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VÁZLAT
HÁROMSZÉK NÉPI KULTÚRÁJÁRÓL

Atörténelmi Háromszék területe évszázadokon át, egészen az
1867-es kiegyezést követõ vármegyésítésig, három belsõ admi-
nisztratív egységre (Sepsi-, Orbai- és Kézdiszékre) tagolódott.

Akkor csatolták hozzá a korábban Udvarhelyszékhez tartozó Bardóc
fiúszéket is, melyet Miklósvár fiúszékkel együtt Erdõvidéknek nevez a
szakirodalom. Ez a tény alapvetõen meghatározta az egyes székekben
élõ családok, közösségek gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolat-
rendszerét, valamint arculatát.

A 2011-es hivatalos népszámlálás idején a megyének összesen
210 177 lakosa volt, melynek 73,7%-a magyarnak, 22,1%-a románnak,
4,1%-a pedig romának (cigánynak) vallotta önmagát. A térség legjelen-
tõsebb folyóvize az Olt és annak mellékfolyója, a Feketeügy. A vidék
északi és keleti határain középmagas hegyek találhatók. A Keleti-Kár-
pátok déli vonulatán a Háromszéki-havasok legmagasabb pontja a
Lakóca-tetõ (1777 m), míg attól délre a Bodzai-havasok 1479 métert
érnek el. A megye északi részét a vulkanikus eredetû Dél-Hargita
határozza meg, ahol a Szent Anna-tavat övezõ Csomád-hegység 1301
m magas. A térség középsõ részében a Bodoki-hegység (1240 m),
nyugati felében pedig a Baróti-hegység (1017 m) található.1 Az Olt
folyó kanyarulatában és a Feketeügy medencéjében fekvõ Háromszé-
ken találjuk Erdély egyik legjobb mezõgazdasági területét, amit a
Keleti-Kárpátok magas hegyei öveznek, s ahol már a 18. századtól
kezdõdõen, majd 1920 után jelentõs havasi juhászat is kibontakozott.

A szomszédos Barcaság ugyancsak a Kárpát-kanyarban fekszik,
ahonnan a vizek szintén az Olt folyóba ömlenek.2 A magas hegyek által
körbezárt háromszéki síkság (Szépmezõ) a régió egyik legterméke-
nyebb, ugyanakkor legkorábban polgárosult vidéke.3 A 19. század
végétõl kezdõdõen itt egyre nagyobb léptékû burgonyatermesztés
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alakult ki, majd az 1989-es rendszerváltozás után a helyben megtermelt
zöldség, virág, kenyér és kürtõskalács út menti árusítása is elterjedt.4

Mivel ez a síkság a Feketeügy folyótól délre, a Barcaság területén
folytatódik tovább, Kósa László a magyarországi tájak 1880–1920
közötti polgárosodásáról írott disszertációjában egy fejezetben mutatta
be Barcaságot és Háromszéket.5

A barcasági és a háromszéki települések életét évszázadokon át a
térség legnagyobb urbánus központja, Brassó városa határozta meg,
ahonnan jelentõs közlekedési folyosók vezettek minden irányba. Észak-
ra, a szomszédos Csíkszék felé az Olt Tusnádfürdõi-szorosán, a vidéktõl
keletre fekvõ Moldvába az Ojtozi-hágón és a Bodzai-szoroson át, az
Erdélytõl délre fekvõ Havasalföldre pedig a Tömösi- és a Törcsvári-há-
gón át lehetett eljutni. Háromszékrõl Erdély belsõ részei felé elsõsorban
a Bogáti-erdõn, a Rikán vagy Csíkszéken át vezetett jelentõsebb út.6

A 19. század végi vasútépítés után Brassóból vonattal nyugatra Foga-
ras és Nagyszeben, valamint Segesvár felé, északra Sepsiszentgyör-
gyön át Csíkszereda irányába, északkeletre pedig Sepsiszentgyörgyön
és Kézdivásárhelyen át az Ojtozi-szoros nyugati lábainál fekvõ Bereckig
lehetett eljutni.

A háromszéki szabad székely családok évszázadokon át elsõsorban
földmûveléssel, állattenyésztéssel és erdõkiéléssel foglalkoztak, ugyan-
akkor fontos szerepet játszottak Magyarország, Erdély keleti határai-
nak védelmében is. Az 1764-es csíkmadéfalvi vérengzés után a három-
széki szabad székelyeket a csíkiakkal együtt megfosztották korábbi
rendi szabadságjogaiktól, s militáris struktúrákba tagolták be. A lakos-
ság számottevõ része az Erdélyi Fejedelemség idején vált jobbággyá,
amikor a fõemberek és a lófõk jelentõs része nemesi címet és birtokot
szerzett, így a székely falvak szabad közösségei mellett jobbágy és
zsellér famíliák is megjelentek. A jobbágyok és a zsellérek az 1848-as
jobbágyfelszabadítás elõtt Háromszék összlakosságának közel felét,
vagyis 45,5%-át alkották. Mellettük a szabad katonarendiek aránya
49,9%, a nemeseké pedig 4,3%, míg a polgárságé csekély, 0,3% volt.
Kiemeljük, hogy az Apor, Kálnoky, Mikes, Mikó, Szentkereszty csalá-
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dok tulajdonában egészen a 20. század elejéig, tehát az impériumváltást
követõ román földreformig, jelentõs nagybirtokok maradtak.7

A térségben élõ nemesi családok a rendi korban vezetõ szerepet
játszottak a katonai életben, majd folyamatosan meghatározták a régió
adminisztratív, gazdasági, egyházi, kulturális és társadalmi életét,
hatékonyan és folyamatosan közvetítették a nyugat-európai kultúra
legújabb eredményeit. Nagyobb belsõ városi központok és tõkeerõs
helyi polgárság hiányában, a 19. század végétõl fontos szerepet
játszottak a polgárosodás és az iparosodás kibontakozásában, valamint
polgári egyesületek és intézmények alapításában.8 Több településen
ipari vállalkozásokat kezdeményeztek, különbözõ fûrészüzemeket,
szeszfõzdéket, üveghutákat, szövõgyárakat és ványolókat alapítottak.9

A székelyföldi nemesi családok (Aporok, Dánielek, Kálnokyak, Mike-
sek, Mikók, Szentkeresztyek stb.) monumentális udvarházai és kasté-
lyai napjainkig fennmaradtak Árkoson, Miklósváron, Mikóújfaluban,
Olaszteleken, Torján, Uzonban, Zabolán, Zágonban és Vargyason.
A lófõ és kisnemesi családok szintén reprezentatív udvarházakat
építettek, így a legtöbb kúria Háromszéken, azon belül Bikfalván,
Csernátonban és Dálnokon maradt fenn napjainkig.10

Sepsiszék városi központja Sepsiszentgyörgy, Kézdiszéké pedig
Kézdivásárhely. Orbaiszék területén Gelence, Zabola, Kovászna, Zágon
évszázadokon át népes, gazdasági téren életerõs községek voltak, de
közülük végül is csak a borvizeirõl, fürdõirõl és mofettáiról nevezetes
Kovászna vált 1876-ban elõbb járási székhellyé, majd csak 1952-tõl
nyerte el városi státuszát. Barót, Erdõvidék vásárhelye, társadalmi,
oktatási és bányaipari központja viszonylag késõn, csak 1968-tól vált
várossá. A szék területén kialakult mezõvárosok évszázadokon át
fontos szerepet játszottak az adminisztratív, gazdasági, társadalmi,
kereskedelmi, egyházi, oktatási életben. Folyamatosan közvetítették a
szomszédságukban lévõ falvak lakossága felé a legújabb kulturális
javakat, meghatározó szerepet játszottak környezetük polgárosodásá-
ban majd modernizációjában.11
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A háromszéki gazdálkodó családok mindig nagy hangsúlyt fektettek
tehetségesebb gyerekeik oktatására, akiket elsõsorban Nagyenyeden,
Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron, valamint Csíksomlyón ta-
níttattak. Voltak olyan idõszakok, amikor a nagyenyedi református
kollégium diákjainak 70-80%-a Háromszékrõl származott. A legtehetsé-
gesebb fiatalok nyugat-európai egyetemeken folytatták tovább tanul-
mányaikat, ahonnan hazatérve, tudásukat szülõföldjük szolgálatába
állították, mások pedig Erdély vagy Magyarország különbözõ vidékein
végeztek eredményes értelmiségi munkát.12 A 17. század végétõl a
Kantában, a Kézdivásárhely tõszomszédságában alapított Római Ka-
tolikus Gimnázium, majd 1859-tõl kezdõdõen a sepsiszentgyörgyi
Református Székely Mikó Kollégium igen fontos szerepet játszott a
háromszéki értelmiségi, elit réteg kiképzésében.13

Elsõsorban a háromszéki falvakban és mezõvárosokban mûködõ
iskoláknak, valamint a térségben oktató pedagógusoknak volt köszön-
hetõ, hogy számos itt született vagy innen indult fiatal késõbb a magyar
nemzeti kultúra kiemelkedõ alkotójává, személyiségévé vált. Altorján
született báró Apor Péter (1676–1752) történetíró, a Metamorphosis

Transylvaniae szerzõje; Zágonból indult Mikes Kelemen (1690–1761),
az elsõ magyar szépprózai alkotás, a Törökországi levelek írója;
Csernátonban született Bod Péter (1712–1769) mûvelt protestáns
teológus, az elsõ magyar irodalmi lexikon szerzõje; az orbaiszéki
Kõrösrõl indult a magyarság õshazájának és eredetének feltárására
Csoma Sándor (1784–1842) világhírû Tibet-kutató; Márkosfalváról
indult Barabás Miklós (1810–1898), a 19. század egyik legjelentõsebb
biedermeier stílusú magyar festõje; Zabolán született gróf Mikó Imre
(1805–1876), kiemelkedõ államférfi, gazdaság- és mûvelõdéspoliti-
kus; Nagyajtáról indult Kriza János (1811–1875) unitárius püspök,
az elsõ székely népköltési gyûjtemény szerkesztõje; Kisbaconban
született és alkotott Benedek Elek (1859–1929) közismert népmese-
gyûjtõ és meseíró; Sepsiszentgyörgyön született és alkotott Gyárfás
Jenõ (1857–1925), a magyar nemzeti, történeti festészet kiemelkedõ
alakja.14
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Mivel a polgárosodás és az individualizálódás viszonylag korán
kibontakozott a szék falvaiban, a jobbágyfelszabadítást követõ évtize-
dekben Háromszéken nem következett be a paraszti népmûvészet olyan
utóvirágzása és „kiszínezõdése”, mint például Kalotaszegen vagy
Torockón. Érdekes jelenség, hogy míg Háromszék a 19. század végén
Székelyföld más vidékeihez képest viszonylag gyorsan és korán eltávo-
lodott a tradicionális paraszti életforma archaikusabb elemeitõl, népi
kultúrájának szerkezetében azonban számos korábbi réteg (például
szöveges népköltészet, kalendáris szokásvilág) egészen a közelmúltig
tovább élt, fennmaradt.15

A falusias hagyományok organikus átörökítését az elsõ világháború
elõbb csak félbeszakította, majd gyökeresebben módosította. A háborús
évek (1914–1918) alatt a háromszéki falvakban is gyökeresen átalakul-
tak, átrendezõdtek családon belül a nemek, a generációk közötti
korábbi kapcsolatok és szerepek. Mivel az új hatalom az impériumvál-
tás utáni évszázadban voltaképp gyarmatként kezelte a vidéket, sem-
miféle nagyobb befektetést nem kezdeményezett, így sokáig elnapoló-
dott a térség reális modernizációja. Az elsõ nagy háborút követõ
években Háromszékrõl elsõsorban óromániai, kisebb részben pedig
erdélyi nagyvárosok és ipari telepek felé indult migráció. Azonban a
második világégést követõ évtizedekben a fiatalok már elsõsorban a
korábban iparosított regáti, óromániai és erdélyi nagyvárosok felé
vándoroltak. Ez a folyamat kiteljesedett és tömegméretûvé vált az
1962-es erõszakos kollektivizálást követõ években.

A bukaresti hatalom az 1968-as megyésítést követõ évtizedekben, a
háromszéki városok gyors iparosítását és azzal összekapcsolt elromá-
nosítását akarta megvalósítani.16 Ez a szándék elsõsorban Sepsiszent-
györgyön tudott nagyobb mértékben kibontakozni, ahol jelentõs román
közösségek alakultak ki az 1980-as évek végére. A szék magyar fiataljai
az 1970-es évektõl kezdõdõen már kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi
vállalatoknál kerestek munkát, azoknak szomszédságában telepedtek
le és alapítottak családot. Az otthon maradt családtagok tovább
szerették volna örökíteni és folytatni a korábbi, elsõsorban élelmiszer
elõállításra irányuló tevékenységeiket, életmintáikat és stratégiáikat.
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Az 1989-es rendszerváltozást követõ években a legtöbb háromszéki
família korábbi területén kapta vissza saját termõföldjeit, kaszálóit és
erdõségeit. Kezdetben, a család munkaerejére támaszkodva, tovább
szerették volna folytatni az 1962-ben megszakadt életstratégiáikat,
gyakorlataikat, de pár év alatt már azok szereztek jelentõsebb elõnyt,
akik egyre nagyobb földterületeket birtokoltak, s azokat korszerû
gépekkel és technológiákkal mûvelték. A 20–21. századok fordulójára
a térségben is kialakult egy tõkeerõs mezõgazdasági vállalkozóréteg,
akiket a térségben tréfásan pityókabáróknak neveztek. Elsõsorban a
kedvezõbb természeti viszonyoknak és nyitottabb gazdasági mintáknak
köszönhetõen Háromszék területén újra kibontakozott egy nagyobb
léptékû, elsõsorban krumpli, gabona és ipari növények termesztésére
épülõ, szakosodott mezõgazdasági termelés, vállalkozás.17

A térségben élõ nemesi családok a 18. századtól kezdõdõen más
felekezetû és kultúrájú román családokat telepítettek be falvaikba.
A szervezett és a spontán migráció révén, fokozatosan érkezõ havas-
alföldi és moldvai származású közösségek jelentõs mértékben megvál-
toztatták Háromszék korábbi etnikai és felekezeti szerkezetét. A román
személyek 17. század eleji beszivárgását írott források (pl. lustrák)
segítségével lehet adatolni, azonban bevándorlásuk és betelepítésük
elsõsorban a 18. század közepén vált tömeges méretûvé. A korábban
érkezett románok jelentõs része görögkatolikus hitre tért, azonban a
késõbb betelepedettek már megõrizték anyanyelvüket, s megmaradtak
ortodox vallásukban. Lakóhelyükön belül csakhamar kápolnákat, út
menti kereszteket, majd templomokat építtettek és egyházi iskolákat
alapítottak. Feltörekvõ rétegük 1867 után már nemcsak juhászattal
foglalkozott, hanem gyapjúfeldolgozásra szakosodott kis vállalkozáso-
kat is alapított, majd szántóföldeket és erdõket vásárolt, s gazdasági
erejére támaszkodva már tudatosan felvállalta a helybeli románság
érdekképviseletét is. Háromszék keleti, hegy alatti falvaiban (Berecken,
Zabolán, Vajnafalván, Papolcon és Zágonban) az utóbbi két évszázad-
ban egyre számosabb, tõkeerõs juhászcsaládok és közösségek alakultak
ki. A 18. század során Háromszék délkeleti, magasabban fekvõ, hegyes
részén, Bodzaforduló környékén, már színromán falusi közösségek is
megjelentek. Háromszék délnyugati sávjának etnikai fragmentációja
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elsõsorban Trianon után bontakozott ki, majd a 20. század második
felében kiteljesedett.18

A cigányság szintén a 18. század során kezdett egyre nagyobb
számban betelepedni a székbe. Újabb csoportjaik a 19. század közepén
érkeztek, amikor az egyesült román fejedelemségek területén a rab-
szolga státuszú cigányokat felszabadították, s immár szabadon költöz-
hettek, vándorolhattak. Mivel 1920 után sem Erdélyt, sem Székelyföl-
det nem választotta el politikai határ a román királyságtól, egyre
nagyobb számban jelentek meg a szék határán olyan csoportok, akik
az oláhcigány nyelvjárást és a román nyelvet egyaránt ismerték és
beszélték. Beszivárgásuk különösen a második világháborút követõ
idõszakban bontakozott ki, vált tömeges jelenséggé, amikor a régi szász
falvakból elûzött szász famíliák telkei üresen maradtak, s ahol pár év
alatt nagy cigány közösségek koncentrálódtak. A korábban érkezett
cigány személyek, családok a háromszéki falvak tõszomszédságában
éltek, rendszerint hasznos szolgáltatásokat nyújtottak a helybeli szé-
kely többségnek, majd fokozatosan nyelvet váltottak a 19. század
végéig, s formálisan a magyar egyházakhoz kapcsolódtak.19

Napjainkban több háromszéki településben (pl. Árkoson, Ozsdolán,
Zágonban) az iskolás gyermekek közel fele cigány származású. Az
etnikai egynemûsítésre törekvõ központi hatalom változatos módszerek
segítségével szeretné eltávolítani õket a magyar történelmi egyházak-
tól, s beépíteni a román liturgiájú neoprotestáns közösségekbe. Azon-
ban kiemeljük, hogy a különbözõ ajkú és felekezetû háromszéki
közösségek egymás kultúráját folyamatosan gyarapították és színezték.

A vidék elsõ történeti, néprajzi és honismereti összefoglalóját Orbán
Balázs készítette el, folklórját Kriza János, Benedek Elek, Balázs
Márton, Konsza Samu, Albert Ernõ, Seres András, Kakas Zoltán és
Pozsony Ferenc gyûjtötte össze.20 Habár a háromszéki falvak népi
kultúrája viszonylag korán polgárosult, a kutatók egészen a 20. század
közepéig nagyszámú régi és újabb stílusú helyi balladát találtak a
térségben. Érdekes jelenség, hogy a magyar ajkú cigányok a székelyek-
tõl átvett balladákat két-három nemzedékkel késõbb is õrizték a
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halottaik mellett szervezett virrasztókban.21 A vidék szokásvilága
szintén a közelmúltig számos archaikus elemet (pl. farsangtemetés,
húsvéti határkerülés, tojásírás, szánas locsolkodás) õrzött meg, melyek
felújított formában még az 1989-es rendszerváltozás után is népszerû-
ek.22

Háromszék hagyományos tárgyi kultúráját, építészetét, lakáskultú-
ráját, kézmûves mesterségeit, viseleteit Roediger Lajos, Balassa Iván,
dr. Kós Károly, Gazda Klára, Szõcsné Gazda Enikõ, Murádin Beyer
Katalin, Furu Árpád és Kinda István dokumentálta.23 Kiemeljük, hogy
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban és annak külsõ
(csernátoni, kézdivásárhelyi és zabolai) részlegeiben, a háromszéki
tárgyi kultúra jelentõs emlékanyagát õrzik és mutatják be.

A népi építészet és a kisnemesi lakáskultúra kutatói azt emelték ki,
hogy a vidék számos településén (pl. Bikfalván, Csernátonban,
Dálnokon, Uzonban stb.) még a második világháborút kísérõ kilakol-
tatások, államosítások ellenére is, a régi kúriaéletnek, a kisnemesi
életformának és kastélykultúrának számos helyi emléke, változata
maradt fenn vagy kelt újra életre: például Miklósváron, Olaszteleken,
Uzonban és Zabolán.24

Az eddigi terepvizsgálatok azt hozták felszínre, hogy a tárgyi
kultúrának számos régi eleme, elsõsorban a józan hagyományõrzés és
a tudatos felújítás segítségével, egészen a közelmúltig fennmaradt a
térségben: pl. a bútorfestés Vargyason és Csernátonban, a kapufaragás
Csernátonban és Gelencén, a kádárság, zsindelyfaragás Haralyban,
Gelencén és Zabolán, a sír fejénél és lábánál elhelyezett, koporsó
kivitelére is felhasznált kopjafa Eresztevényen, Gidófalván, Márkos-
falván, Szörcsén, Zágonban, vagy a gazdag szõttes kultúra Lemhény-
ben, Zabolán stb.

A kiegyezést követõ évtizedben, az iparosítás kibontakozása elõtt,
Háromszéken összesen 50 kender- és gyapotfeldolgozót, 65 gyapjúszö-
võt, 97 faedényt, 12 gazdasági eszközöket (szekér, kaptafa, osztováta)
elõállító mestert, 68 szitakészítõt, 30 nád- és gyékényfeldolgozót
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regisztráltak hivatalosan. Kinda István az utóbbi években, 2012–2015
között a háromszéki falvakban 43 foglalkozásban összesen 1000 olyan
kézmûvest tudott még azonosítani, aki mesterfokon ismerte és gyako-
rolta elõdeinek hagyományos foglalkozását. Például az orbaiszéki
Zabolán és Erdõvidék falvaiban 20-25 különbözõ foglalkozású kézmûves
dolgozott még.25

A római katolikus közösségek napjainkban két esperességhez tartoz-
nak: a Sepsi-Barcasági és a Kézdi-Orbai Fõesperesi Kerülethez. A vidék
lakosságának jelentõs része a reformáció idején protestánssá vált.
Háromszék területén napjainkban két református esperesség (Sepsi és
a Kézdi-Orbai) mûködik. A sepsiszéki és az erdõvidéki unitáriusok
hitéletét a Sepsiszentgyörgyön mûködõ esperesség irányítja. Megje-
gyezzük, hogy Kovászna megye központjában ortodox esperesség is
mûködik. Az utóbbi három évszázadban jelentõs görögkeleti román
közösségek alakultak Zabolán, Vajnafalván, Papolcon, Zágonban, Bo-
dzaforduló környékén, valamint Elõpatakon, Árapatakon és Hídvégen.

Kézdi- és Orbaiszék felsõ, északi felében római katolikus többségû
helységek találhatók, a protestánsok területüket tréfásan Szentföldnek

szokták nevezni. A római katolikus közösségek megmaradását, sajátos
kultúrájának, identitásának fenntartását és megerõsítését elsõsorban
a katolikus felekezetû nemesi családok (Aporok, Kálnokyak, Mikesek,
Szentkeresztyek) politikai és anyagi támogatása, valamint az Esztel-
neken és a Kantában mûködõ ferences kolostor segítette elõ. A vidék
legjelentõsebb búcsújáróhelye a Kézdiszentlélek fölötti Perkõ, ahol
egészen napjainkig augusztus 20-án szerveznek népes búcsút Szent
István királyunk emlékére és tiszteletére.26

A szék területén csak a második világháborút követõ évtizedekben
alakultak neoprotestáns kisközösségek. A szocialista évtizedekben
búvópatakszerûen mûködõ vallásos csoportok az 1989-es rendszervál-
tozás után szabadon intézményesülhettek, nyilvános és legális keretek
között mûködhetnek. Érdekes jelenség, hogy éppen ezek a vallási
csoportok tudták sikeresebben integrálni a helybéli cigány közössége-
ket: például Székelyszáldoboson, Nagyborosnyón, Zabolán és Ozsdolán.
A neoprotestáns közösségekbe való betagolódás azonban gyökeresen
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átrendezi a belépõk korábbi kapcsolatrendszerét és életmódját. Mivel
az alapító parasztpróféták nem ismerték és elítélték a magas kultúrát,
a belépés után jelentõsen átrendezõdik a csoporthoz csatlakozott
személyek mindennapi életstílusa és ünneprendje is.27

Az etnográfusok Háromszéket kulturális szempontból két belsõ
területi egységre (Alsó- és Felsõ-Háromszékre) tagolják. Alsó-Három-
szék vásáros, gazdasági, oktatási, egyházi és katonai központja évszá-
zadokon át Sepsiszentgyörgy volt. Az itt élõ székelyek Barcaság
szomszédságában éltek, s a brassói szász humanista reformátorok
hatására már a 16. században protestáns, református és unitárius hitre
tértek. A kálvinista hitet választották Kézdi- és Orbaiszék déli részén
fekvõ települések lakosai is. Habár Háromszék protestáns falvaiban
viszonylag korán és gyors ütemben bontakozott ki a polgárosodás, a
helyi kultúra számos rétegében egészen napjainkig színes hagyomá-
nyok, kulturális elemek maradtak fenn: például az erdõkiélésben,
állattartásban, fafeldolgozásban és építészetben, továbbá a lakáskultú-
rában, textíliákban, szokásvilágban stb. Alsó-Háromszéken és Mik-
lósvár fiúszéken a szász hatás napjainkban is tetten érhetõ a falvak
építészetében, lakáskultúrájában és szokásvilágában. Habár az itt fekvõ
települések viszonylag korán polgárosultak, szokásaikban számos kö-
zösségi jellegû hagyományt (pl. szüreti mulatságot, farsangi felvonu-
lást) napjainkig megõriztek.

A vidékkel foglalkozó kutatók nem tartották véletlennek, hogy a
legpolgárosultabb közösségek éppen Alsó-Háromszéken élnek, ahol
Székelyföld legtermékenyebb mezõgazdasági területei, Brassó vonzás-
körzetében vannak. Ebben a térségben már a 19. század végétõl piaci
viszonyokkal számoló családi gazdálkodás alakult ki, melynek kereté-
ben egyre nagyobb mennyiségben kezdtek eladásra (pl. cukorrépát,
lencsét, burgonyát) termelni.28

A rendszerváltozást követõ években a családi gazdaságokban meg-
termelt krumplit, zöldséget és virágokat, valamint kenyeret és kürtõs-
kalácsot Szentivánlaborfalván, Uzonban és Kökösön a fõút mentén, a
porták elõtt árusítják. Ezek a természeti és gazdasági tényezõk jelentõs
hatást gyakoroltak a korábbi, hagyományos kultúra szerkezetére is,
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felgyorsították annak polgárosodását, és az urbánus modellek elterje-
dését.29

Felsõ-Háromszék karakterisztikus mikroegysége a színkatolikus
Szentföld, mely nem csak vallásában, hanem kultúrájában is közel áll
a Csíkszékhez tartozó, szomszédos Kászonokhoz. Ez a kulturális
közelség megfigyelhetõ a népi vallásosságban, szokásvilágban, építé-
szetben, gazdálkodásban, erdõkiélésben is. A falucsoport egyházi és
vallási központja évszázadokon át Esztelnek volt, ahol napjainkig
ferences kolostor mûködik. Az esztelneki gyermekek, fiatalok szociali-
zációjáról Gazda Klára készített monografikus igényû disszertációt.30

Csak az 1989-es rendszerváltozás után tudott nagyobb tanulmányt
közölni az esztelneki gyermekek, fiatalok vallásos életbe való nevelé-
sérõl.31 A vidék másik egyházi centruma Kézdivásárhely északi tõszom-
szédságában, a Kantában alakult ki, ahol a minoriták egészen a
második világháborúig kolostort, rangos gimnáziumot és mezõgazda-
sági iskolát mûködtettek. Kiemeljük, hogy a vidék nemesi családjai,
köztük az Altorján élõ Aporok, messzemenõen támogatták ennek a
katolikus központnak a mûködését is. Folyamatosan figyelmet fordí-
tottak a földrengések által megrongált templomok, kápolnák felújítá-
sára s színvonalas berendezésekkel (pl. oltárokkal, orgonákkal, haran-
gokkal) való ellátására.

A felsõ-háromszéki színkatolikus falvakban (pl. Kézdiszentléleken,
Esztelneken, Kézdialmásban, Lemhényben, Bereckben), egészen nap-
jainkig, színes hagyományok, szokások maradtak fenn: például kará-
csonyi betlehemezés, farsangtemetés, szentsírállítás, lovas húsvéti
határkerülés, májusfaállítás, Szent György-napi esztenakiállás stb.32

Érdekes jelenség, hogy az 1989-es rendszerváltozást követõ reprivati-
záció után a családi és a farmer típusú gazdálkodás a legtöbb szentföldi

székely faluban sikeresen bontakozott ki. Például Nyújtódon és Cser-
nátonban, a Bákót Brassóval összekötõ fõút mentén helyben megter-
melt burgonyát, zöldséget, virágot és dísznövényt árusítanak.33 Meg-
jegyezzük, hogy Kézdivásárhelyen és a szomszédságában fekvõ telepü-
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lésekben napjainkig káposztát is termelnek eladásra.34 A mezõváros
szomszédságában fekvõ falvakban (pl. Csernátonban, Kézdiszent-
léleken, Nyújtódon, Torján) pedig a rendszerváltozás utáni évtizedek-
ben nagyléptékû, korszerû, gépesített krumplitermesztés alakult ki.

*

A háromszéki népi kultúra belsõ színességét, tagolódását jelentõs
mértékben elõsegítették a vidék rendi hagyományai, kapcsolatai,
struktúrái, természetes erõforrásai, gazdasági, társadalmi, felekezeti,
etnikai viszonyai, szomszédainak kultúrája, értékrendje és életmódja,
közlekedési folyosói, vásáros és urbánus központjai. Habár az egyik
legkeletibb magyar tájegységünk, a nyugat- és a közép-európai javak
folyamatosan eljutottak az itt élõ székely közösségekhez. A vasútépítést
követõ polgárosodás a vidék nagyobb részén a kiegyezést követõ
évtizedekben bontakozott ki. Habár a háromszéki székelység jelentõs
része mindig is fogékony volt az új elemek iránt, kultúrájában számos
archaikumot napjainkig megõrzött.
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