz ség tör té ne té re vo nat ko zó an 

1 BENKŐ Elek 1992, 241–244.
2 MON. VAT. 1887, 115.
3 SzOkl. ú. s. VIII, 98.
4 SzOkl. II, 194, 201.
5 Uo., 219.
6 SzOkl. IV, 37.
7 MOL NÁR Ist ván 1995, 126–127.

8 OR BÁN Ba lázs 1868, I, 112–113; DÁ VID Lász ló 1981, 342–344.
9 A 2004-ben ta lált kőfaragványok a pa ró kia bir to ká ban ma rad tak.
10 SCHEM 1882, 160–161.
11 ÜR MÖ SI Kál mán 1876, 360–372.
12 ADOR JÁN Ru dolf 1990, 105–109.
13 DÁ VID Lász ló 1981, 342–344.
14 BENKŐ Elek 1992, 241–244.

Ko vács Ár pád – Nyárádi Zsolt

A TARCSAFALVI UNI TÁ RI US EGY HÁZ KÖZ SÉG 
A 1819. SZÁ ZAD BAN AZ EGY HÁZ KÖZ SÉG

LE VÉL TÁ RI FOR RÁ SAI ALAP JÁN

Acta Siculica 2008, 481–496



482

KOVÁCS Árpád – NYÁRÁDI Zsolt

ki emel te, hogy Tarcsafalva egy kor köz pon ti anya me-
gye volt, amely nek le ány egy ház köz sé gei vol tak Cse-
hétfalva és a két Kadács. Csehétfalvát egy 1618-ban 
kel te zett ok mány a mater-től már mint el vál tat em lí-
ti; Felső- és Alsó-Kadács az 1718–1724 kö zöt ti évek-
ben sza kad el Tarcsafalvától. Az el vá lás okai Mol nár 
Ist ván ál lí tá sa sze rint a temp lom és más egy há zi köz-
épü le tek fenn tar tá si költségeiből tá madt né zet el té ré-
sek vol tak.15

2. A le vél tár ren de zé se és an nak for rás ér té ke
A tarcsafalvi uni tá ri us egy ház köz ség le vél tá rá-

nak ren de zé sé re 2008. február–márciusában ke rült 
sor, Pitó At ti la he lyi lel kész in dít ta tá sá ra. Ha son ló 
egy ház köz sé gi le vél tá ri ren de zé sek zaj lot tak Hod-
gyában, ahol a le vél tá ri for rá sok ér tel me zé se és az 
ered mé nyek köz zé té te le nagy ban hoz zá já rult az egy-
ház köz ség 18–19. szá za di hét köz nap ja i nak meg is-
me ré sé hez;16 Bi ka fal va 19. szá za di egy há zi le vél tá ra 
pe dig a ré gé sze ti ása tá sok ered mé nye i vel össze vet ve 
a bi ka fal vi re for má tus egy ház köz ség tör té ne té nek 
meg írá sát tet te lehetővé.17

Az egy ház fon to sabb ese mé nye it rögzítő, lel ki-
pász to ra it, is ko la mes te re it fel so ro ló, ja va it lajst rom ba 
fog la ló, gyak ran ol vas má nyos jegyzőkönyvek min-
den egy ház nál előfordulnak. Ezek nél kü löz he tet len 
for rá sai a né pes ség-, te le pü lés-, hely- és művelődés-
történetnek. Ezek a kis egy ház köz sé gi le vél tá rak, 
an nak el le né re, hogy fon tos egy ház- és te le pü lés tör-
té ne ti in for má ci ó kat hor doz nak, az ese tek zö mé ben 
mos to ha kö rül mé nyek közt lé tez nek. Szá mos eset ben 
nem meg fe lelő kö rül mé nyek közt tá rol ják őket, nin-
cse nek ren dez ve, a ré gi ira tok újak kal ke ve red nek. 
A ren de zet len anyag nak nincs jegy zé ke, így ku tat ha-
tó sá ga és for rás ér té ke csu pán a ren de zést követően 
vá lik tel jes sé gé ben ki ak náz ha tó vá.

Az ál ta lunk fel lelt leg ko ráb bi do ku men tu mok az 
1680-as évek elejéről szár maz nak. Van egy 1681-es 
kel te zésű irat, amely Tarcsafalvának és Csehétfalvá-
nak Koronddal va ló compositioja (egyez sé ge) a Mo-
rád ha va sá nak bir tok lá sát illetően. Ugyan csak 1681-
ből szár ma zik az a fe je del mi pe csét tel el lá tott ok le vél 
is, amely tu laj don kép pen a havashasználattal kap cso-
la tos egyez ség megsértéséről va ló bi zony la tot és a fe je-
de lem ál tal meg sza bott vég re haj tá si pa ran csot tar tal-
maz za. Ta lál ha tó to váb bá még egy-egy compulsorium 
mandatum (val la tást el ren delő pa rancs) 1681-ből és 
1682-ből, szin tén Apa fi  fe je de lem pe csét jé vel hi te le-
sít ve, eze ket ugyan csak a havashasználatból adó dó 
vissza élé sek meg ol dá sa cél já ból bo csá tot ták ki.

A leg ko ráb bi tarcsafalvi ku rá to ri szám adás könyv-
be 1749-től 1801-ig ve ze tik az ada to kat. Eb ben a  

szám adás könyv ben ta lál ha tók az 1789. jú li u sá ban 
tar tott püs pö ki vi zi tá ció Tarcsafalvára vo nat ko zó 
fel jegy zé sei, ame lyek alap ján ké pet kap ha tunk az 
egy ház köz ség belső in gat lan ja i ról, va la mint az ak kor 
hasz ná lat ban lévő temp lom ál la po tá ról, il let ve an-
nak be ren de zé si tár gya i ról is. Ál ta lá nos ság ban vé ve 
ezek be a protokollumokba a ku rá to rok évek sze rint 
kö te le sek be má sol ni a Guberniumnak a dek ré tu ma-
it, va la mint a különböző ad mi niszt ra tív jel legű le ira-
to kat. Sze re pel nek to váb bá ben nük a consistoriumi 
ha tá ro zá sok, ame lye ket a partialis gyűlésben rög zí te-
nek (pl. ke reszt úri is ko la épí tés, különböző gyűjté-
sekre va ló fel hí vás), va la mint egyéb egy há zi kér dé sek 
tár gya lá sa (pl. professori jö ve del mek). A szám adás-
köny vek főként az egy ház köz ség pénz ügye it kö ve tik 
fi  gye lem mel, ezek te szik ki a le vél tá ri anyag jelentős 
há nya dát, több sé gük 19. szá za di. A má so dik jegy-
zőkönyv az 1803–1854 köz ti időszak be vé te le it és 
ki adá sai tart ja szá mon. En nek foly ta tá sá ban 1856-
tól 1924-ig jegy zik a bej övő és ki menő össze ge ket. 
1912-től kezd ve már for ma nyom tat vány ba is be-
ve ze tik a pénz ügyi for gal mat. A 19. szá zad végéről 
a hi va ta los szám adás köny vek mel lett meg ta lál ha tó 
az egy ház köz ség gond no ka ál tal ve ze tett be vé te lek és 
ki adá sok jegy zé ke is.

A következő jegyzőkönyv-csoport a felsőbb uta-
sí tá so kat kö ve ti nyo mon. Ezek kö zül a legelső az 
1804–1845 köz ti időszak es pe re si, ki rá lyi ren de le te it 
tar tal maz za, szá mos fel hí vást ta lá lunk a tűzkárok ki ja-
ví tá sát cél zó ado má nyok gyűjtésére. En nek a jegyző-
könyvnek a foly ta tá sa az 1845–1888 kö zöt ti időszak 
felső uta sí tá sa it meg örö kítő jegyzőkönyv, ezt az 1897-
ben kez dett protokollummal foly tat ják. Ezek tar tal-
maz zák az es pe re si le irat ok, tanügyminisztériumi 
ren de le tek és es pe re si hi va tal hoz in té zett le ve lek má so-
la ta it. Szá mos ér de kes ke resz te lé si, es ke té si, vá lá si ren-
del ke zést, ta ní tói bé re zé se ket il lető ren de le tet ol vas ha-
tunk. Kü lön sza bá lyoz ták az iz ra e li ták ki ke resz te lé sét. 
Ha a lel kész a ren de le te ket nem tar tot ta be, sú lyos, 
akár 100 fo rin tos bír ság gal is bün tet hető volt. 

A lel ké szi munkamentről ad be te kin tést az a pa pi 
jegyzőkönyv, me lyet 1883-ban kezd tek el. En nek a 
köny vecs ké nek az egyik ol da lá ra a be ér ke zett le ve le-
ket, kör le ve le ket je gyez ték, a ve le szem be ni ol dal ra 
pe dig, hogy mi lyen in téz ke dé se ket hoz tak az adott 
le vél ál tal fel ho zott prob lé ma meg ol dá sát illetően. 
Ez a nyil ván tar tás 1896-ig követhető. 

1889-ben ügy ke ze lé si sza bály zat né ven es pe re si 
le ira tot kül de nek szét, amely meg szab ja és ren de zi 
a hi va ta los ira tok ke ze lé sét. A ren de let ér tel mé ben 
min den egyes ügy irat hosszá ban össze haj tan dó, 
s azok ra az il lető lel kész nek vagy es pe res nek rá kell 

15 Vö. MOL NÁR Ist ván 1995, 129.
16 DERZSI Cson gor – NYÁRÁDI Zsolt 2007, 98–113.

17 DERZSI Cson gor – NYÁRÁDI Zsolt – SÓFALVI And rás 
2007, 17–34.
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je gyez nie az át vé tel nap ját hó nap ját, évét. Min den 
egyes egy ház köz ség lel ké sze kö te les hi va ta los jegy-
zőkönyvet ve zet ni, mely nyolc ro va tot kell, hogy tar-
tal maz zon: az elsőbe „az il lető ügy irat szá ma” ke rül, 
a má so dik ba „az ügy irat be ér ke zé sé nek ide je”, a har-
ma dik ba a „fel adót, a kel te zést, a szá mát és a cím-
zet tet”, a ne gye dik a „tar tal mát”, az ötö dik „az ügy 
da ra bok szá mát”, a ha to dik, hogy az il lető tár gyat 
„mi ként in téz ték el”, a he te dik „az el in té zés ide jét”, 
a nyol ca dik a „jegy zést”, mely ben a tárgy ra vo nat ko zó 
meg jegy zé se ket tün tet ték fel. A hi va ta los le ve le ket le-
vél tár ba kel lett he lyez ni ük, min den egyes év anya gát 
kü lön cso ma gol va. Min den egyes lel kész kö te les volt 
tar ta ni egy pos ta, illetőleg kéz be sítő köny vet, mely-
ben kö te lező mó don sze re pel nie kel lett a kül de mény 
hi va ta li szá má nak, a fel adás ide jé nek, cím zett nek, ez-
zel kel lett pos táz ni a le ve let, mely ben a pos ta az át vé-
telt iga zol ja. Az es pe re si vi zi tá ci ók al kal má val en nek 
a ren del ke zés nek a be tar tá sát is ellenőrizték.18 Ezek 
a ren de le tek be te kin tést nyúj ta nak a 19. szá zad vé gi 
követelményekről, így adott eset ben érhetővé vál nak 
egyes ren de zé si el vek, a le vél tár belső szer ke ze te. 

Az egy ház köz ség min den na pi éle té be ad nak be te-
kin tést a pres bi te ri gyűléseken ve ze tett jegyzőköny-
vek, ezekből há rom ma radt fenn, az első az 1884-ben 
el kez dett, mely 1893-ig jegy zi a tör té né se ket, va la mint 
en nek a foly ta tá sa, mely ben 1905-ig tar ta nak a be jegy-
zé sek. A leg utol só az 1905 és 1930 kö zöt ti időszakot 
öle li fel. Eze ket a gyűléseket a lel kész, a ta ní tó vagy 
a gond nok há zá ban, egyes ese tek ben az is ko lá ban tar-
tot ták, ahol a meg bí zott gond nok, vagy a gyűlés el nö-
ke ter jesz tet te elő a meg ol dan dó kér dé se ket. A gyűlés 
vé gez té vel a ha tá ro za tot a pres bi te rek mind alá ír ták. 
A gond no kot a pres bi te ri gyűlés vá lasz tot ta, meg bí-
za tá sa há rom év re szólt, amint azt egy 1887 már ci u-
sá ban tar tott pres bi te ri gyűlés al kal má val is nyo mon 
kö vet het jük.19 Új pres bi te ri ta gok vá lasz tá sa is a pres-
bi te ri gyűlés ha tás kö re volt, az újon nan vá lasz tott ta-
go kat es kü té tel re kö te lez ték. 1811-ben consistoriumi 
ren de let mond ja ki, hogy ,,ezennel néz ve ujjabban 
állando Re gu lá ul meg állitja, hogy a loci Parochus 
a presbiterium gyülésében je len lé gyen, s eb ben a bel-
ső rend részéről elöll üllöi hi va talt foytasson.”20

A pres bi te ri jegyzőkönyvekben fon tos ada to-
kat ta lá lunk az egy há zi adó, a ke pe be fi  ze té sé re is. 
Az egy há zi adót a hí vek va gyo na sze rint ál la pí tot ták 
meg, így a nyil ván tar tás ban a következő cso por tok-
ba so rol ták be a ne ve ket: egész bé re sek, fél bé re sek, 
vé ká sok és nap szá mo sok.

A le vél tá ri anya got a ren de zés fo lya mán kö te gek-
be cso por to sí tot tuk, önál ló kö teg szá mot ka pott min-
den egyes jegyzőkönyv, me lyek arab szám mal el lá-
tott sor szá mo zást kap tak. A jegyzőkönyveken kí vül 
a le vél tá ri anyag jelentős há nya dát az egy há zi le ve le-
zé sek te szik ki, me lye ket a kö te gen be lül év szám ok ra 
le bont va cso por to sí tot tunk, ezek ró mai szá mo zást 
kap tak. Ha son ló mó don vet tük lel tár ba a vár me gyei 
köz igaz ga tá si vagy más jel legű ren de le te ket, külön-
böző vég zé se ket is.

Az év szám okon be lü li to váb bi cso por to sí tást, je lö-
lést nem tar tot tuk kivitelezhetőnek a szűkös időkor-
látokra va ló te kin tet tel. Az 1891, 1893, 1895, 1896, 
1937, 1942, 1943-ból szár ma zó egy há zi és is ko lai 
le ve le zé se ket, fe le ke ze ti is ko lá val kap cso la tos hi va-
ta los do ku men tu mo kat, for ma nyom tat vány ba írott 
ha lot ti, es ke té si, ke resz te lé si bi zo nyít vá nyo kat21 ere-
de ti leg éven ként cso por to sí tot ták. Ezt a rend szert mi 
is meg tar tot tuk, az adott év egy ró mai sor szá mo zást 
ka pott, ezen be lül az anya got tematikusan cso por to-
sí tot tuk.

Kü lön ál ló kö teg be so rol tuk be az egy ház köz ség 
szerződéseit, me lye ket adott mun ká la tok el vég zé sé re 
kö töt tek, vagy föl dek bér lé sé vel, fa ki ter me lés sel, fa vá-
sár lás sal kap cso la to sak vol tak. Ugyan csak kü lön kö-
teg be so rol tuk az egy ház köz ség va gyo nát fel lel tá ro zó 
ira to kat. Rend kí vül jelentős köz tük az 1834-ben el-
ké szí tett lajst rom, ez ma gá ban fog lal ja a könyv tá ri 
és le vél tá ri ál lo mányt is, melyből má ra sok da rab nak 
nyo ma ve szett, ezek fel ku ta tá sa fo lya mat ban van. 
A hi ány zó ál lo mány egyik leg fon to sabb da rab ja egy 
1701-es dá tum mal kezdődő, bőrbe kö tött protocol-
lum, ez volt az ak ko ri le vél tár 9. jegyzőkönyveként 
szá mon tar tott do ku men tum kö teg. A lel tár meg em-
lé ke zik to váb bá 15 da rab, az egy ház köz ség ja va it 
érintő ok irat ról, melyekből má ra egy sem ma radt az 
egy ház köz ség bir to ká ban. Az össze írás fel so rol ja a ko-
ra be li temp lom tel jes belső be ren de zé sét, en nek alap-
ján re konst ru ál ha tó a belső temp lom tér. Az össze írás 
al kal má val sor ke rült az egy ház köz ség bir to ká ban 
levő föl dek meg ne ve zé sé re is. Az egy ház köz ség leg-
utol só lel tá rai 1948–1949-ből va lók, ezek már for ma-
nyom tat vány ba íród tak. 

Kü lön ál ló kö teg be cso por to sí tot tuk to váb bá a 
fon  to sabb vi asz pe csét tel el lá tott hi va ta los do ku men-
tu mo kat, eze ket a vi asz pe csé tek (2.2. áb ra) meg óvá-
sa vé gett kar ton lap pal megerősítettük. Az önál ló 
ira to kon né ha – be le ért ve Apa fi  fe je del mi le ve le it is 
– ko ráb bi le vél tá ri ren de zés nyo ma it ta lál tuk meg. 

18 Tarcsafalvi Uni tá ri us Ek lé zsi ai Le vél tár, a to váb bi ak ban 
TUEkL, 9. kö teg, 1888-ban el kez dett felsőbb uta sí tá so kat tar tal-
ma zó jegyzőkönyv, 7–9. lap.
19 TUEkL 13. kö teg, 1884-es pres bi te ri jegyzőkönyv, 1887. már-
ci us 10-i gyűlés.

20 TUEkL 1. kö teg, 1804–1845 kö zött író dott protokollum.
21 Tel je sen hi á nyoz nak az egy há zi le vél tár ból az ún. Csa lád köny-
vek, me lyek a fa lu la kó i ról min den szük sé ges ada tot tar tal maz-
nak.
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A leg fon to sabb ira tok arab szá mo zás sal el lá tott sor-
szá mo zást kap tak, ezt go lyós tol lal ír ták rá a do ku-
men tu mok ra, így a fe je del mi le ve lek re is. En nek 
a ren de zés nek a jegy zé két nem ta lál tuk, így a sa-
ját jegy zé künk el ké szí té se kor nem iga zán tud tuk 
fi  gye lem be ven ni, il let ve vissza ál lí ta ni ezt a tí pu sú 
vá lo ga tást. A le vél tá ri ren de zés so rán di gi ta li zál tuk 
a protokollumokat, fon to sabb egy há zi ira to kat. 
Nem tar tot tuk fon tos nak az egy há zi le ve le zé sek, kör-
irat ok, 20. szá za di do ku men tu mok di gi ta li zá lá sát. 

A fel dol go zott le vél tá ri for rá sok alap ján ta nul má-
nyunk elsősorban a ré gi temp lom re konst ru á lá sát, 
va la mint az új temp lom épí tés tör té ne tét kí ván ja tag-
lal ni. Az el bon tott kö zép ko ri temp lom 18. szá za di 
ál la po tá ról, belső be ren de zé si tár gya i ról az 1789-es 
vi zi tá ci ós jegyzőkönyv le írá sa i ból tá jé ko zód hat tunk, 
az egy ház köz ség in gó sá ga i ra a va gyon lel tá rak vi lá-
gí tot tak rá, me lyek kö zül a leg tel je sebb 1834-ben 
ké szült,22 ami kor Pálffi   Pé ter ku rá tor hi va ta la át adá-
sa kor egy rész le tes lel tárt ké szí tett az egy ház köz ség 
in gó és in gat lan ja va i ról. Ezt a do ku men tu mot kö zöl-
jük a füg ge lék ben. 

Mi vel az egy ház köz ség leg fon to sabb pénz be vé te-
li for rá sai a havashasználatból szár maz nak, en nek 
elem zé sé re is rész le te seb ben ki té rünk. Ez a jö ve del-
mi for rás tet te lehetővé az új temp lom épí té sét. 

A le vél tá ri anyag ból hi á nyoz tak az anya köny vi 
má so la tok, így a né pes ség re vo nat ko zó elem zé sek be 
nem bo csát koz hat tunk. 

3. „Morád” ha va sa
A ha va sok hoz kö ze li szé kely fal vak nak sa já tos ha-

tár hasz ná la ta ala kult ki, né me lyik nek ha tá ra szé les 
sáv ban, vagy kes keny csík ban messze el nyúlt ke let 
fe lé. A Nagyküküllő és Kisküküllő legfelső sza ka sza 
kö zött, a 20. szá zad ban ki ala ku ló Szé kely var ság tól 
észak nyu gat ra Alsósófalva, Felsősófalva, Atyha és 
Csehétfalva ha va sai fe küd tek. A tarcsafalvi uni tá ri us 
egy ház köz ség le vél tá ri ada tai ér tel mé ben a kö zös ha-
tárt 1631-ben Felsősófalva, Atyha, Korond, Csehét-
falva és Tarcsafalva kö zös meg egye zés al kal má val osz-
tot ta fel.23 Er re a compositiora (egyez ség re) szám ta lan 
pe res ke dés al kal má val hi vat koz nak a tarcsafalviak. 

A havashasználó kö zös ség hez tar to zó fal vak 
meg osz toz tak a bir to kon, a ha tá rok kal ta golt ha va-
si erdőterületet és legelőket fa lu kö zös sé gi bir tok ként 

(nyíl rend szer ben) hasz nál ták to vább. A ma gas he-
gyek lá ba i nál fekvő te le pü lé sek né pe a ha va sok ba 
járt épü let fá ért, tűzifáért, zsin de lyért, itt le gel tet te 
lo va it, szar vas mar há it, ju ha it, kecs ké it, a ha va si mak-
kon hízlalta ser té se it. A tá vo li ha va sok hasz ná la ta 
azon ban csak úgy volt le het sé ges, ha a te lep he lyen 
he ve nyé szet ten összállított ka li ba, me zei szé na tar tó, 
moz gat ha tó ha va si esztena állt ren del ke zés re.24

Ha bár Tarcsafalva és Csehétfalva kü lön vált egy-
más tól, gaz dál ko dás te kin te té ben még év szá zad okig 
össze kö töt te a két fa lut a Har gi tán lévő Morád ha va-
sa nevű erdős, legelős te rü let kö zös bir tok lá sa. Már 
a 18. szá zad kö ze pén író dott szám adás könyv ben 
a következőket ol vas hat juk erről a területről: „Va-
gyon Fenyő, és Bükfát termő Mó rád ne ve zetű Ha-
vas, mely nek közepiben egy darabotska mezőis 
va gyon, vicinussa Napkeletről és Napnyugotrol 
a’ Sofalvi nagy mező ne ve zetű helyből, mel let te két 
felőll Dél re menő, és egyben-szalado Pa ta kok, mely-
lyeknek egyi ke nagy mező Pataka, a’ má si ka pe dig 
Szá szok Pataka ne ve zet alatt vagynak. Mely vicinált 
hely kőzős a’ Tsehétfalvi Ekklésiával.”25

En nek a kö zös bir tok lás nak a hely ze tét na gyon 
jól meg vi lá gít ják az ekklézsia ha va sá ra vo nat ko zó 
ad mi niszt ra tív jellegű, s az azok kal kap cso la tos ki-
adá so kat és be vé te le ket fel tün tető ada tok. Leg több-
jük az éven te ha szon bér be adá sért be folyt ta xá kat, 
a te rü let nek az őrzéséért, az esett ká ro kat elkövetők 
(praevaricalok) fel fe dé sé ért felelős sze mé lyek bé re zé-
sét és el lá tá si össze gét tar tal maz ták (a „tör vé nyes nyo-
moz ta tást” végző biz to sok (regiusok),26 a károk mér-
té két meg ál la pí tó be csü sök (expressurok), mind ezek 
kísérői (cometaneusok) stb. tar toz tak eb be a ka te gó-
ri á ba). Ezen osz to zott a két egy ház köz ség, mely nek 
mér té ke úgy szin tén be ke rült a do ku men tu mok ba. 
Szá mos eset ben a jö ve de lem (egyenlőtlen) el osz tá sa 
mi att, vagy a te rü let vé del mé nek, gon do zá sá nak, il-
let ve az eh hez szük sé ges ki adá sok nak a kér dé sé ben 
vi ta ala kult ki a két fa lu kö zött, amely sok eset ben 
év ti ze de kig el hú zó dó pe res ke dést ered mé nye zett. 
Az 1803–1854 kö zött írt ku rá to ri szám adás köny vek-
ben is sok eset ben előfordulnak havashasználattal 
kap cso la tos fel jegy zé sek.27

A ha va si erdőségekben el ha tá ro lód tak a fal vak 
bir to kai, el len ben ezek a ha tá rok nem vol tak szi lár-
dak, a je lö lés re hal mo kat hord tak, eze ket gya kor ta 

22 A le vél tá ri ren de zés so rán ha son ló össze írá so kat ta lál tunk a kö-
vetkező évekből: 1898, 1945, 1948–1949.
23 Szé kely föld területéről szám ta lan pél da hoz ha tó föl a ha va sok 
haj da ni osz tat lan bir tok lá sá ra, a bir tok ló kö zös sé gek kö re né hány 
fa lu tól a szék egé szé ig ki ter jed he tett. A ha va si ha tá rok fel osz tá sá-
ra a 16. szá zad tól kezdődően van nak ada ta ink. Ezt a kö zös meg-
egye zé sen ala pu ló fel osz tást nem egy szer az er dé lyi fe je de lem is 
megerősítette. BÁRTH Já nos 1998, 67–70.

24 BÁRTH Já nos 1998, 83–86.
25 TUEkL 7. kö teg, Tarcsafalvi uni tá ri us egy ház köz ség szám adás-
köny ve 1749–1801.
26 „az ecclesia Havassán esett kárt meg betsüllő Regiusokk.”
27 TUEkL 2. kö teg, Protocollum, mely ké szít te tett a Tartsafalvi 
uni tá ri us ecclesia szá má ra a Curatorok szám adá sá nak fel jegy zé sé-
re (1803–1854).
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át lép ték, emi att szá mos eset ben összetűzések, pe-
res ke dé sek kö vet kez tek be. A havashasználat mi att 
Tarcsafalva és Csehétfalva év szá zad okon ke resz tül 
per le ke dett Felsősófalvával és Koronddal. Felsősó-
falva ön ké nyes „fog la lá sai” ké pez ték a pe rek tár gyát, 
Sófalvát a tarcsafalviak az 1631-es, a ha vas fel osz tá sá-
ra vo nat ko zó meg egye zés re hi vat koz va pe rel ték be. 

A pe res ke dés tár gyát ké pező tarcsafalvi egy ház köz-
sé gi te rü le tek Csehétfalvával, Atyhával, Felsősófalvá-
val kö zös ha tá ra a Morád ne ve zetű ha vas ban28 szám-
ta lan le írás ban sze re pel: „Nagi mező szé li ben vagion 
egi kis mező, kit belső kis mezőnek hinak, on nan égi 
da rab erdőn ál tal men vén más mezőcskére iutánk, ki 
az Tarcziafalviaknak és az Czehertfalviaknak Szallas 
heliek volt, kit nagj mező sar ká nak is hinak, ali as Sza-
szok pataka mezejinek is29; szom széd sá ga nap keletről 
az Atyhai ha vas- szél yen le fo lyó Szá szok pataka ne ve-
zető folyo viz. Északrol Soofalvi nagj mező ne ve zetű 
Hellység, nap nyugotrol és Délről pe dig a Korondi 
Ha vas szélyin le fo lyó nagj mező pataka.”30

A ta nú val lo más ok jegyzőkönyvbe fog la lá sá val 
pró bál ták a tarcsafalviak iga zu kat alá tá masz ta ni. 
A legelső egy 1821. má jus 25-i kel te zésű jegyző-
könyv. Tarcsafalvi Pálffi   La jos, tarcsafalvi Sylvesz-
ter Mik lós és csehétfalvi Ba lázs Mi hály ki men tek a 
kö zös bir tok ban levő ha vas ra, ta nú val lo má so kat vet-
tek fel.31 A val lo má so kat 1821. jú ni us 21-én hi te le sí-
tet ték Korondon.32 A fel vett ta nú val lo más ok ala po-
san le ír ták az érin tett te rü le tet, Sófalva vissza élé se it, 
a val lo má sok alap ján a tarcsafalviak tu laj don jo ga 
a te rü le ten megerősítést nyert.

Egy következő val lo más fel vé tel re 1838. jú li u sá-
ban ke rült sor. Ek kor Pálfi  La jos tarcsafalvi szám adó 
biz tos és csehétfalvi Kál mán Zsig mond fa lu bí ró Ko-
rondra ki száll va újabb ta nú kat hall ga tott ki.33 A ta-
nú val lo má so kat hi te le sít tet ni kel lett, majd a to váb bi-
ak ban az alá írá sok kal és pe csé tek kel lát ták el, majd 
az Ud var he lyi bí ró ság ra ad ták le. 

Úgy tűnik, hogy a ta núk val lo má sai nem vit ték 
előbbre az ügyet, ugyan is egy 1840. szep tem ber 
17-én Tarcsafalván kel te zett be ad vány ké rel me-
zi, hogy a Felsősófalvi köz bir to kos ság tól 8 na pon 

be lül a fa lu bí ró kö te les az ud var he lyi táb la bí ró sá gon 
meg je len ni. A pe res ke dés tár gya, hogy a tarcsafalvi 
egy ház köz ség és a csehétfalvi köz bir to kos ság tu laj-
do ná ban levő ha va si erdőt, me lyet az 1631-es fel osz-
tás ra hi vat koz va hasz nál nak, a sófalviak ön ké nye sen 
fog lal ják.34 A pe res ke dé sek to vább foly ta tód nak, az 
ügy el jut a ma ros vá sár he lyi táb la bí ró ság ra, ahol vég-
zés szü le tik, mely nek ér tel mé ben a Morád ha va sa 
a pereskedő fe lek kö zött osz tas sák ket té, a vég zés be 
nem tar tá sa 300 fo rint tal bír sá gol ta tik.35

A vé get nem érő pe res ke dé sek újabb lánc sze me-
ként ta lál juk azt az 1845-ös ud var he lyi bí ró sá gi ha tá-
ro za tot, mely nek ér tel mé ben ki je lö lik a ,,nagy mező 
sar ká ra a ha tár je gye ket.”36

Ha ala po san ta nul má nyoz zuk a ha va si ha tár hasz-
ná la tát, ért hető a szá mos pe res ke dés a fal vak kö zött. 
A ha va son levő fák ki vá gá sa, a le gel te tés, a szé na el-
adá sa te te mes hasz not ho zott a tu laj do no sá nak.

A ha vas ban a fák ki vá gá sát szi go rú an sza bá lyoz-
ták, ez de rül ki az 1884-es pres bi te ri gyűlésen ké szí-
tett jegyzőkönyvből. Ha tá ro za tot hoz tak a ki vá gás ra 
szánt fenyőfákra, me lyet épí tés re le he tett hasz nál ni. 
Ebből min den me gye tag sa ját szük ség le té re kap ha-
tott két ko szo rú fát, 12 ge ren dát, 20 szál bo ro na fát, 
4 zsin dely fát. 5 fo rint bír ság ter he alatt bün tet ték azt, 
aki léc nek vagy kalongya ka ró nak va ló vé kony fi  a tal 
fá kat vág ki. Meg szab ták a zsin dely re szánt mennyi-
sé get is, a ren del ke zés sze rint aki 2000 db zsin delyt 
ké szí tett, az há rom évig nem kap ha tott er re a cél ra 
fel hasz nál ha tó fát. Azok a me gye ta gok, akik az előző 
esztendőben a ti lal mas fenyvesből fát vág tak, ad dig 
nem ré sze sül het tek to váb bi fa építőanyagban, amed-
dig egy eset le ges épít ke zés szük sé ges sé nem tet te. 
A fák ki vá gá sát egy évig fel füg gesz tet ték, azt, aki még-
is fát vág ni me ré szelt vol na, 5 fo rint ra bün tet ték. El-
ren del ték a ha vas ban ta lál ha tó erdő vizs gá la tát, mi vel 
az előző évek ben nagy pusz tí tá so kat vég zett a jog ta-
lan erdővágás. A ha tár já rás ra két me gye ta got bíz tak 
meg, akik nek fi  zet sé gül 33 kraj cárt sza vaz tak meg.37

Egy 1884 jú ni u sá ban tar tott megyegyűlésen ar ról 
ha tá roz tak, hogy a rossz ál la pot ban levő parókiális 
épü le tek tetőzetét, be le ért ve a tor nyot is, ja vít tat ni 

28 A Nagymező, és a Nagy mező pataka meg ne ve zés sel már 
1552–1614 kö zöt ti időszakban ta lál ko zunk, lásd SZA BÓ T. 
Attila 2005, 61–62. Az is me ret len ere detű Morád Sorka, Szá szok 
pataka hely ne vek kel Felsősófalva hely ne vei közt ta lál koz ha tunk, 
lásd JANITSEK Jenő – SZŐTS La jos 2000, 70, 73.
29 TUEkL 24. kö teg, IX. irat, kelt 1841. feb ru ár 18., Vá sár hely.
30 Uo., V. irat, kelt 1813. má jus 28., Firtosváralja.
31 Ta núk: fi rtosváraljai: Bá lint Ist ván, Já no si Mik lós, De ák Jó zsef, 
korondi: Nagy György, Máthé Sá mu el, Koszta Mi hály, Intze 
Mó zes, Kis Já nos, Bentzédi Já nos, Koszta Pál, Th amás Mi hály, 
Balás And rás, Máthé György, Tofalvi Jó zsef, Koszta Mi hály, aty-
hai: Máthé And rás, Imreh Ist ván, Ka to na Lász ló, Szőts Jó zsef, 
kadácsi: Oláh Já nos, tordátfalvi: Pap Já nos.

32 Uo., VIII. irat, kelt 1821. má jus 25.
33 Uo., VII. irat, kelt 1838. jú li us 15-én, Tarcsafalva. Ta núk: ko-
rondi: Bencédi La jos, Bencédi Já nos, Lőrincz Zsig mond, Got-
hárd Mó zes, Má té Ádám, Var ga An tal, Má té Fe renc, Fá bi án Mó-
zes, Szőcs Ist ván, Bencédi Já nos, Amb rus Mó zes, Simó Ba lázs, 
Lőrinc Ist ván, Tót Ist ván, Birtalan Já nos.
34 TUEkL 24. kö teg, I. irat. Kelt 1840. szep tem ber 17-én, Tar-
csafalva.
35 Uo., I. irat, kelt 1841. feb ru ár 18., Vá sár hely.
36 Uo., I. irat, kelt 1845. jú ni us 18., Székelyudvarhely.
37 TUEkL 13. kö teg, 1884-es pres bi te ri jegyzőkönyv, 1891. áp ri-
lis 5-én tar tott gyűlés.
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kel le ne, de mi vel az ek lé zsi á nak nincs pén ze rá, a ha-
va son levő öre gebb fák ból vá gat na ki 200 fo rint nyi 
összeg re. Eh hez azon ban Atyhát is ér te sí te ni kel lett. 
A ki vá gott fák el szál lí tá sá ra, va la mint a csehétfavi ha-
vas sal va ló ha tár hal mok ki ja ví tá sá ra kü lön bi zott sá-
got ne vez tek ki.38 A pres bi te ri gyűlések jegyzőköny-
veinek ta nul má nyo zá sa kor szám ta lan al ka lom mal 
ta lá lunk fa ér té ke sí té sé re vo nat ko zó ha tá ro za to kat, 
ami kor az egy ház köz ség ki fo gyott a pénzből. Az ese-
tek döntő több sé gé ben idős fák el adá sá ról ha tá roz-
tak. A fák ki vá gá sá ra az Ud var hely me gyei er dé sze ti 
bi zott ság hoz kel lett le ve let ír ni, amelytől en ge dé lye-
zést kér tek, 1889-ben pél dá ul 200 bükk fa ki vá gá sát 
en ge dé lyez ték, fel té te lül köt ve ki, hogy a ki vá gott 
fák he lyét el ke rí tik, hogy ne le gyen belőle legelő.39 
A ki vá gott fá kat ár ve rés út ján ér té ke sí tet ték.

A fák el adá sa mel lett szük sé ges eset ben to váb bi 
pén ze ket nyert az ek lé zsia a ha va si legeltetésből. En-
nek tak sá ját a következőkben ha tá roz ták meg: egy 
szar vas mar ha, ökör, ló után 50 kraj cár fi zetendő, míg 
egy juh ra 10 kraj cár, egy bá rány ra pe dig 5 kraj cár 
gaz da gít ja az egy ház köz ség kasszá ját.40 A ha va si ha tár 
szé ná já nak el adá sa is ki egé szít het te az egy ház köz sé gi 
költ ség ve tést: „a le gelő helyéből adas sék ki áren dá ba 
annyi szénafű, amennyi nek ér té ke ekklézsiánk ez évi 
ter he i nek fe de zé sé re elég lesz.”41 An nak, aki a fent em-
lí tett összeg be fi  ze té sét mellőzve te rel te ki ál la ta it a 
legelőre, 5 fo rint bír sá got kel lett fi  zet nie.

A fa lo pá sát elkerülendő az erdőt ,,szerződési-
leg meg fo ga dott és tör vé nye sen fel es ke tett erdőőr” 
vi gyáz ta. Te vé keny sé gét időnként az ek lé zsia ál tal 
fel ál lí tott bi zott ság ellenőrizte, mely szám ta lan szor 
fe de zett fel mu lasz tá so kat. Ez de rül ki egy 1889-ben 
tar tott gyűlés jegyzőkönyvéből, ami kor is Hegedűs 
Do bos Sán dor erdőőr mu lasz tá sa mi att az ek lé zsia 
ha va si erdőiben sok kárt ta lál tak, jog ta la nul le vá gott 
fá kat, me lyek nek egy ré szét el vit ték, más részéből 
a hely szí nen sze net éget tek. A hely szí ni szem lét tar-
tó pres bi te ri ta gok az oko zott károk kö zött em lí tik 
a vi har ál tal ki dön tött fák ága i ból ége tett sze net is. 
A mu lasz tás mi att az erdőőrt szá mon kér ték, a ká-
ro kat je len tet ték az er dé sze ti hi va tal nak.42 A ha va si 
pász tort, akit a tör vény te len fa lo pá son ér tek, 28 fo-
rint 50 kraj cár ra bün tet ték, ami hez még 15 fo rint 
to váb bi bün te tést csa tol tak a hűtlen ke ze lé sért. 

Ha son ló bün te tést szab tak ki, mi u tán tarcsa-
falvi Gás pár Ferencz és a csehétfalvi Serester Já nos 

a Morád nevű ha va son jog ta la nul ki vá gott fá kat ta-
lált, en nek fel be csü lé se kap csán kö te lez ték korondi 
Todor Györ gyöt, hogy 15 na pon be lül fi  zes sen 144 
ma gyar fo rin tot és 10 kraj cárt.43

1863–1864 kö zött a csehétfalvi köz ség gel kö zös 
ha vas erdőbeli ré sze nyíl vo nás ál tal meg osz ta tott, 
így a tarcsafalvi egy ház bir to ká ba ke rült rész ha tá-
ra keletről a csehétfalvi köz ség erdő ré sze, észak ról 
a felsősófalvi erdőrész, délről és nyu gat ról a korondi 
köz ség er de je lett, a te rü let mé ret éke pe dig az erről 
szó ló mér nö ki mun ká lat sze rint össze sen 264 hold és 
930 négy szög öl lett.44

A 19. szá zad vé ge fe le elkezdődött a ha va sok fel da-
ra bo ló dá sa, ma gán tu laj don ba ke rü lé se. Így ke rült sor 
1892-ben Pálffi   Dé nes, Pálffi   György és Sylveszter 
Fe renc be ad vány ára, akik „szor gal mi jo got for mál nak 
még pe dig úgy mint bir to ko sok és ezt a te lek köny vi 
hi va tal nál elő is je gyez tet ték” az ek lé zsia Morád nevű 
ha va sá ra. A tarcsafalviakat ,,bírtok ki iga zí tás ke re set” 
cí men a székelykeresztúri já rás bí ró ság ra ren del ték. 
Az ügy meg ol dá sa ér de ké ben a ko lozs vá ri es pe re si 
hi va tal ba küld tek le ve let. Mol nár Sán dor ügy vé det 
bíz ták meg a pe res ügy ren de zé sé re, aki szol gá la ta i-
ért 100 fo rint dí ja zást kért.45 Mi vel az ek lé zsi á nak 
nem volt kész pén ze, 150 fo rint köl csönt vet tek fel 
a ke reszt úri ta ka rék pénz tár ból. To váb bi lé pé sek ként 
ta nú kat gyűjtöttek a szom szé dos Csehétfalváról, akik 
iga zol ták, hogy a ha vas hasz ná la ta az egy ház köz ség-
hez tar to zott. A pe res ke dés még 1895-ben is tar tott, 
ami kor is az al pe res fe lek fel aján lot ták az ek lé zsi á nak, 
hogy haj lan dók vissza ad ni a ha vas szor gal mi jo gát, ha 
nem kér nek per költ ség vissza té rí tést.46 A pres bi te ri 
gyűlés ezt vissza uta sí tot ta, így a pe res ke dé sek 1899-
ig to vább hú zód tak, ami kor az ud var he lyi bí ró ság az 
egy ház köz ség el le né ben ho zott ha tá ro za tot, va la mint 
kö te lez te a 150 fo rint 40 kraj cár per költ ség meg té rí-
té sé re.47 Ezt követően a ha va si legelőket ha szon bér be 
ad ták a tarcsafalvi köz ség nek, me lyek után 300 fo rint 
évi ha szon bért ka pott.48

4. Tarcsafalva temp lo mai
Tarcsafalva kö zép ko ri épí tésű temp lo ma a fa lu észa-

ki szé lén ál lott, több szö ri át ala kí tás után vé gül 1898-ban 
le bon tot ták. Or bán Ba lázs le írá sá ból egy sok szög zá ró dá-
sú szen téllyel el lá tott, mérműves ab la kok kal kép zett gó-
ti kus temp lom ké pe re konst ru ál ha tó, amely nek nyu ga ti 
és dé li ka pu ja szem öl dök gyá mos, pál ca ta gos ki kép zést 

38 Uo., 1884. jú ni us 22-én tar tott gyűlés.
39 Uo., 1889. jú ni us 26-án tar tott gyűlés.
40 Uo., 1890. áp ri lis 4-én tar tott gyűlés.
41 Uo., 1891. áp ri lis 5-én tar tott gyűlés.
42 Uo., 1889. ok tó ber 28-án tar tott gyűlés.
43 TUEkL 24. kö teg, V. irat, kelt 1813. má jus 28., Firtosváralja.
44 TUEkL 5. kö teg, A Tarcsafalvi Unitaria Ekklézsia Gond nok 

szám adá si jegyzőkönyve (1850-től 1924-ig).
45 TUEkL 13. kö teg, 1884-es pres bi te ri jegyzőkönyv, 1892. ja nu-
ár 30-án tar tott gyűlés.
46 Uo., 1893-ban el kez dett pres bi te ri jegyzőkönyv, 1895. már ci-
us 28-án tar tott gyűlés.
47 Uo., 1899. no vem ber 29-én tar tott gyűlés.
48 Uo., 1899. de cem ber 19-én tar tott gyűlés.
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ka pott. A ha jó és a szen tély bor dás ke reszt bol to zat tal 
volt fed ve, ezt bi zo nyít ják az Or bán ál tal még lá tott 
gyám kö vek, va la mint a 2004-es ré gé sze ti fel ügye let kor 
előkerült tég la bor da tö re dé kek is.49 A ré gi kö zép ko ri ha-
rang, mely Or bán Ba lázs le írá sai alap ján 15. szá za di se-
ges vá ri öntőműhely ter mé ke ként ha tá roz ha tó meg, az 
I. vi lág há bo rú ban el pusz tult.50 

A 18. szá zad ban egy sor át ala kí tás ról tu dunk. Elő-
ször fel épí tet ték a fa tor nyot, majd ka zet tás mennye zet-
tel he lyet te sí tet ték a kö zép ko ri temp lom bol to za tát, 
vé gül pe dig a be ren de zé si tár gyak is kicserélődtek. Ezt 
bi zo nyít ják az 1789. jú li u sá ban tar tott püs pö ki vi zi tá-
ció Tarcsafalvára vo nat ko zó fel jegy zé sei, ame lyek alap-
ján ké pet kap ha tunk az egy ház köz ség belső in gat lan-
ja i ról, va la mint az ak kor hasz ná lat ban lévő temp lom 
ál la po tá ról, il let ve an nak be ren de zé si tár gya i ról is. 
„sendelyel bé-fedetett egy ép ma gos kő Temp lom mely-
be bé-menetelt en ged Dél felőll Sendelyel bé-fedetett 
Tornáczon altal egy vas Sar kos és zá ros Dio fe de les pár-
ká nyos fenyő desz ka aj tó, a’ me lyen illyen irás va gyon: 
A[nno] 1783 Enlaki Fots Ger gely tsinálta Nap nyugot 
felőll pe dig len a Temp lom ba bé me ne telt szol gál tat egy 
ré gi pa raszt fenyő deszkábal vas Sar kok kal ké szült Aj-
tó. [...] A’ Temp lom nak Mennye ze te Nap nyugot felőll 
pár ká nyos zőld és ve res fes té kes, mellynek kőzepében 
ilyen irás va gyon: In Honorem unius ve ri Dei et Filii 
ejus Jesu C[hri]sti erectum est hocce lacunar propriis 
sumptibus et industria Sp. ac Grosi D[omi]ni Dionysii 
Pálffi   de Tartsafalva curatoris Ecclesiae A[nn]o 1756. 
A Nap ke let felől va ló mennye ze te pe dig len tzifra fes-
té kes, de igen ré gi mun ka [...], má sutt pe dig len ilyen 
írás va gyon: Asz ta los Mi hály A[nn]o 1701. [...] Va gyon 
a Temp lom ban két Kar, a Napnyugot felőll valo ré gi 
és dur va mun ka, ké szült tsak fej éren, há rom rend űlés 
szék kel, a’ Nap ke let felőll valo Kar pe dig len ujj zőld 
fes té kes és gyantáros, mely nek Ka ré ján ilyen irás va-
gyon: Ezt a’ Kart ma gok ke gyes indulattyokbol ma-
gok kőltségeken festetteték meg Syllőstőr Ist ván és [?] 
Benczédi Ger gely Énlaki Fots Gergelyel, Abrahám Já-
nos Pap sá gá ban A[nn]o 1786 eb ben a’ Kar ban va gyon 
egy éneklő Pul pi tus, mell yen illyen irás láttzik: Pálffi   
Ferenczné Maróthi An na A[nn]o 1763; is mét ilyen 
irás: XXVI Soltár Tisz tán té ge det ditsérlek, ál doz ván 
fel sé ged nek ol tá rod kőrűl forgodván, két alatson szék 

va gyon ben ne, be lé je pe dig fel-me ne telt en ged egy 
Tserefa ka ros grádits. Van a Temp lom ban kőből ra kott 
prédikálló Szék hat szeg re tsinálva mely nek há rom lé-
pésű Kő grádittsa, fe let te va gyon egy fes tett Ko ro na 
[...] mely nek [...] belső szé lén pe dig ezek ol vas tat nak: 
Ezen ko ro nát Tartsafalvi űdősb Syllőstőr And rás Uram-
nak és ked ves éle te Pár já nak Szent Kereszturi Ma jor 
Ka ta Asszonnak buzgo indulattyokbol, ma gok tu laj-
don kőltségekkel az egy élő Is ten nek és Szent Fi á nak 
a Krisz tus Jé zus nak Ditsősségére készittetett Abrahám 
Já nos Pap sá gá ban An[n]o 1782. [...] Va gyon még ezen 
Temp lom fundussán, egy magasotska To rony vagy 
Ha rang láb, mellynek allya kőből, felső ré sze pe dig fá-
ból épittetett (1.2. áb ra) [...] te te je vi szont Sendellyel 
borittatott mely nek ka ré ján ilyen irás va gyon: Inspec-
tore D[omi]no Georgio Pálffi   An no, 1734. Artifex 
Johannes Bor me zei Die 17 April. [...] Va gyon egy 
nagy Ha rang, mell yen egy más tól megkűlőnbőztetett 
há rom Em be ri Ké pek [...] vagynak, lé vén min de nik 
kőrűll kűlőmbkűlőmbféle ábrázolásokis. Va gyon egy 
kűssebb Ha rang ilyen irással: Eccl[esiae] Unit[ariae] 
reno[vari] cu[ravit] Sp[ectabilis]D[ominus] Dyo[nisius] 
Pálffi   A[nn]o MDCCLXV.51 [...] Ezüst Edé nyek: va-
gyon egy tisz tes sé ges ezüst po hár, egy ré sze ara nyos, 
a’ mely nek ol da lán ilyen irás va gyon: Pálffi   And rás 
meg-aranyoztatta An no 1654. Va gyon egy tisz tes sé ges 
Ezűst tángyér, a’ me lyen ilyen irás va gyon: 1696. Tart-
safalvi Nagy Pálffi   Ferentz tsináltatá az Is ten asz ta lá ra. 
Ón Edé nyek: Va gyon egy On kan na, egy ejkles, az Ur 
Asz ta lá ra va ló. Va gyon egy hitván on Tángyér.”52

A 19. szá za di for rá sa ink ban meg so ka sod nak 
a temp lom rossz ál la po tá ra, va la mint a ja ví tá sok ra vo-
nat ko zó fel jegy zé sek. 1816-ban a temp lo mot re no vá ló 
kőművesnek 6 fo rin tot fi  zet tek,53 1828-ban a ku rá to ri 
szám adás könyv ben azt ol vas hat juk, hogy „a temp lom 
igen szé pen meg ujjittatott, kivül belöl meg me szel te-
tett és ujj padimentummal fel készittetett.”54 1829-ben 
or go nát ké szít te tett az egy ház köz ség, ame lyért „az Or-
go na mes ter nek há rom íz ben 662 fo rin tot fi  zet tek.”55 
1832-ben Pálfi  Mik lós ku rá tor a következőket ír ta: 
„A temp lom szé pen meg ujjittatott e je len va ló eszten-
dőben [...] Székjei, Ko ro ná ja, ajtoja, Kórussai, Or go-
ná ja56 szé pen és illendően ki fes tet tek [...] a temp lom-
nak nem ki csin ékes sé gé re.”57 Egy 1845-ből szár ma zó 

49 OR BÁN Ba lázs 1868, 112.
50 BENKŐ Elek 1992, 242.
51 A fel irat je len té se: Az uni tá ri us egy ház köz ség nek meg újít tat ta te-
kin te tes Pálffi   Dé nes úr az 1756. esztendőben. A ha ran gok le írá sa 
a későbbi, 1803–1854 kö zött ve ze tett szám adás könyv ben is azo-
nos mó don van em lít ve. (TUEkL 2. kö teg, 1839-es be jegy zés).
52 TUEkL 7. kö teg, Tarcsafalvi uni tá ri us egy ház köz ség szám adás-
köny ve 1753–1801. A temp lom mal kap cso la tos ré sze ket tö re dé-
ke sen már kö zöl te DÁ VID Lász ló 1981, 342–343.
53 TUEkL 2. kö teg, 1816-os be jegy zés, Curatorok szám adá sá nak 

fel jegy zé se, (1803–1854).
54 Uo.
55 Uo.
56 A je len leg hasz ná lat ban lévő or go nát 1928-ban ké szí tet te Boda 
Jó zsef. Dá vid Ist ván az orgonaépítők te vé keny sé gé nek fel tá rá sá ra 
kon cent rál va ál lí tot ta össze Er dély or go na re per tó ri u mát, amely ben 
959-es sor szám alatt szól Tarcsafalva je len le gi egy manuálos, egy pe-
dá los, öt re gisz te res or go ná já ról. Vö: DÁ VID Ist ván 1996, 145.
57 TUEkL 2. kö teg, 1832-es be jegy zés, Curatorok szám adá sá nak 
fel jegy zé se, (1803–1854).  
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fel jegy zés sze rint „a temp lom ré gi ség mun ká ja, de 
szé pen mu tat a ja ví tás ál tal.”58 Né hány év vel később 
a ku rá tor azt je gyez te be, hogy „a temp lom ed di gi 
rom ja in igazittatott ugy a pa pi és mesteriházak kö rül 
újittások tör tén tek [...].”59 1864-ben, az 1848–49-es 
sza bad ság harc cél ja i ra el szál lí tott ki seb bik ha rang he-
lyé be egy újat ön tet tek a tarcsafalviak. A gond no ki 
szám adás könyv fel jegy zé sei közt erről a következőket 
ol vas hat juk: „Ön te tett az ekklézsia egy 244 fon tos ha-
ran got [...] me lyen ezen sza vak öntvék: ÖN TET TE 
A TARCSAFALVI UNITARIA EKKLÉZSIA 1864 
év ben Sylv[eszter] J[ános] Gond nok sá gá ban, Se ges-
vá ri Manchen Mi hály ál tal.”60 Az 1860-as évektől 
is mé tel ten feltűntek a temp lom egy re rosszabb ál la-
po tát tük röző le írá sok és felvetődött egy tel je sen új 
épí tésű temp lom gon do la ta is: „ [...] az épü le tek kö-
zött a temp lom fedelin és a cin te rem fa lán né mi sza-
ka dá sok lát tat nak.”61 1868-ban a ku rá tor meg jegy zi: 
„az egy há zi épü le tek al kal mas hasz nál ha tó ál lás ban 
van nak, ki vé ve a temp lo mot, mely ódon sá ga mi att 
több he lye ken sza ka doz ni, és ros ka doz ni kez dett, de 
az ekklézsia nem csak cél ba, sőt mun ká ba is vet te 
a kö ze lebb jövő év re a temp lom újitást.”62 1896-ban 
már annyi ra hasz nál ha tat lan volt a temp lom, hogy 
el kezd ték gyűjteni a pénzt egy új épü let fel eme lé sé-
re: „nagy mér ték ben rom la do zott ál la pot ban van nak 
a temp lom kivűl és belől, en nek ke rí té se és a to rony. 
Ezek re vo nat ko zó lag a vizs gá ló hi va tal azt ajánl ja 
a peresbitériumnak hogy mi u tán a havasfeletti pe-
res ügy az ekklézsia ré szé re ked vező irány ban ala kul 
s mi u tán a már élet be lép te tett ha szon bé ri ke ze lés 
ál tal a ha vas az ed di gi ek hez vi szo nyít va éven ként 
ha son lít ha tat la nul ma gas jö ve del met fog ad ni; a pe-
resbitérium a na pi szük sé gek fedezésétől meg ma radt 
pénz kész le tek ta ka rék pénz tá ri lag ke zel ve gyüjtse 
meg egy új temp lom épitési czéljára.”63

A ros ka do zó ha rang láb ta ta ro zá sá ra 1875-ben 
ke rült sor, de már 1894-ben megkezdődött a to rony 
kő alap já nak ki ja ví tá sá ra tett ter ve zet előkészítése, 
a mun ká lat hoz szük sé ges 50–60 vé ka mész, 2–3 öl 
kő, kellő mennyi ségű ho mok meg vá sár lá sa. A mun-
ká la tot egy agyag fal vi vál lal ko zó 40 fo rint mun ka díj-
ért vál lal ta, ame lyért cse ré be az egy ház köz ség 30 év 
jót ál lást várt el.64 Vé gül pénz hi ány mi att a ter ve zet 
nem va ló sult meg. 

5. Az új temp lom épí té se
Az új temp lom épí té sé nek gon do la ta 1896-ban 

me rült fel, mi u tán a ré gi annyi ra rossz ál la pot ba 
ke rült, hogy ja ví tá sa túl költ sé ges lett vol na. Az új 
temp lom épí té sét Ür mö si Kál mán lel kész ve tet te fel 
egy pres bi te ri gyűlésen, ahol a pres bi té ri um el ren-
del te egy sza kértő ki hí vá sát, aki meg ter vez né az új 
temp lo mot és ki szá mí ta ná an nak költ sé ge it.65 A ter-
ve ket jó vá ha gyás vé gett az es pe re si hi va tal hoz küld-
ték, amely jó vá hagy ta azt.66

A fel kért sza kértő 1897 feb ru ár já ban lá to ga tott 
Tarcsafalvára, ahol az előre meg be csült ál lag költ-
sé gét az újon nan építendő temp lom nak 2500 fo-
rint ra be csül te. A tég la be szer zé sé re is elkezdődtek 
az egyez ke dé sek egy csehétfalvi vál lal ko zó val, Pál 
Áron nal, aki 30 000 tég la előállítását 295 fo rin tért 
vál lal ta el, ezen kí vül pe dig 1000 da rab aján dé kot 
aján lott az egy ház köz ség nek.67 Az épí tés hez szük sé-
ges cse re fát Martonosból vá sá rol ták 10 fo rin tért.68 
A mun ká la tok anya gi fe de ze té nek meg te rem té sé re 
Pálffi   Dé nes 2000 fo rint köl csönt ígért az egy ház-
nak, mely re 6% ka ma tot szá mít, ezt a ha vas után ka-
pott haszonbérből törleszthetőnek  vél te Tarcsafalva. 
Az egyez ség vé gül nem jött lét re, így az Erdélyrészi 
Jel zá log hi tel bank Rész vény tár sa ság nál ter vez ték 
5000 fo rint hi tel fel vé tel ét, mely nek zá lo gá ul a Mo-
rad ha va sát, va la mint az összes egy há zi bir to kot tet-
ték vol na be.69 Köz mun kát hir det tek meg, mely re 
min den 17 éven fö lü li fér fi  és nő kö te les volt meg je-
len ni, ka pu szá mok sze rint, „a ma kacs ság ból a mun-
ká ra ki nem ál lók ter hé re te nye res 80 kr., igás nap szá-
mo sok 1 ft. 50 kraj cár napdijjal azon nal fo gad jon.”70 
Az épí tés hez szük sé ges ho mok szál lí tá sa ügyé ben 
Láz ár Már ton nal köt te tett egyez ség, mely nek ér tel-
mé ben a szük sé ges 4000 vé ka ho mo kot vé kán kén ti 
2 kr. dí ja zás el le né ben szál lít ja. To váb bi kö te le zett sé-
ge volt a fu va ro zó nak a va ko lat előállításához szük sé-
ges víz mennyi sé gé nek fel hor dá sa.71 A temp lom épí tés 
költ sé gei egy ré szé nek fi  nan szí ro zá sá ra a gond nok in-
dít vá nyoz ta, hogy a ha va si erdőből ad ja nak el 1000 
szál bükk fát és 200 da rab fenyőfát. A ja vas la tot 
a gyűlés el fo gad ta.72

Sor bán Kár oly vál lal ko zó meg ter vez te a temp-
lom alap raj zát, va la mint el vál lal ta a tég lán és a ho mo-
kon kí vül az építőanyagok be szer zé sét, mely re 600 

58 Uo.
59 Uo.
60 TUEkL 5. kö teg, 1865-ös be jegy zés, A Tarcsafalvi Unitaria 
Ekklézsia Gond nok szám adá si jegyzőkönyve (1850-től 1924-ig).
61 Uo.
62 Uo.
63 Uo.
64 TUEkL 4. kö teg, 1893-ban el kez dett pres bi te ri jegyzőkönyv, 
1894. áp ri lis 24-én tar tott gyűlés.
65 Uo., 1893-ban el kez dett pres bi te ri jegyzőkönyv, 1896. jú ni us 

7-én tar tott gyűlés.
66 TUEkL 12. kö teg, pa pi jegyzőkönyv 1897-ből, A tarcsafalvi 
uni tá ri us ekklézsia szám adás köny ve (1897–1909).
67 TUEkL 4. kö teg, 1893-ban el kez dett pres bi te ri jegyzőkönyv, 
1897. feb ru ár 1-én tar tott gyűlés.
68 Uo., 1897. feb ru ár 6-án tar tott gyűlés.
69 Uo., 1897. má jus 6-án tar tott gyűlés.
70 Uo., 1897. feb ru ár 7-én tar tott gyűlés.
71 Uo., 1897. feb ru ár 13-án tar tott gyűlés.
72 Uo., 1897. feb ru ár 20-án tar tott gyűlés.
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fo rin tot kért.73 A le vél tár ira tai kö zött sze ren csés 
mó don meg ta lál tuk a ter ve zett temp lom alap raj zát 
és hom lok za ti met sze te it. Ha bár elég gé szét sza kadt 
ál la pot ban ma rad tak meg, még is jól kivehetőek 
a tér ala kí tás rész le tei (2.1. áb ra). Egy kö zép ko ri alap-
raj zi for mát kö vető – sok szög zá ró dá sú szen téllyel 
végződő –, de észak–dél hossz irá nyú temp lom ról 
van szó (1.4. áb ra), amely nek ke le ti hom lok za tá-
hoz egy óra íves, négy szög ha sáb ala kú to rony, míg 
a ha jó dé li ol da lá hoz egy portikusz kap cso ló dik 
(1.1. áb ra). 

A temp lom épí té se 1897 őszén ab ba ma radt 
a vál lal ko zó val tör tént né zet el té ré sek mi att. 1898 
már ci u sá ban az es pe re si hi va tal szó lí tot ta fel a tar-
csafalviakat a temp lom mi ha ma rab bi be fe je zé sé re. 
A pres bi te rek fel ke res ték Sor bán Kár oly építőt, aki-
nek jú li us 31-ig ad tak ha la dé kot, az zal a fe nye ge tés-
sel, hogy ha ad dig nem fe je zi be a temp lom épí té sét, 
ak kor a vállakozó költ sé gén fe jez te tik be.74 Ezt kö-
vetően még szám ta lan fel szó lí tást in téz tek Sor bán 
Kár oly hoz,75 aki semminemű in téz ke dést nem tett, 
így az épít ke zé sek egész 1898 fo lya mán szü ne tel tek. 
Az épü let test ek kor ra már fel volt épít ve és be is 
volt föd ve, ap róbb mun ká la tok ma rad tak csu pán. 
A temp lom épí tés re össze sen vé gül 4000 fo rint hi telt 

vet tek fel, me lyet a ha va si ha tár haszonbéréből 22 
év alatt tud tak tör lesz te ni.

A to rony alap já nak el ké szí té sé re ,,zab mag tár ala-
pot” hoz tak lét re, mely re a jó zabtermésből adó dó an 
ado má nyo kat kezd tek gyűjteni.76 Ezt egy kü lön er-
re a cél ra ké szí tett köny vecs ké be ve zet ték, ahol az 
ada ko zó kat név sze rint fel tün tet ték a be szol gál ta tott 
mennyi ség gel együtt.77

Az 1898-as gond nok szám adá si jegyzőkönyvből 
ki ol vas hat juk a „temp lom épí tés költ sé ge it: tég lá ra: 
421,26 fo rint; 3768 fo rint vál la la ti összegből vál lal-
ko zó ka pott 3336 forint[ot]; mész re: 132,40 [fo rint]; 
tör vény re 159,04 [fo rint]; költ ség ter ve ze tért: 24 [fo-
rint]; előkészületek az épí tés hez aprobb anya gok 
99,23 [fo rint]; or go na le és fel ra ká sa, ki fes té se 60,30 
[fo rint]; 4000 fo rint ta ka rék pénz tá ri köl csön ka ma-
tai 381,02 [fo rint]; össze sen 4656,33 [fo rint].”78

Az 1898-ban fel épí tett temp lom nyu ga ti sar ka 
alig öt ven év vel be fe je zé sét követően süllyed ni kez-
dett, az időközbeni be avat ko zá sok csak to vább sú lyos-
bí tot ták a hely ze tet, a fal szö vet ben egy re na gyobb 
re pe dé sek ke let kez tek, míg nem 2005 kör nyé ké re 
már élet ve szé lyes sé vált, így fel hagy ták hasz ná la tát. 
2007-ben pá lyá za tot ír tak ki az új temp lom épí té sé-
re, le bon tás ra ítél ve ez ál tal a mos ta ni temp lo mot.

73 Uo., 1897. áp ri lis 25-én tar tott gyűlés.
74 TUEkL 4. kö teg, 1893-ban el kez dett pres bi te ri jegyzőkönyv, 
1898. jú li us 17-én tar tott gyűlés.
75 „Sor bán Kár oly építőmester ok tó ber re a temp lom fe lül vizs gá-
lat ára meg hi va tott.” TUEkL 12. kö teg, 1898-as be jegy zés, A tar-
csafalvi uni tá ri us ekklézsia szám adás köny ve (1897–1909).
76 A 2004. de cem be ré ben le zaj lott víz le ve ze té si mun ká la tok al-
kal má val vég zett ré gé sze ti fel ügye let kor a to rony vissza bon tott 
alap fa la it si ke rült meg fi  gyel ni.
77 Ha son ló zab mag tár köny vecs ké vel ta lál koz tunk a le vél tá ri ren-
de zés fo lya mán is. Eb ben 1929. ja nu ár 1-től ta lál ha tók be jegy zé-
sek (18. kö teg).
78 TUEkL 5. kö teg, 1898-as be jegy zés, A Tarcsafalvi Unitaria Ek-
klézsia Gond nok szám adá si jegyzőkönyve (1850-től 1924-ig).
79 A lel tár ban szereplő 1694-es dá tum té ve sen van fel tün tet ve. 

Az 1789-es vi zi tá ci ós jegyzőkönyvben em lí tett ezüst po há ron az 
1654-es év szám sze re pel, ek kor ara nyoz tat ta meg Pálffi   And rás. 
Valószínűsíthető, hogy a pa ró kia tu laj do ná ban ma is meglévő 
kegy tárgy jó val ko ráb bi a raj ta szereplő év szám nál.
80 Ez az edény ma már nem lé te zik, el len ben ta lál ha tó egy má sik 
ón kan na a következő fel irat ok kal: „MAR TIN PORR 1721” – a 
kan na fe de lén ol vas ha tó. Az ol da lá ra a későbbiekben az aláb bi 
fel irat ke rült: „A tarcsafalvi uni tá ri us eclesia Ur asz ta lá ra Szülöi 
Pálff y Mi hály és Pálff y Juliánna em lé ké ül Pálff y Mi hály ügy véd 
1902”. Ha son ló fel irat tal ta lál ko zunk egy fe dél nél kü li ku pa ese-
té ben is, amely nek ado má nyo zó ja szin tén Pálff y Mi hály ügy véd 
volt. (4.3. áb ra)
81 Az ezüst tá nyér fel ira ta: „1696 TARCZAFALVI NAGY PÁLFI 
FERENCZ CZINÁLTATA AZ IS TEN ASZ TA LÁ RA”.

Ko vács Ár pád – Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely; kovacsarpi21@yahoo.com
Nyárádi Zsolt – Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr; nyaradi_zsolt@yahoo.com

Füg ge lék 
Transpositionis Inst ru men tum 
Mely szerént Emeritus Curator Titt. Pálffi   Pé ter Uram a 

Tartsafalvi Unitaria ne mes Ecclésiának min den né ven neve-
zendő ingo és in gat lan ja va it ujj hi tes Curatos Te kin te tes Pálfi  
Mik lós Urnak átral ad ja az 1834-ik esztendőben Aprilisnak 28-
ik nap ján a következökben ugy mint:

I. Hét Protokollumok, me lyek kö zül kettőbe a Fel sé ges 
Királlyi, Guberniumi és Consistoriumi Ren de lé sek irattak, 
kettőbe a D. Visitatio Actái – egy be a ke resz te lé sek – egy be a 
meg es ket tek, egy be pe dig a meg hol tak ne vei irattattak. Ezek hez 

tar to zik egy Kézirás Éne kes Könyv is Ditsér ez mely a 8 ik Da-
rab könyv. Még találtaték az Ecclésia Lá dá já ban egy kis börbe 
kö tött Protocollumocska de A. 1701. s ez a 9- ik da rab könyv

II. Az Ur asz ta lá hoz tartozo edé nyek és ké szü lé sek:
1. Egy ezüst Po hár, mely nek felső fe lén meg aranyaztatta az 

1694-ik79 esztendőben Pálffi   And rás (3.1. áb ra)
2. Egy ke resz telő fü let len báldog Kan nács ka80

3. Egy ku pás on kan na (3.2. áb ra)
4. Egy ku pás szijjas, de el ha sa do zó palatzk
5. Egy kis ded ezüst tángyér 1696 esztendőbéli81 (4.2. áb ra)
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6. Egy on Tángyér (4.1. áb ra) és 7. egy ezüst nyelű kés is 
8. Egy len ge ség Ab rosz
9. Egy más Sáhos Ab rosz Innepi asz tal ré szé re
10. Egy külömb külömb szinű se lyem mel virágokva ki var-

rott Innepi [...] Ab rosz
11.Két totoktol vett tisz tes sé ges asztasztal keszkenyőke
12. Egy vi rá gos Sellyem Keszkenyő, nevesses
13. Egy ve tess Sár ga, Zöld Sellyem vi rá gok kal kö rül var-

rott csip kés ás raj zos tisz tes sé ges patyalat keszkeno
14. Egy ma gos meg egy haszonvehetlen Pa tyo lat keszke-

nyő. Ide já rul nak 15. a Pap Temp lom bé li Szék re kéz kendők
16. Te me tés kor a Pap Szék re és Predikallo Szék re té tet ni 

szo kott [...] kéz da ra bok ban. Vég re
17. Egy Se lyem keszkenyő, ve ress földü koszkás, kőlöm-

bőző vi rá gok kal ékes roj tos, -mellyet Pálffi   Dé nes fe le sé gé vel 
Kováts Sá rá val aján dé ko zott, 1833-ban

III. A Prédikállo Szék re és a ré gi ol tár ra valo Ké szü lé sek:
1. A Prédikállo Szé ken min den kor állo Poszto 2 Da rab
2. Egy gyolcs takaro kar ton pánt li ká val, mely tsak Innep 

na pok ra szo kott a Prédikállo Szék re fel té tet ni
3. Egy Prédikállo Szék re készülö, de már tsak a Pa pi szé ken 

állo gyolcs kendő, mely nek két végin csip ke va gyon.
4. Egy [..] ve ress földü Se lyem Takaro, mely nek kö rül mind 

arannyas csip ké je va gyon, mellyetis aján dé ko zott Miklosi 
Má ria Te kin te tes Pálffi   Miklosné Ur asszony 1832-ben

5. A ré gi ol tár ra té tet ni szo kott egy ron gyos kendő [...] Pálf-
fi  Krisz ti na. Ugyan ide tar to zik két kis Se lyem keszkenyő egy 
da rab ba. És mind a két végin arany csip kés fej ér Sellyem ken-
dő, mely Innepen szo kott vala fel té tet ni.

6. Egy ve res sejem keszkenyő ke re ken e széjin tsipke van.

IV. Egy a Temp lom ban fel sze gez ve állo kis kék lá dács ka, 
mely ben az alamisnák szok tak té tet ni. És

Egy zá ros koltsos zöld Lá da, mely ben az Ecclésia Clenodi-
umai pén zei, Le ve lei s az ál la nak a Curatoroknál áll a koltsa, 
ma ga pe dig a Lá da min den ko ra Pa pi ház nál.

V. Az Ecclésia Immobile Bonuma. ugy mint:
1. A Temp lom fun du sa, az azon levő Temp lom mal, Ha-

rang láb bal, két ha ran gok kal együtt, kő keritéssel kö rül vé ve. 
Tsak egy ha rang van

2. A Pa pi és Mes te ri telök a raj ta levö épü le tek kel egye-
tem ben.

3. Az 1817-ik esztendőkben tett Ekklésiai conscriptio szerént 
a temp lom után a szánto a Tordátfalva fe lé fordulo ha tár ban

a. ör dön gös szőrben 1 Da rab b. Ist ván völgy be 1, Kö zép láb-
ban 1, Kis völgy ben 1. e. Tordátfalvi utra járo föld 1. Tordát-
falvi utra hágo 1, g. Sás ár nyék, Marokás völgy 1., Rigo cse ré je 
alatt 1., k. Szilos völgy be 1., l., Verőfénybe 1, m. Magyaro allya, 
Da rab szánto föl dek, És ugyan ezen ha tár ba ka szá lok

a. Ist ván völgy be egy és b. Csicsaj ol da lán egy da ra bocs ka, 
Ben céd fe lé fordulo hatarban a Temp lom utan Szán tok, 

1. Rez nevu hellyben egy Da rab 2. Két ut kö zi, 1 Da rab, 
3. Diofanal egy, 4. Tsiknyére hágoba egy, 5. ujj osz tás 2 da rab, 
6. Széllyes par lag há gó ja egy 7. Büküs [..] egy 8. Kö zép ágy ban 
há rom 9. Be rek allya egy,- 10. Hegy megi két da ra bok.

Ugyan ezen Forduloban ka szá lok
1. A Rét be 2. a Hegymegi 3. Bü dös udu egy-egy da rab
Eze ken kivűl Morád Havassa nevü ha va sos hellye és egy 

Szil vás, mellyet a Mes te ri lak hely mel lett a Pap ság bir.
4. A Pap ság után Tordátfalva fe lé birato Szán tok
Héjászoly Hágoja 1 Da rab 
Ugyan ezen forduloba kaszállok:
a. Dioloka egy Da rab, b. Szörfű 2 Da rab. c. Bab hely 1. Da-

rab. Ben céd fe lé fordulo ha tár ba Szánto: Lokban 1 da rab,
Ugyan ezen forduloba Kaszálo. Tohely 1 Da rab.
5. A Mes ter ség után Tordátfalva fe lé Szánto: Topataka mel-

lett egy da rab
Bentzéd fe lé forduloba Szánto: A Rezbe a a vac kor fá nál egy 

Da rab a mint mind ezekről bővebben le het lát ni a Conscrip-
tioban

VI. Az Ecclésia in gat lan Ja va it érdeklő Le ve lek:
1. A Tartsafalvi Ecclésia a Bontumainak Consciptioja de 

A. 1817.
2. A Szörfüi és Bab he lyi Szé na fü vek cse re Contractusa de 

A. 1811.
3. A Szörfűbeli fel járo és a Diolokbéli Szé na füvekről valo 

cse re Contractus de A. 1800
4. A bé rek alatt lévő földről irott Contractus de A. 1751.
5. Tartsafalvának és Csehétfalvának Compositio le ve le
6. Sylveszter Mi hály a Sá ros völgy be li föl dé nek az Ecclesia-

nak le irt Testalásárol Szollo Testimonialis de A. 1691.
7. Tartsafalvának és Csehétfalvának Koronddal valo Cont-

roversiájokrol irt Le vél
8. Sás or ján az hegy alatt valo Cse re pallagrol irt Cont-

ractus
9. Két Relatoria de an no 1682.
10. Lőrintzi György és La jos Ist ván acta Testimonialis 

1681.
11. A mint el fog lal ták a Sylveszter Mi hály Tes ta men tu ma 

szerént [...] arrol valo Testimonialis de A. 1691. 
12. A Tartsafalvi Havasrol szolo Relatoria 1821-ben
13. A Tarcsafalvi havasrol szolo Relatoria
14. A fenntebbieken kivül vagynak még 31 Da rab kü lönb 

kü lönb fé le dolgokrol szollo ré gibb és ujabb ok Le ve lek és Jegy-
zé kek egy pa két ba bé tsinálva és petsételve

15. Az ekklésiának az Ujj osz tá si föld je Sylveszter Jozsefnek 
hasz ná lás vé gett lett ál tal adott [...] szollo Contraktualis le vél

16. Az Ecclésiának Bentzédi Ist ván nal valo egye zé se a há-
rom föl dek re néz ve 1831.

VII. Az Ecclésia Tö ke Pén ze it illetö le ve lek:
48 Da rab Contractualis és Reversalis Le ve lek, mellyeknek 

tar tal ma tsak ugyan nem üti a mulo D. Visitaciokor transpo-
naltatott 885 mf és 79 dr. tö ke pénzt mert min den adosságrol 
nem tu dott irást pro du kál ni Tiszt. Pálffi   Pé ter vagy két cont-
ractusban pe dig az [...] van , hogy egy bi zo nyos tsak a Sum-
mábol bé fi zettesen még is a Contractusban nints fel je gyez ve és 
eze ket az ujj curátor Ur tsak azon fel té tel lel ve szi kéz hez, hogy 
T. Pálffi   Pé ter hoz zon min den adosságot tisz tá ba és szed jen jo 
és igaz sá gos Contraktusba.82

82 TUEkL 25. kö teg, 1. irat.
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Parohia unitariană din Tărceşti în secolele XVIII–XIX 
în privinţa izvoarelor ecleziastice locale

(Rezumat)

În primăvara anului 2008 s-a efectuat ordonarea şi prelucrarea arhivei parohiei unitariene din Tărceşti 
(jud. Harghita), prilej care ne-a oferit un surplus de informaţii în legătură cu arhitectura bisericii demolate 
şi cu construirea celei noi la sfârşitul secolului al XIX-lea. Documentele cele mai timpurii din arhiva ecle-
siastică provin de la începutul anilor 1680 şi sunt legate de folosirea Muntelui „Morad”. O mare parte a 
documentelor provin din sec. XVIII–XIX, de la epitropi, privind administrarea averii parohiei. Studiul de 
faţă, având ca punct de reper izvoarele amintite, realizează schiţarea etapelor de construcţie a bisericii, de la 
primele menţiuni (dijmele papale) până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Am pus un mare accent pe descri-
erea situaţiei bisericii din secolul al XVIII-lea, pe caracterizarea obiectelor de amenajare, notate în procesele 
verbale de vizitaţie. După aceea am studiat circumstanţele construirii noilor biserici şi, vorbind de Muntele 
„Morad”, am prezentat importanţa pe care o are privind parohia, deoarece acest munte a adus o bună parte 
din benefi ciile parohiei din Tărceşti. În fi nal am publicat un inventar de avere din anul 1834, care descrie 
averea mobiliară a parohiei. Arhiva ecleziastică ne oferă totodată o gamă de informaţii, prin care avem şansa 
să aruncăm o privire asupra vieţii cotidiene din acea epocă.
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Th e Unitarian Church of Tarcsafalva in the 18th and 19th centuries
on the basis of the archive material belonging to the Church

(Abstract)

Th e archives belonging to the Unitarian Church of Tarcsafalva (Tărceşti, Harghita county) were sub-
mitted to systematization in the period of February–March 2008 and on this occasion we analyzed the 
documents found. Th e oldest document that is related to the use of Mount “Morad” dates back to the early 
1680’s. Most of the documents are accounts of trustees and minutes taken on diff erent topics as well as 
inventories, all dating back to 18th and 19th century. In this study we have reconstructed the history of the 
medieval church that was demolished in 1898, on the basis of the resources mentioned above, and further 
we outlined the conditions in which the new church was built. In addition, a separate chapter deals with 
Mount “Morad” which is one of the most important sources that had been yielding an income to the church. 
Th us, the archive material rich in data gives us the opportunity to have an insight into the everyday-life of 
18th–19th century Tarcsafalva.
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1. ábra Az unitárius templom déli nézete.

2. ábra 1734-ben épített harangláb. 3. ábra 2004-es drénezés a templom északi részénél.

4. ábra A templom nyugati nézete.1. tábla
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3. ábra Egy 1811-es szerződésen található viaszpecsét
(TUEkl 24. köteg, III. irat).

1. ábra Az 1897-ban tervezett templom és torony alaprajza,
a templom oldalnézeti metszete délről, karzat nézete belülről.

5. ábra Viaszpecsét egy 1872-es keltezésű levélen
(TUEkl 24. köteg, VI. irat).

4. ábra 1845-ben keltezett iraton található 
viaszpecsét (TUEkl 24. köteg, II. irat).

2. ábra Egy 1811-es szerződésen található 
viaszpecsét (TUEkl 24. köteg, III. irat).

2. tábla
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3. tábla

1. ábra 1654-ben aranyoztatott ezüstpohár.

2. ábra Ónkanna 1721-ből.
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4. tábla

1. ábra Az 1834-es leltárban szereplő óntányér. 2. ábra 1696-os ezüst tányér.

3. ábra Pálff y Mihály ügyvéd által 1902-ben 
adományozott ónkanna.

4. ábra Az 1834-es leltárban szereplő 
ónkanna.

5. ábra A 2004-es drénezés alkalmával előkerült mérműves 
gótikus ablakkeret töredéke.


