
CSfKMADARAS FOLDRAJZI NEVEl 

· SZtKEL Y ZSÓFfA 

Csíkmadaras (Madar~) Harrgita. megye (a Csiki medence) felső részén, 
a Sósrét szomszédságábalfl terül el, arz Olt fuQ,yó partján~ Maidaras egyike a 
viJdék közepes nagyságú falvainak. Közigazgatásilag a szomsZ'édos Dán
falva községhez tJarrtozik. 

A f,alu eredetéról szólrva Orbán Balá·zs 1 ~a következőket írja : Ma~daras 
nagyon. régi· telep . . . Madarasfölde TIJéVIen említi a székely krónika; Ma
darasi Zemere 1065-ben a keresztjénség eUen fegyvert ragadott, de Béla 
király alatt legyózetett. 

A falu ·altaljta vasban gazJdag. A múlbban HJt működő vasbányákról 
a SZ!ékelyfölld leirásá:ban2 olvashatju\{ : "Hajdan Marlaras vashányáiról volt 
nevezetes, 1J,aJkói már Zsigmond királytól szabadal~makat nyertek. Az 1567-
dik évi regisztrumban Mardavás ~csak azért szerepel 30 kapuval, mert a 
többi mint bányász, rovataimentes volt. 1732-ben megszünt a v~sművelés 
Ma!darason, s Mária Terézia 1753-ban a madarasi bányahelyeket . . . Gá
borffy Annának és utódainak 521 forintert inscrihá1ja, de oly feltétel alatt, 
hogy se neki, se maradékialinak az i:nscriptianaHs összeg elvesztlésének ter
he alatt vasat műve!ltetni ne szabadjon". 

Maldaras, mint helységnlév, ~ég gyakran fordul elő. A szomszédos 
Maros megyében két falu 'is vi,seli ezt a nevet : Backamadaras és Mező
madaras. 

Régen Osíkmaidarastól lefelé elterülő Sósréten, az Olt árterületén, 
kitedjedt nádasok vo1tak, ahol sok madá>r tal!1yá:szott s a néphit szerint in
nen nevezték volna el a fal1ut. Valóban nagy kiterjedésű nádas l·ehetett 
a Sósréten, ott madár is tanyászhatott, de már a:z;ért sem származhatik 
innen az eln.evezés, mert a köZISég abban az időben, amikor elnevezték 
nem a mai helyén terült el, nem i>S a Sósrét szomszédságában, Irtint ma, 
hanem fönt ~a Hargita aljában, a mai .,Madaras melyéke", "Madaras szá
d~" t,~~·rűletifin. Ez ÍJedig nem szomszédos a Sós:rétte!l, az utak sem onnan 
vezettek a községbe, mert éliZ Olt árterülete abban az időben járhatatUarr 
lehetett. (1. kép). 
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Mlint a többi "madaras" elnevezések úgy Osíkmadares neve is minden 
valószínűség sz.erint onnan s:oármaiik, hogy "vadászó madarat" !azaz lido
mli'tott sólymo•t tartottak, nevel1tek, idomítottaik aZJon :a vidéken, mert nagy 
valdas terüLetek voltak, ahol madárral v;adá:sztak. Valóban Csíkmadaras 
hiattár:a igen ga:odag Lehetett vadban, hisZlen a Hargita legmag;a:sabb és név
adó csúcsa s annak kli11lerjedt terül:etBi még ma is ,az ország erdei vadban 
1egg.a:Zidag18bb területeit képe:zJi!k. A középkorban, amil~or a vadászat nem
CSlak szórakozás, de fogl1alkozás is volt, csak az v.adászhatott ef!edménye-
sen, aki sólyommal, azaz "vadálszó madárral" induilt. A sólyom nevelése, 
~domítá:sa pedig külön fogl,alkozás volt. A jól lildomított madár pénzt ért. 
:Éf!demes volt vele fogtailkozni főképp oly,an helyen, hoJ v.adban gazdlag 
erdőségek voltak. Aki erledményes·en .a:kJaf!t vadászni, az erment "ma
damsM", azaz a madarat eladó helyre, ott a· madaras embertől vá1sárolt 
vagy bffi-elt madarat, esetleg az embert is megfizette, hogy elmenjen vele 
s idomított mada:rával v.adásszon. Igy lett a f.alru neve Madaras, s az embe
reket "madar.asi embereknek" m1ajd egyszerűen "madarasiaknak" ne:
vezték. ·' ,,;~ " - '· c.. •. ,.~,.•··"n~;f~~'i'flt~"'WW:~ 

A helység neVlére vonatkozóan a következő S:Dájhagyomány maradt 
fenn: 

, ,Ez a falu MaJd.aras 
Hol 'él pap is fazak:as ". 

Orbán Bal,á:DS Ldején, a faJuban a fa
zakas mesterség annyira elterjedt volt 
"hogy itt mlinden lak egyszersmind fa
z:a:kasműhely is, ho[ tninden kéz edény 
gyártá:ssail. is foglalkozik. Onnan kerül
nek ki százezrei 1azon feketére éget'ett 
s nagyon kef!esett edényeknek, melyek
~el nemosak e :Dalu, hanem a szomszéd 
falvak is nagy ker:eslmdést űznek, s fa
l1uról-f1alura, vásárról-vásáma járva, ga
bonát szerző cserevásárt foJytélltnak". 

A faza,kla:s mesterséget a falu lakói 
ma már nem űúk3• A lakosság a közeli 
Csíkszereda gyár:aJiba vagy balánbányai 
kitermelő egységeknél dolgoz.ik. A fa
lu lakóinak csekély részét fogJalkoz
ta1tj.a a helybeli mezőga:zdasági ter
melöszövetkez.et. A fazakasság termé
keit ma már elvétve lehet megtalálni , 
de még ernlékJeznek néhány régi mester 
nevére, ~lyen voJt egy Abos Jenő nevű 
f'azak:aiS, akinek egyik cseflépbokály.a 
nemrég került elő. (2. kép). 
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A falu utolsó f1azakasmestere még él, de meSiterségét már nem foly-
ta1tja. · · 

A falu helyneveit nem ;gyűjtötték össze, csak a I'légi wsbányák nevére 
vonaJtkozóan találtam néhány utalást Orbán Balázs könyVIében. A hely
nevek nagy része feledésbe merült, alig akad olyan idős ember, aki még 
eml~keznék a határtermetek :régi neveire, valamiint a belterület népi elne
V'ezéseire. Adatközlőim : Petres András, 77 éves nyugdíjas, valamint 
Sándor Mátyás, 70 éves éjjeliőr voltak. Az alábbiakban kö21löm a tőlük le
jegyezett adatokat : 

A falu belterülete három településegységre oszlik : Alszegre, Fel
szegre és Ujfalura. Ez.ek a települrésrészek a utcákat, utcarészeket foglaják 
magukba: . 

Kövesutca, Bimbóknál, Bocséknál, Rókák utcája, Hegyalja, Mpzi utca, 
Cigányok utcája, Zsigmondok utcája, Némák utcája, Kicsi utca, Csáki ék 
utcája, Kakasok utcája, Fatelep, Borzsákéknál, AHomás utja, Főút, 
Veresfűz, Falumelyéke, Száraztaván, Egervára, Ványolósok utcája, Kül
város, Kicsikertek, Horvátok utcája, Csempe utca, Papsára, Sándorok 
utcája, Karék utcája, Juhász Ferenc utja, Kozmák utja. 

· Csíkmadaras v·ízhálóZ'a!ta g1azdag. A legnagyobb a Madaras patakának 
vízgyűjtő terültete. A patak -az lló vagy Ziló vízének nevezett forrásból 
ered. Két ága: van Kicsi- és Nagy Madaras. A Maidatras pataikába ömlik : 
a Szederjes pataka, Csorgó pataka, Császárok kútja, Kokolyzás pataka, 
Sárgabánya pataka, Hidegvíz árka, Szélesküt árka, Galusa pataka, Emriék 
pataka, Nagyomlás pataka, Szökő patáka. 

·Ma!darason és környémén sok a borvíz forrás : Alsó bórvíz, Csorgópa
taki borvíz, Küpüs borvíz, Vaseres borvíz, Kicsi borvíz, Kokojzási bor
víz, Barlang víze. 

A vidék zord éghaj1ataJ miatJt keves a szántó teriillet. A falu határá
nak tekinté1ye:s részét a rétek, legelők, kaszálók, és más füves területek 
képezik. Dánfalva ifelé, v.a[amint -a havaJSok 1alatt elterülő részek : Köves 
mező, .Vápesz, Örménykertje, Nagy rét, Sarok, Szénhely, Olá János pusz
tája vagy Zalányos pusztája, Szederjes pusztája, Mónár Anta.Jé, Kicsi kert, 
Sóskert, Szökő, Selymét, Bikfaszál, Csáki mezeje: Nyír, Tompos, Szo
ros, Köves, Tóhely, Tekergaszó; Mezővésztető, Hámorfenék, Szentes, 
Egés, -Bórkáé vagy Vészútja, Cirkula pusztája, Borvíz sarok, Nagy sarok, 
Bustea~ Háromkert, Pávás, Pál 'Félix vágása, Simóék, Ferenc Jánosék, 
Hidvégé, Fekete kőszál, Kokojza vész, Láng, Lófűrész, Fejed1elem kertje, 
Kokojzás száda, Kicsi kut begzo, Csonkalmszáló, Soroksár, Kicsi Tanácsi, 
N agy Tanácsi. · 

Gyímes fe1é .a mezőrészek :'Csorgó, Vasbánya tető, Nagy gödör, Agyag 
hegy, kőkert, Kacsics farka. 

Lövész fe1é terülnek el : Vacsárcsi és Ajnád. 
Rákos feLé terül el : Eponcsa és Sósrét. 
Hegy-hegyrész nevek : Fejedelem hegye, Hámortető, Hámor oldal, 

Dobrá~ ("Csak a Dobra ne volna)" Terkő, Ördög oldala, · madarasi Köd 
("Megyünk a Ködbe"), madarasi Hargita, Hargit1a oldala, Nyaktető, Sa
roktető, V észtető, Kőbánya oldal, Fingórom dombja. 
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Erdők és más fá's területek nevei : Magyaros tető, Iskola erdeje, Aká
cosnál, Szent 'Antalnál, Gyűmölcsös, Lucsos, Hat ember vesze, Bolhák 

perzselése, Papé, Kántoré. 
Régi bányák nevei : Sárgás bánya, Rezes, Vicinális. Kőlikatos. 
A fé!Ju helynevei megőrizték a rlégi természeti helyzeten kívül az 

:i!dők ,!folyamán történt váltoZJásokat, így péLdául erdőírtást, bány8Jszást, 
va1amin<t a birtokviszonyok változá>Sá:t. Ami oa f,alu nevét iUeti foglalkozást 
jelölő név ; erre nézve azonban, hogy a te~epülés, a falu lakói szolgáló 
nép !l,ett volna, nincs semmi adatunk. 

*) l, 2. Orbán Balázs : A Székely föld leírása. II. 85. l. 
3. Kós Károly, Tájak, falvak, hagyományok, 1976, 220-75. 

REZUMAT 

Denumirile geografice ale satului Madara:;; (comuna ,Dane~ti, judetul Harghita) 
arata schimbarile petrecute in vechea situatie naturala a satului in decursul se
colelor, ca defrü;;ari, deschideri de mine, schírnbari de proprietati etc. Ceea ce 
prive:;;te denumirea satului, este un nume de ocupatie, "pasarar", dar nu avem 
date, care dovedesc ca locuitorii satului ar fi fost slujitori regali. 

CSÍKMADARASI TAJSZAV AK 

Madaras (Madara~, judetul Ha:rghita) község lakói nyelvjárás szem
pontjából a felcsíki medence tájszólását beszélik. A községben csak egy 
évig müködtem, a telje:s anyag összegyűjtése több évi gyűjtőmunkát 
igényel, így gyűjt-és·cm nem teljes. 

A következőkben a jellegzetesebb tájszavaklat közlöm : 

l. Árnyékalja : fásszínnek használt fedélalja 
2. Bakó : alacsony rod li 
3. Diszke : növendék sz-arvasmarha 
4. Gilks : korcsolya 
5. l'Strimfli : harisnya 
G. Irka : fűzet 
7. ls?:ánkodik : csúszkél .a jégen, korcsolya né'lkül .a cipő talpán 
8. Kerengeni ment : elment a szomszédba beszélgetni 
9. Kiesi ruha : zsebkendő 

10. Lájbi : ujj nélküli kabát 
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11. Papucs : dpő (Milyen papucsot vettél ? 
12. Penete: seprű, befütött kemence kiseprésére használják 
13. Porond : az Olt víze aJkotta szigetek 
14. Perne : kelengye (Viszik a pernyét) 
15. Radina : gyermekágy nőnél tett 1átogatás ételleL (Megyünk 

radinába !, Mit viszek a radinába ?) 
16. Rokolya: szoknya. (Hű, de ~s~ép rokolyád van!) 
17. Surc : kötény 
18. Sutru : tolltartó 
19. Ujjas: ünnepi rövid kabát 
20. Zeke : nagykabát. 
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